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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників
↓↓↓

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Рік (роки) підготовки
1-й
Кількість кредитів: 3

За вибором ВНЗ

Семестр(и)
2-й
Лекції, год.:

Загальна
кількість годин: 108

Модулів – 1

15
Галузь знань:
1801 Специфічні
категорії

Індивідуальне (науководослідне) завдання (ІЗ):
не передбачено

-

Практичні, семінарські,
год.:
30
Лабораторні, год.:

Змістових
модулів (ЗМ) – 2

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних 3,
самостійної роботи
студента – 4,2

-

-

-

8.18010014
Управління фінансовоекономічною безпекою
2414.2
Професіонал з
фінансово-економічної
безпеки

Самостійна робота, год.:

Освітньокваліфікаційний рівень:
магістр

Вид контролю:

63

-

Індивідуальні завдання:
-

залік

-.

-

Питома вага кількості аудиторних годин в загальному обсязі дисципліни для
денної форми навчання становить 42%.
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення дисципліни „Податкове адміністрування” є є надання
знань про сутність, принципи, методи та ефективність адміністрування податків
і зборів в Україні.
Основними

завданнями

вивчення

дисципліни

„Податкове

адміністрування” є формування у студентів належного рівня знань про
теоретичні аспекти податкового адміністрування, організацію адміністрування
податків в Україні та застосування цих знань при виконанні виробничих
завдань.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати :
– правові основи законодавства України в галузі оподаткування,
фінансового менеджменту та моніторингу
– сутність адміністрування, принципи й нормативні основи його
організації;
– систему органів податкового контролю в Україні, їх функції та права;
– права та обов’язки платників податків;
– функціональні елементи податкового адміністрування в Україні;
– способи забезпечення сплати грошового зобов'язання платника
податків, не сплаченого в строк;
– організацію податкових перевірок;
– види відповідальності платників податків за порушення правил
податкового законодавства;
– порядок оскарження рішень контролюючих органів.
вміти:
– використовувати теоретичні знання й практичні навички податкового
адміністрування;
– володіти понятійним апаратом, суб’єктивним та об’єктивним апаратом
податкового адміністрування;
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– використовувати засоби електронного документообігу в межах
організації взаємовідносин між контролюючими органами та платниками
податків;
–

володіти

етапами,

способами

та

методичним

забезпеченням

податкового контролю та складання експертного висновку;
– володіти методиками управління податковими ризиками та визначення
їх розміру в рамках держави та підприємства.
мати компетентності:
– здатність використовувати основні законодавчі та нормативні акти, які
регламентують порядок реалізації державного податкового менеджменту,
зокрема адміністрування та регулювання;;
–

володіти

етапами,

способами

та

методичним

забезпеченням

податкового контролю та складання експертного висновку;;
– здатність управління податковими ризиками та визначення їх розміру;
– здатність до застосовування процедур обліку платників податків;
– здатність до організації системи протидії відповідним погрозам,
включаючи розподіл функцій, повноважень і відповідальності між суб'єктами
управління;
– здатність до застосування методів протидії загрозам, пов’язаним із
протиправними та недобросовісними діями персоналу підприємства
3. Програма навчальної дисципліни
Зміст дисципліни
Модуль „Податкове адміністрування"
ЗМ 1. Теоретичні аспекти податкового адміністрування
Тема 1. Сутність і принципи податкового адміністрування.
Тема 2. Фактори впливу на виникнення податкових правопорушень
Тема 3. Функціональні елементи податкового адміністрування в Україні.
Тема 4. Визначення податкового контролю та повноваження органів
державної влади щодо його здійснення
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ЗМ 2. Організація адміністрування податків в Україні.
Тема 5. Забезпечення виконання податкового зобов'язання.
Тема 6. Контролюючі органи та органи стягнення, їх функції і права.
Обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів.
Тема 7. Контрольно-перевірочна робота за повнотою і своєчасністю сплати
податків.
Тема 8. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань платника
податків контролюючими органами, порядок їх сплати та оскарження рішень
контролюючих органів.
Тема 9. Стягнення податкового боргу.
Тема 10. . Відповідальність платників податків за порушення податкового
законодавства.
4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Змістові модулі
та теми
1

