
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

‟ПОДАТКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ” 

Дисциплана за вибором студента 

 

Предмет навчальної дисципліни 
Економічні відносини з приводу надання консультацій у сфері оподаткування. 

 

Мета навчальної дисципліни 
Формування у студентів комплексу знань та вмінь з організації та здійснення 

консультування у сфері оподаткування. 

 

Основні завдання 

‒ вивчення теоретико-організаційних засад і нормативно-правової бази з питань 

податкового консультування;  

‒ набуття навиків організації та проведення консультацій у сфері оподаткування. 

‒ освоєння основних способів мінімізації податкових платежів. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Вивчення навчальної дисципліни ‟Податкове консультування” ґрунтується на знанні  таких 

навчальних дисциплін як ‟Податкова система”, ‟Бюджетна система”, ‟Податковий менеджмент”, 

‟Бюджетний менеджмент”. 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати:  

‒ основні терміни і поняття податкового консультування;  

‒ історію та причини виникнення податкового консультування в Україні; 

‒ зарубіжний досвід організації податкового консультування;  

‒ права та обов’язки податкових консультантів;  

‒ кваліфікаційні вимоги до податкових консультантів;  

‒ правила оформлення податкових консультацій. 

б) уміти 

‒ формулювати задачі податкового консультування;  

‒ аналізувати проблеми податкового консультування;  

‒ використовувати законодавство в діяльності податкового консультанта; 

‒ розрізняти поняття, які застосовуються у податковому плануванні та прогнозуванні 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Сутність податкового консультування, напрямки та види. 

Тема 2. Правове регулювання податкових консультантів в Україні. 

Тема 3. Роз'яснення застосування норм податкового законодавства щодо конкретних 

господарських операцій. 

Тема 4. Консультації з питань оподаткування іноземних компаній та їх представництв в Україні. 

Тема 5. Консультації по застосуванню договорів про уникнення подвійного оподаткування між 

країнами. 

Тема 6. Досвід розвинених країн з податкового консультування. 

 

Кафедра: Державних та місцевих фінансів 

Мова викладання: українська 

Форма організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес:  д.е.н., доцент Ярема Я. Р. 
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