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Опис дисципліни 

 

Дисципліна “Фіскальне адміністрування” спрямована на створення належних умов для особистого 

розвитку й самореалізації студентів на основі отриманих теоретичних знань і практичних навичок щодо 

обґрунтування пропозицій вдосконалення процесів фіскального адміністрування. Із огляду на перспективи 

працевлаштування випускників у системі вітчизняних фіскальних органів важливо набути 

відповідних знань із технології фіскального адміністрування. Забезпечення студентів такими 

знаннями і є основною метою даної дисципліни. Дисципліна орієнтує на пошук взаємозв’язків та 

взаємозалежностей між механізмами ухвалення рішень та їх наслідками в процесах фіскального 

адміністрування. 

 

Структура курсу 
 

Години 

(лек. / сем.) 

 

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 платникамиподатків. 

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. 

 

 

 

 
Кейси 

Силабус курсу 

Фіскальне адміністрування  

Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Освітньо-професійна програма «Фінансовий менеджмент» 

 

Спеціальність 072 фінанси, банківська справа та страхування 

Рік навчання: ІV, Семестр: І  

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська  
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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. 

 

 

 

Кейси 

 

 
4 / 4 

4. Порядок 

прийняття, обробки 

та контролю 

податкової звітності 

 

Ознайомитись із видами податкових декларації та 

розрахунків, а також із порядком їх складення та подання 

Терміни подання податкових декларацій. 

 

Задачі, 

кейси 

 

 

 
6 / 4 

 

 
5. Погашення 

податкового боргу 

платників податків. 

Знати основні класифікаційні ознаки податкового боргу. 

Розуміти ключові джерела сплати грошових зобов’язаньабо 

погашення податкового боргу платника податків. 

Ознайомитись із порядок реєстрації податкової застави.Знати 

основні способи та методі погашення податковогоборгу, а 

також порядок їх застосування 

 

 

 
Задачі 

 

4 / 4 

 
6. Податковий 

контроль 

Розуміти необхідність, зміст та способи здійснення 

податкового контролю. 

Знати механізм здійснення податкових перевірок всистемі 

методів контролю. 

 
Тести, 

питання 

 

 
4 / 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. 

 

 
Кейси 

 

 

 

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. 

 

 

 

Задачі 

 

 

 

4 / 2 

 

 

 

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. 

 

 

 

Задачі 
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10. Адміністрування 

єдиного внеску на 

загальнообовязкове 

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. 

 

 

Кейси 

 

 

 

4 / 3 

 

 
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 протидіі неправомірному застосуванню 

податкових пільг та митних преференцій. 

 

 

 

Кейси 

 

 
4 / 4 

 
 

12. Управління 

державним боргом 

Розуміти сутність державних запозичень, їх форми. 

Ознайомитись із поняттям державний борг та класифікацією 

державного боргу. Засвоїти механізм управління державним 

боргом та його обслуговування. 

 

 
Кейси 
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Політика оцінювання 

 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний, довідка, заява студента тощо). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і 

допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). При розрахунках 

дозволяється користуватися лише калькуляторами. 

https://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2017/09/2017-07-18-Fiskalni_ta_sots_efekty-Personal-income-tax.pdf
https://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2017/09/2017-07-18-Fiskalni_ta_sots_efekty-Personal-income-tax.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/6.pdf
https://www.ndifp.com/1507/
https://goo.gl/bUJuAfа
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/taxation_reforms_database/index_en.htm
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● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу та адміністрацієюфакультету. 

 

 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно 10 

Модуль 1 (теми 1-6) – письмова робота 20 

Модуль 2 (теми 7-12) – письмова робота й розв’язки задач 20 

КПІЗ (теми -1-12) – індивідуальна письмова робота (науковийреферат, 

наукові тези, наукове есе, авторське наукове розслідування, відео 

робота) 

10 

Іспит (теми 1-12) – тести, завдання, задачі 40 

 

Шкала оцінювання студентів: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 
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D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


