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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни
Таблиця 1. Опис навчальної дисципліни «Податковий менеджмент»
Місце у структурнологічній схемі підготовки

Пререквізити: Основи фінансів, Податки та соціальне забезпечення, Публічні
фінанси, Фінанси малого бізнесу, Фінансова аналітика бізнесу, Корпоративні
фінанси

Мова викладання
Статус дисципліни
Курс/семестр вивчення

Українська
обов’язкова
1/2

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів

5/2

Денна форма навчання:
Кількість годин: 150 год– загальна кількість: 2 семестр –150 год.
- лекції: 20 год.
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 40 год.
- самостійна робота: 90 год.
- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 2 семестр – екзамен
Заочна форма навчання
Кількість годин: 150 год– загальна кількість: 2 семестр –150 год.
- лекції: 2 семестр – 10 год.
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 2 семестр – 6 год.
- самостійна робота: 2 семестр –134 год.
- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 2 семестр –екзамен

Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання
Метою навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» є формування у майбутніх
фахівців спеціальних знань з розробки та реалізації управлінських рішень у сфері
оподаткування, податкового регулювання і планування на макро- й мікроекономічних рівнях,
набуття аналітичних і практичних професійних навичок роботи у контролюючих органах.
Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання, які забезпечує
навчальна дисципліна
Компетентності, якими повинен
оволодіти студент
Загальні компетентності
ЗК4. Вміння виявляти, ставити та
вирішувати проблеми.
ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані
рішення.
ЗК9. Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Спеціальні компетентності
СК2.
Здатність
використовувати
теоретичний
та
методичний
інструментарій
для
діагностики
і
моделювання
фінансової
діяльності
суб’єктів господарювання.
СК3.
Здатність
застосовувати
управлінські навички у сфері фінансів,
банківської справи та страхування.
СК11. Здатність до прийняття креативних
управлінських рішень, спрямованих на
вирішення складних завдань у сфері
фінансів,
банківської
справи
та
страхування.

Програмні результати навчання
ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку
фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з
дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення
професійної та наукової діяльності.
ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових
підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.
ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати
досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.
ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів,
банківської справи та страхування.
ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері
фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх
ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень,
законодавчих та етичних аспектів.
ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні
діяльності та опрацюванні її результатів.
ПР14. Вміти ідентифікувати причини, форми прояву кризових
явищ у діяльності підприємств, бюджетних, банківських і
небанківських фінансових установ та мінімізувати негативні
наслідки їх прояву.
ПР15. Застосовувати лідерські компетентності для прийняття
креативних управлінських рішень, спрямованих на розв’язання
складних завдань у сфері фінансів, банківської справи та
страхування.

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ
ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ, ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ
Поняття та структура податкового менеджменту. Особливості організації податкового
менеджменту на мікро- та макрорівні. Функції податкового менеджменту, його складові
елементи та їх соціально-економічна характеристика. Механізм вибору стратегічних та
локальних цілей у практиці податкового менеджменту та практичні заходи по їх досягненню.
Місце та роль податкового менеджменту у системі управління фінансами. Податкова політика
як засіб регулювання економічних процесів. Роль податків у регулюванні соціальних процесів.
Взаємозв'язок та співвідношення між податковою політикою та податковим менеджментом.
ТЕМА 2. ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
Суть податкового планування та прогнозування. Види податкового планування. Види
податкового планування. Методи податкового планування. Загальні методи податкового
планування. Особливі методи податкового планування. Етапи податкового планування на
макро- та макрорівні. Оптимізація податкових платежів. Принципи податкової оптимізації.
Шляхи оптимізації податкових платежів.
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.
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. 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 податкового зобов’язання і визначення його суми. Податкова
звітність. Загальні вимоги до декларацій. Звітні періоди та терміни подання звітності, порядок
та відповідальність.
ТЕМА 5. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
Сутність обліку платників податків та необхідність його проведення. Організаційні форми
обліку окремих категорій платників податків. Механізм взяття та зняття їх з обліку; перелік,
порядок оформлення та подання необхідних для цього документів. Порядок обліку великих
платників податків та порядок формування Реєстру великих платників податків. 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 6. ОБЛІК ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ СПЛАТИ
ПОДАТКІВ
Сутність обліку податкових надходжень як напряму податкової роботи, його організація і
мета проведення. Способи стягнення податків та форми розрахунків з бюджетом, їх
характеристика, переваги та недоліки кожного з них. Особливості обліку окремих видів
податкових надходжень. Спільні риси та відмінності між податковим обліком та
бухгалтерським. Шляхи удосконалення організації обліку податкових надходжень.
ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ БОРГОМ
Сутність податкового боргу, його структура та умови виникнення. Характеристика джерел
погашення податкового боргу, умови і механізм їх використання. Порядок застосування
податкової застави майна боржників та проведення арешту активів. Законодавче регулювання,
організація податкової роботи та шляхи удосконалення діяльності податкової служби по
забезпеченню своєчасного і повного погашення податкового боргу платниками податків.
ТЕМА 8. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
Сутність податкового контролю у сферах прямого та непрямого оподаткування, його види,
етапи, напрями проведення. Інформаційне забезпечення податкового контролю. Організація
контрольної роботи податкових органів за розрахунками з бюджетом, правильністю заповнення
і своєчасністю подання декларацій та розрахунків по сплаті податків та зборів юридичними і
фізичними особами. Порядок застосування штрафних санкцій, нарахування пені за несвоєчасну
сплату податкових платежів. Законодавче регулювання контрольної діяльності податкових
органів.
ТЕМА 9. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК
Сутність, призначення і мета документальних перевірок, їх характерні риси та етапи
проведення. Види документальних перевірок. Права і обов'язки податкових інспекторів та
платників податків при проведенні документальних перевірок. Законодавче регулювання,
організація проведення перевірок та документальне оформлення їх результатів.
МОДУЛЬ 2. ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ І ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ТЕМА 10. КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОДАТКОВИХ ІНСПЕКЦІЙ У СФЕРІ
СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ НА СПОЖИВАННЯ
Перелік та сутність податків на 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 8 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 ТА СВОЄЧАСНІСТЮ
СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
Мета і зміст контролю за нарахуванням та сплатою податку на прибуток. Його організація за
правильністю обчислення податку до сплати в бюджет, заповнення та своєчасністю подання
Декларації про прибуток підприємства. Контроль за сплатою авансових платежів та
законодавче регулювання контролю за сплатою податку на прибуток.

