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1 Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей щодо організації
податкової роботи на підставі ретельного опанування відповідної нормативної бази.
2 Завдання: ознайомлення з теоретичними основами оподаткування; дослідження податкової
системи України; ознайомлення з критеріями та принципами податкової політики; ознайомлення
зі змістом Закону України «Про державний бюджет України»; дослідження структури, завдань і
функцій Державної фіскальної служби України (ДФС); ознайомлення з організацією системи
управління органами ДФС; дослідження процесу організації роботи в органах ДФС; ознайомлення
з порядком забезпечення управління органами ДФС; дослідження процесу організації
управлінської праці в органах ДФС; ознайомлення з проблемними аспектами в організації роботи
органів ДФС; дослідження порядку організації роботи працівників фіскальної служби з
платниками податків та громадськістю.
3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:
знання і розуміння:
концептуальних засад оподаткування в Україні
податкової системи України та чинних нормативних документів, які її регламентують
податкової політики в системі державного регулювання економіки
порядку дії податкового механізму
мети створення і функцій Державної фіскальної служби України
організації процесу управління органами ДФС України
застосування знань і розумінь:
уміння формувати робочі документи
уміння організовувати працю у органах ДФС України
уміння оцінювати якість управлінської інформації, системи обліку платників податків та звітності
уміння консультувати платників податків з питань оподаткування бізнесу
уміння організовувати роботу з платниками податків та налагоджувати зв’язки з громадськістю
уміння застосовувати професійні навички роботи у колективі
уміння приймати управлінські рішення та формувати професійне судження про ефективність
організації роботи в органах ДФС України
4 Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:
1) на державному рівні:
− при участі у реалізації державної податкової політики та політики у сфері державної
митної справи тощо;

− при розробці та вдосконаленні законодавчо - нормативної бази з питань, що належать до
сфери діяльності ДФС;
− при розробці стратегії розвитку податкової системи України;
2) на рівні підприємства:
− при веденні обліку доходів і витрат, складанні звітності, що стосується обчислення і
сплати податків;
− при поданні до контролюючих органів декларацій, звітності та інших документів,
пов’язаних з обчисленням і сплатою податків;
− при формуванні фінансової стратегії підприємства.
5 Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Теорія податкової системи
Тема 1. Теоретичні основи оподаткування
Тема 2. Податкова система України: реалії та перспективи удосконалення
Тема 3. Податкова політика в системі державного регулювання економіки
Змістовий модуль 2. Організація податкової роботи: проблемні аспекти та напрямки їх
вирішення
Тема 4. Державна фіскальна служба України – елемент структури державного управління
Тема 5. Організація процесу управління органами ДФС України
Тема 6. Організація роботи в органах ДФС
Тема 7. Забезпечення управління органами ДФС
Тема 8. Організація управлінської праці в органах ДФС
Тема 9. Аналіз організаційних проблем діяльності органів ДФС
Тема 10. Організація роботи з платниками податків в органах ДФС
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