
 

Силабус  (Syllabus) 
 

  
Назва 

дисципліни 
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

                                  Інформація про викладача 

Викладач КОЛОТІЙ СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА, кандидат економічних наук 

тел. – 096-429-29-42 

сайт – http://vki.vin.ua/ua/wp-content/uploads/2022/09/3-Kolotiy-Svitlana-

Vasylivna-26092022.pdf  

e-mail: svetlanakolotiy@ukr.net 

                                 Опис навчальної дисципліни 

 
Обсяг 

Годин/Кредитів                           - 90 годин /  3 кредити 

Лекцій                                          - 14 годин 

Практичних                                 - 16 години 

ПМК                                             - 2 години 

Самостійна робота студентів     - 58 години 
Мова 

викладання 

українська 

  
Семестр / 

форма 

підсумкової 

атестації 

 
2 семестр / залік 

Політика 

академічної 

доброчесності 

https://drive.google.com/file/d/11WWuPPYioYwWi7QIE1Ctc9YqfLNIeVUN/vie

w 

 

 
Короткий опис 

курсу 

Важливим аспектом для держави є планування та прогнозування податкових 

надходжень як в цілому так і в розрізі окремих податків. Своєчасно визначити 

фактори та ризики, що впливають на повне та своєчасне надходження податкових 

платежів до бюджетів всіх рівнів. 
У сучасних умовах дієздатність економічної системи залежить від 

ефективності управління в сфері оподаткування. Це дуже складна справа, що потребує 

висококваліфікованих кадрів, спроможних брати участь у розробці податкового 

законодавства, здійснювати планування податків, а також контроль за правильністю 

нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податків і обов’язкових платежів. 
Предметом навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» є система 

теоретичних знань, і практичних навичок з правових та організаційних засад 

податкового менеджменту. 
 

  

Мета та 

завдання курсу 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування знань і навичок стосовно 

обґрунтування управлінських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику в 

частинні адміністрування податків, зборів і обов’язкових платежів до бюджету і 

відповідальності платників податків за порушення вимог чинного законодавства. 
Завданнями є: 

- вивчення теоретичних та організаційних засад податкового законодавства і 

http://vki.vin.ua/ua/wp-content/uploads/2022/09/3-Kolotiy-Svitlana-Vasylivna-26092022.pdf
http://vki.vin.ua/ua/wp-content/uploads/2022/09/3-Kolotiy-Svitlana-Vasylivna-26092022.pdf
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менеджменту;  

- набуття навичок контрольної роботи податкових органів, умінь роз’яснювати 

положення податкового законодавства, розв’язувати дискусійні питання, подавати 

пропозиції щодо його вдосконалення. 

-  

  
Курс має на 

меті 

сформувати та 

розвинути 

наступні 

компетентнос

ті студентів: 

Загальні 

компетентності 

 

Спеціальні 

компетентності 

 

 
ЗК 01 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 02 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп  
різного 
рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 
діяльності). 

ЗК 03 Навички використання  інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК 07 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 
СК 01 Здатність обирати та використовувати концепції, методи та  

Інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до 
визначених  
цілей та міжнародних стандартів. 

СК 03 Здатність до саморозвитку, навчання 
самоменеджменту. 

 життя та ефективного 

СК 04 Здатність до ефективного використання та розвитку  ресурсів організації. 

СК 09 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації,  
Приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 
реалізацію. 

 

 

  
 

Програмні 

результати 

навчання 

  
ПРН 01 Критично осмислювати,    вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних 

умовах. 

ПРН 02 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. 

ПРН 05 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах. 

 

ПРН 08 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для 

вирішення задач управління організацією. 

 

ПРН 09 Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною 

мовами. 

ПРН 11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу. 