ТЕМА 12. КОНТРОЛЬ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
ДОХОДІВ ГРОМАДЯН
Мета і зміст контролю за оподаткуванням доходів громадян. Структура річної Декларації
про майновий стан і доходи громадян. Контроль за правильністю застосування податкової
соціальної пільги та за врахуванням податкового кредиту при обчисленні річного оподатковуваного доходу. Порядок перевірки правильності заповнення річної Декларації про
майновий стан і доходи громадянина та своєчасності її подання. Законодавче регулювання
організації контролю за оподаткуванням доходів громадян.
ТЕМА 13. КОНТРОЛЬ ЗА ПРАВИЛЬНІСТЮ СПРАВЛЯННЯ ЄДИНОГО ПОЛАТКУ,
РЕСУРСНИХ, МАЙНОВИХ ТА ІНШИХ ОБОВЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ
Сутність та порядок застосування єдиного податку,ресурсних та інших обов’язкових
платежів. Перелік платників 9 та підстави за яких повинні сплачуватися єдиний податок ,
ресурсні та інші платежі. Звітні періоди, порядок надання звітності та терміни сплати.
Податкова звітність по зазначених платежах, податкові періоди, терміни, порядок надання.
Визначення бази оподаткування та роль податкового корпоративного менеджменту на
оптимальність визначення бази оподаткування. Порядок організації і проведення перевірок
повноти нарахування та своєчасності сплати зазначених податків, платежі. Форми і методи
контролю. Податкова відповідальність за допущені порушення та шляхи її оптимізації для
платника податків.
ТЕМА 14. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ
Сутність, мета і особливості проведення митного контролю по сплаті податків і зборів при
розмитненні та митному оформленні. Співпраця митної та податкової служб в процесі
проведення та документального оформлення митного контролю у сфері оподаткування.
Законодавче регулювання та шляхи удосконалення організації митного контролю.
ТЕМА 15. ЗАХІДНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ
Податкові системи західних країнах. Принципи побудови податкових систем західних країн.
Взаємовідносини платників і держави. Податкова культура і відповідальність перед
суспільством платників податків розвинених західних країн. Методи адміністрування податків
у західних країнах. Звітні періоди та терміни подачі декларації. Терміни сплати податків.
Порівняння ставок та бази оподаткування по окремих видах податків. Принципи планування та
методи проведення документальних перевірок, частота і тривалість їх проведення в західних
країнах. Інформаційне забезпечення та його використання при адмініструванні податків в
західних країн. Можливість та етапи запровадження західного досвіду адміністрування
податків в Україні.

6

Розділ 4. Тематичний план вивчення навчальної дисципліни

2

Тема 1 «Теоретичні, правові та
організаційні засади податкового
менеджменту»
Лекція 1
1. Поняття та структура податкового
менеджменту.
2. Особливості організації
податкового менеджменту на
макро- та мікрорівні.
3. Місце та роль податкового
менеджменту в системі управління
фінансами.
Тема 2 «Планування та
прогнозування податків і зборів»
1. Економічна сутність та значення
податкового
планування
і
прогнозування в системі податкового
менеджменту
2.Податкове
планування
на
макрорівні
3. Методи податкового податків і
зборів

Завдання самостійної роботи в розрізі тем

Кількість
годин

1

Назва теми та питання семінарського, практичного або
лабораторного заняття

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Кількість
годин

Таблиця 3. Тематичний план навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів денної форми навчання

3
4
5
Модуль 1. «Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту»
2
Тема 1 «Теоретичні, правові та організаційні
2
Тема 1 «Теоретичні, правові та організаційні
засади податкового менеджменту»
засади податкового менеджменту»
Опрацювати навчальні завдання та виконати
Практичне заняття 1
тести для самоконтролю знань передбачені
1. Поняття та структура податкового менеджменту.
дистанційним курсом до теми 1.
2. Особливості організації податкового менеджменту
Підготуватися до обговорення тем:
на макро- та мікрорівні.
 «Природа антагонізму держави і платників
3. Місце та роль податкового менеджменту в
податків»
системі управління фінансами.
 «Еволюція податкового менеджменту в
Україні»
 «Взаємозв’язок
темпів
економічного
зростання
держави
і
податкового
менеджменту на макрорівні»

Тема 2 «Планування та прогнозування податків і
зборів»
Практичне заняття 2
«Планування та прогнозування податків і зборів»
1. Економічна сутність та значення податкового
планування і прогнозування в системі державного
податкового менеджменту
2. Податкове планування на макрорівні
3. Методи податкового податків і зборів
Практичне заняття 3
«Шляхи оптимізації податкових платежів до
бюджету»
1.
Сутність та необхідність оптимізації та
мінімізації податкового навантаження.
2.
Показники оцінки ефективності економікоорганізаційного
механізму
оподаткування
підприємств
3.
Методи та способи оптимізації податків.
4. Шляхи мінімізації податкового навантаження на
мікрорівні.

