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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). 
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ЗК10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 

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.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Податковий менеджмент 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

07 Управління та адміністрування 

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

нормативна дисципліна професійної підготовки 

 

Код та назва спеціальності: 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Освітній  ступінь: 

магістр 

 

 Фінанси, митна та податкова справа 

 

 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Методи навчання: 

Лекції, семінарські заняття, розв'язування задач та 

практичних виробничих ситуацій, робота в бібліотеці, 

робота в мережі Інтернет 

 

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

 

Самостійна 
робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

3 90 48 32 16 - 32 10 

Кількість  

тижневих годин 
Кількість змістових 

модулів (тем) 
Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю 

3 10 - ПМК, екзамен 

 

 

РОЗДІЛ 3.  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 4.  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 



 

 

 

 

8 

платника податків. Зміст податкової застави. Виникнення права податкової застави. Податковий 

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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1. Андрущенко В. Л. Податкові системи зарубіжних держав : навч. посіб. / 

В. Л. Андрущенко, З. С. Варналій, І. А. Прокопенко. – К. : Кондор, 2012. – 222 с. 

2. Гавриленко Н. В. Податкова система : навч. посіб. / Н. В. Гавриленко. – К. : Ліра-К, 

2013. – 328 с. 

3. Дробязко С. І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : навч. посіб. / 

С. І. Дробязко, Т. М. Козир, С. Б. Холод. – К. : ЦУЛ, 2012. – 416 с. 

4. Марущак С. М. Оцінка та управління підприємницькими ризиками : навч. посіб. / 

С. М. Марущак, Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко. – Херсон : Олді-плюс, 2014 – 296 с. 

5. Мельник М. І. Податковий контроль в Україні: проблеми та пріоритети підвищення 

ефективності : монографія / М. І. Мельник, І. В. Лещух. – Львів : ДУ «Інститут регіональних 

досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», 2015. – 330 с. 

6. Онисько С. М. Податкова система. Згідно нового Податкового кодексу України 

станом на 01 січня 2013 року : підручник / С. М. Онисько. – К. : Ліра-К, 2014. – 352 с. 

7. Податкова система : навч. посіб. / за заг. ред. С. М. Еш. – К. : Ліра-К, 2014. – 698 с. 

8. Сенченко В. Б. Податкова система : практикум / В. Б. Сенченко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 

160 с. 

9. Соколовська А. М. Основи теорії податків : навч. посіб. / А. М. Соколовська. – К., 

2010. – 326 с. 

10. Ярема Б. П. Податкова система. Збірник задач та тести : навч. посіб. / Б. П. Ярема, 

В. П. Маринець. – 3-те вид. – Львів : Магнолія-2006, 2012. – 271 с. 
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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП 
Розподіл аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о

 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

, 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і,
 

л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

і 

за
л

ік
и

 п
о

 

м
о

д
у

л
я

х
, 

(к
о

н
т
р

о
л

ь
н

і 

р
о

б
о

т
и

) 

аудиторні 
СРС/ 

ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

1 

Теоретичні, правові та 

організаційні засади 

податкового менеджменту 

6 3 3 2 1  

2 
Система державного 

податкового менеджменту 
6 3 3 2 1  

3 Облік платників податків 9 6 3 4 2  

4 
Облік податкових 

надходжень 
8 5 3 4 1  

5 

Інформаційно-аналітичне 

забезпечення діяльності 

органів контролю 

6 3 3 2 1  

6 
Сутність і форми 

податкового контролю 
9 6 3 4 2  

7 
Перевірки, їх види та 

порядок проведення  
10 6 4 4 2  

8 

Узгодження податкових 

зобов’язань платника 

податків, порядок їх 

сплати та оскарження 

рішень органів контролю 

9 6 3 4 2  

9 

Відповідальність за 

порушення вимог 

оподаткування 

10 6 4 4 2  

10 
Корпоративний 

податковий менеджмент 
7 4 3 2 2  

Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (ІНДЗ) 
10      

Разом годин 90 48 32 32 16 - 
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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
 

