




1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки,
Освітньо-

кваліфікаційний рівень
ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 4 Галузь знань
07 Управління та
адміністрування

Нормативна

Спеціальність  072
Фінанси, банківська

справа та страхування

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання
 Розрахункові 
завдання  щодо 
управління у 
фіскальній службі

Ступінь

магістра

Рік підготовки:

2-й

Семестр:

3-й

Самостійна робота – 
82 год. Лекції - 18 год.
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 2 год.;
самостійної роботи 
студента – 6 год.

Практичні - 20 год.

Самостійна робота - 82 год.
Вид контролю:

залік

Мова навчання – українська

Примітка. 
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  та

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 38 год. –
аудиторні заняття, 82 год. – самостійна робота (30%/ 70%).



Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітній

ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань

07 Управління та
адміністрування

Нормативна

Спеціальність  072
Фінанси, банківська

справа та страхування

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання
Розрахункові завдання
щодо   управління у   
фіскальній службі

Ступінь

магістра

Рік підготовки:

2-й

Семестр:

3-й

Самостійна робота – 
106 год. Лекції - 6 год.
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 2 год.;
самостійної роботи 
студента – 6 год.

Практичні – 8 год.

Самостійна робота - 106 год.
Вид контролю:

залік

Мова навчання – українська.

Примітка.

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і

індивідуальної роботи становить для заочної форми навчання – 120 год.: 14 год. –

аудиторні заняття, 106 год. – самостійна робота (12% / 88%).



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання
Мета курсу: формування системи знань про податкову систему та процеси, що

відбивають різні аспекти прийняття управлінських рішень.
Завдання курсу: 
-  вивчення  інструментарію  економічного  обґрунтування  й  прийняття

управлінських рішень з урахуванням мінливості податкового середовища 
Передумови для вивчення дисципліни:
Податкова система, Бюджетна система, Бюджетний менеджмент.

Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів.

Очікувані результати навчання:
ПРН9.  Обирати  методи  адаптації  та  напрями  використання  міжнародних

стандартів та нормативів в професійній діяльності.
ПРН10. Розробляти проекти у сфері фінансів, банківської справи та страхування

та управляти ними. 
ПРН16.Обґрунтувати управлінські рішення у сфері фінансів, банківської справи

та страхування та оцінювати їх ефективність.
ПРН17. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та

страхового менеджменту для прийняття рішень.

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальні компетентності
ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ІІ. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
СК1. Здатність  використовувати  фундаментальні  закономірності  розвитку

фінансів,  банківської  справи  та  страхування  у  поєднанні  з  дослідницькими  і
управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. 

СК4. Здатність  оцінювати  дієвість  наукового,  аналітичного  і  методичного
інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської
справи та страхування. 

СК8. Здатність  застосовувати інноваційні  підходи в сфері  фінансів,  банківської
справи та страхування. 

ІІІ. Інтегральна компетентність 
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у

процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає



проведення  досліджень  та/або  здійснення  інновацій  та  характеризується
невизначеністю умов і вимог

Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Теоретичні основи податкового менеджменту

Тема 1. Теоретичні, правові та організаційні засади податкового менеджменту
Принципи системи оподаткування в Україні та інших країнах. Податкове право. Загальна

частина  податкового  права.  Спеціальна  частина  податкового  права.  Міжнародне  податкове
право.  Процесний  підхід  до  державного  податкового  менеджменту.  Системний  підхід  до
державного податкового менеджменту. Об’єкт державного податкового менеджменту. Предмет
державного податкового менеджменту. Функції державного податкового менеджменту. Функції
планування,  організації,  контролю  і  регулювання  податкової  системи.  Поняття  та  сутність
корпоративного  податкового менеджменту.  Предмет та  функції  корпоративного  податкового
менеджменту.  Об’єкт,  предмет  і  підсистеми  корпоративного  податкового  менеджменту.
Функції  корпоративного  податкового  менеджменту.  Взаємозв’язок  функцій  корпоративного
податкового  менеджменту  з  формами  реалізації  податкової  політики.  Поняття  та  сутність
податкової  політики  підприємства  та  її  вплив  на  фінансові  результати.  Сценарії  поведінки
підприємства  в  податкових  взаєминах  з  державою.  Форми  реалізації  податкової  політики
підприємства.