4

Тема 2 «Планування та прогнозування
податків і зборів»
Опрацювати навчальні завдання та виконати
тести для самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 2.
Підготуватися до обговорення тем:
 «Податкове планування і мінімізація
податкових ризиків»
 «Проблеми
прогнозування
податкових
надходжень
до
Державного
бюджету
України»
 «Удосконалення
методичних
підходів
планування та прогнозування ПДВ на
макрорівні»

6
6

6

Тема 3 «Податковий ризикменеджмент»
Лекція 2
1. Сутність податкового ризик
менеджменту
2. Види та кількісна оцінка
податкових ризиків
3 Система податкового ризикменеджменту в Україні
4 Шляхи та методи упередження та
усунення податкових ризиків

2

Тема 3 «Податковий ризик-менеджмент»
Практичне заняття 4
1. Сутність податкового ризик менеджменту
2. Види та кількісна оцінка податкових ризиків
3 Система податкового ризик-менеджменту в Україні
4 Шляхи та методи упередження та усунення
податкових ризиків Україні

Тема 4 «Податкове рахівництво»

Тема 4 «Податкове рахівництво»

1.Поняття, склад, об’єкти та суб’єкти
податкового рахівництва
2. Податковий та бухгалтерський
облік як джерело податкового
рахівництва
3. Підстави та порядок визначення
податкових зобов’язань

Практичне заняття 5
1.Поняття, склад, об’єкти та суб’єкти податкового
рахівництва
2. Податковий та бухгалтерський облік як джерело
податкового рахівництва
3. Підстави та порядок визначення податкових
зобов’язань

Тема 5 «Облік платників податків»
Лекція 3
1. Сутність обліку платників податків
та необхідність його проведення.
2. Організаційні форми обліку
окремих категорій платників
податків.
3. Механізм зняття з обліку платників
податків.

Тема 6 «Облік податкових
надходжень, організація сплати
податків»
1.Сутність обліку податкових
надходжень, його організація і мета
проведення.
2.Основи організації обліку
податкових надходжень .
3. Способи стягнення податків та
форми розрахунків з бюджетом.
Електронна звітність платників
податків.

2

2

2

Тема 5 «Облік платників податків»
Практичне заняття 6
1. Сутність та мета організації обліку платників
податків і податкових надходжень.
2 Порядок ведення Державного Реєстру платників
податків – юридичних осіб.
3. Порядок ведення Єдиного банку даних про
платників податків — фізичних осіб.
4. Документальне оформлення постановки на облік
та зняття з обліку платників податків.

2

Тема 6 «Облік податкових надходжень,
організація сплати податків»
Практичне заняття 7
1.Мета і характерні риси обліку податкових
надходжень.
2.Організації обліку податкових надходжень на
макро- і мікрорівні.
3.Спільні риси та відмінності між податковим і
бухгалтерським обліком.
4.Електронна
податкова
звітність
як
засіб
удосконалення обліку податкових надходжень

2

Тема 3 «Податковий ризик-менеджмент»
Опрацювати навчальні завдання та виконати
тести для самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми.
Підготуватися до обговорення тем:
 «Податковий
ризик-менеджмент
на
фінансовому ринку України»
 «Системний підхід щодо управління
податковими ризиками на підприємстві»
 «Світовий
досвід
адміністрування
податкових ризиків та можливості його
використання в Україні»
Тема 4 «Податкове рахівництво»
Опрацювати навчальні завдання та виконати
тести для самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми.
Підготувати реферати на теми:

«Податкове
рахівництво
як
базова
складова управління податками»

«Креативний
підхід
до
організації
податкового обліку»

«Міжнародний
досвід
оцінювання
ефективності податкового адміністрування
та його значення для України»
Тема 5 «Облік платників податків»
Опрацювати навчальні завдання та виконати
тести для самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 5.
Підготуватися до обговорення тем:
 «Облік платників податків в контексті
національного менталітету»
 «Особливості прояву функцій податкового
менеджменту при
організації
обліку
платників податків»
 «Відображення у порядку взяття на облік
платників податків України конституційних
норм»
Тема 6 «Облік податкових надходжень,
організація сплати податків»
Опрацювати навчальні завдання та виконати
тести для самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 6.
Підготуватися до обговорення теми:
 «Основні причини розбіжностей між
фінансовими показниками за результатами
бухгалтерського і податкового обліку»
 «Шляхи удосконалення організації обліку
податкових надходжень»

6

6

6

6

Тема 7 «Управління податковим
боргом»
Лекція 4
1.Сутність податкового боргу, його
структура та умови виникнення.
2. Джерела погашення податкового
боргу.
3. Практичні заходи податкових
органів щодо погашення боржниками
податкового боргу.

2

Тема 7 «Управління податковим боргом»
Практичне заняття 8
1.Зміст і структура податкового боргу.
2.Статуси податкового боргу.
3.Характеристика джерел погашення податкового
боргу та умов їх використання.
4.Розстрочення та відстрочення податкового боргу.

2

Тема 7 «Управління податковим боргом»
Опрацювати навчальні завдання та виконати
тести для самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 7.
Підготувати реферат на теми:
 «Характеристика
джерел
погашення
податкового
боргу
та
умови
їх
використання»
 «Податкова
застава
та
порядок
її
застосування»
 «Податкова порука і податковий компроміс»

6

Тема 8 «Теоретичні засади
податкового контролю»
Лекція 5
1.Сутність податкового контролю,
його завдання і функції.
2.Види, напрями проведення та
інформаційне
забезпечення
податкового контролю.
3.Органи податкового контролю та
законодавче
регулювання
їх
діяльності.

2

Тема 8 «Теоретичні засади податкового
контролю»
Практичне заняття 9
1.Сутність податкового контролю.
2.Види, напрями проведення та
інформаційне
забезпечення податкового контролю.
3.Порядок застосування штрафних санкцій за
податковими платежами.
4.Права та обов’язки платників податків та
працівників податкових органів при здійсненні
податкового контролю.

