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Старший викладач кафедри «Облік, оподаткування і економічна безпека». 
Досвід роботи - 21 рік. 

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. 
Викладаю дисципліни: «Податковий менеджмент», «Міжнародне податкове планування», «Облік та звітність за міжнародними 
стандартами», «Основи обліку за МСФЗ», «Податковий облік та звітність». 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 
Податковий менеджмент є обов’язковою дисципліною, яка сприяє підготовці фахівців з обліку і оподаткування. Студенти отримують теоретичні знання і 
практичні навички щодо вивчення теоретичних та організаційних основ податкового менеджменту, ознайомлення з напрямами контрольної роботи 
податкових органів і вирішення спірних питань, а також напрямами податкового планування на рівні платників податків. 

 

Мета та цілі 
Метою дисципліни «Податковий менеджмент» є послідовне формування у студентів компетентностей у застосуванні на практиці норм податкового 
законодавства на рівні державного та корпоративного податкового менеджменту. 

Формат Лекції (очний, заочний формат), практичні заняття (очний, заочний формат), консультації (очний, заочний формат), підсумковий контроль – екзамен 
(очний, заочний формат). 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти («Оподаткування», «Податковий облік та звітність», 
«Державний фінансовий контроль», «Управлінський облік», «Фінанси», «Макро- та мікроекономіка» та ін.). 

Пореквізити Знання з податкового менеджменту можуть бути використані під час вивчення дисципліни «Міжнародне податкове планування» та написання 
магістерської роботи. 

Компетентності відповідно до освітньо-професійної 
програми 

Інтегральна компетентність (ІК) 

ІК. Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, контролю, аудиту, оподаткування, що передбачає здійснення організаційних, 
методичних, регуляторних інновацій у сфері обліку, оподаткування та контролю та характеризується невизначеністю умов і вимог здійснення професійної та навчальної 
діяльності. 

Загальні компетентності (ЗК) Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 
ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних                     
технологій. 
ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, 
планування та оптимізації податкових розрахунків. 
СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи 
фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 
підприємства. 
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різних джерел. 
ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних  
робіт. 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших 
користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 
СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення            актуальних завдань теорії, методики, 
організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 
СК11. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для забезпечення складання  і подання 
податкової звітності, використовувати і формувати обліково-аналітичну інформацію в сучасних управлінських 
системах.  
СК14. Здатність здійснювати податкове планування і прогнозування з використанням сучасних міжнародних 
практик у відповідності зі стратегічними цілями підприємства в умовах невизначеності. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН02. 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. 
ПРН05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб 
управління суб’єктом господарювання. 
ПРН06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта 
господарювання щодо облікової інформації. 

ПРН07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. 
ПРН08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства. 
ПРН14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських 
рішень з метою їх оптимізації. 
ПРН15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську 
практику.  
ПРН17. Готувати й обґрунтовувати висновки за для консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування. 

 
Вимоги  
викладача 

Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять згідно розкладу, не спізнюватись, а також самостійну роботу. Здобувач 
зобов’язаний працювати з навчальною та додатковою літературою, з інформацією на електронних носіях і в Інтернет-ресурсах. За умов пропуску лекційних 
занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття за наявності допуску викладача. 
Курс передбачає роботу в колективі. Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. Самостійна робота включає в себе 
теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка 
за рекомендованою літературою. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо студент відсутній з поважної 
причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. Під час роботи над завданнями не припустимо 
порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане в 
ході виконання завдання. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів. 

  СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  
Лекція 1 Тема Т1. 

Правові та 

організаційні основи 

податкового 

менеджменту 

Практичне 
заняття 1 

Поняття податкового менеджменту та його зміст. Зв’язок між податковою 
політикою та податковим менеджментом. Рівні податкового менеджменту 
залежно від рівнів податкової політики. Мета податкового менеджменту та її 
зміст. Принципи організації податкового менеджменту та їх зміст. 
Головні складові податкового менеджменту. Суб’єкти податкового менеджменту 
та їх характеристика. Об’єкт оподаткування як важливий елемент податкового 
менеджменту. Функції податкового менеджменту та їх характеристика. 
Державна податкова служба як основний орган управління оподаткуванням в 
Україні.  
 

 Проблеми, які вирішує податковий менеджмент, їх зв’язок 
з його метою. Головні завдання податкового 
менеджменту та їх зміст. 
Мета і завдання державного податкового менеджменту, 
особливості його організації в Україні. 
Функції, права та обов’язки посадових осіб державної 
податкової служби. 
Одержання, оброблення та використання податкової 
інформації органами контролю. Податкова консультація та 
наслідки її застосування. 