денна форма
заочна форма
у тому числі
у тому числі
усьог
усьог
о
о
лек лаб пр срc
лек лаб пр срc
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

МОДУЛЬ 1. „Податкове адміністрування"
Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти податкового адміністрування
Тема.1.
10
2
4
4
Тема 2.

10

2

-

3

5

-

Тема 3.

10

2

-

3

5

-

-

-

-

-

-

-

-

Тема 4

6
2
4
Разом за ЗМ 1.
36
6
12 18
Змістовий модуль 2. Організація адміністрування податків в Україні.
Тема 5
9
1
2
6
Тема 6

12

2

-

2

8

-

-

-

-

-

Тема 7

9

1

-

2

6

-

-

-

-

-

Тема 8

12

1

-

4

7

-

-

-

-

-

Тема 9

12

2

-

2

8

-

-

-

-

-

Тема 10

18
72
108

2
9
15

-

6
18
30

10
45
63

-

-

-

-

-

Разом за ЗМ 2
Усього годин
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5. Теми семінарських занять
Навчальним планом не передбачені семінарські заняття.
6. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми

1

ЗМ 1. Теоретичні аспекти податкового адміністрування
Тема 1. Сутність і принципи податкового адміністрування.

2
3
4

Тема 2 Фактори впливу на виникнення податкових
правопорушень
Тема 3. Функціональні елементи податкового
адміністрування в Україні.
Тема 4. Визначення податкового контролю та повноваження
органів державної влади щодо його здійснення

Кількість
годин
денна
4
3
3
2

ЗМ 2. Організація адміністрування податків в Україні.
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Тема 1. Забезпечення виконання податкового зобов'язання.

6

Тема 2. Контролюючі органи та органи стягнення, їх функції і
права. Обов'язки і відповідальність посадових осіб
контролюючих органів.
Тема 3. Контрольно-перевірочна робота за повнотою і
своєчасністю сплати податків.
Тема 4. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань
платника податків контролюючими органами, порядок їх
сплати та оскарження рішень контролюючих органів.
Тема 5. Стягнення податкового боргу.

7
8

9
10

Тема 6. . Відповідальність платників податків за порушення
податкового законодавства
Разом
7. Теми лабораторних занять
Навчальним планом не передбачені лабораторні заняття.
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2
2
2
4
2
6
30

8. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми

1

ЗМ 1. Теоретичні аспекти податкового адміністрування
Тема 1. Сутність і принципи податкового адміністрування.

2
3
4

Тема 2 Фактори впливу на виникнення податкових
правопорушень
Тема 3. Функціональні елементи податкового
адміністрування в Україні.
Тема 4. Визначення податкового контролю та повноваження
органів державної влади щодо його здійснення

Кількість
годин
денна
4
3
3
2

ЗМ 2. Організація адміністрування податків в Україні.
5

Тема 1. Забезпечення виконання податкового зобов'язання.
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Тема 2. Контролюючі органи та органи стягнення, їх функції і
права. Обов'язки і відповідальність посадових осіб
контролюючих органів.
Тема 3. Контрольно-перевірочна робота за повнотою і
своєчасністю сплати податків.
Тема 4. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань
платника податків контролюючими органами, порядок їх
сплати та оскарження рішень контролюючих органів.
Тема 5. Стягнення податкового боргу.

