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Мета дисципліни 

формування у здобувачів вищої освіти теоретичних 

знань і практичних навичок у галузі адміністрування 

податків та управління податковою діяльністю. 



Завдання навчальної дисципліни 

 засвоєння податкового законодавства в сфері адмі-

ністрування податків, теоретичних і організаційних 

засад управління податковими відносинами між 

платниками податків і фіскальними органами. 



Компетентності дисципліни у відповідності до  

ОПП Фінанси, банківська справа та страхування 

 загальні (ЗК): 

 ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

 ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  

 ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). ЗК10. 
Здатність працювати у команді.  

 спеціальні (фахові) (СК): 

 СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності 
розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 
дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 
професійної та наукової діяльності.  

 СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 
методичного інструментарію  для обґрунтування  управлінських  
рішень у сфері  фінансів, бан- 

 ківської справи та страхування.  
 



Програмні результати дисципліни у відповідності до  
ОПП Фінанси, банківська справа та страхування 

 ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні 

з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

 ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та 

аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та 

наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

 ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, 

законодавчих та етичних аспектів.  



Тематичний план дисципліни 

 Тема 1. Теоретико-організаційні засади управління та адміністрування в сфері 
оподаткування. 

 Тема 2. Управлінські технології контролюючих органів щодо податкових 
платежів та їх платників.  

 Тема 3. Управління ризиками в податковій сфері.  
 Тема 4. Податковий контроль та податкові перевірки.  
 Тема 5. Управлінські технології мобілізації до бюджету непрямих податків і 

зборів. 
 Тема 6. Адміністрування податку на прибуток підприємств.  
 Тема 7. Управління та адміністрування в сфері особистого оподаткування.  
 Тема 8. Адміністрування платежів за використання природних ресурсів.  
 Тема 9. Податковий контроль в сфері майнового, місцевого та спеціального 

оподаткування.  
 Тема 10. Світовий досвід в сфері управління та адміністрування податкових 

відносин.  

 



Методика викладання, форми та методи 

навчання  

 лекції (інформативні, проблемні); 

  практичні заняття (інформативні, аналітичні, 

проблемні); 

  активні методи навчання (ділові ігри; міні-

конференції; семінари проблемного характеру, 

дискусії та інші). 

дидактичні (мозкові атаки; рольові ігри). 
 



Організація поточного контролю знань 
здобувачів вищої освіти передбачає:  

виконання здобувачами вищої освіти завдань у формі: 

 усної відповіді; 

 розв’язування задач та ситуацій; 

 написання рефератів; 

 виконання індивідуальних завдань 

 розв’язування тестових та контрольних 

 завдань 
 



Навчально-методичне, наукове  та інформаційне 

забезпечення 

Засвоєння здобувачами вищої освіти  навчальної 
програми дисципліни „Управління та адміністрування 

в податковій сфері” забезпечується: 
 висвітленням фундаментальних основ дисципліни на 

планових лекціях та веденням конспекту лекцій здобу-
вачами вищої освіти; 

 використанням методів прогнозування  явищ в подат-
ковій сфері під час читання лекцій і проведення прак-
тичних занять; 

 використанням теоретичних, статистичних, ілюстратив-
них матеріалів при виконанні здобувачами вищої освіти 
індивідуальних навчально-дослідних завдань  

 



Запрошуємо до вивчення! 