Тема 2. Податкове планування та прогнозування податків і зборів 
Бюджет України. Принципи планування та державного регулювання бюджету. Сутність та

основні  цілі  процесу  бюджетного  планування.  Методи  бюджетного  планування.  Метод
коефіцієнтів. Нормативний метод. Основні проблеми бюджетного планування. Поняття і суть
податкового  планування.  Принципи  податкового  планування.  Критерії  оптимальності  в
податковому плануванні. Показник прибутковості проекту податкового планування. Показник
кількості  обмежень  проекту  податкового  планування.  Показник  кількості  обмежень проекту
податкового  планування.  Показник  ризиків  проекту  податкового  планування.  Методи
податкового планування. Види і етапи податкового планування. Поняття,  сутність та методи
податкового  прогнозування.  Механізми  податкового  регулювання.  Системний  механізм
податкового регулювання. Загальний рівень оподаткування. Структура системи оподаткування,
що діє в країні.  Застосування альтернативних систем оподаткування.  Комплексний механізм
податкового  регулювання.  Спеціальні  податкові  режими,  що  вводяться  за  територіальною
ознакою.  Спеціальні  режими  оподаткування,  що  вводяться  за  територіальною  ознакою.
Локальний механізм податкового регулювання. Механізми, пов’язані з об’єктом і предметом
оподаткування. Визначення складу платників податків.

Тема 3. Податковий ризик-менеджмент
Сутність  податкового  ризик-мененджменту.  Вплив  ризик-менеджменту  на  виконання

дохідної частини бюджету. Основні податкові ризики та шляхи їх виявлення та оцінка. Зміст,
принципи  та  етапи  управління  податковими  ризиками.  Методи  упередження  податкових
ризиків. Взаємодія державних органів щодо недопущення розширення кола об’єктів і суб’єктів
податкових ризиків. Шляхи упередження та усунення податкових ризиків.

Кредит 2. Особливості обліку платників податків
Тема 4. Податкове рахівництво

Сутність  та  завдання  податкового  рахівництва.  Податкове  рахівництво  в  податкових
органах і у суб’єктів господарювання як юридичних так і фізичних осіб. Структура, принципи
та  методи  ведення.  Система  податкового  обліку.  Організація  податкового  обліку  на
підприємстві. Первинні облікові документи. Податкова накладна. Накладна на відпустку ТМЦ.
Товарно-транспортна  накладна.  Довіреність  на  отримання  ТМЦ.  Платіжні  документи.
Податкові регістри. Реєстр отриманих і виданих податкових накладних. Книга обліку доходів і



витрат  суб’єкта  малого  підприємництва-юридичної  особи.  Книга  обліку  доходів  і  витрат
приватних підприємців. Облік і звітність по окремих видах податків. Поняття, склад, об’єкти і
суб’єкти податкового адміністрування.  Поняття  податкового зобов’язання і  визначення  його
суми. Узгодження податкових зобов’язань. Звітність щодо податків і зборів. Звітні періоди та
терміни подання звітності, порядок та відповідальність за порушення порядку подання звітності
та  сплати  податків.  Перелік  загальнодержавних  і  місцевих  податків  і  зборів.  Принципи  і
порядок їх встановлення. Податкова звітність. Загальні вимоги до декларацій. Терміни давнини
щодо  визначення  податкових  зобов’язань  та  зберігання  документів.  Узгодження  податкових
зобов’язань.

Тема 5. Облік платників податків
Сутність та мета обліку платників податків. Порядок ведення обліку платників податків у

податкових  органах.  Порядок  взяття  на  облік  у  податкових  органах  юридичних  осіб,  їх
відокремлених  підрозділів,  договорів  про спільну діяльність,  нерезидентів.  Перелік  окремих
реєстрів,  які  ведуть  податкові  органи.  Відповідальність  за  порушення  порядку  реєстрації  в
податкових  органах.  Порядок  визначення  та  взяття  на  облік  великих  платників  податків.
Порядок  зміни  місця  реєстрації  великих  платників  податків  Порядок  взяття  н  а  облік  у
податкових  органах  фізичних  самозайнятих  осіб,  фізичних  осіб,  які  здійснюють  незалежну
професійну  діяльність.  Документи,  які  засвідчують  реєстрацію  в  податкових  органах
юридичних і фізичних осіб. Порядок зняття з обліку платників податків у податкових органах.
Особливості  обліку  платників  податку  на  додану  вартість,  платників  єдиного  податку,
фіксованого податку та інших.

Тема 6. Облік податкових надходжень, організація сплати податків
Облік  платежів  в  контролюючих  органах.  Взаємозв’язок  податкових  органів  і  органів

казначейства  щодо  надходження  платежів  і  зборів.  Порядок  ведення  особових  рахунків
платників податків. Форма особових рахунків, підстави для ведення особових рахунків та їх
закриття.  Звітність податкових органів  щодо надходження платежів до бюджетів,  порядок її
складання  та  надання.  Взаємовідносини  з  органами  казначейства  та  іншими  державними
органами. Способи забезпечення виконання податкового обов’язку по сплаті податків і зборів.
Організація  податковими  органами  повноти  сплати  податків  до  бюджетів  усіх  рівнів.  Види
відповідальності  за порушення податкового законодавства.  Поняття та порядок застосування
штрафних  санкцій.  Розмір  та  порядок  нарахування  штрафних  санкцій  при  самостійному
виявленні факту заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів. Порядок
оскарження  рішень  контролюючого  органу.  Порядок  нарахування  пені.  Зупинення  терміну
нарахування пені. Розмір пені. 