ПРН 13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове 

та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 
 

  
 

 

 

 

 



 

Структура 

дисципліни 

 

 
 

№

 

з

/

п 

 

Найменування робіт 

Кількість 
годин 

ДФН ЗФН 

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

2 0,5 

2 Тема 2. Податкове планування та прогнозування податків і зборів 2 0,5 

3 Тема 3. Податковий ризик-менеджмент 2 1 

4 Тема 4. Облік платників податків. Облік податкових надходжень, 
організація сплати податків 

1 0,5 

5 Тема 5. Управління податковим боргом 1 0,5 

6 Тема 6. Теоретичні засади податкового контролю 2 1 

7 Тема 7. Планування та організація проведення перевірок 2 1 

8 Тема 8. Митний контроль 2 1 
 ВСЬОГО 14 6 

 

                                              Політика дисципліни 
Форми 

контролю 
 усне та письмове опитування - О; 

 дискусія, диспут - Д; 

 складання термінологічного словника - СЛ; 

 презентації та виступи– П; 

 підсумковий модульний контроль – ПМК; 

  
Список рекомендо-

ваних джерел Базова 

1. Дема Д. І. Податковий менеджмент: навч. посібник / Д. І. Дема, І.В. Шевчук, Г.П. 

Мартинюк; за заг. ред. Д. І. Деми. - К.: Алерта, 2017. - 256 с. 

2. Дубовик О. Ю. Податковий менеджмент у схемах і таблицях: Навчальний 

посібник / О. Ю. Дубовик - Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. - 248 с. 

3. Мединська Т.В. Спеціальні податкові режими оподаткування : загальні 

положення, облік і звітність: навч. посібник / Т.В. Мединська, О.М. Чабанюк,- К.: 

Алерта, 2017. - 240 с. 

4. Податковий кодекс України: кодифіковано станом на 01 лютого 2020 р. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show. 

5. Про Державну фіскальну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 21.05.2014 №236 : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

6. Податковий менеджмент : навч. посібник / С. В. Паранчук, А. С. Мороз, О. С. 

Червінська, Н. Г. Синютка - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 296 с. 

7. Податковий менеджмент : підручник / О. В. Зайцев. — Суми : Сумський 

державний університет, 2017. - 412 с. 

8. Податковий менеджмент : навчальний посібник/ Г. Ю. Ісаншина, О. В. Акімова. - 

Краматорськ : ДДМА, 2021. - 247 с 

9. Осадча О. О. Податкове планування та податкова оптимізація в системі управління 

підприємством / О. О. Осадча // Наукові записки Національного університету 
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«Острозька академія».: науковий журнал. - Острог : Вид-во НаУОА. - Вересень 2019. - 

№ 14(42). - С. 125-130 

 

Допоміжна 

1. Мединська Т.В. Податкове регулювання розвитку малого підприємництва в 

Україні / Т. В. Мединська, І. М. Стройний // Інноваційна економіка. - Інноваціцйна 

економіка, 2018. - Тернопіль, 2018. - № 9-10 (77). - С. 27-31. 

2. Редич О.В. Інформаційно-аналітичні технології в оподаткуванні: навч. посіб. 

Ун-т держ. фіск. служби України. Ірпінь: Ун-т ДФС України, 2019. - 437 с. 

3. Ревенко О.В. Стратегічні та тактичні аспекти податкового менеджменту 

[Електронний ресурс] / О.В. Ревенко, Т.В. Ревенко // Теорія та практика державного 

управління . - 2018. - Вип. 1. - С. 261-270. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Tpdu_2018_1_36.pdf 

4. Чеснакова Л.С. Концептуальна модель податкового менеджменту підприємства 

[Електронний ресурс] / Л. С. Чеснакова, Ю. А. Малахова // Вісник Національного 

транспортного університету. - 2019. - № 28. - С. 519-524. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vntu_2019_28_74.pdf 

Інформаційні джерела 

1. Офіційний веб-сайт Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http:// http://minrd.gov.ua/ 

2. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://www.minfin.gov.ua 

3. Офіційний сайт Державної податкової служби України URL:  

https://tax.gov.ua. 

4. Офіційний сайт Державної служби статистики України.URL:  

http://www.ukrstat.gov.ua 
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