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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Організація стягнення податків і зборів, а також економічні, організаційні, правові питання, 

що виникають при управлінні податковими відносинами. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Оволодіння студентами базовими знаннями з розробки та реалізації управлінських рішень у 

сфері оподаткування, формування професійних навичок роботи у контролюючих органах, а також 

податкового регулювання і планування на макро- та мікроекономічних рівнях. 

 

Основні завдання 
 

- опанувати теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту, роль податкової 

складової в бюджетних надходженнях; 

- поглиблено вивчити податкове законодавство; 

- оволодіти законодавчими актами, діючими інструктивними матеріалами та нормативами з 

питань оподаткування; 

- з’ясувати функції контролюючих органів з адміністрування податкових зобов’язань 

платників; 

- набути навиків контрольної роботи працівників контролюючих органів; 

- з’ясувати форми і сутність контрольної роботи податкових органів, особливості 

проведення податкового аудиту з окремих видів податків; 

- набути вміння роз’яснювати окремі положення податкового законодавства, вирішувати 

дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення; 

- ознайомитися з інформаційними системами і технологіями, що застосовуються у 

діяльності контролюючих органів. 

 

1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Фінанси Управління державними та місцевими 

фінансами 

Бухгалтерський облік Управління фінансами суб’єктів 

господарювання 

Аудит  

Економіка підприємства  

Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва  

Менеджмент  

Податкова система  

Місцеві фінанси  

Адміністрування податків та митних платежів  

 

 

1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
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Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку податкової справи у 

поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та 

наукової діяльності. 

СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і 

моделювання діяльності суб’єктів господарювання з виконання податкових зобов’язань. 

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у податковій справі. 

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для 

обґрунтування управлінських рішень у податковій справі. 

СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну 

кваліфікацію у податковій справі. 

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем 

у податковій справі. 

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення 

професійних і наукових завдань у податковій справі. 

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи у податковій справі. 

СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у 

податковій справі. 

СК10. Здатність виконувати наукові дослідження у податковій справі з урахуванням поставлених 

завдань та наявних обмежень. 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми (ПР) 

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку податкової справи у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності. 

ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у 

податковій справі. 

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до 

конкретних ситуацій у податковій справі. 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових завдань у податковій справі. 

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати 

участь у фахових дискусіях з питань оподаткування. 

ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські 

цінності. 

ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у податковій справі та управляти ними. 

ПР09. Застосовувати управлінські навички у податковій справі. 

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання діяльності суб’єктів господарювання з виконання 

податкових зобов’язань. 

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері податкового менеджменту для прийняття рішень. 

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у податковій сфері та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності в податковій сфері та 

опрацюванні її результатів. 

ПР14. Обґрунтовувати актуальність досліджень в податковій сфері, можливість досягнення 

поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за 

результатами досліджень. 

ПР15. Презентувати результати власних досліджень в податковій сфері зокрема, шляхом 

підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах. 
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РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Номер теми Назва теми 

1 Теоретичні, правові та організаційні засади податкового менеджменту 

2 Система державного податкового менеджменту 

3 Облік платників податків 

4 Облік податкових надходжень 

5 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів контролю 

6 Сутність і форми податкового контролю 

7 Перевірки, їх види та порядок проведення  

8 Узгодження податкових зобов’язань платника податків, порядок їх сплати та 

оскарження рішень органів контролю 

9 Відповідальність за порушення вимог оподаткування 

10 Корпоративний податковий менеджмент 
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РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Теоретичні, правові та організаційні засади податкового менеджменту 

Суть, завдання та складові податкового менеджменту. Принципи податкового 

менеджменту. Елементи державного та корпоративного податкового менеджменту. Функції 

державного та корпоративного податкового менеджменту. Організаційні та правові засади 

функціонування податкового менеджменту. 

 

Тема 2. Система державного податкового менеджменту 

Суть, завдання та складові державного податкового менеджменту. Елементи державного 

податкового процесу. Державне податкове планування і прогнозування. Державне податкове 

регулювання. Процедура податкового адміністрування. Права та обов’язки органів Державної 

податкової служби України. Права та обов’язки платників податків. Податковий аудит. 

 

Тема 3. Облік платників податків 

Необхідність та сутність обліку платників податків. Облік суб’єктів підприємницької 

діяльності в органах державної реєстрації. Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених 

підрозділів. Облік самозайнятих осіб. Підстави та порядок зняття з обліку в контролюючих 

органах платників податків. Порядок зняття з обліку юридичних осіб та їх відокремлених 

підрозділів. Державний реєстр фізичних осіб – платників податків. Облікова картка фізичної особи 

- платника податків. 

 

Тема 4. Облік податкових надходжень 

Інтегрована картка платника (ІКП) та порядок її ведення. Постійні та змінні реквізити ІКП. 

Облік надходжень сум податків, зборів, митних та інших платежів до бюджету, єдиного 

соціального внеску. Порядок визначення органами ДПС України податкових зобов’язань 

платників податків у випадках, не пов’язаних із порушенням податкового законодавства. 

 

Тема 5. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів контролю 

Збирання податкової інформації. Види податкової інформації, яка використовується для 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу. Одержання 

податкової інформації органами контролю. Оброблення та використання податкової інформації. 

 

Тема 6. Сутність і форми податкового контролю 

Суть, мета та завдання податкового контролю. Принципи податкового контролю. Методи 

податкового контролю. Види податкового контролю. Етапи проведення податкового контролю. 

Форми здійснення податкового контролю. Перевірка як основний спосіб здійснення податкового 

контролю. Типові правопорушення у сфері оподаткування. 

 

Тема 7. Перевірки, їх види та порядок проведення  

Види перевірок. Порядок проведення камеральної перевірки. Порядок проведення 

документальних планових перевірок. Порядок проведення документальних позапланових 

перевірок. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки. Порядок проведення 

фактичної перевірки. Умови та порядок допуску посадових осіб органів контролю до проведення 

документальних виїзних та фактичних перевірок. Терміни проведення виїзних перевірок. 

Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю органами контролю. 

 

Тема 8. Узгодження податкових зобов’язань платника податків, порядок їх сплати та 

оскарження рішень органів контролю 

Визначення сум податкових та грошових зобов’язань. Скасування рішень органів 

контролю. Оскарження рішень органів контролю. Терміни сплати податкового зобов’язання. 

Податкове повідомлення-рішення. Податкова вимога. Відкликання податкового повідомлення-

рішення і податкової вимоги. Джерела сплати грошових зобов’язань або податкового боргу 

платника податків. Зміст податкової застави. Виникнення права податкової застави. Податковий 
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керуючий. Узгодження операцій із заставленим майном. Припинення податкової застави. 

Адміністративний арешт майна. Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або 

податкового боргу платника податків. Списання безнадійного податкового боргу. Терміни 

давності та їх застосування. 

 

Тема 9. Відповідальність за порушення вимог оподаткування 

Податкові правопорушення. Види відповідальності за порушення законодавства з питань 

оподаткування. Фінансова відповідальність. Адміністративна відповідальність. Кримінальна 

відповідальність. 

 

Тема 10. Корпоративний податковий менеджмент 

Сутність та елементи корпоративного податкового менеджменту. Податкове навантаження, 

способи його оптимізації. Ухилення від оподаткування та його уникнення в межах діяльності 

щодо мінімізації податкових платежів. Оптимізація податків підприємствами в межах 

корпоративного податкового менеджменту. Корпоративне податкове планування. Оптимізація 

оподаткування в практиці суб’єктів господарювання. 
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