
Дисципліна Податкове адміністрування 

Рівень ВО другий (магістерський)  

Курс 2 

Обсяг 3,0 кредити  

Мова викладання  українська 

Кафедра Обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Податкове 

адміністрування» значно підвищиться, якщо здобувач вищої 

освіти попередньо опанував матеріалом таких дисциплін «Облік і 

оподаткування», «Система оподаткування», «Менеджмент», 

«Податкова система», «Бюджетний менеджмент». 

Що буде вивчатися Державний податковий менеджмент. Поняття, загальна 

характеристика; Податкове адміністрування. Податкові 

процедури, класифікація; Процедури визначення податкового 

зобов’язання платником податку, контролюючим органом. 

Податкова звітність. Апеляційне та судове узгодження 

податкового зобов’язання. Конфлікт інтересів. Множинне 

тлумачення податкової норми. Процедура сплати податку, збору. 

Забезпечувальні податкові процедури: податкова застава, пеня. 

Корпоративний податковий менеджмент. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість оволодіння студентами 

знань у галузі теорії та практики застосування тих інститутів 

податкового права, які пов’язані із виконанням платниками 

податків конституційного податкового обов’язку зі сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів) і створюють умови для 

його виконання, які регулюють правову процедуру 

адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів), яка 

своєю чергою представлена сукупністю правових податкових 

процедур, зокрема, такими як облікові податкові процедури, 

процедури сплати податків, зборів, платежів, процедури 

податкової звітності, процедури податкового контролю, 

процедури узгодження податкового зобов’язання, забезпечувальні 

податкові процедури, тощо. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

 2. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

3. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових 

завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

4. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень 

усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.  

5. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності.  



8. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та управляти ними.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

4. Здатність приймати обґрунтовані рішення  

5. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової 

діяльності суб'єктів господарювання.  

6. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

7. Здатність розробляти технічні завдання для проектування 

інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані 

для розвязання задач (таблиці, схеми), онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

іспит 

 

 

 

 

 