№ 

заняття 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 

1 2 3 
 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

1. Теоретичні, правові та організаційні засади податкового менеджменту 2 

2. Система державного податкового менеджменту 2 

3. Облік платників податків 4 

4. Облік податкових надходжень 4 

5. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів контролю 2 

6. Сутність і форми податкового контролю 4 

7. Перевірки, їх види та порядок проведення  4 

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

сплати та оскарження рішень органів контролю 
4 

9. Відповідальність за порушення вимог оподаткування 4 

10. Корпоративний податковий менеджмент 2 

Разом годин 32 
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7. 2  Календарно-тематичний план семінарських 

(практичних, лабораторних) занять, 

заліків по модулях, контрольних робіт 
 

№ 

заняття 

Тема семінарського (практичного, лабораторного) заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

Кількість 

годин  

1 2 3 
 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

1. 

Семінарське заняття № 1 до теми 1. Теоретичні, правові та 

організаційні засади податкового менеджменту; до теми 2. Система 

державного податкового менеджменту 
2 

2. Семінарське заняття № 2 до теми 3. Облік платників податків 2 

3. 

Семінарське заняття № 3 до теми 4. Облік податкових надходжень; до 

теми 5. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів 

контролю 

2 

4. 
Семінарське заняття № 4 до теми 6. Сутність і форми податкового 

контролю 
2 

5. 
Семінарське заняття № 5 до теми 7. Перевірки, їх види та порядок 

проведення 
2 

6. 

Семінарське заняття № 6 до теми 8. Узгодження податкових 

зобов’язань платника податків, порядок їх сплати та оскарження рішень 

органів контролю 

2 

7. 
Семінарське заняття № 7 до теми 9. Відповідальність за порушення 

вимог оподаткування 
2 

8. 
Семінарське заняття № 8 до теми 10. Корпоративний податковий 

менеджмент 
2 

Разом  практичних (семінарських, лабораторних) занять 16 

Разом годин 16 
 

 

 

7.3  Графік  консультацій 
 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. 

Консультація по організації та виконанню самостійної роботи студентів, 

по підготовці до семінарських занять, опрацюванню рекомендованої 

літератури 

2 

2. Консультація щодо виконання студентами ІНДЗ 2 

3. Передекзаменаційна консультація 2 

Разом годин 6 
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РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
 

1. Дайте визначення категорії «податковий менеджмент». 

2. Охарактеризуйте особливості податкового менеджменту в Україні. 

3. Дайте визначення і характеристику терміну «податкова система держави». 

4. Які недоліки присутні у роботі контролюючих органів при виконанні ними своїх завдань 

і функцій? 

5. Охарактеризуйте завдання органів ДПС з позицій податкового менеджменту. 

6. Назвіть фактори, які свідчать про недостатню ефективність податкового менеджменту у 

підрозділах податкової служби. 

7. Охарактеризуйте структуру податкового менеджменту. 

8. Визначте мету державного податкового менеджменту. 

9. Охарактеризуйте основні завдання державного податкового менеджменту. 

10. Які основні етапи еволюції податкового менеджменту в Україні? 

11. Корпоративний податковий менеджмент, загальна характеристика та особливості. 

12. Завдання та методи державного податкового менеджменту. 

13. Мета корпоративного податкового менеджменту. 

14. Об’єкти і суб’єкти державного податкового менеджменту. 

15. Об’єкти і суб’єкти корпоративного податкового менеджменту. 

16. Порядок ведення обліку платників податків у контролюючих органах. 

17. Порядок взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених 

підрозділів. 

18. Порядок взяття на облік нерезидентів. 

19. Порядок взяття на облік фізичних самозайнятих осіб, фізичних осіб, які здійснюють 

незалежну професійну діяльність  

20. Документи, які засвідчують реєстрацію в контролюючих органах юридичних і фізичних 

осіб. 

21. Порядок зняття з обліку платників податків у контролюючих органах. 

22. Перелік окремих реєстрів, які ведуть контролюючі органи.  

23. Відповідальність за порушення порядку реєстрації в податкових органах. 

24. Завдання і цілі обліку платежів в органах ДПС. 

