
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» 

для здобувачів вищої світи другого (магістерського) рівня «Магістр» зі 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

Цикл професійної та практичної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 120 годин 4 кредити ЄКТС 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня «Магістр» зі спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 

Мета навчальної дисципліни: надання прикладних знань про організацію 

стягнення податків і зборів та податковий контроль. Дисципліна передбачає 

вивчення студентами теоретичних та організаційних засад податкового 

законодавства і менеджменту; набуття навичок контрольної роботи податкових 

органів, умінь роз’яснювати дискусійні питання, подавати пропозиції щодо його 

удосконалення. 

Завдання навчальної дисципліни: вивчення теоретичних та організаційних 

основ податкового менеджменту; порядку погашення податкового боргу; 

ознайомлення з видами перевірок податковими органами; контроль за порядком 

нарахування та своєчасністю сплати прямих податків і зборів; контроль за 

порядком нарахування та своєчасністю сплати непрямих податків і зборів; 

контроль за порядком нарахування та своєчасністю сплати прямих податків і 

зборів; контроль за порядком нарахування та своєчасністю сплати місцевих 

податків і зборів; вивчення організації митного контролю. 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні, правові та організаційні засади податкового 

менеджменту 

Тема 2. Планування та прогнозування податків і зборів  

Тема 3. Податковий ризик-менеджмент 

Тема 4. Податкове рахівництво 

Тема 5. Облік платників податків 

Тема 6. Облік податкових надходжень та організація сплати податків 

Тема 7. Управління податковим боргом 

Тема 8. Теоретичні засади податкового контролю 

Тема 9. Планування та організація проведення перевірок 

Тема 10. Контрольна робота податкових інспекцій у сфері справляння 

податків на споживання 

Тема 11. Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати в 

бюджет податку на прибуток 

Тема 12. Контроль податкових органів у сфері оподаткування доходів 

громадян 

Тема 13. Контроль за правильністю справляння єдиного податку, ресурсних, 

майнових та інших обов’язкових платежів 

Тема 14. Митний контроль 

Тема 15. Західний досвід адміністрування податків 

 


