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Вступ 
 

У сучасних умовах державного управління економікою особливе 

значення набуває не тільки податкова система, а й забезпечення 

її дієвості. Одним з інструментів, що забезпечує повноту стягнення обо-

в'язкових платежів є адміністрування податків, яке гарантує стійке 

надходження податкових платежів до бюджету та дотримання фізичними 

й юридичними особами податкової дисципліни. Адміністрування податків 

є сукупністю процесів використання методів адміністративного впливу на 

податкові правовідносини державних органів влади, це сукупність рішень 

та процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що визна-

чають інституційну структуру податкових відносин, організовують іденти-

фікацію, облік платників податків та об'єктів оподаткування, забез-

печують сервісне обслуговування платників податків, організацію 

та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, 

встановленого законодавством.  

Навчальну дисципліну "Адміністрування податків" віднесено до гру-

пи нормативних дисциплін підготовки магістрів за спеціальністю "Облік 

і оподаткування". Вона є невід'ємною частиною циклу економічних 

дисциплін, необхідних: робітникам економічних підрозділів підприємств 

незалежно від форми власності й організаційно-правової форми госпо-

дарювання; фахівцям у сфері податкового консультування та аудиту; 

робітникам контролюючих органів. Під час складання робочої програми 

враховано рекомендації положень Болонської декларації щодо кредитно-

трансферної системи організації навчального процесу та Тимчасового 

положення про порядок оцінювання результатів навчання студентів 

за накопичувальною бально-рейтинговою системою Харківського націо-

нального економічного університету імені Семена Кузнеця. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Характеристика навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Галузь знань, 
спеціальність, 
освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 5  

Галузь знань 

07 "Управління  
та адміністрування" 

Базова Базова 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 071 
"Облік 

і оподаткування" 

Рік підготовки 

1-й 2-й 

Загальна кількість  
годин – 150 

Семестр 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3, 
самостійної роботи 
студента – 8 

Освітній ступінь: 
Магістр 

2-й 1-й 

Лекції 

16 16 

Практичні, семінарські 

24 24 

Самостійна робота 

108 108 

Вид контролю 

Іспит Іспит 

2 2 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

й індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 36 %; 

для заочної форми навчання – 36 %. 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів знань сучас-

ної теорії та практики адміністрування податків та актуальних проблем 

оподаткування. 

Для досягнення мети передбачається вирішення таких основних 

завдань:  

вивчення теоретико-організаційних засад і нормативно-правової 

бази адміністрування податків;  

набуття навиків організації податкової роботи й обліку платників 

податків у податкових органах. 
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Об'єктом навчальної дисципліни є процес адміністрування подат-

ків, зборів, інших обов'язкових платежів, контроль за справлянням яких 

покладено на контролюючі органи. 

Предмет навчальної дисципліни: теоретичні та практичні засади 

координації та регулювання роботи органів державної податкової служби 

і платників податків. 

Вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, прослу-

хавши більшість навчальних дисциплін гуманітарного та професійного 

циклів. Теоретико-методологічною базою вивчення цієї дисципліни є такі 

навчальні дисципліни, як: "Державне регулювання економіки", "Макро-

економіка" "Система оподаткування", "Податковий облік та звітність". 

У свою чергу, знання з даної дисципліни забезпечують успішне засвоєння 

таких навчальних дисциплін, як: "Податкове планування та мінімізація 

податкових ризиків", "Податковий контроль", "Оподаткування виплат 

з оплати праці", "Сучасні проблеми оподаткування", а також виконання 

тренінгів, міждисциплінарних комплексних курсових робіт, бакалаврських 

та магістерських дипломних робіт. 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

лекційних занять та виконання практичних завдань. Найбільш складні 

питання винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять. 

Також велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має 

самостійна робота студентів. Усі види занять розроблені відповідно до 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

теоретичні основи, науково-поняттєвий та категорійний апарат 

адміністрування податків; 

сучасні технології адміністрування податків та особливості їх вико-

ристання в Україні; 

порядок узгодження та погашення сум податкових зобов'язань; 

контрольні заходи податкової служби у сфері адміністрування 

податків; 

форми податкових звітів та розрахунків, порядок і строки їх 

подання; 

відповідальність платників за вчинення податкових порушень, 

порядок розрахунку пені та фінансових санкцій; 
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вміти: 

нараховувати окремі податки і збори, заповнювати податкову 

звітність; 

застосовувати податкові технології для досягнення цілей еконо-

мічної діяльності підприємства; 

заповнювати і вести особові рахунки платників податків подат-

ковими органами; 

здійснювати адміністрування загальнодержавних та місцевих по-

датків і зборів. 

У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага 

приділяється оволодінню студентами професійними компетентностями, 

що наведені в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Професійні компетентності, які отримують студенти після вивчення 

навчальної дисципліни 
 

Код 
компетент-

ності 
Назва компетентності Складові компетентності 

1 2 3 

АП 1 

Використовувати 
інструменти 
податкового 

адміністрування 

Визначати випадки визначення 
податкових зобов'язань контролюючими 

органами 

Визначати термін подання податкової 
звітності, сплати податкових зобов'язань 

та визначати строки позовної давнини 

Узгоджувати і оскаржувати суми 
податкових зобов'язань 

Взаємодіяти з суб'єктами інформаційних 
взаємовідносин в галузі оподаткування 

АП 2 

Здійснювати заходи 
щодо організації 

податкового обліку 
платників податків  

і податкових платежів, 
застосовувати 

забезпечуючи дії до 
платників податку 

Обліковувати різні категорії платників 
податку, об'єктів оподаткування та 

об'єктів, що пов'язані з оподаткуванням 

Вести оперативний облік податкових 
платежів та податкових надходжень 

Розраховувати суму пені за прострочення 
сплати податкових зобов'язань 

Оформлювати податкову заставу майна 
боржника-платника податків 

Організовувати заходи щодо примусового 
погашення податкового боргу 

АП3 

Здійснювати 
адміністрування 

нарахування і сплати 
окремих податків 

Адмініструвати повноту і своєчасність 
сплати податку на додану вартість 

Адмініструвати повноту і своєчасність  
сплати податку на прибуток 
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Закінчення табл. 2.1 
 

1 2 3 

  

Адмініструвати повноту і своєчасність 
сплати акцизного податку 

Адмініструвати повноту і своєчасність 
сплати податку на доходи фізичних осіб 

Адмініструвати повноту і своєчасність 
сплати ресурсних податків і платежів 

Адмініструвати повноту і своєчасність 
сплати майнових податків і зборів 

Адмініструвати повноту і своєчасність 
сплати єдиного податку 

Адмініструвати повноту і своєчасність 
сплату місцевих податків і зборів 

 

* АП – Адміністрування податків. 

 

Структуру складових професійних компетентностей та їх форму-

вання відповідно до Національної рамки кваліфікацій України наведено 

в табл. А.1 додатка А. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні принципи адміністрування.  

Адміністрування загальнодержавних податків 

 

Тема 1. Теоретико-організаційні засади адміністрування податків 

 

1.1. Сутність адміністрування податків. Права та обов'язки 

контролюючих органів та платників податків.  

Сутність адміністрування податків. Основні принципи адміністру-

вання. Нормативно-правове регулювання адміністрування податків. 

Контролюючи органи, їх права та обов'язки у галузі адміністрування 

податків. Права та обов'язки Міністерства фінансів України в сфері 

розробки та реалізації податкової політики. Сервісні функції контролю-

ючих органів. Електронний кабінет платника податків. 

1.2. Порядок визначення, оскарження, узгодження та сплати 

податкових зобов'язань. 

Порядок визначення податкових зобов'язань і подання податкової 

звітності. Визначення податкових зобов'язань контролюючими органами. 
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Строки подання звітності і слати податкових зобов'язань. Податкові зо-

бов'язання і податковий борг. Процедури узгодження податкових зобо-

в'язань. Оскарження податкових повідомлень-рішень та податкових 

вимог в адміністративному та судовому порядку. 

1.3. Випадки та порядок списання податкового боргу 

Строк позивної давнини, порядок його розрахунку, зупинки та по-

довження. Безнадійний податковий борг та порядок його списання 

у випадках банкрутства платника податків та у випадках, не пов'язаних 

з банкрутством. 

 

Тема 2. Управлінські технології в контрольних органах  

щодо податків та зборів 

 

2.1. Організація обліку платників податку, об'єктів оподаткування 

і об'єктів, за допомогою яких проводиться діяльність, пов'язана 

з оподаткуванням. 

Поняття місцезнаходження та місця проживання платника податків. 

Основне та неосновне місце обліку. Організація обліку платників подат-

ків у органах державної податкової служби. Суб'єкти інформаційних 

відносин у галузі адміністрування податків. Обов'язки центральних 

та місцевих органів влади, комерційних банків щодо надання інформації 

контролюючим органам. 

2.2. Організація оперативного обліку платежів податкового 

і неподаткового характеру. 

Облік нарахованих сум податкових платежів. Облік надходження 

податкових платежів до бюджету. Особливості обліку штрафних (фінан-

сових) санкцій. Порядок розрахунку пені. Облік платежів за порушення 

законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі 

органи. 

2.3. Випадки і порядок застосування податкової застави та 

забезпечення погашення податкового боргу. Адміністративний арешт 

активів. 

Застосування податкової застави. Права й обов'язки податкового 

керуючого. Засоби примусового погашення податкового боргу. Застосу-

вання адміністративного арешту активів. 

2.4. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Фінансова, адміністративна та карна відповідальність за порушення 

податкового законодавства. 
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Тема 3. Управлінські технології мобілізації до бюджету податку 

на додану вартість 

 

3.1. Особливості визначення та адміністрування основних 

елементів податку на додану вартість. 

Алгоритм розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ. Облік платни-

ків податку на додану вартість. Класифікація операцій на такі, що обкла-

даються ПДВ за загальною ставкою, за ставкою 0 відсотків, звільнені від 

оподаткування та не є об'єктом оподаткування. 

3.2. Контроль заповнення, надання, реєстрації та обліку податкових 

накладних. 

Контроль порядку складання, видачі та обліку податкових наклад-

них. Ведення Єдиного реєстру податкових накладних. Електронне 

адміністрування податку на додану вартість. Перевірка правильності 

пропорційного віднесення сум податку до податкового кредиту. Порядок 

складання податкової декларації з податку на додану вартість. 

3.3. Адміністрування бюджетного відшкодування. 

Адміністрування бюджетного відшкодування. Формування Реєстру 

заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. 

 

Тема 4. Адміністрування податку на прибуток підприємств 

 

4.1. Особливості визначення та адміністрування основних 

елементів податку на прибуток. 

Загальні принципи визнання та оцінювання доходів та витрат 

і формування фінансового результату для цілей оподаткування. Корегу-

вання фінансового результату на податкові різниці. 

4.2. Особливості визначення та сплати податкових зобов'язань 

в окремих секторах економіки. 

Особливості розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибу-

ток у різних секторах економіки (страхування, сільське господарство). 

4.3. Особливості оподаткування контрольованих операцій під час 

трансфертного ціноутворення. 

Трансфертне ціноутворення та контрольовані операції. Звітність 

за контрольованими операціями. Методи визначення цін за правилами 

"витягнутої руки" та галузь їх застосування. 
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Тема 5. Акцизний податок в Україні та особливості його 

адміністрування 

 

5.1. Особливості визначення та адміністрування основних 

елементів податку.  

Перелік товарів, реалізація та/або імпорт яких підлягає оподатку-

ванню. Перевірка правильності застосування адвалорних та специфіч-

них ставок. Оподаткування операцій з відчуження цінних паперів 

та операцій з деривативами. Фінансова, адміністративна та кримінальна 

відповідальність за податкові правопорушення в галузі акцизного 

податку. 

5.2. Контроль за обігом окремих підакцизних товарів. 

Контроль за обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 

Порядок виготовлення, використання і зберігання акцизних марок. Відпо-

відальність за неправомірне використання акцизних марок. Електронне 

адміністрування реалізації пального. Акцизні накладні, порядок їх видачі, 

реєстрації та обліку. 

5.3. Організація роботи акцизних складів та податкових постів. 

Товари, які можуть зберігатись на акцизних складах. Порядок 

відкриття і функціонування податкових постів та акцизних складів. Права 

й обов'язки працівників податкових постів і акцизних складів. 

5.4. Застосування податкових векселів в акцизному оподаткуванні. 

Перелік підакцизних товарів, обіг яких може забезпечуватись по-

датковими векселями. Контроль за видачею та своєчасним погашенням 

податкових векселів. 

 

Тема 6. Мобілізація до бюджету податку на доходи фізичних осіб 

 

6.1. Визначення та адміністрування основних елементів податку. 

Порядок розрахунку податкових зобов'язань. Класифікація доходів, 

які враховуються та не враховуються під час оподаткування. Фактори, 

що визначають суму податкових зобов'язань за різними видами доходів. 

Особливості адміністрування доходів, що відмінні від заробітної плати. 

Перевірка виконання обов'язків, що покладені на податкових агентів. 

