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1.  Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей 

щодо концептуальних основ знань сучасної теорії та практики адміністрування 

податків та актуальних проблем оподаткування.  

2. Завдання: ознайомлення з  концептуальними засадами теоретико-

організаційних засад і нормативно-правової бази адміністрування податків, набуття 

навиків організації податкової роботи і обліку платників податків у податкових 

органах. 

   3.  Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни: 

знання і розуміння:   

знання принципів і методів адміністрування податків ;  

розуміння теоретичних основ, науково-поняттєвий та категорійний апарат 

адміністрування податків; 

знання сучасних технологій адміністрування податкових та митних платежів 

та особливості їх використання в Україні;  

розуміння контрольних заходів фіскальної служби у сфері адміністрування 

податків;  

знання форм податкових звітів та розрахунків, порядок і строки їх подання;  

розуміння відповідальності платників за вчинення податкових порушень, 

порядок розрахунку пені та фінансових санкцій.  

застосування знань і розумінь: 

уміння нараховувати окремі податки і збори, заповнювати податкову звітність;  

уміння застосовувати податкові технології для досягнення цілей економічної 

діяльності підприємства;  

уміння заповнювати і вести особові рахунки платників податків податковими 

органами;  

уміння здійснювати адміністрування загальнодержавних та місцевих податків 

і зборів;  

уміння володіти інструментами митного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності;   

уміння сформулювати і обґрунтувати концептуальні засади митної політики 

країни; розраховувати суми митних платежів. 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1  Система  адміністрування  податків, зборів, платежів  

          Тема 1. Система адміністрування податків, зборів, платежів в Україні 



           Тема 2. Адміністратори податків, зборів, платежів (контролюючі органи) 

           Тема 3. Порядок обліку платників податків, зборів, платежів у контролюючих 

органах 

           Тема 4. Організація обліку податків, зборів, платежів у контролюючих 

органах 

           Змістовий модуль 2 Прикладні аспекти адміністрування  податків, зборів, 

платежів 

 Тема 5. Податковий контроль у системі  адміністрування  податків, зборів та  

платежів 

 Тема 6. Визначення суми податкових  та/або  грошових зобов’язань платника  

податків контролюючими органами 

           Тема 7. Конфлікт інтересів у податкових правовідносинах та шляхи його 

вирішення 

           Тема 8. Принципи та процедури погашення податкового боргу 

 5.  Викладацький склад: к.е.н., доцент Шевченко Л.Я. 

 

 