25. Порядок ведення інтегрованої картки платника податку. 

26. Організація ДПС повноти сплати податків до бюджетів всіх рівнів. 

27. Звітність ДПС щодо надходження платежів до бюджетів, порядок її складання та 

надання. 

28. Взаємозв’язок податкових органів і органів казначейства щодо звітності по 

надходженню платежів і зборів. 

29. Способи забезпечення виконання обов’язку по сплаті податків і зборів. 

30. Види відповідальності за порушення податкового законодавства. 

31. Поняття та порядок застосування штрафних санкцій. 

32. Розмір та порядок нарахування штрафних санкцій при самостійному виявленні факту 

заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів. 

33. Порядок нарахування пені. Зупинення терміну нарахування пені. Розмір пені. 

34. Порядок оскарження рішень контролюючого органу. 

35. Поняття та сутність податкового боргу. 

36. Джерела та шляхи погашення податкового боргу. 

37. Податкова вимога, термін виникнення та припинення. 

38. Відстрочення і розстрочення сплати податкових зобов’язань. 

39. Порядок застосування податкової застави.  

40. Предмет податкової застави. 

41. Податковий керуючий, його права і функції. 
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42. Організація продажу заставного майна як винятковий засіб виконання платниками 

своїх обов’язків перед бюджетом. 

43. Поняття безнадійного податкового боргу та порядок його списання.  

44. Термін давності щодо погашення податкового боргу платників податків перед 

бюджетом. 

45. Поняття, сутність та принципи податкового контролю. 

46. Шляхи проведення податкового контролю. 

47. Методи та форми податкового контролю. 

48. Види і способи порушень у сфері оподаткування. 

49. Яке основне завдання податкового прогнозування і планування? 

50. Які фактори впливають на якість прогнозування і планування? 

51. Чи існує взаємозв’язок між загальнодержавним і корпоративним податковим 

плануванням? 

52. Які основні пріоритети загальнодержавного податкового планування і прогнозування? 

53. Дайте визначення податкового регулювання як складової частини державного 

податкового менеджменту. 

54. Охарактеризуйте механізм податкового регулювання. 

55. Перерахуйте принципи організації системи податкового стимулювання. 

56. Дайте визначення податкових пільг. 

57. Які є види податкових пільг? 

58. Дайте визначення податкового регулювання, яке здійснюється через економічно 

обґрунтовану систему пільг. 

59. Доведіть необхідність існування податкових пільг в економіці України. 

60. Назвіть недоліки пільгового оподаткування в Україні. 

61. Чим зумовлена необхідність податкового контролю в Україні? 

62. Дайте визначення податкового контролю. 

63. Об’єкт, предмет і цілі податкового контролю. 

64. Податкова політика підприємства та її вплив на організацію податкового контролю. 

65. Сценарії поведінки підприємства в податкових взаєминах з державою. 

66. Сутність та види податкових перевірок. 

67. Охарактеризуйте порядок проведення планових перевірок контролюючими органами. 

68. Які існують причини нелегального ухилення від сплати податків? 

69. Що необхідно розуміти під ухиленням від сплати податків? 

70. Які існують види відповідальності платників податків за порушення податкового 

законодавства? 

71. Порядок проведення камеральних, документальних невиїзних перевірок. 

72. Підстави та порядок проведення виїзних документальних планових і позапланових та 

фактичних перевірок. 

73. Взаємодія контролюючих органів та платників податків при організації та проведенні 

податкових перевірок. 

74. Типології податкових схем, що застосовуються платниками податків. 

75. Сценарії поведінки підприємства при проведенні податкових перевірок. 

76. Порядок оформлення та реалізації податкових перевірок. 

77. Дайте визначення податкового планування па підприємстві. 

78. Планування податкових платежів і податкове планування є ідентичними поняттями чи 

ні? Чому? 

79 .Охарактеризуйте основні принципи, па яких базується ефективність податкового 

планування. 

80 .Назвіть основні етапи податкового планування па підприємстві. 

81 .Охарактеризуйте показники для оцінки рівня податкового навантаження па 

підприємство. 