6.2. Адміністрування надання соціальної пільги. 

Порядок перевірки правомірності застосування соціальної пільги. 

Підтвердження права на отримання соціальної пільги. 
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6.3. Адміністрування податкової знижки. 

Підстави та документи, що надають право на податкову знижку. 

Обґрунтування розміру податкової знижки. Порядок складання та подання 

податкової звітності, пов'язаної з оподаткуванням доходів фізичних осіб. 

 

Змістовий модуль 2. Адміністрування ресурсних платежів, 

місцевих податків і зборів 

 

Тема 7. Адміністрування платежів за використання природних 

ресурсів 

 

7.1. Адміністрування податкових зобов'язань з екологічного 

податку. 

Особливості розрахунку податкових зобов'язань з екологічного 

податку. Порядок визначення ставок податку за викиди шкідливих речовин 

в атмосферу та скид у водні об'єкти. Звітність з екологічного податку. 

7.2. Адміністрування податкових зобов'язань і сплати до бюджету 

рентної плати за спеціальне використання водних ресурсів. 

Порядок розрахунку податкових зобов'язань зі сплати за спеці-

альне використання води. Порядок перевірки обґрунтованості пільг зі 

сплати збору за спеціальне використання водних ресурсів. Порядок 

встановлення лімітів. Адміністрування обчислення та сплати збору. 

Податкова звітність. 

7.3. Адміністрування податкових зобов'язань і сплати до бюджету 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. 

Порядок розрахунку, перерахунку та сплати податкових зобов'язань 

зі сплати за спеціальне використання лісових ресурсів. Фактори, 

що впливають на розмір податкової ставки. Податкова звітність. 

7.4. Адміністрування податкових зобов'язань і сплати до бюджету 

рентної плати за використання надр в цілях, пов'язаних і не пов'язаних 

з видобутком корисних копалин. 

Порядок визначення суми плати за користування надрами в цілях, 

пов'язаних з видобутком корисних копалин. Перевірка визначення вар-

тості корисних копалин за фактичними цінами реалізації та за розрахун-

ковою вартістю корисної копалини. Порядок визначення податкових 

зобов'язань та їх сплати за використання надр в цілях, не пов'язаних 

з видобутком корисних копалин. 
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7.5. Адміністрування нарахування та сплати рентної плати за 

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафто-

проводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортуван-

ня трубопроводами природного газу та аміаку територією України. 

Адміністрування нарахування та сплати рентної плати за транс-

портування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами 

та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопровода-

ми природного газу та аміаку територією України. 

7.6. Адміністрування нарахування та сплати рентної плати 

за користування радіочастотним ресурсом України. 

Адміністрування нарахування та сплати збору за користування 

радіочастотним ресурсом України. 

 

Тема 8. Адміністрування єдиного податку 

 

8.1. Адміністрування нарахування та сплати податкових 

зобов'язань з єдиного податку І–ІІІ групи. 

Умови переходу на спрощену систему оподаткування. Обмеження 

щодо застосування спрощеної системи оподаткування. Класифікація 

платників за групами. Перелік податків, від сплати яких звільняється 

платник єдиного податку. Порядок реєстрації платників. Склад доходів 

платників єдиного податку. Нарахування та сплата єдиного податку. 

Податкова звітність. 

8.2. Адміністрування нарахування та сплати податкових 

зобов'язань платниками єдиного податку IV групи. 

Умови набуття та скасування статусу платника єдиного податку IV 

групи. Порядок обчислення частки сільськогосподарського товаровироб-

ництва в загальному обсязі реалізації. Порядок нарахування та сплати 

податку. Податкова звітність. 

 

Тема 9. Порядок адміністрування майнових податків 

 

9.1. Адміністрування нарахування та сплати податкових зобов'язань 

з земельного податку. 

Облік об'єктів оподаткування з плати за землю. Особливості вста-

новлення ставок земельного податку та розрахунку податкових зобов'я-

зань з плати за землю. Сплата податку при зміні власника (орендаря) 
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земельної дільниці. Перевірка правомірності застосування податкових 

пільг, встановлених для фізичних та юридичних осіб. Звітність с земель-

ного податку. 

9.2. Адміністрування нарахування та сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки. 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Порядок 

обґрунтування пільг з податку. Особливості визначення платників податку, 

нарахування та сплати податкових зобов'язань. Податкова звітність. 

9.3. Адміністрування нарахування та сплати транспортного 

податку. 

Порядок розрахунку податкових зобов'язань з транспортного подат-

ку та порядок його уплати. Податкова звітність. 

 

Тема 10. Особливості адміністрування місцевих  зборів 

 

10.1. Адміністрування нарахування та сплати податкових 

зобов'язань зі збору за місця для паркування транспортних засобів. 

Платники, об'єкт і база оподаткування. Податковий період. Ставки 

збору. Особливості адміністрування збору за місця для паркування 

транспортних засобів. Податкова звітність. 

10.2. Адміністрування нарахування та сплати податкових 

зобов'язань з туристичного збору. 

Платники збору і податкові агенти. Податковий період і ставки 

збору. Пільги зі сплати збору. Особливості адміністрування туристичного 

збору. Податкова звітність. 

 

Тема 11. Напрями вдосконалення адміністрування податків 

в Україні з урахуванням світового досвіду 

 

11.1. Особливості побудови системи адміністрування податків 

у розвинених країнах. 

Досвід інших країн у галузі адміністрування податків. Вимоги, 

що висуває до адміністрування податків поглиблення інтеграції України 

з Європейским Союзом. 
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11.2. Автоматизація процесів адміністрування та впровадження 

електронних технологій 

Автоматизація процесів обліку платників податків, оперативного 

обліку податкових зобов'язань, фінансових санкцій та податкових над-

ходжень. 

11.3. Спрощення процедур адміністрування податків в Україні  

Напрями спрощення адміністрування податків: збільшення трива-

лості податкових періодів, впорядкування принципів надання податкових 

пільг та скорочення їх кількості. Спрощення процедури бюджетного 

відшкодування. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Із самого початку вивчення навчальної дисципліни кожен студент має 

бути ознайомлений як з робочою програмою навчальної дисципліни і фор-

мами організації навчання, так і зі структурою, змістом та обсягом 

кожного з її змістових модулів, а також з усіма видами контролю 

та методикою оцінювання сформованих професійних компетентностей. 

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом 

послідовного і ґрунтовного опрацювання двох змістових модулів (окре-

мих, відносно самостійних блоків дисципліни, які логічно об'єднують 

кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв'язками) 

(табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 
 

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни 
 

Назва змістових модулів 
і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 

у тому числі 

Усього 

у тому числі 

лекції 
практичні 
і семінар-

ські 

прове-
дення 

підсумко-
вого 

контролю 

самостій-
на 

робота 
лекції 

практичні 
і семінар-

ські 

прове-
дення 

підсумко-
вого 

контролю 

самостій-
на 

робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1 
Загальні принципи адміністрування. Адміністрування загальнодержавних податків 

Тема 1. Теоретико-
організаційні засади 

адміністрування податків 

10 1 2 – 7 10 1 2 – 7 

Тема 2. Управлінські техно-
логії в контрольних органах 

щодо податків та зборів 

10 1 2 – 7 10 1 2 – 7 

Тема 3. Управлінські техно-
логії мобілізації до бюджету 
податку на додану вартість 

14 2 2 – 10 14 2 2 – 10 

Тема 4. Адміністрування 
податку на прибуток 

підприємств 

14 2 2 – 10 14 2 2 – 10 

Тема 5. Акцизний податок в 
Україні та особливості його 

адміністрування 
10 1 2 – 7 10 1 2 – 7 

Тема 6. Мобілізація до 
бюджету податку на доходи 

фізичних осіб 
11 1 2 – 8 12 1 1 – 9 
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  Закінчення табл. 4.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Разом за змістовим 
модулем 1 

69 8 12 – 49 69 8 11 – 50 

Змістовий модуль 2  
Адміністрування ресурсних платежів , місцевих податків і зборів 

Тема 7. Адміністрування 
платежів за використання 

природних ресурсів 
21 2 4 – 15 21 2 4 – 15 

Тема 8. Адміністрування 
єдиного податку 

14 2 2 – 10 14 2 2 – 10 

Тема 9. Порядок 
адміністрування майнових 

податків 
10 1 2 – 7 10 1 2 – 7 

Тема 10. Особливості адмі-
ністрування місцевих зборів 

10 1 2 – 7 10 1 2 – 7 

Тема 11. Напрями вдоско-
налення адміністрування 
податків в Україні з ураху-
ванням світового досвіду 

14 2 2 – 10 14 2 1 – 11 

Разом за змістовим 
модулем 2 

69 8 12 – 49 69 8 11 – 50 

Підготовка до екзамену     8     8 

Передекзаменаційні 
консультації 

    2     2 

Екзамен    2     2  

Усього годин  
за дисципліною 

150 16 24 2 108 150 16 24 2 108 
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5. Теми та плани семінарських занять 

 

Семінарське заняття – це форма навчального заняття, за якої викла-

дач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких 

студенти готують тези виступів. На кожному семінарському занятті 

викладач оцінює підготовлені студентами доповіді та презентації з окреслених 

питань (табл. 5.1), їх виступи, активність у дискусії, вміння формулювати 

і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові бали за кожне семінарське 

заняття виставляються у відповідний журнал. Отримані студентом бали 

за окремі семінарські заняття враховуються в процесі накопичення підсумко-

вих балів з даної навчальної дисципліни. 

 

Таблиця 5.1 

Перелік тем семінарських занять 
 

Назва теми 
Програмні запитання 

семінарського заняття 

Кількість 

годин 
Література 

Лекції 
семінарського 

заняття 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1  
Загальні принципи адміністрування. Адміністрування загальнодержавних 

податків 

Тема 1 
Теоретико-

організаційні 
засади 

адмініструван-
ня податків 

Організація 
адмініструван-

ня податків  
в Україні 

1. Принципи побудови 
системи 

адміністрування 
податків в Україні. 

2. Порядок узгодження 
податкових зобов'язань. 

3. Випадки зміни 
термінів подання 

податкової звітності  
та строків сплати 

податкових зобов'язань 

2 

Основна: [1 – 3]. 
Додаткова:  

[7; 11; 12; 15; 
19; 22; 32; 34; 

37 – 41; 45; 50; 
66] 

Тема 2 
Управлінські 

технології  
в контрольних 
органах щодо 

податків та 
зборів 

Технології 
роботи 

контролюючих 
органів 

1. Порядок примусового 
погашення податкового 
боргу за рахунок коштів 
на банківських рахунках 

або готівки платника 
податків. 

2. Порядок і способи 
реалізації майна плат-
ників податків в рахунок 
погашення податкового 

боргу 

2 

Основна: [1 – 3]. 
Додаткова:  

[8; 12; 13; 24;  
27 – 31; 33; 42; 
43; 46 – 48; 51; 

52] 
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Продовження табл. 5.1 
 

1 2 3 4 5 

 
 

3. Види відповідальнос-
ті за порушення подат-
кового законодавства 

  

Тема 3 
Управлінські 

технології 
мобілізації  

до бюджету 
податку  

на додану 
вартість 

Адмініструван-
ня податку  
на додану  
вартість 

1. Класифікація опера-
цій на такі, що підляга-
ють оподаткуванню за 
загальною ставкою чи 
ставкою 0 %, звільнені 
від оподаткування та 

не є об'єктом оподатку-
вання. 

2. Порядок реєстрації 
платників ПДВ. 

3. Основні реквізити 
податкової накладної 

та порядок її 
заповнення. 

4. Порядок електрон-
ного адміністрування 

ПДВ. 
5. Порядок отримання 
бюджетного відшкоду-

вання 

2 

Основна: [1 – 3]. 
Додаткова:  

[12; 14; 16; 17; 
25; 57; 64] 

Тема 4 
Адмініструван-

ня податку  
на прибуток 
підприємств 

Проблемні 
питання 

визначення 
податкових 
зобов'язань  

з податку  
на прибуток 

1. Порядок визначення 
фінансового результату 
для цілей оподаткуван-

ня. 
2. Порядок реєстрації 

неприбуткових 
організацій. 

3. Особливості розра-
хунку об'єкту оподатку-
вання в окремих секто-

рах економіки 

2 
Основна: [1 – 3]. 

Додаткова:  
[12; 20; 62] 

Тема 5 
Акцизний 
податок  
в Україні  

та особливості 
його адмініст-

рування 

Адмініструван-
ня акцизного 

податку 

1. Реєстрація платників 
податку 

2. Особливості видачі, 
обліку та погашення 
податкових векселів. 
3. Адміністрування 

особливого податку при 
операціях відчуження 

цінних паперів 

2 

Основна: [1 – 3]. 
Додаткова:  

[12; 21; 26; 44; 
53; 58] 

Змістовий модуль 2  
Адміністрування ресурсних платежів, місцевих податків і зборів 

Тема 7 
Адмініструван-
ня платежів за  

Проблемні 
питання  

з визначення  

1. Визначення суб'єктів 
господарювання, які по-

винні сплачувати  
1 

Основна: [1 – 3]. 
Додаткова:  

[4; 5; 9; 12; 35;  
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Закінчення табл. 5.1 
 

1 2 3 4 5 

використання 
природних 
ресурсів 

податкових 
зобов'язань  
з платежів  

за використання 
природних 
ресурсів 

екологічний податок. 
2. Особливості розра-
хунку податкових зо-

бов'язань з різних видів 
рентної плати  
за спеціальне 

використання води. 
3. Порядок визначення 
ставки рентної плати  

за спеціальне викорис-
тання лісових ресурсів. 