Кредит 3. Податковий контроль в системі податкового менеджменту
Тема 7. Управління податковим боргом

Поняття  та  сутність  податкового  боргу.  Порядок  визначення  суми  податкового  боргу
платників  податків.  Джерела  та  шляхи  погашення  податкового  боргу.  Податкова  вимога.
Термін виникнення та припинення відстрочення і розстрочення сплати податкових зобов’язань.
Порядок  застосування  податкової  застави.  Зміст  податкової  застави.  Податковий  керуючий,
його права і  функції.  Організація  продажу заставного майна як винятковий засіб  виконання
платниками  своїх  обов’язків  перед  бюджетом.  Обставини  застосування  адміністративного
арешту майна.  Підстави припинення адміністративного арешту майна. Поняття безнадійного
податкового боргу та порядок його списання.  Строки давності щодо погашення податкового
боргу платників податків перед бюджетом. 

Тема 8. Теоретичні засади податкового контролю
Поняття,  сутність  та принципи податкового контролю. Шляхи проведення податкового

контролю.  Методи  та  форми  податкового  контролю.  Види  і  способи  порушень  у  сфері
оподаткування.  Законодавчі  акти,  що  визначають  перелік  контролюючих  органів  щодо
контролю  за  своєчасним  і  повним  надходженням  платежів  до  бюджетів.  Функції  та
відповідальність контролюючих органів та їх посадових осіб.

Тема 9. Планування та організація проведення перевірок



Сутність  та  види  податкових  перевірок.  Порядок  проведення  камеральних,
документальних  невиїзних,  електронних  перевірок.  Підстави та порядок проведення виїзних
документальних  планових  і  позапланових  та  фактичних  перевірок.  Порядок  планування  та
проведення зазначених перевірок. Взаємодія контролюючих органів та платників податків при
організації  та  проведенні  податкових  перевірок.  Фактори  корпоративного  податкового
менеджменту  що  впливають  на  частоту  проведення  перевірок  суб’єкта  господарювання.
Топології  податкових  схем  що  застосовуються  платниками  податків.  Ризиковий  принцип
планування виїзних документальних перевірок. Порядок оформлення результатів камеральних
перевірок, документальних виїзних і невиїзних, фактичних та електронних перевірок. Порядок
вручення  актів  перевірок.  Порядок  складання  повідомлення-рішення.  Підстави  та
обґрунтування  складання  податкової  вимоги.  Порядок  вручення  повідомлення-рішення
платникам  податків.  Порядок  оскарження  платниками  податків  повідомлення-рішення.
Відкликання податкового повідомлення-рішення та податкової вимоги.

Кредит 4. Особливості проведення контролю за справлянням податків
Тема 10. Контрольна робота податкових інспекцій у сфері справляння податків на

споживання
Перелік  та  сутність  податків  н  а  споживання.  Порядок  складання  та  терміни  надання

звітності по податках на споживання. Організація та порядок проведення перевірок податків на
споживання. Особливості проведення перевірок податків на споживання. Види відповідальності
платників податків за порушення порядку нарахування та сплати до бюджету чи відшкодування
з  бюджету  податків  на  споживання.  Порядок  притягнення  до  відповідальності  платників
податків.  Основні  ризикові  групи  податкового  корпоративного  менеджменту  що  можуть
слугувати  підставою  для  проведення  планових  виїзних,  позапланових  виїзних  та  невиїзних
документальних  перевірок  а  також  фактичних.  Вплив  на  господарську  діяльність  платника
податків результатів перевірок податків на споживання.
Тема 11. Контроль за правильністю нарахування своєчасністю сплати в бюджет податку

на прибуток
Сутність  податку  на  прибуток  підприємств.  База  оподаткування,  податкова  ставка  та

звітний період по податку на прибуток підприємств. Основні вимоги до заповнення показників
податкової  декларації  з  податку  на  прибуток  підприємств.  Основні  реквізити  декларації.
Порядок  заповнення  та  надання  до  податкових  органів  декларації  з  податку  на  прибуток
підприємств.  Податкові  періоди.  Підстави для визначення показників  декларації.  Терміни та
способи подання податкової декларації. Можливість платника податків самостійно визначити
податкові зобов’язання по податку на прибуток підприємств та виправити помилки минулих
періодів.  Терміни  сплати  податку  на  прибуток  підприємств.  Форми  та  методи  проведення
контролю за повнотою та своєчасністю сплати податку на прибуток підприємств. Організація та
методика перевірки розрахунків з податку на прибуток підприємств. Оптимальна організація
податкового менеджменту на підприємстві, з метою не допущення встановлення порушень з
податку на прибуток підприємств та застосування фінансових санкцій. Види відповідальності
платників  податків  за  порушення  повноти  нарахування  та  своєчасності  сплати  податку  на
прибуток підприємств. 

