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Опис дисципліни 

Дисципліна «Фіскальне адміністрування» належить до блоку обов’язкових дисциплін циклу 

професійної підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 

Фінанси, банківська справа та страхування. Метою викладання дисципліни є формування теоретичних та 

практичних знань щодо фіскального адміністрування у сфері державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, банківської системи та страхування. Дисципліна 

«Фіскальне адміністрування» вивчається на завершальному етапі підготовки бакалаврів з метою 

оволодіння методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій щодо мобілізації коштів до 

бюджетів усіх рівнів: обліку платників податків, здійснення камерального та документального контролю, 

забезпечення надходжень на добровільній основі та методами примусового впливу, розширення бази 

оподаткування, здійснення митного контролю та митного оформлення суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Дисципліна орієнтує на пошук взаємозв’язків та взаємозалежностей між механізмами ухвалення 

рішень та їх наслідками в процесах фіскального адміністрування. Предмет дисципліни – теоретичні та 

практичні аспекти функціонування фіскального адміністрування 
 

Структура курсу 

Години 

(лек. / 
прак.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4 / 2 1. Теоретико- 

організаційні засади 

фіскального 

адміністрування 

Розуміти суть фіскального адміністрування. 

Ознайомитись із методичними питаннями фіскального 

адміністрування, світовим досвідом та сучасним станом 

фіскального адміністрування в Україні 

Тести, 

питання 

4 / 4 2. Робота 

контролюючих органів 

із платниками податків. 

Облік 

платників податків 

Знати порядок реєстрації платників податків, а також 

ознайомитись з їхніми правами та обов’язками. Розуміти 

необхідність збалансування прав платників податків та 

повноважень контролюючих органів. Засвоїти наявність 

проблеми та перспективи розширення прав платників 

податків в Україні. Ознайомитись із організацією роботи 

фіскальних органів стосовно мотивації 
законопослушності платників податків. 

 

 

 

Питання 
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6 / 6 3. Визначення суми 
податкових та/або 

грошових зобов’язань 

платника податків. 

Ознайомитись із способами визначення податкових 
зобов’язань, їх перевагами та недоліками. Вивчити 

непрямі методи визначення податкових зобов’язань на 

основі позитивного світового досвіду. Розуміти суть 

процедури оскарження рішень контролюючих органів. 

Володіти основними термінами сплати податкового 

зобов’язання. 

 

 
Тести, 

питання 

4 / 4 4. Порядок 
приймання, обробки 

та контролю 

податкової звітності 

Ознайомитись із видами податкових декларації та 
розрахунків, а також із порядком їх складення та 
подання Терміни подання податкових декларацій. 

 

Питання 

6 / 4  

5. Погашення 

податкового боргу 

платників податків. 

Знати основні класифікаційні ознаки податкового 

боргу. Розуміти ключові джерела сплати грошових 

зобов’язань або погашення податкового боргу платника 

податків. Ознайомитись із порядок реєстрації 

податкової застави. Знати основні способи та методі 

погашення податкового боргу, а також порядок їх 

застосування 

 

 

Задачі 

6 / 6 6. Податковий 
контроль 

Розуміти необхідність, зміст та способи здійснення 

податкового контролю. Знати механізм здійснення 

податкових перевірок в системі методів контролю. 

Тести , 

питання 

6 / 2 7. Відповідальність за 

податкові 

правопорушення 

Знати види та розміри штрафних санкції за порушення 

законодавства про оподаткування в механізмі 

регулювання законопослушності платників податків. 

Розуміти порядок застосування штрафних (фінансових) 

санкцій. 

 

Тести, 

питання 

4 / 2 8. Адміністрування 
податкових і митних 

ризиків 

Освоїти концептуальні основи теорії ризику та 

ризикоутворюючі фактори фіскального простору 

держави. Розуміти ризики у податковій та державній 

митній справі: змістовне наповнення та необхідність 

аналізу і управління ними. Знати вплив податкових 

правопорушень на формування категорій податкових 

ризиків. 

 
Тести, 

питання 

6 / 4 9. Митний контроль Розуміти сутність   та   економічний   зміст   митного 
контролю. Знати принципи і функції митного контролю. 

Ознайомитись із технологією митного контролю. Знати 

концептуальні положення здійснення митного 

контролю. Ознайомитись із митними процедурами у 

контексті забезпечення дотримання вимог митного і 

податкового законодавства. 

 

 

 
Питання 

4 / 2 10. Адміністрування 
єдиного внеску на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

Знати порядок здійснення обліку платників єдиного 
внеску   на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Ознайомитись із порядком подання та 

формування звітності із єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

 

 
Питання 

 



4 / 2 11. Фіскальні делікти: 
зміст та методи 

протидії 

Розуміти суть та масштаби ухилення від оподаткування. 
Ознайомитись із причини ухилення від сплати податків 

та інших обов’язкових платежів. Розрізняти механізми 

ухилення від оподаткування та уникнення 

оподаткування. Знати механізм оптимізації податків. 

Дослідити напрями протидії неправомірному 

застосуванню податкових пільг та митних преференцій. 

 

 
Питання 
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Політика оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Фіскальне адміністрування» використовуються такі засоби 

оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування, тестування; презентації 

результатів виконаних завдань; оцінювання результатів модульної контрольної роботи; оцінювання 

комплексного практичного індивідуального завдання; оцінювання результатів самостійної роботи 

студентів; аргументованість наукової дискусії; інші види індивідуальних і групових завдань; екзамен. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення 

контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з дозволу 

дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел 

інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено. 

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 

 

Оцінювання 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) із дисципліни «Фіскальне адміністрування» визначається 

як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

 
 

Заліковий модуль 1 

 

Заліковий модуль 2 

Заліковий модуль 

3 
Заліковий модуль 4 

(екзамен) 

 

Разом 

20 20 20 40 100 

Опитування під час 
заняття 

(теми 1–4) – 10 
балів за тему – макс. 

40 балів. 

Модульна робота – 

макс. 60 балів. 

Опитування під час 
заняття 

(теми 5–11) – 5 
балів за тему – макс. 

35 балів. 

Модульна робота – 

макс. 65 балів. 

Підготовка КПІЗ 
– макс. 40 балів 

Захист КПІЗ – 

макс. 40 балів 

Участь у 

тренінгах – 

макс. 20 балів 

Тестові завдання 

(25 тестів по 3 бали 

за тест) – макс. 75 

балів. 

Теоретичне питання 

– макс. 25 балів. 

 

 

 

100 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 

 

 
 

 