2

Тема 8 «Теоретичні засади податкового
контролю»
Опрацювати навчальні завдання та виконати
тести для самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми.
Підготуватися до обговорення тем:

«Недоліки чинного законодавства з
питань оподаткування»

«Спільні риси і відмінності в організації
контролю
за
сплатою
податків
юридичними і фізичними особами»

«Напрями удосконалення податкового
контролю»

6

Тема 9 «Планування та організація проведення
перевірок»
Практичне заняття 10
1.Класифікація податкових перевірок.
2.Сфера застосування камеральних перевірок та
порядок їх проведення.
3.Підстави
для
проведення
позапланової
документальної перевірки.
4.Підстави для проведення фактичної перевірки.
5.Права та обов’язки платників податків при
проведенні податкових перевірок.
6.Кримінальна
відповідальність
платників
за
ухилення від сплати податків.

2

Тема 9 «Планування та організація
проведення перевірок»
Опрацювати навчальні завдання та виконати
тести для самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 9.
Підготувати реферат на теми:
 «Документальна перевірка як складова
податкового менеджменту»
 «Порядок оскарження дій податкових
органів»

Тема 9 «Планування та організація
проведення перевірок»
1.Класифікація
перевірок,
що
проводяться податковими
органами.
2. Планові та позапланові перевірки
податкових органів,
їх види, умови проведення.
3. Документальна перевірка: мета та
порядок
її
оформлення.
Акт
документальної перевірки.
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Модуль 2 «Податковий менеджмент господарсько-фінансової діяльності юридичних і фізичних осіб»
Тема 10 «Контрольна робота
2
Тема 10 «Контрольна робота податкових
4
Тема 10 «Контрольна робота податкових
податкових інспекцій у сфері
інспекцій у сфері справляння податків на
інспекцій у сфері справляння податків на
справляння податків на
споживання»
споживання»
Опрацювати навчальні завдання та виконати
споживання»
Практичне заняття 11 «Контрольна робота
тести для самоконтролю знань передбачені
Лекція 6
податкових інспекцій у сфері справляння
1.Сутність та значення податків на
дистанційним курсом до теми 10.
податків на споживання»
споживання
1. Сутність контрольної роботи податкових
Підготувати реферати на теми:
2. Сутність контрольної роботи
інспекцій у сфері справляння податку на додану
 «Електронне
декларування
податкових
податкових інспекцій у сфері
вартість.
накладних як напрям удосконалення
справляння податків на. споживання.
2. Камеральна й документальна перевірки
податкового контролю»
3. Відповідальність за порушення
декларацій і розрахунків з податку на додану
 «Причини
блокування
податкових
законодавства по податках
вартість.
накладних»
на споживання.
3. Перевірка обґрунтованості операцій, що не є
 «Зарубіжний досвід застосування контролю
об’єктом оподаткування та звільнених від
за сплатою податків на споживання»
оподаткування; повноти податкових зобов’язань
з податку на додану вартість, достовірності
податкового кредиту, правильності сум податку,
заявлених до відшкодування.
4. Відповідальність за порушення законодавства по
податку на додану вартість.
Практичне заняття 12
1. Особливості камеральної та документальної
перевірки акцизного податку.
2. Достовірність об’єкта та бази оподаткування,
правильність обчислення суми акцизного
податку.
3. Відповідальність за порушення законодавства по
акцизному податку.
4. Особливості контролю митних органів за
сплатою податку на додану вартість та акцизного
збору з товарів, що переміщуються через митний
кордон України.
Тема 11«Контроль за правильністю
2
Тема 11«Контроль за правильністю нарахування
2
Тема 11«Контроль за правильністю нарахунарахування та своєчасністю
та своєчасністю сплати в бюджет податку на
вання та своєчасністю сплати в бюджет
сплати в бюджет податку на
прибуток»
податку на прибуток»
Опрацювати навчальні завдання та виконати
прибуток»
Практичне заняття 13
1.Необхідність, мета і призначення контролю за
тести для самоконтролю знань передбачені
Лекція 7
1.Мета і зміст контролю сплатою
нарахуванням і сплатою податку на прибуток.
дистанційним курсом до теми 11.
податку на прибуток.
2.Перевірка правильності визначення бази
Підготувати реферати на теми:
2.Організація
контролю
за
оподаткування при оподаткуванні прибутку
 «Розвиток
пільгового
оподаткування
правильністю
складання
та
підприємства.
прибутку підприємства»
своєчасністю подання декларації з
3. Контроль за правильністю врахування різниць, які
 «Податок на виведений
податку на прибуток підприємства.
виникають при нарахуванні амортизації, формуванні
капітал: за і проти»
3.Контроль
за
правильністю
резервів, здійсненні фінансових операцій.
нарахування та сплати податку на
прибуток підприємства.
4.Податковий контроль за пільговим
оподаткуванням
прибутку
підприємств.

6

6

Тема 12 «Контроль податкових
органів у сфері оподаткування
доходів громадян»
Лекція 8
1.Мета
і зміст контролю
за
оподаткуванням доходів громадян.
2.Порядок декларування громадянами
доходів за звітний рік.
3.Податкова соціальна пільга
та
податкова знижка, контроль за її
застосуванням.
4.Шляхи вдосконалення контрольної
роботи податкових органів у сфері
оподаткування доходів громадян.

2

Тема 13 «Контроль за правильністю
справляння єдиного податку,
ресурсних, майнових та інших
обов’язкових платежів»
Лекція 9
1.Спрощена система оподаткування:
зміст, умови застосування, переваги і
недоліки.
2. Мета і зміст контролю за сплатою
платежів за ресурси.
3. Майнові податки: сутність та
значення управління ними

2

Тема 14 «Митний контроль»
Лекція 10
1.Сутність, мета і завдання
проведення митного контролю.
2.Принципи і форми митного
контролю.
3.Митна служба України та її функції.
4.Документальне оформлення
митного контролю у сфері
оподаткування.

