
 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ РОБОТИ» 

 

Освітній ступінь «Магістр» 

 

 

Кількість кредитів ECTS Семестр 

5 1 

 

 

1. Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей  

щодо організації податкової роботи. 

2. Завдання: ознайомлення з теоретичними основами оподаткування; 

дослідження податкової системи України; ознайомлення з критеріями та 

принципами податкової політики; ознайомлення зі змістом Закону України «Про 

державний бюджет»; дослідження структури, завдань Державної податкової служби 

України; ознайомлення з організацією системи управління у ДПС; дослідження 

процесу організації роботи в департаментах ДПС; дослідження процесу організації 

управлінської праці у ДПС; ознайомлення з проблемними аспектами в організації 

роботи ДПС; дослідження порядку організації роботи працівників податкової 

служби з платниками податків та громадськістю. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

знання і розуміння:   

знання податкової системи України; 

знання нормативних документів, які її регламентують діяльність Державної 

податкової служби України; 

знання податкової політики в системі державного регулювання економіки; 

розуміння мети створення і функцій Державної податкової служби України; 

розуміння структури Державної податкової служби України; 

розуміння порядку дії податкового механізму; 

розуміння організації процесу управління в ДПС України. 

застосування знань і розумінь: 

уміння самостійно виконувати розрахунки податків та показників діяльності 

підприємства; 

уміння організувати та забезпечити професійну діяльність в колективі 

департаменту ДПС України; 

уміння оцінювати якість управлінської інформації, системи  обліку платників 

податків та  звітності; 

уміння консультувати платників податків з  питань оподаткування бізнесу; 

уміння організовувати роботу з платниками податків та налагоджувати зв’язки 

з громадськістю; 

здатність застосовувати професійні навички роботи у колективі; 

здатність приймати управлінські рішення та формувати професійне судження 

про ефективність організації роботи в територіальних органах ДПС України. 



4.  Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Становлення податкової системи України 

Тема 1. Теоретичні основи оподаткування 

Тема 2. Податкова система України: реалії та перспективи удосконалення 

Тема 3. Податкова політика в системі державного регулювання економіки 

Змістовий модуль 2. Організація податкової роботи: проблемні аспекти та 

напрями їх вирішення 

Тема 4. Державна податкова служба України – елемент структури державного 

управління 

Тема 5. Організація процесу управління територіальними органами ДПС 

України 

Тема 6. Організація роботи в органах ДПС України 

Тема 7. Забезпечення процесу управління в ДПС України 

Тема 8. Організація управлінської праці в територіальних органах ДПС України 

Тема 9. Аналіз організаційних проблем діяльності територіальних органів ДПС 

України 

Тема 10. Організація роботи з платниками податків у територіальних органах 

ДПС України 

5.  Викладацький склад: к.е.н., доцент Шендригоренко М.Т. 
 

 

 

  