82. Охарактеризуйте показники для оцінки ефективності податкового планування на 

підприємстві. 
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83. Чи існує взаємозв’язок між необхідністю податкового планування і рівнем податкового 

навантаження у країні?  

84 Чи можливий варіант, при якому цілі податкового планування вступають у протиріччя з 

загальними комерційними пріоритетами підприємства? 

85. Поняття і суть корпоративного податкового менеджменту. 

86. Форми реалізації податкової політики підприємства. 

87. Механізм реалізації контрольної функції корпоративного податкового менеджменту. 

88. Виділіть об’єкти корпоративного податкового менеджменту. 

89. Перерахуйте суб’єкти корпоративного податкового менеджменту. 

90. Охарактеризуйте основні процеси, які забезпечують функціонування корпоративного 

податкового менеджменту. 

91.Чим викликана необхідність існування корпоративного податкового менеджменту? 

92. У чому полягають результати корпоративного податкового менеджменту? 

93. Що складає інформаційну базу корпоративного податкового менеджменту? 

94. Що передбачає функціонування корпоративного податкового менеджменту? 

95. Охарактеризуйте внутрішні і зовнішні взаємозв’язки корпоративного податкового 

менеджменту. 

 

 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Основним нормативним документом, що визначає оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів є Положення «Про контроль та оцінювання навчальних досягнень 

студентів Львівського національного університету імені Івана Франка» від 01.03.2013р. із змінами, 

затвердженими наказом ректора від 01.07.2015р. № О-96. Оцінювання здійснюється за 100-

бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою) (див. табл. 9.3). 

Система оцінювання сформованих компетентностей (див. табл. 1.2) у студентів враховує 

види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, семінарські, 

самостійну роботу, а також виконання ІНДЗ. 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Бали нараховуються за таким співвідношенням: 

семінарські/самостійні/індивідуальна робота – 50% семестрової оцінки. Оцінювання проводиться 

за 100-бальною шкалою. 

Бали нараховуються за таким співвідношенням: 

 семінарські/самостійні/індивідуальна робота – 50% семестрової оцінки. Максимальна 

кількість – 50 балів: 

семінарські/самостійні – 40 балів; 

індивідуальна робота* – 10 балів. 

 екзамен – 50% семестрової оцінки. 

Максимальна кількість – 50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 

 

9.1. Таблиця оцінювання знань та компетентностей студентів 
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*індивідуальну роботу приймає лектор; 

**поточний контроль здійснюють викладачі, які проводять семінарські заняття. 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

- усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін; 

- самостійна робота включає в себе самостійне опрацювання питань, що стосуються 

тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблене опрацювання за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу; 

- індивідуальну роботу студент виконує самостійно, відповідно до методичних 

вказівок та визначеного викладачем завдання і термінів виконання; 

- ліквідація заборгованості відбувається протягом 2 тижнів після встановленого 

терміну у дні визначені викладачем. При цьому оцінка знижується на 10 % (якщо заборгованість 

не була обумовлена поважними причинами), а якщо заборгованість виникла з поважних причин 

(наприклад, хвороба студента) – зниження оцінки не передбачається; 

- здобувачі вищої освіти мають право отримати оцінку за екзамен автоматично – у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали від 90-100 балів; 

- здобувачі вищої освіти, після завершення аудиторних занять, мають право 

підвищити свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

Політика щодо академічної доброчесності: 
- списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т .ч. із 

використанням мобільних девайсів). За використання телефонів і комп’ютерних засобів без 

дозволу викладача, порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний 

відпрацювати таке заняття; 

- під час роботи над завданнями,   користуючись Інтернет-ресурсами та іншими 

джерелами інформації студент зобов’язаний вказати джерело, використане під час виконання 

завдання; 

- усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту 

із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%; 

- у разі виявлення факту текстових запозичень більше 30% студент отримує за 

завдання 0 балів і має повторно виконати завдання, які передбачені даним силабусом; 

- списування під час виконання завдань заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв);  

- мобільні пристрої можуть бути використані лише із дозволу викладача.  