7
8

9
10

Тема 6. . Відповідальність платників податків за порушення
податкового законодавства
Разом

2
2
2
4
2
6
30

9. Індивідуальні завдання (ІЗ)
Навчальним планом не передбачено
10. Методи навчання
Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні).
Розв’язок задач. Конспектування лекцій. Самостійна робота.
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11. Методи контролю
1. Усне опитування, рішення задач, контрольна робота, поточне і
підсумкове тестування
12. Розподіл балів, які отримують студенти
денна форма навчання
Поточна атестація та самостійна робота
ЗМ 1
ЗМ 2
Т1– Т4
Т5–Т10
40%
60%

Сума
100%

13. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Оцінка за національною шкалою
Сума балів
за всі види
для екзамену,
навчальної курсового проекту (роботи),
для заліку
діяльності
практики, диф. заліку
90-100
відмінно
82-89
64-73
60-63
35-59

0-34

А
В

добре

74-81

Оцінка
за
шкалою
ЄКТС

зараховано

С
D

задовільно

E

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано
незадовільно
з обов’язковим
з обов’язковим повторним
повторним вивченням
вивченням дисципліни
дисципліни

незадовільно з можливістю
повторного складання

Fx

F

14. Методичне забезпечення
1. Кизилова Л.О., Кравцова С. В., Ярошенко І. В. Організація податкового
контролю. Методичні вказівки до самостійної роботи і практичних занять –
Х.: ХНАМГ, 2014. – 24 с.
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15. Рекомендована література
Базова
1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. (в редакції від
01.09.2013). (Електронний ресурс): Верховна Рада – // Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
2.

Організація

податкового

контролю:

навч.

посіб

/

Н. Ф. Чечетова, Л. О. Кизилова, Г. І. Кизилов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. –
Х. : ХНАМГ, 2012. – 234 с.
3. Крисоватий А.І. Адміністрування податків в Україні: організація та
напрями трансформації: моногр / А.І. Крисоватий, Т. Л. Томнюк – Тернопіль:
ВПЦ, "Економічна думка ТНЕУ", 2012. – 212с.

Допоміжна
1. Податкова політика: теорія методологія, інсрументарій: навч. посіб. / за
заг. ред. д.е.н. проф. Іванова Ю.Б., проф. Майбурова І. А. – Х.:: ВД "ІНЖЕК",
2010. – 492с.

16. Інформаційні ресурси
Цифровий репозиторій ХНАМГ: http://eprints.ksame.kharkov.ua
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Аркуш актуалізації
Робоча програма навчальної дисципліни . „Податкове адміністрування” за спеціальністю
підготовки 8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою спеціалізації
2414.2 Професіонал з фінансово-економічної безпеки

на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін"
Завідувач кафедри _______________

Зав. випускової кафедри __________

(на якій розроблена робоча програма)

(за належністю напряму / спеціальності)

______________ ( ______________ )

_______________ ( _____________ )

(підпис)

(прізвище та ініціали)

“ ____ ” ______________ 201 _ року
Декан факультету __________

“ ____ ” ______________ 201 _ року
____________ ( _____________ )

(за належністю напряму / спеціальності)

М.П.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

“ ___” _____________ 201 _ року

на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін"
Завідувач кафедри _______________

Зав. випускової кафедри __________

(на якій розроблена робоча програма)

(за належністю напряму / спеціальності)

______________ ( ______________ )

_______________ ( _____________ )

(підпис)

(прізвище та ініціали)

“ ____ ” ______________ 201 _ року
Декан факультету __________

“ ____ ” ______________ 201 _ року
____________ ( _____________ )

(за належністю напряму / спеціальності)

М.П.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

“ ___” _____________ 201 _ року

на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін"
Завідувач кафедри _______________

Зав. випускової кафедри __________

(на якій розроблена робоча програма)

(за належністю напряму / спеціальності)

______________ ( ______________ )

_______________ ( _____________ )

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

“ ____ ” ______________ 201 _ року
Декан факультету __________

“ ____ ” ______________ 201 _ року
____________ ( _____________ )

(за належністю напряму / спеціальності)

М.П.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

“ ___” _____________ 201 _ року
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