Тема 12. Контроль податкових органів у сфері оподаткування доходів громадян
Сутність  податку  на  доходи  фізичних  осіб.  База  оподаткування  та  ставки  податку.

Податковий  період.  Порядок  заповнення  та  надання  до  податкових  органів.  Термін  сплати
податку  на  доходи фізичних  осіб.  Порядок  та  терміни  декларування  доходів фізичних  осіб.
Порядок  та  підстави  заповнення  показників  декларації.  Перелік  основних  документів,  які
можуть  слугувати  підставою  для  заповнення  податкової  декларації  з  податку  на  доходи
фізичних  осіб.  Порядок  надання  податкової  звітності  про  доходи  громадян.  Звітні  періоди.
Форми  та  методи  податкового  контролю  податку  на  доходи  фізичних  осіб.  Організація  та
проведення  перевірок  податків  з  доходів  громадян.  Види  перевірок.  Порядок  оформлення
результатів  перевірок.  Види  відповідальності  платників  за  порушення  податкового
законодавства  в  сфері  оподаткування  доходів  фізичних  осіб  та  їх  вплив  на  результати
діяльності платників податків.



3. Структура навчальної дисципліни

Денна форма навчання

Назви кредитів і тем
Кількість годин
усь
ого

в т.ч.
л п с.р

Кредит 1.  Теоретичні основи податкового менеджменту
Тема  1.  Теоретичні,  правові  та  організаційні  засади  податкового

менеджменту
11 2 2 7

Тема 2. Податкове планування та прогнозування податків і зборів 11 2 2 7
Тема 3. Податковий ризик-менеджмент 11 2 2 7

Усього: 33 6 6 21

Кредит 2.  Особливості обліку платників податків

Тема 4. Податкове рахівництво 11 2 2 7
Тема 5. Облік платників податків 11 2 2 7
Тема 6. Облік податкових надходжень, організація сплати податків 11 2 2 7

Усього: 33 6 6 21
Кредит 3.  Податковий контроль в системі податкового менеджменту

Тема 7. Управління податковим боргом 10 1 2 7
Тема 8. Теоретичні засади податкового контролю 9 1 1 7
Тема 9. Планування та організація проведення перевірок 9 1 1 7

Усього: 28 3 4 21
Кредит 4.  Особливості проведення контролю за справлянням податків

Тема  10.  Контрольна  робота  податкових  інспекцій  у  сфері
справляння податків на споживання

10 1 2 7

Тема  11.  Контроль  за  правильністю  нарахування  своєчасністю
сплати в бюджет податку на прибуток

8 1 1 6

Тема  12.  Контроль  податкових  органів  у  сфері  оподаткування
доходів громадян

8 1 1 6

Усього: 26 3 4 19
Усього годин 120 18 20 82

Заочна форма навчання

Назви кредитів і тем
Кількість годин
усь
ого

в т.ч.
л п с.р

Кредит 1.  Теоретичні основи податкового менеджменту
Тема  1.  Теоретичні,  правові  та  організаційні  засади  податкового

менеджменту
9 1 8

Тема 2. Податкове планування та прогнозування податків і зборів 9 1 8



Тема 3. Податковий ризик-менеджмент 10 1 1 8
Усього: 28 2 2 24

Кредит 2.  Особливості обліку платників податків

Тема 4. Податкове рахівництво 9 1 8
Тема 5. Облік платників податків 9 1 8
Тема 6. Облік податкових надходжень, організація сплати податків 10 1 1 8

Усього: 28 2 2 24
Кредит 3.  Податковий контроль в системі податкового менеджменту

Тема 7. Управління податковим боргом 9 1 8
Тема 8. Теоретичні засади податкового контролю 10 10
Тема 9. Планування та організація проведення перевірок 12 1 1 10

Усього: 31 1 2 28
Кредит 4.  Особливості проведення контролю за справлянням податків

Тема  10.  Контрольна  робота  податкових  інспекцій  у  сфері
справляння податків на споживання 11 1 10

Тема  11.  Контроль  за  правильністю  нарахування  своєчасністю
сплати в бюджет податку на прибуток 11 1 10

Тема  12.  Контроль  податкових  органів  у  сфері  оподаткування
доходів громадян 11 1 10

Усього: 33 1 2 30
Усього годин 120 6 8 106

4. Теми лекційних занять
Денна форма навчання

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
Кредит 1.  Теоретичні основи податкового менеджменту

1 Тема  1.  Теоретичні,  правові  та  організаційні  засади  податкового
менеджменту

2

2 Тема 2. Податкове планування та прогнозування податків і зборів 2
3 Тема 3. Податковий ризик-менеджмент 2

Кредит 2.  Особливості обліку платників податків
4 Тема 4. Податкове рахівництво 2
5 Тема 5. Облік платників податків 2
6 Тема 6. Облік податкових надходжень, організація сплати податків 2

