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Опис дисципліни 

Дисципліна «Організація податкової роботи та контролю» належить до блоку 

обов’язкових дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та 

адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Дисципліна 

«Організація податкової роботи та контролю» сприяє ґрунтовному пізнанню студентами  знань 

з теоретичних та методичних основ організації податкової роботи та контролю, які вироблені 

фіскальною наукою, і засвоєння навиків практичної роботи податкових органів. 

Курс «Організація податкової роботи та контролю» охоплює методичні основи 

організації роботи податкових органів та інших контролюючих органів у сфері оподаткування, 

порядок організації та здійснення контролю нарахування та сплати всіх видів податків та зборів 

(обов’язкових платежів), які справляються у державі, функції та завдання органів виконавчої 

влади у сфері справляння та адміністрування податків та обов’язкових платежів. Названий курс 

повинен сприяти формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі державного управління 

оподаткуванням, податкового менеджменту та фіскальної сфери загалом. 

Структура курсу 

Години  

(лек. / прак.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4 / 4 

1. Основи організації

податкової роботи та

її основні елементи

Знати сутність податкової роботи, її суб’єктів 

та нормативно-правове забезпечення; розуміти 

значення інформаційних технологій у системі 

податкової роботи та контролю 

Тести, 

питання 

6 / 6 

2. Державна податкова

служба як суб’єкт

податкової роботи

Знати структуру Державної податкової служби 

України, її основні завдання, функції; 

структуру Головних управлінь Державної 

податкової служби України в областях та 

порядок їх функціонування.  

Тести, 

питання, 
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4 / 4 

3. Порядок

проходження

державної служби в

органах Державної

податкової служби та

управління

персоналом

Знати особливості проходження державної 

служби в органах Державної податкової 

служби України, етапи добору кадрів, 

спеціальні звання і ранги в системі податкових 

органів, обов’язки і відповідальність посадових 

осіб у сфері оподаткування, специфічні 

завдання, принципи і методи роботи з резервом 

та порядок підвищення кваліфікації 

працівників податкової служби.  

Тести, 

питання, 

6 / 6 

4. Взаємодія між

структурними

підрозділами

Державної податкової

служби та іншими

органами влади,

суб’єктами

господарювання

Знати порядок взаємодії Державної податкової 

служби України з органами державної влади, 

платниками податків та засобами масової 

інформації, та організацію роботи з платниками 

податків та зв’язків із громадськістю; 

особливості взаємодія підрозділів податкових 

органів при організації податкових перевірок. 

Тести, 

питання 

6 / 6 

5. Прагматика

організації податкової

роботи платниками

податків

Вміти розраховувати податкове зобов’язання та 

формувати податкову звітність з 

використанням сучасних інформаційних 

технологій. 

Тести, 

питання, 

6 / 6 

6. Контроль і облік у

податкових органах.

Інформаційно-

аналітичне

забезпечення

діяльності податкових

органів

Знати організацію внутрішнього контролю та 

аудиту в податкових органах, порядок 

організації податкових перевірок, їх види та 

особливості здійснення; види податкової 

інформації, її збір та отримання; підрозділи 

інформаційного забезпечення податкових 

органів та організацію роботи з документами. 

Тести, 

питання 

4 / 4 

7. Система планування

та прогнозування в

податкових органах

Знати порядок складання планових документів 

та постановки планових завдань податкових 

органів; освоїти форми контролю за 

виконанням планових завдань, та систему 

прогнозів в податкових органах. 

Тести, 

питання 

4 / 4 

8. Етика та

деонтологія

державного

службовця у сфері

оподаткування.

Міжнародне

співробітництво

Знати норми та принципи формування етики 

державних службовців в умовах демократизації 

і професіоналізації державного управління; 

моральні якості працівника державної 

податкової служби, професійно-кваліфікаційні 

характеристики державних службовців; 

особливості співпраці з міжнародними 

податковими й фінансовими організаціями. 

Тести, 

питання 
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Політика оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Організація податкової роботи та контролю» 

використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 
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поточне опитування, тестування; презентації результатів виконаних завдань; оцінювання 

результатів модульної контрольної роботи; оцінювання комплексного практичного 

індивідуального завдання; оцінювання результатів самостійної роботи студентів; інші види 

індивідуальних і групових завдань; екзамен. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і 

проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів 

відбувається з дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних 

джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з 

дозволу дирекції факультету. 

Оцінювання 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) із дисципліни «Організація податкової роботи 

та контролю» визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 Заліковий модуль 4 

(екзамен) 

Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

Опитування під час 

заняття ( теми 1 – 4) – 

10 балів за тему – 

макс. 40 балів. 

Модульна робота – 

макс. 60 балів 

Опитування під час 

заняття ( теми 5 – 8) – 

10 балів за тему – 

макс. 40 балів. 

Модульна робота – 

макс. 60 балів 

Підготовка КПІЗ – 

макс. 40 балів. 

Захист КПІЗ – макс. 

40 балів. 

Виконання завдань 

під час тренінгу – 

макс. 20 балів 

Тестові завдання (5 

тестів по 5 балів за 

тест) – макс. 25 балів.  

Теоретичні питання (2 

питання) – по 20 болів 

макс. 40 балів. 

 Задача (1 задача) – 

макс. 35 балів 

Шкала оцінювання: 

За шкалою ЗУНУ За національною шкалою За шкалою ECTS 

90-100 Відмінно A (відмінно) 

85-89 
Добре 

B (дуже добре) 

75-84 C (добре) 

65-74 
Задовільно 

D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 

Незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 
F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 




