
1. Назва модуля: Адміністрування податків
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.2.03_8
3. Тип модуля: вибірковий.
4. Семестр: 8.
5. Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);

аудиторні години – 36 (лекцій – 18, практичних занять – 18).
6. Лектор:  Стойка  Сергій  Олександрович –  кандидат  економічних

наук, викладач.
7.Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати:  чинне  податкове  законодавство  України;  функції,  права  та

обов’язки  органів  державної  податкової  служби,  а  також  права  та  обов’язки
платників  податків;  порядок  взяття  на  облік  платників  податків  в  органах
державної податкової служби та порядок ведення оперативного обліку податків і
платежів, що надходять до бюджету; порядок обчислення та сплати до бюджету
податків  і  зборів  (обов’язкових  платежів);  форми,  методи  та  засоби
адміністрування податків і платежів;.

уміти:  самостійно користуватися законодавчими та іншими нормативно-
правовими  актами  з  питань  оподаткування  юридичних  та  фізичних  осіб;
складати податкову звітність по видах податків і зборів (обов’язкових платежах);
здійснювати  контроль  за  правильністю нарахування,  своєчасністю та  повною
сплати  податків  і  платежів  до  бюджету;  застосовувати  штрафні  (фінансові)
санкції  до  порушників  податкового  законодавства  та  адміністративні  заходи
щодо примусового стягнення податкової заборгованості.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття.
9.Необхідні попередні та супутні модулі:
     – пререквізити: Податкова система.
10. Зміст модуля: нормативно-правові засади адміністрування податків

і  зборів  (обов’язкових  платежів)  в  Україні,  організація  роботи  податкових
органів  з  обліку  платників  податків,  організація  роботи  органів  державної
податкової служби з оперативного обліку платежів, що надходять до бюджетів та
державних цільових фондів, інформаційно-аналітична робота органів державної
податкової  служби  України,  адміністрування  непрямих  податків,
адміністрування прямих податків, контрольні та соціальні технології податкових
органів,  організація  роботи  податкових  органів  щодо  притягнення  до
відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства

11. Рекомендована література:
1. Податковий  менеджмент  :  підручник  /  О.  В.  Зайцев.  –  Київ  :

Видавництво Ліра-К, 2016. – 308 с.
2. Д’яконова І. І.  Податки  та  податкова  політика  України.  –  К.:

Наукова думка, 2009. – 245 с.
3. Податкова  політика  України:  навч.пос.  /  П.В.  Мельник,  З.С.

Варналій, Л.Л.Тарангул [та ін.]; за ред. П.В.Мельника. – К.: Знання України,
2010. – 505 с.

4. Податкова система України: навч. пос. / за заг. ред. М.Я. Азарова.



–  К.:  Міністерство  фінансів  України,  Національний університет  державної
податкової служби України, 2011. – 656с.

5. Податкова  система:  навчальний  посібник  /  за  заг.  ред.  В.  Л.
Андрущенка. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 416 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна
робота.

13. Методи і критерії оцінювання:
– Поточний  контроль (80%)  – усне  опитування,  тестування,

індивідуальне навчально-дослідне завдання;
– Підсумковий контроль (20%) – залік (теоретичні питання, задачі).
14. Мова навчання: українська.