Кредит 3. Податковий контроль в системі податкового менеджменту
7 Тема 7. Управління податковим боргом 1
8 Тема 8. Теоретичні засади податкового контролю 1
9 Тема 9. Планування та організація проведення перевірок 1

Кредит 4. Особливості проведення контролю за справлянням податків
10 Тема  10.  Контрольна  робота  податкових  інспекцій  у  сфері  справляння

податків на споживання
1

11 Тема  11.  Контроль  за  правильністю  нарахування  своєчасністю  сплати  в
бюджет податку на прибуток

1

12 Тема  12.  Контроль  податкових  органів  у  сфері  оподаткування  доходів
громадян

1

Разом 18
Заочна форма навчання

№ Назва теми Кількість



з/п годин
Кредит 1.  Теоретичні основи податкового менеджменту

1 Тема  1.  Теоретичні,  правові  та  організаційні  засади  податкового
менеджменту

1

2 Тема 2. Податкове планування та прогнозування податків і зборів -
3 Тема 3. Податковий ризик-менеджмент 1

Кредит 2.  Особливості обліку платників податків
4 Тема 4. Податкове рахівництво 1
5 Тема 5. Облік платників податків -
6 Тема 6. Облік податкових надходжень, організація сплати податків 1

Кредит 3. Податковий контроль в системі податкового менеджменту
7 Тема 7. Управління податковим боргом -
8 Тема 8. Теоретичні засади податкового контролю -
9 Тема 9. Планування та організація проведення перевірок 1

Кредит 4. Особливості проведення контролю за справлянням податків
10 Тема  10.  Контрольна  робота  податкових  інспекцій  у  сфері  справляння

податків на споживання
-

11 Тема  11.  Контроль  за  правильністю  нарахування  своєчасністю  сплати  в
бюджет податку на прибуток

1

12 Тема  12.  Контроль  податкових  органів  у  сфері  оподаткування  доходів
громадян

-

Разом 6

5. Теми практичних занять
Денна форма навчання

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
Кредит 1.  Теоретичні основи податкового менеджменту

1 Тема  1.  Теоретичні,  правові  та  організаційні  засади  податкового
менеджменту

2

2 Тема 2. Податкове планування та прогнозування податків і зборів 2
3 Тема 3. Податковий ризик-менеджмент 2

Кредит 2.  Особливості обліку платників податків
4 Тема 4. Податкове рахівництво 2
5 Тема 5. Облік платників податків 2
6 Тема 6. Облік податкових надходжень, організація сплати податків 2

Кредит 3. Податковий контроль в системі податкового менеджменту
7 Тема 7. Управління податковим боргом 2
8 Тема 8. Теоретичні засади податкового контролю 1
9 Тема 9. Планування та організація проведення перевірок 1

Кредит 4. Особливості проведення контролю за справлянням податків
10 Тема  10.  Контрольна  робота  податкових  інспекцій  у  сфері  справляння

податків на споживання
2

11 Тема  11.  Контроль  за  правильністю  нарахування  своєчасністю  сплати  в
бюджет податку на прибуток

1

12 Тема  12.  Контроль  податкових  органів  у  сфері  оподаткування  доходів
громадян

1

Разом 20

Заочна форма навчання

№ Назва теми Кількість



з/п годин
Кредит 1.  Теоретичні основи податкового менеджменту

1 Тема  1.  Теоретичні,  правові  та  організаційні  засади  податкового
менеджменту

-

2 Тема 2. Податкове планування та прогнозування податків і зборів 1
3 Тема 3. Податковий ризик-менеджмент 1

Кредит 2.  Особливості обліку платників податків
4 Тема 4. Податкове рахівництво -
5 Тема 5. Облік платників податків 1
6 Тема 6. Облік податкових надходжень, організація сплати податків 1

Кредит 3. Податковий контроль в системі податкового менеджменту
7 Тема 7. Управління податковим боргом 1
8 Тема 8. Теоретичні засади податкового контролю -
9 Тема 9. Планування та організація проведення перевірок 1

Кредит 4. Особливості проведення контролю за справлянням податків
10 Тема  10.  Контрольна  робота  податкових  інспекцій  у  сфері  справляння

податків на споживання
-

11 Тема  11.  Контроль  за  правильністю  нарахування  своєчасністю  сплати  в
бюджет податку на прибуток

1

12 Тема  12.  Контроль  податкових  органів  у  сфері  оподаткування  доходів
громадян

1

Разом 8
6. Лабораторні заняття

Не передбачені навчальним планом 

7. Самостійна робота
Денна форма навчання

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
Кредит 1.  Теоретичні основи податкового менеджменту

1 Тема  1.  Теоретичні,  правові  та  організаційні  засади  податкового
менеджменту

7

2 Тема 2. Податкове планування та прогнозування податків і зборів 7
3 Тема 3. Податковий ризик-менеджмент 7

