
Дисципліна Податковий менеджмент 

Рівень ВО другий (магістерський)  

Курс 2 маг 

Обсяг 3,0 кредити  

Мова викладання  українська 

Кафедра Обліку, оподаткування та технологій електронного 
бізнесу 

Вимоги до початку 
вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Податковий 
менеджмент» значно підвищиться, з вивченням таких 
дисциплін як: «Фінансовий облік», «Система 
оподаткування», «Менеджмент», «Податкова система».  

Що буде вивчатися Теоретичні основи податкового менеджменту. Система 
державного податкового менеджменту. Облік платників 
податків 
Облік податкових надходжень та обслуговування 
платників податків. Управління податковим боргом. 
Корпоративний податковий менеджмент у системі 
управління оподаткуванням. 
Податкове планування та прогнозування. Податковий 
контроль як основний елемент державного податкового 
менеджменту.  Податкове регулювання. Бюджетування 
податків в системі корпоративного податкового 
менеджменту.  

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у майбутніх 
фахівців системи теоретичних знань та практичних 
навичок стосовно управління системою оподаткування на 
мікро-, мезо- та макроекономічному рівнях. Сприяє 
підготовці кваліфікованих спеціалістів, які володіють 
новим управлінським мисленням і знанням того, як при 
сплаті податків досягати поставленої мети, 
використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки 
людей. 

Чому можна 
навчитися/результати 
навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується 
досягнення таких програмних результатів навчання:  
1. Вміти розвивати та підвищувати свій 
загальнокультурний і професійний рівень, самостійно 
освоювати нові методи роботи та знання щодо 
комплексного бачення сучасних проблем економіки та 
управління 
2. Знати теорію, методику і практику формування 
облікової інформації за стадіями облікового процесу і 
контролю для сучасних і потенційних потреб управління 
суб’єктами господарювання з урахуванням професійного 
судження 
3. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку 
і координувати діяльність облікового персоналу з 



урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 
господарювання 
4. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати 
вибір та пояснювати застосовування нової методики 
підготовки і надання облікової інформації для потреб 
управління суб’єктом господарювання 
5. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 
інформації в управлінні підприємством, надавати 
консультації управлінському персоналу суб’єкта 
господарювання щодо облікової інформації 
6. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми 
управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання 
7. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи 
оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на 
підставі діючого податкового законодавства 
8. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування 
управлінських інформаційних технологій для обліку, 
аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття 
управлінських рішень з метою їх оптимізації 
9. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері 
обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та 
імплементувати їх у професійну діяльність та 
господарську практикунформаційні системи для 
вирішення задач управління організацією; 
10. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах 
державною та іноземною мовами; 
10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати 
у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку 
для вирішення професійних задач; 
11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та 
планування власного часу. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають 
здобути компетентності:  
загальні  
ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному 
рівні; 
ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших 
галузей 
знань/видів економічної діяльності); 
ЗК3. Навички використання інформаційних та 
комунікаційних технологій; 
ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 
мети; 
ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів); 
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 
ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу; 
спеціальні  



СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, 
цілі та критерії, за якими організація визначає подальші 
напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні 
стратегії та плани; СК4. Здатність до ефективного 
використання та розвитку ресурсів організації; 
СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні 
комунікації в процесі управління; 
СК6. Здатність формувати лідерські якості та 
демонструвати їх в процесі управління людьми; 
СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, 
виявляти ініціативу та підприємливість; 

Інформаційне 
забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти 
лекцій, навчальні посібники, підручники, навчально-
методичні посібники, електронні підручники і посібники, 
методичні вказівки (рекомендації) до проведення 
практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 
студентів, довідниково-інформаційні дані для розвязання 
задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 
консультування. 

Форма проведення 
занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 
контроль 

екзамен 

 


