
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Адміністрування податків» 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування 

Уманський національний 
Освітня програма: Облік і оподаткування 

університет садівництва Навчальний рік, семестр: 2022-2023 н.р., семестр 1 

Курс (рік навчання) 1 (1) 

Факультет економіки і Форма навчання: денна 
підприємництва 

Кількість кредитів ЄКТС: 3,5 

Кафедра обліку і Мова викладання: українська 

оподаткування Обовʼязкова/вибіркова: обовʼязкова 

Лектор курсу Валентин Бечко 

Профайл лектора https://oblik.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/profesorsko-vikladackij- 
sklad/bechko-valentin-petrovich.html 

Контактна інформація 

лектора(е-mail) 
bechko@i.ua 

Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=1354 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета курсу  формування у студентів знань сучасної теорії та практики адміністрування 
податків та актуальних проблем оподаткування. 

Завдання курсу  вивчення теоретико-організаційних засад і нормативно-правової бази 

адміністрування податків; набуття навиків організації податкової роботи й обліку 
платників податків у податкових органах 

Компетентності  ЗК03 – навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
 ЗК08 – здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

 ЗК11 - здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

 СК03 – здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків; 

 СК08 – здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері 

діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору; 

 СК09 – здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

 СК11 – здатність здійснювати облік, аналіз, аудит та оподаткування діяльності 

аграрних підприємств для управлінських цілей. 

Програмні 

результати 

навчання 

 ПРН08 – обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності 

суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства; 

 ПРН17 – готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; 

 ПРН18 – отримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати 

врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, 

контрагентами, контактними аудиторіями. 
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СТРУКТУРА КУРСУ 

 
 
 

Тема 

Години 

(лекції/ 

практичні 

(семінарські, 

лабораторні)) 

 
 

Зміст тем курсу 

 
 

Завдання 

 

Оціню 

-вання 

(балів) 

Змістовий модуль 1. Загальні принципи адміністрування 

 

 

 

 
 

Тема 1. Теоретико-організаційні 

аспекти адміністрування податків 

 

 

 

 

 
 

2/2 

 

 
Зміст поняття та значення 

адміністрування податків 

Принципи, методи та функції 

адміністрування податків 

Фактори впливу на ефективність 

адміністрування податків 

Інформаційне забезпечення 

адміністрування податків у 

контролюючих органах 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Виконання 

завдання, 

наведеного в 

інструктивно- 

методичних 

матеріалах,проходж 

ення матеріалу в 

системі 

електронного 
забезпечення 

навчання в Moodle 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 
Тема 2. Управлінські технології у 

контролюючих органах щодо 

податків і зборів 

 

 

 

 

 
 

2/2 

 

 
Організація діяльності та 

структура органів доходів і 

зборів в Україні. Еволюція 

контролюючих органів в 

Україні. Реалізація 

функціональних елементів 

адміністрування податків 

звернень платників 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Виконання 

завдання, 

наведеного в 

інструктивно- 

методичних 

матеріалах,проходж 

ення матеріалу в 

системі 

електронного 
забезпечення 

навчання в Moodle 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 
Тема 3. Податкове консультування 

як пріоритетний функціональний 

елемент адміністрування 

податків 

 

 

 

 

 
 

2/2 

 
 

Теоретичні основи та причини 

виникнення податкового 

консультування. Зарубіжний 

досвід податкового 

консультування. Роз’яснення 

податкового законодавства 

серед платників податків. 

Робота податкових органів з 

розгляду звернень платників 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Виконання 

завдання, 

наведеного в 

інструктивно- 

методичних 

матеріалах,проходж 

ення матеріалу в 

системі 

електронного 

забезпечення 
навчання в Moodle 

 

 

 

 

 
 

5 

Модульний контроль 1 Проходження тестування 10 

Змістовий модуль 2. Адміністрування загальнодержавних податків 

 

 

 

 
Тема 4. Управлінські технології 

мобілізації до бюджету податку на 

додану вартість 

 

 

 

 

4/4 

Особливості визначення та 

адміністрування основних 

елементів податку на додану 

вартість. Контроль заповнення, 

надання, реєстрації та обліку 

податкових накладних. 

Адміністрування бюджетного 

відшкодування. 

Адміністрування бюджетного 

відшкодування. Формування 

Реєстру заяв про повернення 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

 

 

 

 

10 



  суми бюджетного 
відшкодування. 

  

 

 

 

Тема 5. Акцизний податок в 

Україні та особливості його 

адміністрування 

 

 

 

 

4/4 

Платники та реєстрація 

платників акцизного податку. 

Особливості визначення бази 

оподаткування. Об’єкт 

оподаткування та звільнення від 

оподаткування. Особливості 

обчислення та сплати податку. 

Особливості оподаткування 

груп підакцизних товарів. 

Організація роботи акцизних 

складів та податкових постів. 