4. Особливості виз-
начення ставки рентної 
плати за використання 

надр в цілях, пов'язаних 
з видобутком корисних 

копалин 

 

56;59] 

Тема 11 
Напрями вдос-
коналення ад-
міністрування 
податків в Ук-
раїні з ураху-
ванням світо-
вого досвіду 

Напрями вдос-
коналення 

адмініструван-
ня податків  
в Україні з 

урахуванням 
світового 
досвіду 

1. Особливості побу-
дови системи адмініс-
трування податкових 
платежів в країнах з 

розвиненою ринковою 
економікою. 

2. Вплив глобаліза-
ційних процесів на ад-
міністрування податків. 
3. Напрями перебудови 

взаємовідносин 
платників податків та 
контролюючих органів 

1 
Основна: [1 – 3]. 
Додаткова:[12] 

Разом годин за змістовими модулями  12  

  
 

6. Теми практичних занять 

 

Практичне заняття – це форма навчального заняття, за якої вик-

ладач організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного засто-

сування шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих 

завдань. Проведення таких занять ґрунтується на попередньо підготов-

леному методичному матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння 

необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різного рівня 

складності для розв'язування їх на занятті. Воно містить проведення 

попереднього контролю знань, вмінь і навичок студентів, постановку 
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загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, 

розв'язування завдань із їх обговоренням, розв'язування контрольних 

завдань, їх перевірку, оцінювання (табл. 6.1). 

 

Таблиця 6.1 

Перелік тем практичних занять 
 

Назва змістового 
модуля 

Теми практичних занять 
(за модулями) 

Кількість 
годин 

Література 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1  
Загальні принципи 
адміністрування. 
Адміністрування 

загальнодержавних 
податків 

Завдання 1. Обґрунтування права 
на отримання розстрочки подат-
кових зобов'язань і податкового 
боргу 

1 
Основна: [1 – 3]. 

Додаткова:  
[11; 12; 45] 

Завдання 2. Заповнення повідом-
лення про об'єкти оподаткування, 
об'єкти, пов'язані з оподаткуван-
ням, або через які провадиться 
діяльність 

1 
Основна: [1 – 3]. 

Додаткова:  
[12; 39; 40] 

Завдання 3. Розрахунок суми кош-
тів, що повинна бути зарезерво-
вана на електронному рахунку для 
реєстрації податкових накладних 

2 
Основна: [1 – 3]. 

Додаткова: 
[12; 25; 57] 

Завдання 4. Перевірка правильнос-
ті віднесення платника податків до 
неприбуткових організацій 

1 
Основна: [1 – 3]. 

Додаткова:  
[12; 20] 

Завдання 5. Розрахунок податко-
вої знижки під час користування 
інвестиційним кредитом 

1 
Основна: [1 – 3]. 
Додаткова: [12] 

Завдання 6. Перевірка правильнос-
ті електронного адміністрування 
реалізації пального для цілей опо-
даткування акцизним податком 

1 
Основна: [1 – 3]. 

Додаткова: 
[12; 26; 58] 

Змістовий модуль 2  
Адміністрування 

ресурсних платежів, 
місцевих податків  

і зборів 

Завдання 7. Розрахунок податкових 
зобов'язань зі сплати екологічного 
податку за викиди шкідливих речо-
вин у повітря стаціонарними дже-
релами забруднення та скиди шкід-
ливих речовин у водні об'єкти і роз-
міщення відходів 

1 
Основна: [1 – 3]. 

Додаткова:  
[12; 59] 

Завдання 8. Розрахунок податко-
вих зобов'язань з єдиного податку 
IV групи 

1 
Основна: [1 – 3]. 

 

Завдання 9. Розрахунок податко-
вих зобов'язань з плати за землю 
в м. Харкові 

1 
Основна: [1 – 3]. 

Додаткова:  
[12; 60; 65] 
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Закінчення табл. 6.1 
 

1 2 3 4 

 Завдання 10. Розрахунок податко-
вих зобов'язань зі сплати збору за 
місця для паркування транспорт-
них засобів. 

1 
Основна: [1 – 3]. 

Додаткова:  
[12; 54; 65] 

Завдання 11. Розроблення пропо-
зицій щодо спрощення адміністру-
вання місцевих податків і зборів 

1 
Основна: [1 – 3]. 
Додаткова: [12] 

Разом годин за змістовими модулями 12  

 

6.1. Приклади типових практичних завдань за темами 

 

Змістовий модуль 1 

Загальні принципи адміністрування.  

Адміністрування загальнодержавних податків 

 

Тема 3. Управлінські технології мобілізації до бюджету податку 

на додану вартість 

Підприємство станом на 1 травня мало на електронному рахунку 

25 тис. грн для забезпечення можливості реєстрації податкових накладних. 

Протягом звітного періоду здійснювались такі операції: 

2 травня отримана податкова накладна, в якій зафіксовано 12 тис. 

грн ПДВ; 

5 травня направлено на реєстрацію податкову накладну, в якій 

відображено 15 тис. грн ПДВ; 

12 травня направлено на реєстрацію податкову накладну, в якій 

відображено 25 тис. грн ПДВ; 

17 травня оформлено митну декларацію, в якій відображено 9 тис. 

грн ПДВ. 

Розрахувати максимальну суму, на яку можуть реєструватись 

податкові накладні під час здійснення кожної господарської операції.  

Рівень 1. Розрахувати максимальну суму, на яку можуть реєстру-

ватись податкові накладні під час здійснення кожної господарської 

операції. 

Рівень 2. Крім розрахунку максимальної суми (рівень 1) з'ясувати, 

чи будуть зареєстровані всі податкові накладні без поповнення електрон-

ного рахунку.  
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Рівень 3. Розрахувати, на яку суму необхідно поповнити електрон-

ний рахунок для здійснення усіх операцій. 

 

Змістовий модуль 2 

Адміністрування ресурсних платежів , місцевих податків 

і зборів 

 

Тема 8. Адміністрування єдиного податку 

Розрахунок податкових зобов'язань з єдиного податку IV групи. 

Платник податків для виробництва сільськогосподарської продукції вико-

ристовує земельні ділянки, данні про які подані в таблиці вихідних даних. 

 

Таблиця  

Вихідні дані для розрахунку 

Напрям використання Площа, Га Грошова оцінка, грн/Га 

Рілля 200 11 500 

Багаторічні насадження 35 6 250 

Землі водного фонду 20 10 200 

 

Рівень 1. Розрахувати суму річних грошових зобов'язань платника 

фіксованого сільськогосподарського податку 

Рівень 2. Розрахувати суму грошових зобов'язань, які нараховує 

платник податку щокварталу.  

Рівень 3. Розрахувати суму річних грошових зобов'язань платника 

податків, якщо він здійснює діяльність у межах поліських територій. 

 

 

7. Самостійна робота 
 

7.1. Завдання та форми самостійної роботи  

 

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчаль-

ного процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом 

самостійно під методичним керівництвом викладача. Мета СРС – 

засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування у сту-

дентів загальних і професійних компетентностей, які відіграють суттєву 

роль у становленні майбутнього фахівця вищого рівня кваліфікації. 
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Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів денної 

форми навчання, визначається навчальним планом і становить 73 % (110 

годин) від загального обсягу навчального часу на вивчення дисципліни 

(150 годин). У ході самостійної роботи студент має перетворитися 

на активного учасника навчального процесу, навчитися свідомо ставитися 

до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися 

в інформаційному просторі, нести індивідуальну відповідальність за якість 

власної професійної підготовки. СРС містить: опрацювання лекційного 

матеріалу; опрацювання та вивчення рекомендованої літератури, основних 

термінів та понять за темами дисципліни; підготовку до практичних і се-

мінарських занять; підготовку до виступу на семінарських заняттях; 

поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або питань; пошук (підбір) 

та огляд літературних джерел за заданою проблематикою дисципліни; 

аналітичний розгляд наукової публікації; контрольну перевірку студентами 

особистих знань за запитаннями для самодіагностики; підготовку 

до контрольних робіт та інших форм поточного контролю; підготовку до мо-

дульного контролю; систематизацію вивченого матеріалу з метою підготов-

ки до семестрового екзамену.  

Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної 

дисципліни є самостійна робота студентів з вітчизняною та закордонною 

спеціальною економічною літературою, нормативними актами з питань 

державного регулювання економіки, статистичними матеріалами. Основні 

види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з навчальної дисципліни, наведені в табл. 7.1. 

 

Таблиця 7.1 
 

Завдання для самостійної роботи студентів та форми її контролю  
 

Назва теми 
Зміст самостійної 
роботи студентів 

Кількість 
годин 

Форми контролю 
СРС 

Література 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1  
Загальні принципи адміністрування. Адміністрування загальнодержавних 

податків 
Тема 1 

Теоретико-
організаційні 
засади адмі-
ністрування 

податків 

Вивчення лекційного 
матеріалу, підготовка 
до семінарського і 
практичного заняття, 
огляд методичних і 
нормативно-правових 
матеріалів за темою 

7 

Презентація 
результатів; 

експрес-
опитування 

Основна: [1 – 3]. 
Додаткова:  

[7; 11; 12; 15; 
19; 22; 32; 34; 

37 – 41; 45; 50; 
66] 
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Продовження табл. 7.1 
 

1 2 3 4 5 

Тема 2 
Управлінські 
технології в 
контрольних 
органах що-
до податків 

та зборів 

Вивчення лекційного 
матеріалу і норматив-
но-правових актів, під-
готовка до практичного 
і семінарського занят-
тя 

7 

Презентація 
результатів; 

експрес-
опитування 

Основна: [1 – 3]. 
Додаткова:  

[8; 12; 13; 24;  
27 – 31; 33; 42; 
43; 46–48; 51; 

52] 

Тема 3 
Управлінські 

технології 
мобілізації 

до бюджету 
податку на 

додану вар-
тість 

Вивчення лекційного 
матеріалу і норматив-
но-правових актів, під-
готовка до практичних і 

семінарських занять 
10 

Презентація 
результатів; 
тестування 

Основна: [1 – 3]. 
Додаткова: 

[12; 14; 16; 17; 
25; 57; 64] 

Тема 4 
Адмініструва
ння податку 
на прибуток 
підприємств 

Вивчення лекційного 
матеріалу і норматив-
но-правових актів, під-
готовка до практичних і 

семінарських занять 

10 

Презентація 
результатів; 

експрес-
опитування 

Основна: [1 – 3]. 
Додаткова:  

[20; 62] 

Тема 5 
Акцизний по-
даток в Ук-

раїні та 
особливості 
його адмініс-

трування 

Вивчення лекційного 
матеріалу і норматив-
но-правових актів, під-
готовка до практичного 
і семінарського заняття 

7 

Презентація 
результатів; 

експрес-
опитування 

Основна: [1 – 3]. 
Додаткова:  

[21; 26; 44; 53; 
58] 

Тема 6 
Мобілізація 
до бюджету 
податку на 
доходи фі-
зичних осіб 

Вивчення лекційного 
матеріалу і норматив-
но-правових актів, під-
готовка до практичного 

заняття 

8 

Презентація 
результатів; 
тестування 

Основна: [1 – 3]. 
Додаткова:  

[12; 15; 18; 36; 
63] 

Усього за змістовим модулем 1 49   

Змістовий модуль 2 
Адміністрування ресурсних платежів, місцевих податків і зборів 

Тема 7 
Адміністру-
вання пла-
тежів за ви-
користання 
природних 
ресурсів 

Вивчення лекційного 
матеріалу і норматив-
но-правових актів, під-
готовка до практично-

го і семінарського 
заняття 

15 

Презентація 
результатів; 

експрес-
опитування 

Основна: [1–3]. 
Додаткова:  

[4; 5; 9; 12; 35; 
56; 59] 

Тема 8 
Адміністру-

вання єдино-
го податку 

Вивчення лекційного 
матеріалу і норматив-
но-правових актів, під-
готовка до практично-

го заняття 

10 
Презентація 
результатів; 
тестування 

Основна: [1 – 3]. 
Додаткова:  

[6; 10; 12; 49; 
55; 65; 67]  
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Закінчення табл. 7.1 
 

1 2 3 4 5 

Тема 9 
Порядок ад-
мініструван-
ня майнових 

податків 

Вивчення лекційного 
матеріалу і норматив-
но-правових актів, під-
готовка до практично-

го заняття 

7 
Презентація 
результатів; 

експрес-
опитування 

Основна: [1 – 3]. 
Додаткова:  

[12; 23; 39; 40; 
60; 61; 65] 

Тема 10 
Особливості 
адмініструван-
ня місцевих 

зборів 

Вивчення лекційного 
матеріалу і норматив-
но-правових актів, під-
готовка до практично-

го заняття 

7 
Презентація 
результатів; 

експрес-
опитування 

Основна: [1 – 3]. 
Додаткова:  
[12; 54; 65] 

Тема 11 
Напрями 
вдоскона-

лення адмі-
ністрування 

податків  
в Україні  

з урахуванням 
світового 
досвіду 

Вивчення лекційного 
матеріалу і норматив-
но-правових актів, під-
готовка до практично-

го і семінарського 
заняття 

10 

Презентація 
результатів; 
тестування 

Основна: [1 – 3]. 
Додаткова: [12] 

Усього за змістовим модулем 2 49   

Підготовка до екзамену, 
передекзаменаційна консультація 

10   

Усього за дисципліною 108   

 

7.2. Контрольні запитання для самодіагностики 

 

Тема 1. Теоретико-організаційні засади адміністрування податків 

1. Принципи адміністрування податків, зборів та інших обов'язкових 

платежів. 