Лекція 2 
 

 
Тема  Т2. 
Облік платників 
податків та 
податкових 
надходжень. 
Адміністрування 
податків і зборів. 

Практичне 
заняття 2  

Облік платників податків та його характеристика.  
Особливості взяття на облік у ДПС юридичних та фізичних осіб. 
Порядок зняття з обліку платників податків в органах Державної податкової 
служби. 
Оперативний облік та звітність податкових органів. 
Процедури, які здійснюються в інформаційній системі органів ДПС. 
Поняття, склад, суб’єкти та об’єкти податкового адміністрування. Характеристики 
системи податкового адміністрування. Адміністрування податкового 
зобов’язання. Реструктурізація податкової заборгованості.  
 

Інформаційне забезпечення податкового менеджменту, 
його сутність і місце. Користувачі інформації: внутрішні та 
зовнішні, їх характеристика. 

Інформаційна база та вимоги до неї в сучасних умовах 
розвитку економіки України. 

Методи збору, зберігання та обробки інформації, яка 
потрібна для податкового менеджменту, форми її надання 
для користувачів. 

Податкове повідомлення та податкова вимога. 

Лекція 3 
Лекція 4 

Тема Т3. 
Планування та 
прогнозування 
податків і зборів 

Практичне 
заняття 3 

Зміст понять «податкове прогнозування» та «податкове планування». Методи 
податкового планування та прогнозування. Прогнозування надходжень окремих 
податків і зборів. 
 

Чинники, що впливають на якість податкового 
прогнозування та планування. Рівні державного 
планування податкових платежів залежно від рівнів 
управління: державне планування податкових платежів, 
планування податкових платежів на рівні місцевих органів 
самоврядування та характеристика кожного з цих рівнів. 
 

Лекція 5  Тема Т4. 
Податковий 
ризик-
менеджмент 

Практичне 
заняття 4  
 

Зміст поняття «податковий ризик». Причини виникнення правопорушень у сфері 
оподаткування. 
Способи оцінки податкових ризиків держави. Виявлення податкових ризиків у 
діяльності платника податків. 
 

Цикл управління податковими ризиками. Управління 
ризиками, податковий контроль та аудит.  
Внутрішні та зовнішні джерела інформації для виявлення 
податкових ризиків. 
 

Лекція 6  Тема  Т5.  
Податковий 
контроль: зміст 
та форми 

Практичне 
заняття 5, 
6 

Зміст поняття «податковий контроль». Об’єкти, предмет та суб’єкти податкового 
контролю. Функції та методи податкового контролю. Принципи його організації та 
вимоги, яким від повинен відповідати. 
Відповідальність об’єктів за порушення податкового законодавства, її види та 
заходи покарання. 
Необхідність та значення податкового контролю в сучасних умовах розвитку 
економіки України. 

Види податкового контролю: зовнішній та внутрішній. 

Лекція 7 
Лекція 8 
 

Тема  Т6. 
Контрольна 
діяльність 
податкових 
органів  

Практичне 
заняття 7, 
8 

Податкові перевірки в системі податкового контролю  
та їх види. 
Порядок проведення документальних перевірок. 
Визначення тривалості документальної позапланової виїзної перевірки. 

Особливості проведення планової документальної 
перевірки. 
Обставини для призначення документальної позапланової 
виїзної перевірки. 
Оформлення результатів проведення документальної 
перевірки. 

Лекція 9 
 

Тема  Т7. 
Податкова 
політика та 
податковий 
менеджмент на 
підприємстві  

Практичне 
заняття 9 

Облікова політика підприємства та її завдання. Поняття податкової політики та 
податкового менеджменту підприємства.  
Функції податкового менеджменту на підприємстві. 
Інформаційне забезпечення податкового менеджменту підприємства. 
Вплив податків на фінансове становище підприємства.  

 

Етапи процесу розробки податкової політики 
підприємства.  
Податковий тягар підприємства: методика розрахунку, 
вплив на впровадження заходів податкового планування. 
 

Лекція 10 
Лекція 11 
 

Тема  Т8. 
Податкове 
планування на 
підприємстві  

Практичне 
заняття 10, 
11 

Зміст поняття «податкове планування».  
Відокремлення податкового планування від ухилення від сплати податків. 
Відмінність між поняттями «податкове планування» та «бюджетування 
податків». 
Передумови альтернативності податкового планування. 
Схема реалізації процесу податкового планування.  
 