2

Тема 12 «Контроль податкових органів у сфері
оподаткування доходів громадян»
Практичне заняття 14
1.Мета і зміст контролю за оподаткуванням доходів
фізичних осіб.
2.Контроль за правильністю визначення бази
оподаткування.
3.Контроль за правильністю застосування податкової
соціальної пільги.
4.Податкова знижка та її роль в оподаткуванні
доходів громадян.
Практичне заняття 15
1. Штрафні санкції за порушення громадянами
порядку оподаткування та декларування їх доходів.
2. Шляхи
вдосконалення
контрольної
роботи
податкових органів у сфері оподаткування доходів
громадян
Тема 13 «Контроль за правильністю справляння
єдиного податку, ресурсних, майнових та інших
обов’язкових платежів»
Практичне заняття 16
1.Спрощена система оподаткування: зміст, умови
застосування, переваги і недоліки.
2. Мета і зміст контролю за сплатою платежів за
ресурси.
3. Майнові податки: сутність та значення управління
ними
Практичне заняття 17
1.Контроль за правильністю складання звітності по
єдиному податку, ресурсних, майнових та інших
обов’язкових платежах
2. Штрафні санкції на порушення податкового
законодавства в сфері сплати єдиного податку,
ресурсних, майнових та інших обов’язкових платежів

4

Тема 12 «Контроль податкових органів у сфері
оподаткування доходів громадян»
Опрацювати навчальні завдання та виконати
тести для самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 12.
Підготувати реферати на теми:
 «Оцінка зарубіжного досвіду і доцільності
переходу на диференційовані ставки
оподаткування доходів фізичних осіб в
Україні»
 «Стан і перспективи легалізації доходів
фізичних осіб – підприємців та їх
виведення із тіньової економіки»

6

4

Тема 13 «Контроль за правильністю
справляння єдиного податку, ресурсних,
майнових та інших обов’язкових платежів»
Опрацювати навчальні завдання та виконати
тести для самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 13.
Підготувати реферати на теми:
 «Основні
інструменти
регулювання
податкового впливу на діяльність суб’єктів
малого бізнесу»
 «Податок на розкіш: переваги, недоліки,
можливість застосування в Україні»

6

Тема 14 «Митний контроль»

2

Тема 14 «Митний контроль»
Опрацювати навчальні завдання та виконати
тести для самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 14.
Підготувати реферати на теми:

«Законодавче регулювання та шляхи
удосконалення
організації
митного
контролю»

«Співпраця митної та податкової служб в
процесі проведення та документального
оформлення митного контролю у сфері
оподаткування»

6

Практичне заняття 18
1.Сутність, функції, принципи, об’єкти і суб’єкти
митного контролю.
2.Принципи і форми митного контролю.
3.Права і обов’язки суб’єктів митного контролю.

Тема 15 «Західний досвід
адміністрування податків»

Тема 15 «Західний досвід адміністрування
податків»

1.Інформаційні
складова
у
фіскальному аспекті адміністрування
податків.
2.Напрями
запровадження
зарубіжного
досвіду
надання
адміністративних
послуг
податковими органами
3.Податкові
системи
країн
Європейського Союзу та принципи їх
побудови.

Всього

4

Практичне заняття 19
1.Інформаційні складова у фіскальному аспекті
адміністрування податків.
2.Напрями запровадження зарубіжного досвіду
надання адміністративних послуг податковими
органами
Практичне заняття 20
1.Податкові системи країн Європейського Союзу та
принципи їх побудови.
2.Адміністрування податків у США, Канаді, Японії
та Китаї.
3.Адміністрування податків в країнах СНД.
20

Тема 15 «Західний досвід адміністрування
податків»
Опрацювати навчальні завдання та виконати
тести для самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми.
Підготувати реферати на теми:
 «Податкове адміністрування податку на
додану вартість (в розрізі різних країн
світу)»
 «Особливості оподаткування корпорацій в
країнах Європейського союзу»
 «Гармонізація оподаткування громадян в
країнах Європейського союзу»

40
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Тема 1 «Теоретичні, правові та
організаційні засади податкового
менеджменту»
Лекція 1
1. Поняття та структура податкового
менеджменту.
2. Особливості організації податкового
менеджменту на
макро- та мікрорівні.
3. Місце та роль податкового
менеджменту в системі управління
фінансами.

Завдання самостійної роботи в розрізі тем

3
4
5
Модуль 1. «Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту»
2
Тема 1 «Теоретичні, правові та організаційні засади
податкового менеджменту»
Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом
до теми 1.
Підготуватися до обговорення тем:
 «Природа антагонізму держави і платників податків»
 «Еволюція податкового менеджменту в Україні»
 «Взаємозв’язок темпів економічного зростання
держави і податкового менеджменту на макрорівні»

Кількість
годин

1

Назва теми та питання семінарського,
практичного або лабораторного заняття

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Кількість
годин

Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів заочної форми навчання
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Тема 2 «Планування та
прогнозування податків і зборів»
1. Економічна сутність та значення
податкового
планування
і
прогнозування в системі податкового
менеджменту
2.Податкове планування на макрорівні
3. Методи податкового
податків і
зборів

Тема 3 «Податковий ризикменеджмент»
1. Сутність податкового ризик
менеджменту
2. Види та кількісна оцінка податкових
ризиків
3 Система податкового ризикменеджменту в Україні
4 Шляхи та методи упередження та
усунення податкових ризиків
Тема 4 «Податкове рахівництво»

Тема 4 «Податкове рахівництво»

1.Поняття, склад, об’єкти та суб’єкти
податкового рахівництва
2. Податковий та бухгалтерський облік
як джерело податкового рахівництва
3. Підстави та порядок визначення
податкових зобов’язань

Практичне заняття 1
1.Поняття, склад, об’єкти та суб’єкти
податкового рахівництва
2. Податковий та бухгалтерський облік як
джерело податкового рахівництва
3. Підстави та порядок визначення
податкових зобов’язань

Тема 5 «Облік платників податків»
1. Сутність обліку платників податків
та необхідність його проведення.
2. Організаційні форми обліку окремих
категорій платників податків.
3. Механізм зняття з обліку платників
податків.