2. Права й обов'язки контролюючих органів у сфері адміністрування 

податків. 

3. Основні реквізити податкової звітності. 

4. Строки подання податкової звітності і сплати грошових зобов'язань. 

5. Правовий статус податкових повідомлень-рішень. 

6. Випадки надання платнику податків податкових повідомлень-

рішень. 

7. Правовий статус податкових вимог. 

8. Випадки надання платнику податків податкової вимоги. 

9. Порядок адміністративного оскарження рішень контролюючих 

органів. 
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10. Порядок судового оскарження рішень контролюючих органів. 

11. Випадки признання податкового боргу безнадійним. 

12. Випадки припинення і подовження строків позовної давнини. 

13. Списання безнадійного податкового боргу у випадках, признан-

ня платника податків банкрутом. 

14. Списання безнадійного податкового боргу у випадках, не пов'яза-

них з банкрутством платника податків. 

15. Урахування форс-мажорних обставин у оподаткуванні. 

 

Тема 2. Управлінські технології в контрольних органах щодо 

податків та зборів 

1. Поняття основного та не основного місця обліку платника 

податків. 

2. Поняття місцезнаходження та місця проживання платника 

податків. 

3. Порядок постановки на податковий облік окремих категорій 

платників податків. 

4. Порядок взяття на облік об'єктів оподаткування, об'єктів, пов'яза-

них з оподаткуванням, або через які здійснюється діяльність. 

5. Оперативний облік сплати податків та неподаткових платежів 

у податкових органах. 

6. Взаємодія податкових органів з Державною казначейською 

службою з питань оперативного обліку платежів. 

7. Випадки застосування податкової застави і її документальне 

оформлення. 

8. Функції податкового керуючого. 

9. Порядок реалізації майна платника податків для погашення 

податкового боргу. 

10. Використання додаткових джерел для погашення податкового 

боргу. 

11. Випадки застосування адміністративного арешту. 

12. Порядок нарахування пені за прострочення виконання податко-

вих зобов'язань. 

13. Випадки застосування адміністративної відповідальності до плат-

ника податків і його посадових осіб. 

14. Випадки застосування фінансової відповідальності до платника 

податків. 
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15. Випадки притягнення платника податків і його посадових осіб до 

кримінальної відповідальності. 

 

Тема 3. Управлінські технології мобілізації до бюджету податку 

на додану вартість 

1. Обов'язкові реквізити податкових накладних. 

2. Корегування раніше виписаної податкової накладної. 

3. Документальне оформлення права на податковий кредит. 

4. Випадки визнання податкового кредиту без складання податкової 

накладної. 

5. Порядок реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі. 

6. Порядок відкриття електронних рахунків для електронного адмі-

ністрування ПДВ. 

7. Порядок складання реєстру виданих податкових накладних. 

8. Випадки застосування звичайних цін під час визначення подат-

кових зобов'язань з ПДВ. 

9. Оподаткування ПДВ операцій з основними засобами. 

10. Відмінності в податкових наслідках здійснення операцій, що опо-

датковуються за ставкою 0 % від операцій, що не є об'єктом оподат-

кування. 

11. Порядок ведення Реєстру платників податку, що мають право 

на бюджетне відшкодування. 

12. Проведення документальної перевірки вірності нарахування 

бюджетного відшкодування. 

13. Порядок отримання і бюджетного відшкодування. 

14. Особливості оподаткування ПДВ операцій ввезення товарів 

на митну територію України. 

15. Порядок складання податкової декларації з ПДВ. 

 

Тема 4. Адміністрування податку на прибуток підприємств 

1. Порядок визначення фінансового результату при складанні фі-

нансової звітності. 

2. Склад податкових різниць під час операцій з основними засо-

бами. 

3. Склад податкових різниць під час формування резервів та забез-

печень. 

4. Склад податкових різниць під час здійснення фінансових операцій. 
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5. Методи визначення  цін за принципом "витягнутої руки" під час 

оподаткування податком на прибуток і податком на додану вартість. 

6. Порядок оподаткування прибутку сільськогосподарських під-

приємств. 

7. Адміністрування податку на доходи і прибуток страхових ком-

паній. 

8. Порядок оподаткування діяльності з проведення діяльності, 

пов'язаної з випуском та розповсюдженням лотерей. 

9. Оподаткування виплат на користь нерезидентів. 

10. Оподаткування операцій з цінними паперами та дерівативами. 

11. Оподаткування операцій, пов'язаних з володінням борговими 

вимогами. 

12. Розрахунок прибутку, що оподатковується під час списання 

дебіторської і кредиторської заборгованості. 

13. Сфера дії законодавства про трансфертне ціноутворення. 

14. Звітність за контрольованими операціями. 

15. Податкова звітність з податку на прибуток. 

 

Тема 5. Акцизний податок в Україні та особливості його 

адміністрування 

1. Права й обов'язки контролюючих органів у сфері акцизного 

оподаткування. 

2. Адвалорні і специфічні ставки і їх використання під час оподат-

кування акцизним податком. 

3. Розрахунок податкових зобов'язань з акцизного податку під час 

ввезення товарів на митну територію України. 

4. Оподаткування акцизним податком операцій реалізації цінних 

паперів і деривативів. 

5. Організація роботи податкових постів і акцизних складів. 

6. Правовий статус і випадки застосування податкових векселів під 

час оподаткування акцизним податком. 

7. Облік обігу етилового спирту в цілях акцизного оподаткування. 

8. Порядок виготовлення, реалізації, зберігання і використання 

акцизних марок на алкогольні напої і тютюнові вироби. 

9. Порядок декларування максимальних роздрібних цін на підак-

цизні товари (продукцію). 
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10. Порядок ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних наклад-

них на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв.  

11. Контроль за нарахуванням податкових зобов'язань під час реа-

лізації тютюнових виробів і алкогольних напоїв. 

12. Порядок електронного адміністрування операцій з реалізації 

пального. 

13. Відповідальність за порушення правил обігу, транспортування 

і реалізації підакцизних товарів. 

14. Відповідальність за порушення правил виготовлення, зберігання 

і використання акцизних марок. 

15. Податкова звітність з акцизного податку. 

 

Тема 6. Мобілізація до бюджету податку на доходи фізичних 

осіб 

1. Склад доходів, що враховуються під час визначення об'єкта 

оподаткування з податку на доходи фізичних осіб. 

2. Доходи, що не включаються до складу оподатковуваного доходу. 

3. Функції, права й обов'язки податкових агентів під час нарахування 

і сплаті податку на доходи фізичних осіб. 

4. Поняття, розмір і умови надання податкової соціальної пільги. 

5. Підтвердження права на отримання податкової соціальної пільги. 

6. Умови надання податкової знижки. Порядок підтвердження права 

на отримання податкової знижки. 

7. Оподаткування доходів з джерелом походження за межами 

митної території України. 

8. Оподаткування виплати дивідендів і депозитних вкладів. 

9. Поняття додаткового блага і порядок його оподаткування. 

10. Оподаткування доходів, пов'язаних з володінням нерухомістю. 

11. Оподаткування страхових виплат. 

12. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприєм-

цем (крім платників єдиного податку). 

13. Ведення обліку доходів і витрат фізичних осіб-підприємців (крім 

платників єдиного податку). 

14. Оподаткування доходів самозайнятих осіб. 

15. Порядок складання та подання податкової звітності, пов'язаної 

з оподаткуванням доходів фізичних осіб. 
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Тема 7. Адміністрування платежів за використання природних 

ресурсів 

1. Об'єкти оподаткування екологічним податком. 

2. Порядок визначення обсягів викидів забруднюючих речовин у по-

вітря, скидів у водні об'єкти і розміщення відходів. 

3. Податкова звітність з екологічного податку. 

4. Загальне і спеціальне використання водних ресурсів. 

5. Пільги зі сплати за спеціальне використання водних ресурсів. 

6. Порядок отримання лімітів на спеціальне використання водних 

ресурсів. 

7. Податкова звітність з рентної плати за спеціальне використання 

водних ресурсів. 

8. Загальне і спеціальне використання лісових ресурсів. 

9. Особливості визначення обсягу заготовленої деревини. 

10. Податкова звітність з рентної плати за спеціальне використання 

лісових ресурсів. 

11. Порядок реєстрації платників рентної плати за використання 

надр в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин. 

12. Порядок отримання ліцензії на видобуток корисних копалин. 

13. Алгоритм розрахунку рентної плати за використання надр 

у цілях, пов'язаних з видобутком корисних копалин. 

14. Податкова звітність з рентної сплати за використання надр. 

15. Порядок отримання дозволів та ліцензій на використання радіо-

частотного ресурсу України. 

 

Тема 8. Адміністрування єдиного податку 

1. Класифікація платників єдиного податку за групами і диферен-

ціація ставок податку за цими групами. 

2. Визначення доходу, що підлягає оподаткуванню у платників єди-

ного податку. 

3. Порядок ведення обліку доходів і витрат платниками єдиного 

податку. 

4. Види діяльності, під час здійснення яких не дозволяється перехід 

на спрощену систему оподаткування. 

5. Порядок переходу з загальної на спрощену систему оподат-

кування.  
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6. Порядок переходу зі спрощеної до загальної системи оподатку-

вання. 

7. Податкова звітність з єдиного податку. 

8. Порядок визначення питомої ваги доходів від реалізації сільсько-

господарської продукції при переході на сплату єдиного податку IV групи. 

9. Пільги зі сплати єдиного податку IV групи. 

10. Податкова звітність з єдиного податку IV групи. 

 

Тема 9. Порядок адміністрування майнових податків 

1. Категорії використання земельних ділянок. 

2. Порядок проведення нормативної оцінки земельних ділянок. 

3. Пільги з земельного податку, порядок їх підтвердження і засто-

сування. 

4. Порядок індексації нормативної грошової оцінки земельної ді-

лянки. 

5. Призначення і порядок ведення Державного земельного ка-

дастру. 

6. Порядок нарахування і сплати земельного податку у разі зміни 

власника протягом звітного періоду. 

7. Орендна плата за земельні ділянки 

8. Особливості оподаткування юридичних і фізичних осіб земель-

ним податком. 

9. Податкова звітність з земельного податку. 

10. Порядок визначення бази оподаткування з транспортного податку. 

11. Податкова звітність з транспортного податку. 

12. Порядок визначення платників податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки. 

13. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, їх права 

й обов'язки.  

14. Порядок розрахунку податкових зобов'язань під час зміни 

власника нерухомого майна протягом звітного періоду. 

15. Податкова звітність з податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки. 

 

Тема 10. Особливості адміністрування місцевих зборів 

1. Порядок встановлення місцевих податків і зборів органами міс-

цевого самоврядування. 
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2. Обов'язки місцевих органів влади щодо взаємодії з контролю-

ючими органами. 

3. Порядок визначення суб'єктів підприємницької діяльності, які 

можуть надавати послуги з паркування транспортних засобів. 

4. Пільги зі збору за земельні ділянки для паркування транспортних 

засобів. 

5. Порядок визначення платників податків збору за земельні ділянки 

для паркування транспортних засобів. 

6. Порядок визначення земельних ділянок, на яких здійснюється 

діяльність з паркування транспортних засобів. 

7. Податкова звітність зі збору за земельні ділянки для паркування 

транспортних засобів. 

8. Податкові агенти зі сплати туристичного збору. 

9. Пільги зі сплати туристичного збору. 

10. Податкова звітність зі сплати туристичного збору. 

 

Тема 11. Напрями вдосконалення адміністрування податків 

в Україні з урахуванням світового досвіду 

1. Досвід країн ЄС у галузі податкового адміністрування. 

2. Напрями адаптації податкового законодавства України з законо-

давством ЄС. 

3. Вплив глобалізаційних процесів на формування податкової сис-

теми України. 

4. Заходи морального стимулювання сумлінних платників податків. 

5. Порядок отримання і використання електронного цифрового підпису. 

6. Порядок подання електронної звітності. 