Кредит 2.  Особливості обліку платників податків
4 Тема 4. Податкове рахівництво 7
5 Тема 5. Облік платників податків 7
6 Тема 6. Облік податкових надходжень, організація сплати податків 7

Кредит 3. Податковий контроль в системі податкового менеджменту
7 Тема 7. Управління податковим боргом 7
8 Тема 8. Теоретичні засади податкового контролю 7
9 Тема 9. Планування та організація проведення перевірок 7

Кредит 4. Особливості проведення контролю за справлянням податків
10 Тема  10.  Контрольна  робота  податкових  інспекцій  у  сфері  справляння

податків на споживання
7

11 Тема  11.  Контроль  за  правильністю  нарахування  своєчасністю  сплати  в
бюджет податку на прибуток

6

12 Тема  12.  Контроль  податкових  органів  у  сфері  оподаткування  доходів
громадян

6

Разом 82



Заочна форма навчання

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
Кредит 1.  Теоретичні основи податкового менеджменту

1 Тема  1.  Теоретичні,  правові  та  організаційні  засади  податкового
менеджменту

8

2 Тема 2. Податкове планування та прогнозування податків і зборів 8
3 Тема 3. Податковий ризик-менеджмент 8

Кредит 2.  Особливості обліку платників податків
4 Тема 4. Податкове рахівництво 8
5 Тема 5. Облік платників податків 8
6 Тема 6. Облік податкових надходжень, організація сплати податків 8

Кредит 3. Податковий контроль в системі податкового менеджменту
7 Тема 7. Управління податковим боргом 8
8 Тема 8. Теоретичні засади податкового контролю 10
9 Тема 9. Планування та організація проведення перевірок 10

Кредит 4. Особливості проведення контролю за справлянням податків
10 Тема  10.  Контрольна  робота  податкових  інспекцій  у  сфері  справляння

податків на споживання
10

11 Тема  11.  Контроль  за  правильністю  нарахування  своєчасністю  сплати  в
бюджет податку на прибуток

10

12 Тема  12.  Контроль  податкових  органів  у  сфері  оподаткування  доходів
громадян

10

Разом 106

8. Індивідуальне науково-дослідне завдання
Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів : 
І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН);
ІІ  –  підготовка  доповіді  з  проведенням  аналізу  діяльності  за  індивідуальною

звітністю підприємств (для студентів ДФН).
Підготовка та захист контрольної роботи:
Основне  завдання  цього  виду  діяльності  –  навчити  студентів  самостійно

вирішувати задачі практичного спрямування за тематикою дисципліни. Перевірити і
закріпити  отримані  студентами  теоретичні  знання,  навчити  їх  систематизувати  ці
знання і застосувати при дослідженні конкретної теми.

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання:
1) робота виконується за заданою тематикою;
2) є самостійною роботою студента;
3)  при  розрахунках  використовується  звітність  реально  функціонуючих

підприємств.

9. Форми роботи та критерії оцінювання
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

ОЦІНКА
ЄКТС

СУМА
БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано



B 80-89
4 (добре) 4/добре/ зараховано

C 65-79
D 55-64

3 (задовільно) 
3/задов./ зараховано

 E 50-54

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано

Форми поточного  та  підсумкового  контролю.  Комплексна  діагностика
знань, умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів
проведення поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання
(індивідуальне,  групове  і  фронтальне  опитування,  самостійна  робота,
самоконтроль).  Завданням  поточного  контролю  є  систематична  перевірка
розуміння  та  засвоєння  програмового  матеріалу,  виконання  практичних,
лабораторних  робіт,  уміння  самостійно  опрацьовувати  тексти,  складання
конспекту  рекомендованої  літератури,  написання  і  захист  реферату,  здатності
публічно чи письмово представляти певний матеріал.

Завданням  підсумкового  контролю  (КР,  залік)  є  перевірка  глибини
засвоєння студентом програмового матеріалу кредиту.

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту виставляється відмінно якщо він глибоко засвоїв основні поняття,

повністю опрацював рекомендовану літературу і вільно використовує отриману з
них та з суміжних навчальних дисциплін інформацію у відповідях на поставлені
питання,  без  помилок виконує навчальні  завдання,  самостійно і  критично вміє
аналізувати  явища  і  процеси,  що  відбуваються  у  банківській  сфері  та  робить
правильні узагальнення та висновки;

Студенту  виставляється  дуже  добре якщо  він  засвоїв  основні  поняття,  суть
аналізу  банківської  діяльності,  основні  етапи  та  особливості  їх  розвитку,  в
основному  опрацював  рекомендовану  літературу  і  без  значних  труднощів
використовує отриману з них та з суміжних навчальних дисциплін інформацію у
відповідях на поставлені питання, без суттєвих помилок виконує інші навчальні
завдання,  самостійно  вміє  аналізувати  явища  і  процеси,  що  відбуваються  у
банківській сфері, та в основному робить правильні узагальнення та висновки;