2

Тема 2 «Планування та прогнозування податків і
зборів»
Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом
до теми 2.
Підготуватися до обговорення тем:
 «Податкове планування і мінімізація податкових
ризиків»
 «Проблеми прогнозування податкових надходжень до
Державного бюджету України»
 «Удосконалення методичних підходів планування та
прогнозування ПДВ на макрорівні»

9

Тема 3 «Податковий ризик-менеджмент»
Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом
до теми.
Підготуватися до обговорення тем:
 «Податковий ризик-менеджмент на фінансовому
ринку України»
 «Системний підхід щодо управління податковими
ризиками на підприємстві»
 «Світовий досвід адміністрування податкових
ризиків та можливості його використання в
Україні»
Тема 4 «Податкове рахівництво»
Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом
до теми.
Підготувати реферати на теми:

«Податкове рахівництво як базова складова
управління податками»

«Креативний підхід до організації податкового
обліку»

«Міжнародний досвід оцінювання ефективності
податкового адміністрування та його значення для
України»
Тема 5 «Облік платників податків»
Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом
до теми 5.
Підготуватися до обговорення тем:
 «Облік платників податків в контексті національного
менталітету»
 «Особливості
прояву
функцій
податкового
менеджменту при організації обліку платників
податків»
 «Відображення у порядку взяття на облік платників
податків України конституційних норм»

9
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Тема 6 «Облік податкових
надходжень, організація сплати
податків»
1.Сутність обліку податкових
надходжень, його організація і мета
проведення.
2.Основи організації обліку
податкових надходжень на макро- і
мікрорівні.
3. Способи стягнення податків та
форми розрахунків з бюджетом.
Електронна звітність платників
податків.
Тема 7 «Управління податковим
боргом»
Лекція 2
1.Сутність податкового боргу, його
структура та умови виникнення.
2. Джерела погашення податкового
боргу.
3. Практичні заходи податкових органів
щодо погашення боржниками
податкового боргу.
Тема 8 «Теоретичні засади
податкового контролю»
1.Сутність податкового контролю, його
завдання і функції.
2.Види,
напрями
проведення
та
інформаційне забезпечення податкового
контролю.
3.Органи податкового контролю та
законодавче регулювання їх діяльності.
Тема 9 «Планування та організація
проведення перевірок»
1.Класифікація
перевірок,
що
проводяться податковими
органами.
2. Планові та позапланові перевірки
податкових органів,
їх види, умови проведення.
3. Документальна перевірка: мета та
порядок
її
оформлення.
Акт
документальної перевірки.

2

Тема 6 «Облік податкових надходжень, організація
сплати податків»
Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом
до теми 6.
Підготуватися до обговорення теми:
 «Основні причини розбіжностей між фінансовими
показниками за результатами бухгалтерського і
податкового обліку»
 «Шляхи удосконалення
організації обліку
податкових надходжень»
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Тема 7 «Управління податковим боргом»
Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом
до теми 7.
Підготувати реферат на теми:
 «Характеристика джерел погашення податкового
боргу та умови їх використання»
 «Податкова застава та порядок її застосування»
 «Податкова порука і податковий компроміс»

9

Тема 8 «Теоретичні засади податкового контролю»
Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом
до теми.
Підготуватися до обговорення тем:

«Недоліки чинного законодавства з питань
оподаткування»

«Спільні риси і відмінності в організації контролю
за сплатою податків юридичними і фізичними
особами»

«Напрями удосконалення податкового контролю»
Тема 9 «Планування та організація проведення
перевірок»
Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом
до теми 9.
Підготувати реферат на теми:
 «Документальна
перевірка
як
складова
податкового менеджменту»
 «Порядок оскарження дій податкових органів»

9

10

Модуль 2 «Податковий менеджмент господарсько-фінансової діяльності юридичних і фізичних осіб»
Тема 10 «Контрольна робота
2
Тема 10 «Контрольна робота податкових інспекцій у
податкових інспекцій у сфері
сфері справляння податків на споживання»
Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
справляння податків на
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом
споживання»
до теми 10.
Лекція 3
1.Сутність та значення податків на
Підготувати реферати на теми:
споживання
 «Електронне декларування податкових накладних як
2. Сутність контрольної роботи
напрям удосконалення податкового контролю»
податкових інспекцій у сфері
 «Причини блокування податкових накладних»
справляння податків на. споживання.
 «Зарубіжний досвід застосування контролю за
3. Відповідальність за порушення
сплатою податків на споживання»
законодавства по податках
на споживання.
Тема 11«Контроль за правильністю
2
Тема 11«Контроль за правильністю нарахування
нарахування та своєчасністю
та своєчасністю сплати в бюджет податку на
сплати в бюджет податку на
прибуток»
Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
прибуток»
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом
Лекція 4
1.Мета і зміст контролю сплатою
до теми 11.
податку на прибуток.
Підготувати реферати на теми:
2.Організація
контролю
за
 «Розвиток пільгового оподаткування прибутку
правильністю
складання
та
підприємства»
своєчасністю
подання
Податкової
 «Податок на виведений капітал: за і проти»
декларації з податку на прибуток
підприємства.
3.Контроль
за
правильністю
нарахування та сплати податку на
прибуток підприємства.
4.Податковий контроль за пільговим
оподаткуванням прибутку підприємств.
Тема 12 «Контроль податкових
органів у сфері оподаткування
доходів громадян»
Лекція 5
1.Мета
і
зміст
контролю
за
оподаткуванням доходів громадян.
2.Порядок декларування громадянами
доходів за звітний рік.
3.Податкова соціальна пільга
та
податкова знижка, контроль за її
застосуванням.
4.Шляхи вдосконалення контрольної
роботи податкових органів у сфері
оподаткування доходів громадян.