7. Порядок доступу до державних електронних реєстрів. 

8. "Електронний кабінет" платника податків. 

9. Спілкування платника податків з контролюючими органами з ви-

користанням технології "єдиного вікна". 

10. Напрями спрощення режиму бюджетного відшкодування. 

 

 

8. Індивідуально-консультативна робота 

 

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком 

індивідуально-консультативної роботи у формі індивідуальних занять, 
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консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки 

та захисту завдань, що винесені на поточний контроль, тощо. 

Формами організації індивідуально-консультативної роботи є: 

а) за засвоєнням теоретичного матеріалу – консультації: індивіду-

альні (запитання – відповідь), групові (розгляд типових прикладів – ситуацій); 

б) за засвоєнням практичного матеріалу – консультації індиві-

дуальні та групові; 

в) для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу – інди-

відуальне здавання виконаних робіт. 

 

 

9. Методи навчання 

 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування 

як активних, так і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції 

проблемного характеру, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-

дискусії, презентації (табл. 9.1 і 9.2). 

Таблиця 9.1 

Розподіл форм та методів активізації процесу навчання 

за темами навчальної дисципліни 
 

Тема Практичне застосування навчальних технологій 

1 2 

Тема 1. Теоретико-організа-
ційні засади адміністрування 
податків 

Лекція проблемного характеру з питання "Скла-

дання скарги на неправомірне рішення контролю-

ючих органів" 

Тема 2. Управлінські техно-
логії в контрольних органах 
щодо податків та зборів 

Міні-лекція з питання "карна відповідальність юри-

дичних і фізичних осіб" 

Тема 3. Управлінські техно-
логії мобілізації до бюджету 
податку на додану вартість 

Міні-лекція з питання "Критерії автоматичного бю-

джетного відшкодування ПДВ" 

Тема 4. Адміністрування по-
датку на прибуток підпри-
ємств 

Міні-лекція з питання "Оподаткування операцій з 

цінними паперами" 

Тема 5. Акцизний податок в 
Україні та особливості його 
адміністрування 

Міні-лекція з питання "Державний контроль обігу 

етилового спирту" 

Тема 6. Мобілізація до бюд-
жету податку на доходи фі-
зичних осіб 

Лекція проблемного характеру з питання "Оподат-

кування самозайнятих осіб" 
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Закінчення табл. 9.1 
 

1 2 

Тема 7. Адміністрування пла-
тежів за використання при-
родних ресурсів 

Міні-лекція з питання "Порядок визначення обсягу 

викидів шкідливих речовин у повітря стаціонар-

ними джерелами забруднення" 

Тема 8. Адміністрування єди-
ного податку 

Міні-лекція з питання "Проблеми розподілу плат-

ників єдиного податку за групами" 

Тема 9. Порядок адміністру-
вання майнових податків 

Лекція проблемного характеру з питання "Галузь 

застосування нормативної і експертної оцінки зе-

мельних ділянок" 

Тема 10. Особливості адмі-
ністрування місцевих зборів 

Міні-лекція з питання "Врахування прибутку від 

діяльності, що патентується під час оподаткування 

прибутку підприємства" 

Тема 11. Напрями вдоскона-
лення адміністрування подат-
ків в Україні з урахуванням 
світового досвіду 

Міні-лекція з питання "Світовий досвід боротьби з 

ухиленням від оподаткування" 

 

Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від 

традиційних визначаються не тільки методикою і технікою викладання, 

але й високою ефективністю навчального процесу, який виявляється у: 

високій мотивації студентів; закріпленні теоретичних знань на практиці; 

підвищенні самосвідомості студентів; формуванні здатності приймати 

самостійні рішення; формуванні здатності до ухвалення колективних 

рішень; формуванні здатності до соціальної інтеграції; набуття навичок 

вирішення конфліктів; розвитку здатності до знаходження компромісів. 

 

Таблиця 9.2 
 

Використання методик активізації процесу навчання 
 

Тема навчальної 

дисципліни 

Практичне застосування 

методик 

Методики активізації 

процесу навчання 

1 2 3 

Тема 1. Теоретико-ор-
ганізаційні засади адмі-
ністрування податків 

Семінарське заняття. Тема: 

"Організація адміністрування 

податків в Україні" 

Семінар-дискусія, 

презентація 

Тема 2. Управлінські 
технології в контроль-
них органах щодо по-
датків та зборів 

Завдання 1. "Обґрунтування 

права на отримання розет-

рочки податкових зобов'язань 

і податкового боргу" 

Робота в малих групах 
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Закінчення табл. 9.2 
 

1 2 3 

Тема 3. Управлінські тех-
нології мобілізації до 
бюджету податку на 
додану вартість 

Семінарське заняття. Тема: 

"Адміністрування ПДВ" 

Семінар-дискусія, 

презентація 

Тема 4. Адмініструван-
ня податку на прибуток 
підприємств 

Завдання 5. "Розрахунок по-

даткових зобов'язань за опе-

раціями з відчуження цінних 

паперів та операцій з дери-

вативами" 

Робота в малих групах, 

презентація 

Тема 5. Акцизний пода-
ток в Україні та особли-
вості його адміністру-
вання 

Семінарське заняття. Тема: 

"Адміністрування акцизного 

податку" 

Семінар-дискусія, 

презентація 

Тема 6. Мобілізація до 
бюджету податку на 
доходи фізичних осіб 

Завдання 6. "Розрахунок по-

даткової знижки при користу-

ванні інвестиційним креди-

том" 

Робота в малих групах, 

семінар-дискусія 

Тема 7. Адмініструван-
ня платежів за вико-
ристання природних ре-
сурсів 

Семінарське заняття. Тема: 

"Оподаткування використання 

природних ресурсів" 

Робота в малих групах, 

презентація 

Тема 8. Адмініструван-
ня єдиного податку 

Завдання 9. "Розрахунок по-
даткових зобов'язань з єди-
ного податку IV групи" 

Робота в малих групах, 

презентація 

Тема 9. Порядок адмі-
ністрування майнових 
податків 

Завдання 8. "Розрахунок по-
даткових зобов'язань з плати 
за землю в курортній зоні" 

Робота в малих групах, 

презентація 

Тема 10. Особливості 
адміністрування місце-
вих зборів 

Завдання 10. "Розрахунок 
податкових зобов'язань зі 
сплати збору за місця для 
паркування транспортних 
засобів" 

Робота в малих групах, 

презентація 

Тема 11. Напрями вдо-
сконалення адміністру-
вання податків в Укра-
їні з урахуванням світо-
вого досвіду 

Семінарське заняття. Тема: 

"Напрями перебудови взаємо-

відносин платників податків 

та контрольних органів" 

Семінар-дискусія 

 

Лекції проблемного характеру – один із найважливіших елементів 

проблемного навчання студентів. Вони передбачають поряд із розглядом 

основного лекційного матеріалу встановлення та розгляд кола проблемних 

питань дискусійного характеру, які недостатньо розроблені в науці й мають 

актуальне значення для теорії та практики. Лекції проблемного характеру 
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відрізняються поглибленою аргументацією матеріалу, що викладається. 

Вони сприяють формуванню у студентів самостійного творчого мислення, 

прищеплюють їм пізнавальні навички. Студенти стають учасниками наукового 

пошуку та вирішення проблемних ситуацій. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за 

короткий проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю 

логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Вони проводяться, як 

правило, як частина заняття-дослідження. Міні-лекції відрізняються від 

повноформатних лекцій значно меншою тривалістю. Зазвичай міні-лекції 

тривають не більше 10 – 15 хвилин і використовуються для того, щоб 

стисло донести нову інформацію до всіх слухачів. Міні-лекції часто 

застосовуються як частини цілісної теми, яку бажано викладати повно-

форматною лекцією, щоб не втомлювати аудиторію. Тоді інформація 

надається по черзі кількома окремими сегментами, між якими застосо-

вуються інші форми й методи навчання. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників 

з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають 

формувати погляди та переконання, виробляють вміння формулювати 

думки й висловлювати їх. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати практично-семінарські 

заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного 

студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних 

якостей та досвіду соціального спілкування. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи звіту про 

виконання індивідуальних завдань, проектних робот. Презентації можуть 

бути як індивідуальними, наприклад виступ одного слухача, так і колек-

тивними, тобто виступи двох та більше слухачів. 

 

10. Методи контролю 

 

Система оцінювання сформованих компетентностей (див. табл. 2.1) 

у студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної 

дисципліни передбачають лекційні, семінарські, практичні заняття, а та-

кож виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компе-

тентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною 

системою. Відповідно до Тимчасового положення "Про порядок оціню-
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вання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-

рейтинговою системою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця, контрольні заходи 

включають: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюється сумою 

набраних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що доз-

воляє студенту складати іспит, – 35 балів); 

модульний контроль, що проводиться з урахуванням поточного 

контролю за відповідний змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку 

результатів навчання студента після вивчення матеріалу з логічно завершеної 

частини дисципліни – змістового модуля; 

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі 

семестрового екзамену, відповідно до графіку навчального процесу. 

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни проводиться 

в таких формах: 

активна робота на лекційних заняттях; 

активна участь у виконанні практичних завдань; 

активна участь у дискусії та презентації матеріалу на семінарських 

заняттях; 

захист індивідуального та комплексного розрахункового завдання; 

проведення поточного тестування; 

проведення письмової контрольної роботи;  

експрес-опитування. 

Модульний контроль з даної навчальної дисципліни проводиться 

у формі колоквіуму. Колоквіум – це форма перевірки й оцінювання знань 

студентів у системі освіти у вищих навчальних закладах. Може прово-

дитись як проміжний міні-екзамен з ініціативи викладача. 

Підсумковий/семестровий контроль проводиться у формі семест-

рового екзамену. Семестрові екзамени – форма оцінки підсумкового 

засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу з окремої 

навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. 

Оцінювання знань студента під час семінарських і практичних занять 

та виконання індивідуальних завдань проводиться за такими критеріями:  

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 

розглядаються;  

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 
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ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядаються;  

вміння поєднувати теорію з практикою під час розгляду практичних 

ситуацій, розв'язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання 

індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;  

логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при 

виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 

узагальнення інформації та робити висновки;  

арифметична правильність виконання індивідуального завдання.  

Максимально можливий бал за конкретним завданням ставиться 

за умови відповідності індивідуального завдання студента або його усної 

відповіді всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової 

знижує кількість балів. У процесі оцінювання індивідуальних завдань 

увага також приділяється якості, самостійності та своєчасності здачі 

виконаних завдань викладачу, згідно з графіком навчального процесу. 

Якщо якась із вимог не буде виконана, то бали будуть знижені. 

Поточний тестовий контроль проводиться 2 рази за семестр. Тест 

включає запитання одиничного і множинного вибору щодо перевірки знань 

основних категорій навчальної дисципліни. 

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання позаауди-

торної самостійної роботи студентів, є: глибина і міцність знань, рівень 

мислення, вміння систематизувати знання за окремими темами, вміння 

робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, навички 

і прийоми виконання практичних завдань, вміння знаходити необхідну 

інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація 

на практичних та семінарських заняттях. 

Порядок підсумкового контролю з навчальної дисципліни.  

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену. 

Екзаменаційний білет охоплює програму дисципліни і передбачає визна-

чення рівня знань та ступеня опанування студентами компетентностей 

(див. табл. 2.1). 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, 

здатності творчого використання накопичених знань, вміння формулювати 

своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо. В умовах 
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реалізації компетентнісного підходу екзамен оцінює рівень засвоєння 

студентом компетентностей, що передбачені кваліфікаційними вимогами. 

Кожен екзаменаційний білет складається із 5 практичних ситуацій, які 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на ро-

бочому місці та дозволяють діагностувати рівень теоретичної підготовки 

студента і рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

Екзаменаційний білет з дисципліни "Адміністрування податків" 

містить 5 завдань (4 ситуаційних, 1 розрахункове), які розкривають 

знання, вміння та навички студента і оцінюються відповідно до Тимча-

сового положення "Про порядок оцінювання результатів навчання 

студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. 

Студент, який із поважних причин, підтверджених документально, 

не мав можливості брати участь у формах поточного контролю, тобто 

не склав змістовий модуль, має право на його відпрацювання у двотиж-

невий термін після повернення до навчання за розпорядженням декана 

факультету відповідно до встановленого терміну. 

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо 

кількість балів, одержаних за результатами перевірки успішності під час 

поточного та модульного контролю відповідно до змістового модуля 

впродовж семестру, в сумі не досягла 35 балів. Після екзаменаційної сесії 

декан факультету видає розпорядження про ліквідацію академічної 

заборгованості. У встановлений термін студент добирає залікові бали. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних 

за результатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює 

або перевищує 60. Мінімально можлива кількість балів за поточний 

і модульний контроль упродовж семестру – 35 та мінімально можлива 

кількість балів, набраних на екзамені, – 25. 

Результат семестрового екзамену оцінюється в балах (максимальна 

кількість – 40 балів, мінімальна кількість, що зараховується, – 25 балів) 

і проставляється у відповідній графі екзаменаційної "Відомості обліку 

успішності".  