Політика щодо відвідування: 

- відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять) є обов’язковим 

компонентом навчального процесу; 

- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, 

індивідуальний графік, карантин ) навчання може відбуватись в дистанційному режимі. За 

погодженням із керівником курсу студент може презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача; 

- студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної 

причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті; 

- студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів визначених для виконання усіх 

видів  робіт, передбачених курсом. 
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9.2.  Критерії оцінювання знань та компетентностей студентів за видами робіт 

 

Види 

робіт 
Критерії оцінювання 

Оцінка 
С

ем
ін

а
р

сь
к

і 
за

н
я

т
т
я

 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за семінарське заняття) студент 

отримує за умови відповідності виконаного завдання студентом та його 

усної/письмової відповіді. Відсутність тієї чи іншої складової знижує 

оцінку. 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час 

усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 

тестові завдання. 

 

 

 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє матеріалом, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але  при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань. 

 

 

 

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури, допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 

половину тестових завдань. 

 

 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, 

правильно вирішив меншість тестових завдань. 

 

 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом 

не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів 

та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. 

Правильно вирішив окремі тестові завдання. 
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Самостійна робота студентів, яка передбачена з теми поряд з 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу контролюється на семінарах та під час підсумкового 

семестрового контролю. 
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Максимальна кількість балів за індивідуальну роботу 

Критерії оцінювання: 

- завдання виконані повністю і правильно, містять пояснення до 

розрахунків; 

- студент може пояснити хід проведених розрахунків; 

- студент самостійно може формулювати висновки за результатами 

проведеного дослідження; 

- присутній творчий підхід та використано новітні інформаційні 

технології. 

10 

 

 

5 
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- завдання виконане правильно; 

- студент не може пояснити хід окремих проведених розрахунків; 

- порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено одного з 

перелічених пунктів вказаних вище. 

 

 

4 

- завдання виконані з помилками в розрахунках; 

- студент частково може сформулювати висновки за результатами 

проведеного дослідження. 

 

 

3 

- робота виконана неправильно; 

- студент самостійно не може сформулювати висновки за результатами 

проведеного дослідження. 

 

2 

- індивідуальна робота виконана неправильно; 

- студент не може пояснити хід окремих розрахунків проведеного 

дослідження. 
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Екзамен як форма підсумкового контролю є обов’язковим для всіх 

студентів. 

Максимальна кількість балів за екзамен 

Екзаменаційний білет містить 15 завдань, завдання 3-ьох рівнів 

складності 

 

50 

Перший рівень (завдання 1-10) – завдання із вибором відповіді – це 

теоретичні питання, що мають по чотири варіанти відповідей, з яких 
одна є правильною. За кожне правильно виконане завдання студент 
одержує 1 бал (максимально 10 * 1 = 10,0 балів). 

 

 

10 

Другий рівень (завдання 11-14) – завдання з наданням визначень 
(виконання розрахунків). За кожне правильно виконане завдання 
студенту виставляється 4 бали (максимально 4 * 4 = 16,0 балів). 
Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів. 
Оцінка одержана на екзамені є остаточною. 

 

 

16 

Третій рівень (завдання 15) – в цьому завданні треба зробити 

послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, вказати факти, з 

яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, то слід 

проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями. За повністю 

правильно виконане завдання студенту виставляється 24 бали. 

 

 

24 

 

 

9.3  Шкала оцінювання: національна та ЄКТС  

 

Оцінка за 

шкалою ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 
незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 
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РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчально-методичне та наукове забезпечення організації навчального процесу з 

навчальної дисципліни включає: 

- державні стандарти освіти; 

- навчальні та робочі навчальні плани; 

- програма навчальної дисципліни; 

- робоча програма навчальної дисципліни; 

- плани семінарських (практичних) занять та методичні рекомендації з їх проведення; 

- завдання та методичні матеріали до виконання самостійної роботи (СРС); 

- завдання та методичні матеріали до виконання індивідуальної науково-дослідної роботи 

(ІНДЗ); 

- завдання для проведення модульного контролю (тестові завдання); 

- завдання для підсумкового контролю (екзаменаційні білети); 

- законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

- опорний конспект лекцій; 

- підручники і навчальні посібники; 

- структурно-логічні схеми та інший ілюстративний матеріал; 

- навчально-методичні матеріали з вивчення тем навчальної дисципліни «Податковий 

менеджмент». 