Студенту виставляється  добре якщо він засвоїв основні поняття, суть аналізу
банківської  діяльності,  основні  етапи  та  особливості  їх  розвитку,  в  основному
опрацював  рекомендовану  літературу  і  без  значних  труднощів  використовує
отриману з них та з суміжних навчальних дисциплін інформацію у відповідях на
поставлені  питання,  без  суттєвих  помилок  виконує  інші  навчальні  завдання,
самостійно,  але  з  навідними  питаннями  вміє  аналізувати  явища  і  процеси,  що
відбуваються у банківській сфері, та в основному робить правильні узагальнення
та висновки;

Студенту виставляється  достатньо якщо він точно засвоїв основні  поняття,
суть аналітичного процесу, основні етапи та особливості їх розвитку, ознайомився
с рекомендованою літературою, може іноді залучати знання та інформацію з інших
навчальних дисциплін, робить правильні узагальнення та висновки; 

Студенту виставляється  задовільно якщо він не точно і  не повно засвоїв
основні  поняття,  суть  аналітичного  процесу,  основні  етапи  та  особливості  їх



розвитку,  недостатньо  ознайомився  с  рекомендованою  літературою,  не  може
вільно залучати знання та інформацію з інших навчальних дисциплін, правильні
узагальнення та висновки робить, як правило, з допомогою викладача

Оцінка  за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань
самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів:

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 200 до 400 балів (за 4
кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 кредити.
Поточне тестування та самостійна робота Контрольн

а робота
Накопичувальн

і бали/сумаТ1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 100 400

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.

10. Засоби діагностики
Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є:

завдання  до практичних занять,  завдання  для  самостійної  та  індивідуальної  роботи
(зокрема  есе,  реферати),  презентації  результатів  досліджень,  тестові  завдання,
контрольні роботи.

11. Методи навчання
Усний  виклад  матеріалу:  наукова  розповідь,  спрямована  на  аналіз  фактичного

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається
сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником
та додатковими джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над
мовним матеріалом, порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод
навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні
(малюнки, схеми, графіки та ін.).

12. Рекомендована література
Базова

1. Іванов  Ю.Б.,  Крисоватий  А.І.,  Кізима  А.Я.,  Карпова  В.В. Податковий
менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 525 с.

2. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент : навч. посібн. / Г.Ю. Ісаншина. –
К.: ЦУЛ, 2003. – 260 с.

3. Лебедзевич Я.В. Податковий менеджмент: Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 96 с.

4. Крисоватий А.І.  Податковий менеджмент: навч. посібн. / А.І. Крисоватий,
А.Я. Кізима. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 304 с.

5. Найденко О.Є. Податковий контроль: підручник / О.Є. Найденко. – Х.: Вид.
ХНЕУ, 2012. – 386 с.

6. Проблеми  розвитку  корпоративного  податкового  менеджменту  /
Ю.Б. Іванов, О.М. Тищенко, О.В. Грачов та ін. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2010. – 496с.



7. Тимченко  О.М.  Податковий  менеджмент:  Навч.-метод.  посібник  для
самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ. – 2001. – 150 с.

8. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навч. посібн. / Т.М. Рева. – К.: Центр
навчальної літератури. – 2003. – 282 с.

9. Ярема Б.П., Маринець В.П. Податковий менеджмент: Навчальний посібник.
– Львів: “Магнолія Плюс”, 2006. – 224 с.

Додаткова
1. Бех Г.В. Податкове право: Навчальний посібник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик,

Д.А. Кобильнік та ін..; за ред. проф. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2003.
2. Волковець  Т.В. Наукові  підходи  до  визначення  складових  елементів

податкового механізму / Т.В. Волковець // Економічний форум. – 2015. – № 1. – С.
17-23.

3. Гаркушенко  О.М.  Перспективи  застосування  в  Україні  зворотного
механізму  нарахування  зобов’язань  з  податку  на  додану  вартість  /  О.М.
Горкушенко // Фінанси України. - 2015. - № 5. - С. 81-91.

4. Гасанов  С.С.,  Кудряшов  В.П.,  Балакін  Р.Л.  Реформування  фіскальної
системи України  з  урахуванням досвіду  Європейського  Союзу /  С.С.  Гасанов,
В.П. Кудряшов, Р.Л. Балакін // Фінанси України. - 2015. - № 5. - С. 16-38.

5. Десятнюк  О.М.  Теоретико-методологічні  засади  управління  податковим
боргом / Десятнюк О.М. // Наукові записки. Серія “Економіка”: збірник наукових
праць. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”,
2013. – Вип. 21. – С. 148-152.

6. Дєєва Н.М. Оподаткування в Україні: Навчальний посібник для студ. в.н.з. /
Н.М. Дєєва, Н.І. Редіна, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк та ін.; За ред. Н.І. Редіної.
– Дніпропетровськ: ДДФА, 2009. – 550 с.