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з ураху-

ванням балів, отриманих під час екзамену, та балів, отриманих під час 

поточного контролю за накопичувальною системою. Сумарний результат 

у балах за семестр складає: "60 і більше балів – зараховано", "59 і мен-

ше балів – не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість обліку 
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успішності" навчальної дисципліни. У випадку отримання менше 60 ба-

лів студент обов'язково здає залік після закінчення екзаменаційної сесії 

у встановлений деканом факультету термін, але не пізніше двох тижнів 

після початку семестру. У випадку повторного отримання менше 60 балів 

декан факультету призначає комісію у складі трьох викладачів на чолі із 

завідувачем кафедри та визначає термін перескладання заліку, після чого 

приймається рішення відповідно до чинного законодавства: "зараховано" – 

студент продовжує навчання за графіком навчального процесу, а якщо 

"не зараховано", тоді декан факультету пропонує студенту повторне 

вивчення навчальної дисципліни протягом наступного навчального 

періоду самостійно. 

 

Зразок екзаменаційного білета 

 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Освітній ступінь "магістр" 

Спеціальність: "Облік і оподаткування". Семестр ІІ 

Навчальна дисципліна "Адміністрування податків" 

 

Екзаменаційний білет 1 

 

Завдання 1. Засновники підприємства-юридичної особи у статутних 

документах основним видом діяльності визначили виробництво, пере-

робку та реалізацію сільськогосподарської продукції та супутні послуги. 

Які особливості податкової реєстрації такого підприємства? 

Завдання 2. За результатами перевірки податковим органом було 

складено акт, який був наданий для підпису платнику податків. Після 

ознайомлення з актом платник податків відмовився від підпису, поси-

лаючись на те, що у акті наведені перекручені дані. Податковий орган, 

у свою чергу, попередив платника податку, що у разі не підписання акту, 

на платника податку буде накладено штрафні санкції. Чи правомірні, на 

вашу думку, дії податкового органу та платника податків? 

Завдання 3. У підприємства є податковий борг, тому його активи 

знаходяться у податковій заставі. Підприємство надало декларацію 

з ПДВ, в якій суму бюджетного відшкодування було зараховано в рахунок 

Форма № Н-5.05 
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погашення податкового боргу. Чи звільняються активи підприємства 

з податкової застави у разі погашення податкового боргу таким чином? 

Завдання 4. У яких випадках податкові зобов'язання розрахо-

вуються контролюючими органами? 

Завдання 5. Підприємство не сплатило у встановлений строк (до 1 

березня) узгоджені податкові зобов'язання на суму 10 000 грн 10 березня 

підприємство сплатило 6 500 грн (тільки суму податкового боргу, без 

пені) податкового боргу, а 5 квітня – погасило податковий борг у повному 

обсязі (з урахуванням штрафів та пені). 

Яку суму сплатило підприємство 5 квітня, якщо облікова ставка 

НБУ складала: на 1 березня – 7,6 %, на 10 березня – 7,5 %, а на момент 

погашення податкового боргу – 7,0 %? 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри оподаткування ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Протокол №___ від "___"    ___________ 20____р. 

 

Зав. кафедри ________________ Екзаменатор _______________. 

                  (підпис)        (підпис)  

 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за виконання 

всіх завдань, що округлені до цілого числа за правилами математики. 

Алгоритм вирішення кожного завдання включає окремі етапи, які 

відрізняються за складністю, трудомісткістю та значенням для розв'язан-

ня завдання. Тому окремі завдання та етапи їх розв'язання оцінюються 

відокремлено один від одного таким чином: 

Завдання 1 (6 балів): 

1 бал – за правильне посилання на законодавчі норми; 

2 бали – за правильне трактування нормативно-правових актів; 

2,5 бала – за обґрунтованість, логічність і повноту висновків; 

0,5 бала – за охайність подання результатів; 

Завдання 2 (6 балів): 

1 бал – за правильне посилання на законодавчі норми; 

2 бали – за правильне трактування нормативно-правових актів; 

2,5 бала – за обґрунтованість, логічність і повноту висновків; 

0,5 бала – за охайність подання результатів; 
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Завдання 3 (8 балів): 

1 бал – за правильне посилання на законодавчі норми; 

2 бали – за правильну інтерпретацію діючих нормативно-правових 

норм; 

2 бали – за аналіз альтернативних варіантів вирішення проблеми; 

2,5 бала – за обґрунтованість, логічність і повноту висновків; 

0,5 бала – за охайність подання результатів; 

Завдання 4 (8 балів): 

1 бал – за правильне посилання на законодавчі норми; 

2 бали – за правильну інтерпретацію діючих нормативно-правових 

норм; 

2 бали – за аналіз альтернативних варіантів вирішення проблеми; 

2,5 бала – за обґрунтованість, логічність і повноту висновків; 

0,5 бала – за охайність подання результатів; 

Завдання 5 (12 балів): 

1 бал – за правильне посилання на законодавчі норми; 

3 бали – за правильне трактування нормативно-правових актів; 

2,5 бали – за відсутність методичних помилок; 

1 бал – за відсутність арифметичних помилок; 

4,5 бала – за обґрунтованість, логічність і повноту висновків; 

0,5 бала – за охайність подання результатів; 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Система оцінювання рівня сформованості професійних компетент-

ностей студентів денної форми навчання наведена в табл. 11.1. 
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Таблиця 11.1 

Система оцінювання рівня сформованості професійних компетентностей 

Професійні 
компетентності 

Навчаль-
ний 

тиждень 
Годин Методи та форми навчання 

Оцінка рівня 
сформованості 

компетентностей 

Форми 
контролю  

Максималь-
ний бал 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Загальні принципи адміністрування. Адміністрування загальнодержавних податків  

АП1 

Використовувати 
інструменти подат-
кового адміністру-
вання 

1 

Ауд. 2 

Лекція Тема 1. Теоретико-організацій-
ні засади адміністрування по-
датків 
Тема 2. Управлінські техноло-
гії в контрольних органах щодо 
податків та зборів 

Робота  
на лекції 

1,0 

СРС 5 

Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційного 
матеріалу, підготовка до 

семінарського заняття, огляд 
нормативно-правових актів за 

темою 

Презентація 1,0 

АП2 

Здійснювати заходи 
щодо організації 

податкового обліку 
платників податків і 
податкових плате-
жів, застосовувати 
забезпечуючи дії до 
платників податку 

2 

Ауд. 

2 
Лекція Тема 3. Управлінські техноло-

гії мобілізації до бюджету по-
датку на додану вартість 

Робота  
на лекції 

1,0 

2 
Семінарське 

заняття 
Тема семінарського заняття: 

Організація адміністрування 
податків в Україні 

Активна 
участь  

у дискусії 
2,0 

СРС 10 

Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційного матеріалу, 
підготовка до семінарського 
заняття, огляд нормативно-

правових актів за темою 

Презентація 1,0 

АП3 
Здійснювати адміні-
стрування нараху- 

3 Ауд. 2 
Лекція Тема 4. Адміністрування по-

датку на прибуток підприємств 
Робота  

на лекції 
1,0 
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вання і сплати 
окремих податків 

 

 2 
Семінарське 

заняття 
Тема семінарського зайняття 
Технології роботи контролюю-
чих органів 

Активна 
участь  

у дискусії 
2,0 

СРС 10 

Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційного матеріалу, 
підготовка до семінарського 
заняття, огляд нормативно-
правових актів за темою 

Презентація 1,0 

АП3 

Здійснювати адміні-
стрування нараху-
вання і сплати ок-
ремих податків 

4 

Ауд. 2 
Практичне 

заняття 

Обґрунтування права на отри-
мання розстрочки податкових 
зобов'язань і податкового боргу. 
Заповнення повідомлення про 
об'єкти оподаткування, об'єкти, 
пов'язані з оподаткуванням, 
або через які провадиться діяль-
ність 

Активна 
участь  

у занятті 
2,0 

СРС 5 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційного матеріалу, 
підготовка до семінарського 
заняття, огляд нормативно-

правових актів за темою 

Презентація 1,0 

АП3 

Здійснювати адміні-
стрування нараху-
вання і сплати ок-
ремих податків 

5 

Ауд. 

2 

Лекція Тема 5. Акцизний податок в 
Україні та особливості його ад-
міністрування 
Тема 6. Мобілізація до бюд-
жету податку на доходи фізич-
них осіб 

Робота  
на лекції 

1,0 

2 
Семінарське 

заняття 
Тема семінарського заняття 
Адміністрування податку на 
додану вартість 

Активна 
участь  

у дискусії 
2,0 

СРС 10 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційного матеріалу, 
підготовка до семінарського за- 

Презентація 1,0 

 



 

4
5
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 няття, огляд нормативно-пра-

вових актів за темою 
  

АП3 

Здійснювати адміні-
стрування нараху-
вання і сплати ок-
ремих податків 

6 

Ауд.  2 

Практичне 
заняття. 

Контрольна 
робота 

Розрахунок суми коштів, що 
повинна бути зарезервована 
на електронному рахунку для 
реєстрації податкових наклад-
них 

Активні 
участь  

у роботі 
9,0 

СРС 8 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційного матеріалу, 
підготовка до семінарського 
заняття, огляд нормативно-

правових актів за темою 

Презентація 1,0 

Змістовий модуль 2. Адміністрування ресурсних платежів, місцевих податків і зборів 

АП3 

Здійснювати адміні-
стрування нараху-
вання і сплати ок-
ремих податків 

7 

Ауд. 

2 
Лекція Тема 7. Адміністрування пла-

тежів за використання природ-
них ресурсів 

Робота  
на лекції 

1,0 

2 

Семінарське 
заняття 

Тема семінарського заняття 
Проблемні питання визначення 
податкових зобов'язань з по-
датку на прибуток 

Активна 
участь  

у дискусії 
2,0 

СРС 10 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційного матеріалу, 
підготовка до семінарського 
заняття, огляд нормативно-

правових актів за темою 

Презентація 1,0 

АП3 

Здійснювати адміні-
стрування нараху-
вання і сплати ок-
ремих податків 

8 Ауд. 

1 
Практичне 

заняття 
Перевірка правильності відне-
сення платника податків до 
неприбуткових організацій 

Активна 
участь  

у роботі 
1,0 

1 
Семінарське 

заняття 
Тема семінарського заняття 
Адміністрування акцизного по-
датку 

Активна 
участь  

у дискусії 
1,0 

 
 



 

4
6
 

 

Продовження табл. 11.1 
1 2 3 4 5 6 

   СРС 5 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційного 
матеріалу, підготовка до 

семінарського заняття, огляд 
нормативно-правових актів за 

темою 

Презентація 1,0 

АП3 

Здійснювати адміні-
стрування нараху-
вання і сплати ок-
ремих податків 

9 

Ауд. 

2 
Лекція Тема 8. Адміністрування єди-

ного податку 
Робота  

на лекції 
1,0 

1 

Семінарське 
заняття 

Тема семінарського заняття 
Розрахунок податкової знижки 
при користуванні інвестиційним 
кредитом 

Активна 
участь  

у дискусії 
1,0 

1 

Практичне 
заняття 

Проблемні питання з визначен-
ня податкових зобов'язань з 
платежів за використання при-
родних ресурсів 

Активна 
участь  

у роботі 
1,0 

СРС 10 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційного матеріалу, 
підготовка до семінарського 
заняття, огляд нормативно-

правових актів за темою 

Презентація 1,0 

АП3 

Здійснювати адміні-
стрування нараху-
вання і сплати ок-
ремих податків 

10 Ауд. 2 

Практичне 
заняття 

Перевірка правильності елек-
тронного адміністрування реа-
лізації пального для цілей 
оподаткування акцизним по-
датком. 
Розрахунок податкових зобов'я-
зань зі сплати екологічного 
податку за викиди шкідливих 
речовин у повітря, скиди шкід-
ливих речовин у водні об'єкти 
і розміщення відходів 

Активна 
участь  

у роботі 
2,0 

 



 

4
7
 

 

 
Продовження табл. 11.1 

1 2 3 4 5 6 

   СРС 5 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційного матеріалу, 
підготовка до семінарського 
заняття, огляд нормативно-
правових актів за темою 

Презентація 1,0 

АП3 

Здійснювати адміні-
стрування нараху-
вання і сплати ок-
ремих податків 

11 

Ауд. 