2

Тема 12 «Контроль податкових органів у сфері
оподаткування доходів громадян»
Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом
до теми 12.
Підготувати реферати на теми:
 «Оцінка зарубіжного досвіду і доцільності
переходу
на
диференційовані
ставки
оподаткування доходів фізичних осіб в Україні»
 «Стан і перспективи легалізації доходів фізичних
осіб – підприємців та їх виведення із тіньової
економіки»

10

10

10

Тема 13 «Контроль за правильністю
справляння єдиного податку,
ресурсних, майнових та інших
обов’язкових платежів»

Тема 13 «Контроль за правильністю
справляння єдиного податку,
ресурсних, майнових та інших
обов’язкових платежів»
Практичне заняття 2
1.Спрощена система оподаткування:
зміст, умови застосування, переваги і
недоліки.
2. Мета і зміст контролю за сплатою
платежів за ресурси.
3. Майнові податки: сутність та значення
управління ними
4.Контроль за правильністю складання
звітності по єдиному податку, ресурсних,
майнових та інших обов’язкових
платежах
5. Штрафні санкції на порушення
податкового законодавства в сфері сплати
єдиного податку, ресурсних, майнових та
інших обов’язкових платежів
Тема 14 «Митний контроль»

1.Спрощена система оподаткування:
зміст, умови застосування, переваги і
недоліки.
2. Мета і зміст контролю за сплатою
платежів за ресурси.
3. Майнові податки: сутність та
значення управління ними

Тема 14 «Митний контроль»
1.Сутність, мета і завдання проведення
митного контролю.
2.Принципи і форми митного
контролю.
3.Митна служба України та її функції.
4.Документальне оформлення митного
контролю у сфері оподаткування.

2

Тема 13 «Контроль за правильністю справляння
єдиного податку, ресурсних, майнових та інших
обов’язкових платежів»
Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом
до теми 13.
Підготувати реферати на теми:
 «Основні інструменти регулювання податкового
впливу на діяльність суб’єктів малого бізнесу»
 «Податок на розкіш: переваги, недоліки, можливість
застосування в Україні»

10

2

Тема 14 «Митний контроль»
Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом
до теми 14.
Підготувати реферати на теми:

«Законодавче
регулювання
та
шляхи
удосконалення організації митного контролю»

«Співпраця митної та податкової служб в процесі
проведення та документального оформлення
митного контролю у сфері оподаткування»
Тема 15 «Західний досвід адміністрування податків»
Опрацювати навчальні завдання та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені дистанційним курсом
до теми.
Підготувати реферати на теми:
 «Податкове адміністрування податку на додану
вартість (в розрізі різних країн світу)»
 «Особливості оподаткування корпорацій в країнах
Європейського союзу»
 «Гармонізація оподаткування громадян в країнах
Європейського союзу»

10

Практичне заняття 3
1.Сутність, функції, принципи, об’єкти і
суб’єкти митного контролю.
2.Принципи і форми митного контролю.
3.Права і обов’язки суб’єктів митного
контролю.

Тема 15 «Західний досвід
адміністрування податків»
1.Інформаційні складова у фіскальному
аспекті адміністрування податків.
2.Напрями запровадження зарубіжного
досвіду надання адміністративних
послуг податковими органами
3.Податкові
системи
країн
Європейського Союзу та принципи їх
побудови.
Всього

10

6

10
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Розділ 5. Оцінювання результатів навчання
Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом
навчальної дисципліни «Податковий менеджмент».
До основних видів самостійної роботи під час вивчення навчальної дисципліни слід
віднести: підготовку до лекційних занять шляхом опанування окремих програмних питань, що
передбачені для самостійного вивчення; підготовку до практичних занять шляхом виконання
усного та письмового домашнього завдання; здійснення самоконтролю своїх знань за
допомогою складання навчальних тестів або проходження тестування в дистанційному курсі з
навчальної дисципліни; підготовка реферативної доповіді; підготовка до модульної контрольної
роботи; додаткове опрацювання літератури, законодавчих і нормативних документів та
інтернет-джерел.
До основних засобів контролю виконання видів і форм самостійної роботи відносимо:
перевірка конспектів; усне опитування; перевірка виконання завдань на практичних заняттях та
правильності рішення домашніх завдань; тестування; бліц-опитування; підготовку рефератів;
виконання індивідуальних завдань; захист тем під час практичних занять; перевірка модульної
контрольної роботи.
З метою поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі
навчання, а також застосування цих знань на практиці, підвищення рівня успішності студентів,
які з тих чи інших причин потребують додаткової допомоги викладача при підготовці до
складання поточного чи підсумкового контролю, при виконанні індивідуальних завдань з
дисципліни науково-педагогічні працівники кафедри надають студентам консультації.
Для інтенсифікації освітнього процесу при викладанні навчальної дисципліни
передбачено використання наступних активних методів навчання:
1. Кожна лекція для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра має проблемний
характер. Для активізації пізнавальної діяльності студентів в обов’язковому порядку
використовуються презентації.
2. Використання інноваційних технологій при проведенні практичних
занять:
тестування, застосування інтерактивних методик проведення занять, використання глобальної
мережі Іnternet, елементів дистанційної освіти.
3. Стимулювання науково-дослідної роботи студентів шляхом підготовки рефератів та
залучення їх до участі у науково-практичних конференціях.
Розподіл видів занять з дисципліни регламентується навчальним і робочим планами.
Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного
модульного та підсумкового контролю у формі екзамену.
Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях протягом семестру і має на
меті перевірку рівня підготовленості студента при виконанні конкретної роботи.
Об’єктами поточного контролю є: відвідування лекцій, семінарських занять і активність
роботи протягом семестру; результати виконання модульних контрольних робіт; підготовка та
захист індивідуальних навчально-дослідних та теоретично-аналітичних завдань; участь у
наукових конференціях.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння програмного
матеріалу, умінь самостійно опрацьовувати наукову літературу, здатності осмислити зміст теми
чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал.
Формами контролю є оцінювання виступів з доповідями, перевірка виконання
розрахункових та творчих завдань, тестовий контроль, комп’ютерне тестування, понятійні
диктанти та бліц-опитування.
Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт на навчальних
заняттях і за виконання завдань самостійної роботи оцінюються за допомогою національної
шкали оцінок.
Робочим навчальним планом при вивченні матеріалу навчальної дисципліни
«Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та