 

 

РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
 

Тема заняття. 

Методики активізації процесу навчання 

Проблемні лекції мають на меті 

розвивати логічне мислення 

студентів. Коло питань теми 

обмежується двома – трьома 

ключовими моментами. 

Використовується досвід 

зарубіжних навчальних закладів. 

При читанні лекцій студентам 

даються питання для самостійного 

розмірковування. 

Тема 1. Теоретичні, правові та організаційні засади 

податкового менеджменту 

Проблемні питання: 

1. Розвиток концепцій оподаткування. 

2. Функції податкового менеджменту. 

3. Роль податкового менеджменту в ефективному 

функціонуванні держави та підприємства. 

Тема 3. Облік платників податків 

Проблемні питання: 

1. Роль обліку платників податків в процесі прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

2. Податкова дисципліна та податкова культура. 

Тема 4. Облік податкових надходжень 

Проблемні питання: 

1. Порядок ведення оперативного обліку платежів до 

бюджету. 

2. Методи організації сплати податків. 

Тема 6. Сутність і форми податкового контролю 

Проблемні питання: 

1. Оцінка засад податкового контролю 

2. Система контролюючих органів, спеціальні  підрозділи 

по боротьбі з податковими правопорушеннями. 

3. Механізм забезпечення якісного податкового контролю. 

4. Способи здійснення податкового контролю. 

Тема 8. Узгодження податкових зобов’язань платника 

податків, порядок їх сплати та оскарження рішень органів 
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контролю 

Проблемні питання: 

1. Повноваження органів Державної податкової служби 

України щодо стягнення податкового боргу. 

2. Поняття податкового компромісу та його застосування в 

межах адміністративної апеляційної процедури. 

Робота в малих групах дає змогу 

структурувати семінарські заняття 

за формою і змістом, створює 

можливості для участі кожного 

студента в роботі за темою 

заняття, забезпечує формування 

особистісних якостей та досвіду 

спілкування. 

Тема 3. Облік платників податків 

Проблемні питання: 

1. Загальні положення щодо обліку платників податків. 

2. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених 

підрозділів юридичних осіб. 

3. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків. 

Тема 4. Облік податкових надходжень 

Проблемні питання: 

1. Облік платежів як складова податкової системи. 

2. Облік надходження платежів до бюджету. 

3. Зміст поняття «податкове прогнозування і планування». 

4. Макроекономічне прогнозування – основа бюджетного 

процесу. 

5. Фактори, які впливають на якість прогнозування і 

планування. 

Тема 6. Сутність і форми податкового контролю 

Проблемні питання: 

1. Правила і критерії прийняття рішень в умовах ризику. 

2. Методи прийняття управлінських рішень в умовах 

ризику. 

3. Критерії ефективності контрольних заходів. 

4. Якісні методи проведення контролю. 

Тема 7. Перевірки, їх види та порядок проведення 

Проблемне питання: 

1. Причини виникнення ризиків на підприємстві. 

Тема 8. Узгодження податкових зобов’язань платника 

податків, порядок їх сплати та оскарження рішень органів 

контролю 

Проблемні питання: 

1. Податкові зобов’язання та способи їх визначення. 

2. Методи визначення податкових зобов’язань. 

3. Узгодження податкових зобов’язань, визначених 

контролюючим органом. 

4. Адміністративний арешт активів та погашення 

податкового боргу. 

Семінари-дискусії передбачають 

обмін думками і поглядами 

учасників з приводу даної теми, а 

також розвивають мислення, 

допомагають формувати погляди і 

переконання, виробляють вміння 

формулювати думки й 

висловлювати їх, вчать оцінювати 

пропозиції інших людей, 

критично підходити до власних 

поглядів. 