2 

Лекція Тема 9. Порядок адміністру-
вання майнових податків 
Тема 10. Особливості адмі-
ністрування місцевих зборів 

Робота  
на лекції 

1,0 

2 

Практичне 
заняття 

Розрахунок податкових зо-
бов'язань з єдиного податку IV 
групи. 
Розрахунок податкових зо-
бов'язань з плати за землю в 
м. Харкові 

Активна 
участь  

у роботі 
2,0 

СРС 9 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційного матеріалу, 
підготовка до семінарського 
заняття, огляд нормативно-
правових актів за темою 

Презентація 1,0 

АП3 

Здійснювати адміні-
стрування нараху-
вання і сплати ок-
ремих податків 

12 

Ауд. 2 

Семінарське 
заняття 

Тема семінарського заняття 
Напрями вдосконалення адмі-
ністрування податків в Україні 
з урахуванням світового досві-
ду 

Активна 
участь  

у дискусії 
2,0 

СРС 5 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційного матеріалу, 
підготовка до семінарського 
заняття, огляд нормативно-
правових актів за темою 

Презентація 1,0 

АП3 
Здійснювати адміні-
стрування нараху-
вання і сплати ок- 

13 Ауд. 2 
Лекція Тема 11. Напрями вдоскона-

лення адміністрування податків 
в Україні з урахуванням світо- 

Активна 
робота  

на лекції 
1,0 



 

4
8
 

 

Закінчення табл. 11.1 
1 2 3 4 5 6 

 

ремих податків 

 

 

  вого досвіду   

2 

Практичне 
заняття. 

Контрольна 
робота 

Розрахунок податкових зо-
бов'язань зі сплати збору за 
місця для паркування транс-
портних засобів 

Активна 
участь  

у роботі 
10,0 

СРС 9 
Підготовка 
до занять 

Вивчення лекційного матеріалу, 
підготовка до семінарського 
заняття, огляд нормативно-
правових актів за темою 

Презентація 1,0 

СЕСІЯ 

Ауд. 

2 

Перед-
екзаме-
наційна 

консуль-
тація 

Вирішення практичних завдань 
на різні теми, що входять до 

підсумкового контролю Підсумко-
вий 

контроль 
40 

2 
Іспит Виконання завдань 

екзаменаційного білету 

СРС 8 
Підготовка 
до іспиту 

Повторення матеріалів 
змістовних модулів 

Усього годин 150 Загальна кількість балів з дисципліни 100 

з них: 

аудиторні 40 29 % поточний контроль 60 

самостійна робота 110 71 % підсумковий контроль 40 
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Розподіл балів у межах тем змістових модулів наведено в табл. 11.2. 

 

Таблиця 11.2 

Розподіл балів за темами 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
ід

су
м

ко
в
и
й
 

те
ст

 (
іс

п
и
т)

 

С
ум

а
 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11   

3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 11,0 7,0 3,0 4,0 3,0 13,0 40,0 100,0 

 

Примітка. Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів. 

 

Максимальну кількість балів, яку може накопичити студент протягом 

тижня за формами та методами навчання, наведено в табл. 11.3. 

 

Таблиця 11.3 

 

Розподіл балів за тижнями 

Теми змістового модуля 

Л
е

кц
ій

н
і 
 

за
н
я
тт

я
 

П
р

а
кт

и
ч
н
і 
 

за
н
я
тт

я
 

С
е
м

ін
а

р
с
ь
кі

  

за
н
я
тт

я
 

П
р

е
зе

н
та

ц
ія

 

П
о

то
ч
н
и

й
  

ко
н
тр

о
л

ь
 

У
с
ь
о
го

 

1 2 3 4 5 6 7 

З
м

іс
т
о

в
и

й
 м

о
д

у
л

ь
 1

 

З
а

га
л

ь
н
і 
п
р
и

н
ц

и
п
и

 а
д

м
ін

іс
тр

у
в
а

н
н
я
. 

А
д

м
ін

іс
тр

у
в
а
н
н
я
 з

а
га

л
ь
н
о

д
е

р
ж

а
в
н
и

х
 

п
о
д

а
тк

ів
 

Тема 1. Теоретико-орга-

нізаційні засади адміні-

стрування податків 
1 тиждень 1,0 – – 1,0 – 2,0 Тема 2. Управлінські 

технології в контрольних 
органах щодо податків 
та зборів 

Тема 3. Управлінські 

технології мобілізації до 

бюджету податку на до-

дану вартість 

2 тиждень 1,0 – 2,0 1,0 – 4,0 

Тема 4. Адміністрування 

податку на прибуток під-

приємств 

3 тиждень  1,0 – 2,0 1,0 – 4,0 

4 тиждень – 2,0 – 1,0 – 3,0 
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Закінчення табл. 11.3 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Тема 5. Акцизний пода-

ток в Україні та особли-

вості його адміністру-

вання 

5 тиждень 1,0 – 2,0 1,0 – 4,0 

Тема 6. Мобілізація до 

бюджету податку на до-

ходи фізичних осіб 

6 тиждень – 1,0 – 1,0 8,0 10,0 

З
м

іс
т
о

в
и

й
 м

о
д

у
л

ь
 2

  

А
д

м
ін

іс
тр

у
в
а
н
н
я
 р

е
с
у
р

с
н
и

х
 п

л
а

те
ж

ів
, 

м
іс

ц
е
в
и

х
 п

о
д

а
тк

ів
 і
 з

б
о

р
ів

 

Тема 7. Адмініструван-

ня платежів за викорис-

тання природних ресур-

сів 

7 тиждень 1,0 – 2,0 1,0 – 4,0 

8 тиждень – 1,0 1,0 1,0 – 3,0 

Тема 8. Адмініструван-

ня єдиного податку 

9 тиждень  1,0 1,0 1,0 1,0 – 4,0 

10 тиждень – 2,0 – 1,0 – 3,0 

Тема 9. Порядок адмі-

ністрування майнових 

податків 

11 тиждень  1,0 2,0 – 1,0 – 4,0 

Тема 10. Особливості 

адміністрування місце-

вих зборів 

12 тиждень – – 2,0 1,0 – 3,0 

Тема 11. Напрями вдо-

сконалення адміністру-

вання податків в Україні 

з урахуванням світового 

досвіду 

13 тиждень  1,0 1,0 – – 9,0 12,0 

Усього 8,0 10,0 12,0 13,0 17,0 60,0 

 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відпо-

відно до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання результатів 

навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця (табл. 11.4).  

Таблиця 11.4 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 B 
добре  

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 
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Оцінки за цією шкалою заносяться до відомостей обліку успішності, 

індивідуального навчального плану студента та іншої академічної доку-

ментації. 

 

12. Рекомендована література 

12.1. Основна 

 

1. Іванов Ю. Б. Податкова система : підручник / Ю. Б. Іванов, 

А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – Київ : Атіка, 2006. – 920 с. 

2. Іванов Ю. Б. Проблеми розвитку корпоративного податкового 

менеджменту / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, О. В. Грачов. – Харків : Вид. 

ХНЕУ, 2010. – 496 с. 

3. Иванов Ю. Б. Системы налогообложения Украины и России: 

структура, проблемы, тенденции развития : монография / Ю. Б. Иванов, 

И. А. Майбуров. – Харьков : ФЛП Либуркина Л. М. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2009. – 

520 с.  

 

12.2. Додаткова 

4. Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР [Еле-

ктронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws 

/show/213/95-%D0%B2%D1%80. 

5. Земельний кодекс України. Закон від 25.10. 2001 р. № 2768-ІІІ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws 

/show/2768-14. 

6. Книга обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку 

третьої групи, які є платниками податку на додану вартість). Затвердже-

но Наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. № 579 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws 

/show/z0801-15. 

7. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. 

№ 2747-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada. 

gov.ua/laws/show/2747-15. 

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Закон 

України від 07.12.1984 р. № 8073-Х [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/80731-10. 
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9. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-XII [Еле-

ктронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws 

/show/3852-12. 

10. Перелік населених пунктів, яким надається статус гірських. 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.08. 1995 р. 

№ 647 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada. 

gov.ua/laws/show/647-95-%D0%BF. 

11. Перелік обставин, що свідчать про наявність загрози виникнен-

ня або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обста-

вин". Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12. 2010 р. 

№ 1235 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov. 

ua/laws/show/1235-2010-%D0%BF. 

12. Податковий кодекс України від 02.12. 2010 р. № 2755-VI 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws 

/show/2755-17. 

13. Положення про проведення перевірок стану збереження майна 

платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Затверджено 

наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 р. № 573 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws 

/show/z1843-13. 

14. Положення про реєстрацію платників податку на додану 

вартість. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 

14.11.2014 р. № 1130 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1456-14/paran20#n20. 

15. Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі 

фізичних осіб - платників податків. Затверджено наказом Міністерства 

доходів і зборів України від 10.12.2013  р. № 779 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z2211-13. 

16. Порядок акумулювання сільськогосподарськими підприємств-

вами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих 

у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування 

бюджетних коштів. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України  

від 12.01.2011 р. № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/11-2011-%D0%BF/paran9#n9. 

17. Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних. 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. 

№ 1246 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov. 

ua/laws/show/1246-2010-%D0%BF. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/3852-12
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18. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть 

фізичні особи-підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему опо-

даткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну 

діяльність. Затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України 

від 16.09.2013 р. № 481 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1686-13/paran20#n20. 

19. Порядок ведення органами Державної фіскальної служби 

України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів 

до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 

07.04.2016 р. № 422 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0751-16. 

20. Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організа-

цій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до 

Реєстру та виключення з Реєстру. Затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.07.2016 р. № 440 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/440-2016-%D0%BF. 

21. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, 

авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання 

з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етило-

вого денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються 

суб'єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції. 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. 

№ 1257 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua 

/laws/show/1257-2010-%D0%BF. 

22. Порядок взаємодії органів Державної казначейської служби 

України та органів Державної фіскальної служби України в процесі 

виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими 

надходженнями. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 

18.07.2016 р. № 621 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1115-16/paran7#n7. 

23. Порядок визначення середньоринкової вартості легкових 

автомобілів, мотоциклів, мопедів. Затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.04.2013 р. № 403 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/403-2013-%D0%BF/paran9#n9. 

24. Порядок використання додаткових джерел погашення подат-

кового боргу. Затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1686-13/paran20#n15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1686-13/paran20#n15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1686-13/paran20#n15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1686-13/paran20#n15
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від 10.10.2013 р. № 569 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1852-13. 

25. Порядок електронного адміністрування податку на додану вар-

тість. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.10. 2014 р. 

№ 569 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua 

/laws/show/569-2014-%D0%BF. 

26. Порядок електронного адміністрування реалізації пального. 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.02. 2016 р. 

№ 113 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua 

/laws/show/113-2016-%D0%BF. 

27. Порядок застосування адміністративного арешту майна 

платника податків. Затверджено наказом Міністерства доходів і зборів 

України від 10.10.2013 р. № 568 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1839-13. 

28. Порядок застосування норм пунктів 102.6-102.7 статті 102 

Податкового кодексу України. Затверджено наказом Державної подат-

кової адміністрації України від 24.12.2010 р. № 1044  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0084-11. 

29. Порядок застосування податкової застави органами доходів 

і зборів. Затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 

10.10.2013 р. № 572 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1841-13. 

30. Порядок зміни початкової ціни продажу майна платника 

податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його 

податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови 

проведення відповідних торгів. Затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1244 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1244-2010-%D0%BF 

/paran28#n28. 

31. Порядок направлення органами доходів і зборів податкових 

вимог платникам податків. Затверджено наказом Міністерства фінансів 

України від 31.10.2013 р. № 1113 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1840-13. 

32. Порядок надіслання контролюючими органами податкових 

повідомлень-рішень платникам податків. Затверджено наказом Мініс-

терства фінансів України від 28.12.2015 р. № 1204 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0124-16. 
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33. Порядок надіслання органам державної податкової служби 

подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника 

податків та інформації про скасування або зміну суми нарахованого гро-

шового зобов'язання, а також форми зазначеного подання. Затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1237 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws 

/show/1237-2010-%D0%BF.  

34. Порядок обліку платників податків і зборів. Затверджено 

наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws 

/show/z1562-11. 

35. Порядок обчислення коригуючого коефіцієнта, що застосо-

вується до ставок рентної плати у разі зміни тарифів на транспортування 

однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами, однієї тонни 

нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами, транзитне 

транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані 

відповідного маршруту. Затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.08. 2012 р. № 687 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/687-2012-%D0%BF. 

36. Порядок оподаткування доходів з джерелом їх походження 

в Україні, що виплачуються фізичній особі – нерезиденту іншим нерези-

дентом. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

27.12.2010 р. № 1226 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1226-2010-%D0%BF?test=YXDMfiXT 

p5GR01CcZi0TqpGSHI4Xcs80msh8Ie6. 

37. Порядок оформлення і подання скарг платниками податків та їх 

розгляду контролюючими органами. Затверджено наказом Міністерства 

фінансів України від 21.10.2015 р. № 916 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1617-15. 

38. Порядок періодичного подання інформації органам державної 

податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за 

письмовим запитом. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України 

від 27.12.2010 р. № 1245 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1245-2010-%D0%BF. 

39. Порядок подання органам державної податкової служби 

інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, 

пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також 
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обчислення та справляння податків і зборів. Затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.12. 2011 р. № 1386 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1386-2011-

%D0%BF. 

40. Порядок подання органами державної реєстрації прав на неру-

хоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання 

фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки. Затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.05.2012 р. № 476 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/476-2012-%D0%BF. 

41. Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків 

платників податків у банках та інших фінансових установах до контро-

люючих органів. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 

18.08.2015 р. № 721 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1058-15/paran19#n19. 

42. Порядок призначення та звільнення податкового керуючого, 

а також перелік його функцій та повноважень. Затверджено наказом 

Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 р. № 578 [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1837-13. 

43. Порядок проведення заліку надміру сплачених грошових 

зобов'язань або суми невідшкодованих податків платника податків у разі 

ліквідації, не пов'язаної з банкрутством. Затверджено наказом Міністер-

ства фінансів України від 28.12.2010 р. № 1674 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0117-11. 

44. Порядок роботи податкових постів, установлених на підпри-

ємствах суб'єктів господарювання, які використовують нафтопродукти, 

що отримуються за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на 

митну територію України без сплати акцизного податку, як сировину для 

хімічної промисловості, форм Довідки про прогнозований обсяг нафто-

продуктів, які планується використовувати як сировину для виробництва 

у хімічній промисловості, Довідки про цільове використання нафто-

продуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості, та Жур-

налу обліку погашених податкових векселів. Затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 07.08.2012 р. № 899 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/z1410-

12/paran61#n61. 
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45. Порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань 

(податкового боргу) платників податків. Затверджено наказом Міністер-

ства доходів і зборів України від 10.10.2013 р. № 574 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/z1853-13. 

46. Порядок списання безнадійного податкового боргу платників 

податків. Затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 

10.10.2013 р. № 577 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1844-13. 

47. Порядок списання непогашених грошових зобов'язань або 

податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної 

з банкрутством. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

27.12.2010 р. № 1231 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1231-2010-%D0%BF. 

48. Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків, 

у рахунок погашення його податкового боргу. Затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1244 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1244-2010-

%D0%BF/paran13#n13. 

49. Про визначення поліських територій України. Постанова Кабіне-

ту Міністрів України від 25.12.1998 р. № 2068 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2068-98-%D0%BF. 

50. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців. Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/755-15. 

51. Про заставу. Закон України від 02.10.1992 р. № 2654-XII 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ 

show/2654-12. 

52. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфе-

рі торгівлі, громадського харчування та послуг. Закон України від 

06.07.1995  р. № 265/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80. 

53. Про затвердження Форми Декларації про максимальні роздрібні 

ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання 

декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари 

(продукцію). Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 
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25.03.2015 р. № 359 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0413-15. 

54. Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця 

для паркування транспортних засобів та туристичного збору. Затвер-

джено наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2015 р. № 636 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws 

/show/z0912-15. 

55. Про затвердження форм податкових декларацій платника 

єдиного податку. Наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. 

№ 578 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada. 

gov.ua/laws/show/z0799-15. 

56. Про затвердження форми Податкової декларації з рентної 

плати. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 р. 

№ 719 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua 

/laws/show/z1051-15. 

57. Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання 

податкової звітності з податку на додану вартість. Затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 28.01.2016  р. № 21 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16. 

58. Про затвердження форми Декларації акцизного податку, 

Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку : Наказ 

Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 14 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0105-15. 

59. Про затвердження форми Податкової декларації екологічного 

податку : Наказ Міністерства фінансів України від 17.08.2015 р. № 715 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws 

/show/z1052-15. 

60. Про затвердження форми Податкової декларації з плати за 

землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки 

державної або комунальної власності) : Наказ Міністерства фінансів 

України від 16.06.2015 р. № 1015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0783-15. 

61. Про затвердження форми Податкової декларації з податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки : Наказ Міністерства 

фінансів України від 10.04.2015 р. № 408 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0479-15. 
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62. Про затвердження форми Податкової декларації з податку на 

прибуток підприємства : Наказ Міністерства фінансів України від 

20.10.2015 р. № 897 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15. 

63. Про затвердження форми Податкової декларації про майновий 

стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про 

майновий стан і доходи : Наказ Міністерства фінансів України від 

02.10.2015 р. № 859 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15. 

64. Про затвердження форми податкової накладної та Порядку 

заповнення податкової накладної : Наказ Міністерства фінансів України 

від 31.12.2015 р. № 1307 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16. 

65. Рішення 36 сесії Харківської міської ради 6 скликання "Про 

внесення змін до рішення 4 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 

12.01.2011 р. № 126/11 "Про врегулювання питань справляння податків 

на території міста Харкова відповідно до норм Податкового кодексу 

України" від 21.01.2015 р. № 1793/15. Офіційний сайт Харківської міської 

ради, міського голови, виконавчого комітету. – Режим доступу : 

http://www.city.kharkov.ua/uk/document/-pro-vnesennya-zmin-do-rishennya-4-

sesii-kharkivskoi-miskoi-radi-6-sklikannya-vid-12012011-12611pro-vregulyuvannya-

pitan-spravlyannya-podatkiv-na-teritorii-mista-kharkova-vidpovidno-do-norm-

podatkovogo-kodeksu-ukraini-45752.html. 

 

12.3. Методичне забезпечення 

 

66. Методичні рекомендації щодо встановлення загрози виник-

нення, накопичення або непогашення податкового боргу та проведення 

аналізу фінансового стану підприємств, які звертаються до органів Мін-

доходів для розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (подат-

кового боргу). Лист Міністерства доходів і зборів України від 05.06. 2013 р. 

№ 7017/7/99-99-11-02-03-17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.dinai.com/ESPRESO/mdzls7017.doc 

67. Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського 

товаровиробництва : Наказ Міністерства аграрної політики та продо-

вольства України від 26.12. 2011 р. № 772 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0510-12. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/za333-11
http://zakon.rada.gov.ua/go/za333-11
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12.4. Інформаційні ресурси 

 

68. Сервер Верховної Ради України. – Режим доступу : www.rada. 

gov.ua. 

69. Бухгалтерія. – Режим доступу : www. buhgalteria.com.ua. 

70. Ліга Бізнес-Інформ. – Режим доступу : www.liga.net. 

71. Нормативні акти України. – Режим доступу : www.nau.kiev.ua. 

72. Податки та бухгалтерський облік. – Режим доступу : basa.tav. 

kharkov.ua. 

73. Українське право. – Режим доступу : www.ukrpravo.com. 

74. Вісник податкової служби України. – Режим доступу : www.visnuk. 

com.ua 

 

.
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Додатки 

Додаток А 

Структура складових професійних компетентностей з навчальної дисципліни  

"Адміністрування податків" за Національною рамкою кваліфікацій України 

Складові 
компетентності, 
яка формується  
в рамках теми 

Мінімальний 
досвід 

Знання Вміння Комунікації 
Автономність  

і відповідальність 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Теоретико-організаційні засади адміністрування податків 

Використовувати 
інструменти подат-
кового адміністру-

вання 

Сутність адмініст-
рування. Основні 

вимоги до побудо-
ви системи адмі-

ністрування 

Основні елементи 
системи адмініст-
рування податків 

Використовувати 
основні інструмен-
ти адміністрування 

Роз'яснення окре-
мих питань адмі-
ністрування по-

датків 

Самостійність у 
виборі інструментів 

адміністрування 

Тема 2. Управлінські технології в контрольних органах щодо податків та зборів 

Здійснювати 
податковий облік 

платників податків 
і податкових пла-
тежів і забезпе-

чувати погашення 
податкового боргу 

Випадки виник-
нення податкового 

боргу 

Джерела погашен-
ня податкового 

боргу і механізми 
їх використання 

Оформлювати по-
даткову заставу 
майна боржника 

Обґрунтування 
рішень при скла-
данні податкових 
повідомлень-рі-

шень 

Відповідальність 
за правомірність  
і достовірність 
опису майна 

Тема 3. Управлінські технології мобілізації до бюджету податку на додану вартість 

Адмініструвати 
повноту і своє-

часність сплати по-
датку на додану 

вартість 

Порядок визна-
чення податкових 
зобов'язань з ПДВ 

Операції, що обкла-
даються податком 

за основною 
ставкою і ставкою 

0 % 

Контролювати пра-
вильність оформ-
лення податкових 

накладних 

Обґрунтування 
рішень про надан-

ня бюджетного 
відшкодування 

Самостійність у 
веденні книги облі-
ку виданих подат-
кових накладних 
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Продовження додатка А 
1 2 3 4 5 6 

Тема 4. Адміністрування податку на прибуток підприємств 

Адмініструвати 
повноту і своє-

часність сплати по-
датку на прибуток 

підприємства 

Порядок визначен-
ня об'єкта оподат-
кування податком 

на прибуток 

Особливості опо-
даткування окре-

мих галузей народ-
ного господарства 

Визначати подат-
кові зобов'язання 
за окремими опе-

раціями 

Роз'яснення 
порядку врахуван-

ня податкових 
різниць 

Самостійність у 
визначенні право-
мірності застосу-
вання пільг з по-

датку на прибуток 

Тема 5. Акцизний податок в Україні та особливості його адміністрування 

Адмініструвати 
повноту і своє-
часність сплати 

акцизного податку 

Перелік підакциз-
них товарів і поря-
док визначення по-
даткових зобов'я-

зань 

Особливості дер-
жавного регулю-

вання обігу етило-
вого спирту 

Розраховувати по-
даткові зобов'язан-
ня при одночасно-

му застосуванні 
специфічних і ад-
валорних ставок 

податку 

Надання роз'яс-
нень з застосуван-
ня податкових век-
селів при оподатку-
ванні акцизним по-

датком 

Відповідальність 
працівників подат-
кових постів і ак-
цизних складів 

Тема 6. Мобілізація до бюджету податку на доходи фізичних осіб 

Адмініструвати 
повноту і своєчас-

ність сплати подат-
ку на доходи 
фізичних осіб 

Перелік доходів, 
що включаються 

до складу оподат-
ковуваного доходу 

фізичних осіб 

Розмір податкових 
ставок, що застосо-

вуються до окре-
мих видів доходів 

Розраховувати по-
даткові зобов'язан-

ня з доходів, що 
відмінні від оплати 

праці 

Обґрунтування рів-
ня податкової 

знижки при здійс-
ненні окремих вит-

рат 

Відповідальність за 
своєчасність і дос-
товірність подання 
декларації на дохо-

ди фізичних осіб 

Тема 7. Адміністрування платежів за використання природних ресурсів 

Адмініструвати 
повноту і своєчас-
ність сплати подат-
ків за використання 
природних ресурсів 

Перелік різновидів 
рентної плати і їх 
об'єкти оподатку-

вання 

Алгоритми розра-
хунку податкових 

зобов'язань з окре-
мих різновидів 
рентної плати 

Визначати базу 
оподаткування ок-
ремих різновидів 

рентної плати 

Узгодження бази 
оподаткування з 

окремих різновидів 
рентної плати 

Відповідальність 
за повноту нараху-
вання податкових 

зобов'язань 

Тема 8. Адміністрування єдиного податку 

Адмініструвати 
повноту і своєчас-
ність сплати єди-

ного податку 

Перелік груп єди-
ного податку 

Порядок розрахун-
ку податкових 
зобов'язань 

Розраховувати по-
даткові зобов'я-

зання за окремими 
групами 

Роз'яснення сут-
ності спрощеної 

системи оподатку-
вання  

Самостійність при 
визначені права 
використовувати 

спрощену систему 
оподаткування 
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Закінчення додатка А 
1 2 3 4 5 6 

Тема 9. Порядок адміністрування майнових податків 

Адмініструвати 
повноту і своєчас-
ність сплати май-

нових податків 

Перелік майнових 
податків і об'єкти їх 

оподаткування  

Податкові пільги  
і порядок їх 

застосування 

Розраховувати 
податкову базу 

окремих майнових 
податків 

Роз'яснення вимог 
діючого законо-

давства з оподат-
кування майна 

Відповідальність 
за повноту 

нарахування 
податкових 
зобов'язань 

Тема 10. Особливості адміністрування місцевих зборів 

Адмініструвати 
повноту і своєчас-
ність сплати місце-

вих зборів 

Перелік місцевих 
зборів і об'єкти їх 
оподаткування 

Розрахунок по-
даткових зобов'я-
зань з місцевих 

зборів 

Визначати подат-
кові пільги 

з місцевих зборів 

Взаємодія з міс-
цевими органами 
влади щодо вста-
новлення місцевих 

зборів 

Відповідальність 
за своєчасність ін-
формування подат-
кових органів про 

введення місцевих 
зборів 

Тема 11. Напрями вдосконалення адміністрування податків в Україні з урахуванням світового досвіду 

Використовувати 
інструменти 
податкового 

адміністрування 

Основні елементи 
системи адмініст-
рування податків 

Принципи побудо-
ви ефективної 

системи адмініст-
рування 

Використовувати 
досвід інших країн 
у процесах вдос-
коналення адмі-

ністрування 
податків 

Роз'яснення і 
обґрунтування ос-
новних напрямів 
вдосконалення 

системи адмініст-
рування податків 

в Україні 

Самостійність у 
визначенні напря-
мів використання 

досвіду країн з роз-
витою податковою 

системою 
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