7. Завгородний  В.П.  Налоги  и  налоговый  контроль  в  Украине.  –  Киев:
“А.С.К.”, 2000. – 639 с.

8. Квасовський О.В.  Моделювання вибору оптимального оподаткування для
малих підприємств // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 102-111.

9. Корчинський В.Є.,  Хребтова О.А.  Регіональна  податкова  політика:
проблеми та шляхи реформування / В.Є. Корчинський, О.А. Хребтова // Науковий
вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – № 1. – С. 57-60.

10. Лебедзевич Я.В. Податкова  система:  навч.-метод.  посібник  для
самостійного вивчення дисципліни / Я.В. Лебедзевич. – Житомир: ЖДТУ, 2012. –
272 с.

11. Лебедзевич Я.В. Теоретико-організаційні  засади  становлення  та  розвитку
податкового  контролю.  Гармонізація  інтересів  суб’єктів  податкових  відносин /
Розвиток  фінансів  в  умовах  відкритої  економіки:  колективна  монографія
[М.М. Александорова,  Н.Г. Виговська  та  ін..];  за  ред.  проф.  О.М. Петрука.  –
Житомир: ПП «Рута», 2012. – 416 с. – С. 56-86, С. 268-290.

12. Луніна І. О. Особливості та наслідки застосування різних форм податку з
обороту / І.О. Луніна // Фінанси України. - 2015. - № 6. - С. 15-28.

13. Луніна І.О., Фролова Н.Б. Міжнародні тенденції реформування податкових
систем у післякризовий період 2008–2014 рр. та уроки для України / І.О. Луніна,
Н.Б. Фролова // Фінанси України. - 2015. - № 8. - С. 7-20.

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614849
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614849
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614849
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614849


14. Лютий І.О. Податкова система: Навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів / І.О. Лютий, Л.М. Демиденко, М.В. Романюк та ін. За ред.
І.О. Лютого. – К.: Центр учбової літератури, 2009 – 456 с.

15. Мельник Д.Ю. Налоговый менеджмент / Д.Ю. Мельник. – М.: Финансы и
статистика, 2000. – 352 с.

16. Насіров Р.М. Реформування податкової системи України / Р.М. Насіров //
Фінанси України. - 2015. - № 3. - С. 7-17.

17. Податковий контроль. Підручник Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Залуцька
Н.С., Білінський В.З..-2007. Изд-во: Хай-Тек Прес.-608 с.

18. Швабій К.І.  Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб //
Фінанси України. – 2012. - № 3. – С. 31-37.

13. Інформаційні ресурси
19. Бахмут О. С.   Напрями вдосконалення податкового менеджменту в Україні

[Електронний ресурс] / О. С. Бахмут // Управління розвитком. - 2014. - № 8. - С.
32-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_8_15.pdf

20. Бенч Н.Я. Тенденції в динаміці податкового навантаження на споживання
в  Україні  [Електронний  ресурс]  /  Н.Я. Бенч.  –  Режим  доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tiru/2009_27/68.pdf 

21. Благун І.Г.   Передумови виникнення і тенденції становлення податкового
механізму ринкової економіки [Електронний ресурс] / І. Г. Благун, Г. С. Третяк //
Ефективність державного управління. - 2014. - Вип. 41. - С. 292-302.

22. Боднар І.М.  Вплив  Податкового  кодексу  України  на  механізм
відшкодування  ПДВ  [Електронний  ресурс]  /  І.М. Бондар.  –  Режим  доступу:
http://libfor.com/index.php?newsid=38 

23. Бойко  Л.І.   Електронне  адміністрування  податку  на  додану  вартість
[Електронний  ресурс]  /  Л.  І.  Бойко,  О.  М.  Єремян  //  Вісник  Хмельницького
національного  університету.  Економічні  науки.  -  2015.  -  №  1.  -  С.  109-115.  -
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vchnu_ekon_2015_1_22.pdf

24. Бойко Л.І.  Податок  на  додану  вартість  у  податковій  системі  України та
шляхи його удосконалення [Електронний ресурс] / Л.І. Бойко, Ю.О. Прокоф’єва. –
Режим  доступу:   http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/  Ekpr/2009_32/
Zmist/19PDF.pdf

25. Бюджетний  Кодекс  України  від  8  липня  2010  року  No  2456  -  VI
[Електронний  ресурс].  –  Режим  до  ступу  :  http://zakon4.rada.gov.ua/laws  /show
/2456 - VI.

26. Васюк  Ю.М.   Податковий  контроль  в  умовах  реформ  в  Україні
[Електронний ресурс] / Ю. М. Васюк // Аспекти публічного управління. - 2015. -
№ 3. - С. 27-36 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aplup_2015_3_6.pdf

27. Воронкова  О.  М.   Інституціональні  засади  податкового  менеджменту
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