Тема 1. Теоретичні, правові та організаційні засади 

податкового менеджменту 

Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

1. Основні пріоритети податкової політики України та 

податкового менеджменту на сучасному етапі. 

2. Роль податкового менеджменту в реалізації податкової 

політики держави. 

Тема 2. Система державного податкового менеджменту 

Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

1. Необхідність вдосконалення організаційної структури 

контролюючих органів. 

2. Ефективність діяльності працівників контролюючих 
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органів як державних службовців. 

Тема 8. Узгодження податкових зобов’язань платника 

податків, порядок їх сплати та оскарження рішень органів 

контролю 

Проблемне повідомлення та дискусія з питань: 

1. Правила і критерії прийняття рішень в умовах наявності 

податкового боргу. 

Мозкові атаки – метод 

розв’язання невідкладних завдань, 

сутність якого полягає в тому, 

щоб висловити якомога більшу 

кількість ідей за дуже обмежений 

проміжок часу, обговорити і 

здійснити їх селекцію. 

Тема 6. Сутність і форми податкового контролю 

Мозкова атака щодо виявлення, всебічної оцінки та 

ранжирування можливих причин виникнення податкової 

проблеми на підприємстві. Камеральна перевірка 

декларацій з ПДВ. Документальна перевірка ПДВ. Аудит 

ПДВ, задекларованого до відшкодування з бюджету 

(семінарське заняття за темою 6). 

Кейс-метод 

 

Тема 7. Перевірки, їх види та порядок проведення 

1. Особливості організації контрольної роботи у сфері 

справляння податків на споживання. 

2. Порядок оподаткування доходів громадян. 

3. Запровадження єдиного податку та ресурсних платежів – 

ресурсний важіль держави. 

Презентації – виступи перед 

аудиторією, що 

використовуються; для 

представлення певних досягнень, 

результатів роботи групи, звіту 

про виконання індивідуальних 

завдань тощо 

Тема 1. Теоретичні, правові та організаційні засади 

податкового менеджменту 

Презентація: 

1. Податковий менеджмент і його роль в податковій 

політиці як держави, так і окремого суб’єкта 

господарювання. 

Тема 3. Облік платників податків 

Презентація: 

1. Значення повноти обліку платників податків в системі 

забезпечення повноти нарахування і сплати податків. 

Тема 6. Сутність і форми податкового контролю 

Презентація: 

1. Роль податкового контролю в забезпеченні своєчасного і 

повного надходження платежів до бюджету. 

Тема 7. Перевірки, їх види та порядок проведення 

Презентація: 

1. Перевірки як винятковий захід податкового контролю. 
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РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  

▪ Сайт Державної казначейської 

служби України : [Електронний ресурс]. – 

Спосіб доступу: 

http://treasury.gov.ua/main/uk/index 

▪ Сайт Державної податкової служби 

України : [Електронний ресурс]. – Спосіб 

доступу: http://sfs.gov.ua/ 

▪ Сайт Міністерства фінансів України 

: [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/ 

▪ Відомості ВРУ : [Електронний 

ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://lib.rada.gov.ua/static/about/wellcome.h

tml 

▪ Галицькі контракти : [Електронний 

ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://kontrakty.ua/. 

▪ Голос України : [Електронний 

ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.golos.com.ua/. 

▪ Закон і бізнес : [Електронний 

ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://zib.com.ua/ua/#all. 

▪ Податки та бухгалтерський облік : 

[Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://www.nibu.factor.ua/ukr/. 

▪ Урядовий кур’єр : [Електронний 

ресурс]. – Спосіб доступу: 

http://ukurier.gov.ua/uk/. 

▪ Інші 

▪ Програма навчальної дисципліни  

▪ Робоча програма  навчальної дисципліни  

▪ Методичні рекомендації з вивчення тем  

▪ Плани семінарських занять та методичні 

рекомендації до їх проведення 

▪ Методичні рекомендації з виконання самостійної 

роботи студента (СРС) 

▪ Методичні рекомендації  до виконання 

індивідуальної роботи студента  

▪ Засоби діагностики знань студентів з навчальної 

дисципліни  

▪ інші 
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