Виконання 

завдання, 

наведеного в 

інструктивно- 

методичних 

матеріалах,проходж 

ення матеріалу в 

системі 

електронного 

забезпечення 

навчання в Moodle 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Тема 6. Адміністрування податку 

на прибуток підприємств в Україні 

 

 

 

 
4/4 

Еволюція адміністрування 

податку на прибуток в Україні. 

Адміністрування доходів, 

витрат та амортизації 

підприємств. Облік і обчислення 

податку на прибуток 

підприємств. Реалії 

адміністрування податку на 

прибуток підприємств 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 
Тема 7. Адміністрування податку 

на доходи фізичних осіб 

 

 

 

 

4/4 

 

Визначення та адміністрування 

основних елементів податку. 

Порядок нарахування та сплати 

податку на доходи фізичних 

осіб. Перерахунок податку та 

податкові соціальні пільги 

Виконання 

завдання, 

наведеного в 

інструктивно- 

методичних 

матеріалах,проходж 

ення матеріалу в 

системі 

електронного 

забезпечення 
навчання в Moodle 

 

 

 

 

5 

Модульний контроль 2 Проходження тестування 10 

Змістовий модуль 3. Адміністрування ресурсних платежів, місцевих податків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 8. Адміністрування платежів 

за використання природних 

ресурсів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2/2 

Адміністрування податкових 

зобов'язань з екологічного 

податку. Адміністрування 

податкових зобов'язань і сплати 

до бюджету рентної плати за 

спеціальне використання водних 

ресурсів. Адміністрування 

податкових зобов'язань і сплати 

до бюджету рентної плати за 

спеціальне використання 

лісових ресурсів. 

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. 

Адміністрування нарахування та 

сплати рентної плати за 

транспортування нафти і 

нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами та 

нафтопродуктопроводами, 

транзитне транспортування 

трубопроводами природного 

газу та аміаку територією 

України. Адміністрування 
нарахування та сплати рентної 

 

 

 

 

 

 
Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Виконання 

завдання, 

наведеного в 

інструктивно- 

методичних 

матеріалах,проходж 

ення матеріалу в 

системі 

електронного 

забезпечення 

навчання в Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 



  плати за користування 
радіочастотним ресурсом 

України. 

  

 

 

 

 

 
Topic 9. Administration of the 

single tax 

Тема 9. Адміністрування єдиного 

податку 

 

 

 

 

 
 

4/2 

 

Tax assessment and payment 

administration 

obligations from the single tax of 

groups I-III. Administration of 

assessment and payment of tax 

liabilities 

taxpayers of the IV group single 

tax 

Адміністрування нарахування 

та сплати податкових 

зобов'язань з єдиного податку І– 

ІІІ групи. Адміністрування 

нарахування та сплати 

податкових зобов'язань 

платниками єдиного податку IV 

групи 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Виконання 

завдання, 

наведеного в 

інструктивно- 

методичних 

матеріалах,проходж 

ення матеріалу в 

системі 

електронного 

забезпечення 
навчання в Moodle 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 
Тема 10. Порядок адміністрування 

майнових податків 

 

 

 

 

 
 

2/2 

 

 
Адміністрування нарахування 

та сплати податкових 

зобов'язань з земельного 

податку. Адміністрування 

нарахування та сплати податку 

на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки. 

Адміністрування нарахування та 

сплати транспортного податку. 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Виконання 

завдання, 

наведеного в 

інструктивно- 

методичних 

матеріалах,проходж 

ення матеріалу в 

системі 

електронного 

забезпечення 
навчання в Moodle 

 

 

 

 

 
 

5 

Модульний контроль 3 Проходження тестування 10 

Самостійна робота    15 

Разом 30/28   100 

Всього за курс    100 
 

ПОЛІТИКИ КУРСУ 
Політика оцінювання В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково- 

дослідної роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, що 

при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (іспиту) здобувач може 

набрати максимально 70 балів. На підсумковому контролі (іспит) здобувач може набрати 

максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки рефератів (есе) та індивідуальних науково-дослідних завдань, проведення 

контрольних заходів здобувачі повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, які 

визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями.Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням із деканом 
факультету) 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 



74-81 С 



64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни 

«Адміністрування податків» 

 

Види робіт Поточний контроль  

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  

Контроль знань 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Практичні заняття 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 35 

Виконання самостійної 
роботи 

5 5 5 15 

Поточний модульний 
контроль 

10 10 10 30 

Всього 30 40 30 100 



Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни «Податковий менеджмент 

на підприємствах аграрної сфери» 

Поточний (модульний) контроль  
Підсумковий 

контроль 

 
 

Сума 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

Т 
1 

Т 
2 

ПК 
ЗМ1 

Т 
3 

Т 
4 

Т 
5 

Т 
6 

Т 
7 

Т 
8 

ПК 
ЗМ2 

Т 
9 

Т 
10 

Т 
11 

Т 
12 

Т 
13 

ПК 
ЗМ 3 

2 2 4 6 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 10 30 100 

 