страхування» передбачено виконання двох поточних модульних робіт.
Підсумкове оцінювання з навчальної дисципліни здійснюється у формі екзамену.
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається за середньозваженою оцінкою,
виходячи із загальної оцінки за поточний модульний контроль і оцінки за здачу екзамену
(табл.5).
Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни
Максимальна
кількість балів

Види робіт
Модуль 1 (теми 1–9):
- відвідування занять (15 х 0,1б. = 1,5 балів);
- захист домашнього завдання (10 х 1б. = 10 балів);
- виконання навчальних завдань (10 х 0,4б. = 4 бали);
- доповнення на занятті (15 х 0,1 бали = 1,5 бали)
- підготовка доповіді (реферату) та їх обговорення (3 бали);
- поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 10–15):
- відвідування занять (15 х 0,1б. = 1,5 балів);
- захист домашнього завдання (10 х 1б. = 10 балів);
- виконання навчальних завдань (10 х 0,4б. = 4 бали);
- доповнення на занятті (15 х 0,1 бали = 1,5 бали)
- підготовка доповіді (реферату) та їх обговорення (3 бали);
- поточна модульна робота (10 балів)
Поточне оцінювання
Екзамен
Разом

30

30

60
40
100

Студент, який за результатами вивчення дисципліни набрав 34 бала і менше, вивчає
дисципліну повторно за додатковою оплатою.
З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання усіх видів навчальної
роботи протягом семестру до загальної підсумкової оцінки можуть бути додані бали –
коефіцієнт мотивації (до 10 % від загальної підсумкової оцінки). Мотивація студентів
застосовується за умови виконання ними всіх видів навчальної роботи, які передбачені
робочим навчальним планом підготовки студентів і робочою навчальною програмою з
навчальної дисципліни незалежно від результатів виконання.
Застосування та конкретне значення коефіцієнту мотивації пізнавальної діяльності
студентів визначається науково-педагогічним працівником кафедри фінансів та банківської
справи враховуючи активність студента при вивченні навчальної дисципліни (відвідування
навчальних занять, виконання видів навчальної діяльності, виконання поточних модульних
робіт, участь у науково-дослідній роботі тощо).
Загальна підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни не може перевищувати
100 балів. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання до національної шкали та шкали
ECTS здійснюється у такому порядку (табл. 6).
Таблиця 6. Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
0-34

Оцінка за
шкалою
ECTS
А
В
С
D
E
FX
F

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни

Також студенти можуть отримати додаткову кількість балів за видами робіт з вивчення
дисципліни «Податковий менеджмент» (табл. 6). Додаткові бали додаються до загальної
підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни.
Таблиця 7 Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення
дисципліни «Податковий менеджмент»
Форма роботи
1. Навчальна
2.Науково-дослідна

Вид роботи
1. Участь у предметних олімпіадах
2. Виконання індивідуальних навчально-дослідних
завдань підвищеної складності
1. Участь у роботі наукових гуртків
2. Участь у конкурсах студентських робіт
3. Участь у наукових студентських конференціях

Бали
4
6
3
7
7

Розділ 6. Інформаційні джерела
Основні джерела
Нормативно-правові акти
1.Бюджетний Кодекс України [Електронний ресурс] : від 8 липня 2010 р. №2456-VI із
змінами та доповненнями / Верховна Рада України. – Режим доступу : http: //
zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
2.Господарський Кодекс України [Електронний ресурс] : від 8 лип. 2010 р. №436-IV із
змінами та доповненнями / Законодавство України : [веб-сайт Верховної Ради України]. –
Текст. дані. – Режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Програмне
забезпечення
комп’ютерної
підтримки
вивчення
навчальної
дисципліни «Податковий менеджмент» передбачає:
1) виконання
практичних
завдань
за
окремими
темами
дисципліни
з
використанням автоматизації доступу до баз даних і знань, а також розв'язання
конкретних професійних завдань. Практичні завдання зроблено у середовищі MS
Office (MSWord, MSExcel, MSAccess, MSPowerPoint), MSFrontPage, VBA, що
прості
у
використанні,
мають
зручний
інтерфейс
користувача.
Результати
виводяться на екран монітору, у разі необхідності - на принтер у вигляді тексту,
таблиць тощо.
2) здійснення
тестового
контролю
знань
студентів
за
допомогою
програмного засобу «OpenTest2.0». Тестування проводиться під час проведення
занять (поточний контроль) і під час підсумкового контролю знань.