 
 
 

 

Місце податкового планування в системі планування 
підприємства.  
Мотивація впровадження податкового планування на 
підприємстві: економічні, моральні, техніко-юридичні 
фактори.  
Взаємозв’язок податків. Топологія складання схем 
податкового планування податку на прибуток.  
Складання проектів податкового планування з податку на 
прибуток, податку на додану вартість, інших податків і 
зборів.  



Лекція 12 
 

Тема  Т9. 
Податкові ризики 
в заходах 
податкового 
планування 

Практичне 
заняття 12 

Зміст понять «ризик» та «податковий ризик». Зовнішні та внутрішні ризики 
в податковому плануванні: законодавчі, організаційні, технологічні, 
комерційні, психологічні, соціальні ризики, ризики контролю та 
відповідальності.  
Класифікаційні ознаки факторів ризиків податкового планування суб’єктів 
господарювання. 
Законні та протизаконні способи мінімізації податків. 
Поняття обходу податків, заниження бази оподаткування, приховування 
бази оподаткування.  
Поняття ухилення від сплати податків. Критерії відмінності понять 
податкового планування та ухилення від сплати податків. Негативні 
наслідки застосування незаконних способів мінімізації податків.  

 

Порядок розрахунку ризиків та вплив на заходи 
податкового планування.  
Поняття та наслідки удаваного та фіктивного 
правочину. 

Лекція 13 
 

Тема  Т10. 
Принципи та 
методи 
податкового 
планування на 
підприємстві 

Практичне 
заняття 13 

Загальні принципи податкового планування на підприємстві: принципи 
єдності (системності), участі, безперервності, гнучкості, точності. 
Спеціальні принципи податкового планування на підприємстві: принципи 
законності, комплексності, оптимального співвідношення ризику та вигод, 
перспективності, альтернативності, натуральності.  
Загальні методи податкового планування на підприємстві. Методи: 
мікробалансів, графоаналітичних залежностей, матрично-балансовий, 
статистичні, розрахунково-аналітичний, нормативний, економіко-
математичного моделювання. Спеціальні методи податкового планування 
на підприємстві. 

 

Складання основних, резервних та аварійних проектів 
податкового планування на основі спеціальних 
методів податкового планування: заміни відносин, 
розподілу відносин, делегування податків структурі-
сателіту, використання офшорів, використання переваг 
міжнародних договорів, використання облікової 
політики, відстрочення податкового платежу.  
 

Лекція 14 
 

Тема  Т11. 
Види та етапи 
податкового 
планування на 
підприємстві 

Практичне 
заняття 14 

Податкове планування на макро- та мікрорівні: сутність, критерії 
відмінності.  
Класифікація видів податкового планування на підприємстві за сферою 
застосування, організаційною структурою суб’єкта податкового 
планування, організаційно-правовою формою суб’єкта податкового 
планування, характеру управлінських рішень, інструментарію. Стратегічне, 
поточне, індивідуальне, корпоративне, внутрішньодержавне, 
міждержавне, податкове планування з застосуванням податкових пільг, 
податкових «лазівок».  

 

Етапи податкового планування на підприємстві. Зміст 
та характеристика організаційно-підготовчого, 
дослідницького, планово-розробного та етапу 
практичної реалізації податкового планування на 
підприємстві. 
 

Лекція 15 
 

Тема  Т12. 
Організаційні 
аспекти 
податкового 
планування на 
підприємстві 

Практичне 
заняття 15 

Функції та підпорядкованість учасників податкового планування. 
Рівні податкового планування та відповідний їм рівень податкових 
відрахувань. 
Основні та другорядні суб’єкти податкового планування на підприємстві. 
Організація ресурсного забезпечення податкового планування на 
підприємстві: кадрового, матеріального, інформаційного.  
Оцінка ефективності податкового планування. 
Порядок організації документообігу в рамках податкового планування. 
 

 

Методика обґрунтування доцільності формування 
системи податкового планування на підприємстві.  
Структура та функції проектної групи з податкового 
планування.  
Кваліфікаційні вимоги податкового менеджера. 
Порядок взаємодії податкової групи з іншими 
підрозділами підприємства: дирекцією підприємства, 
бухгалтерським підрозділом, планово-економічним 
підрозділом, підрозділом аудиту, юридичним 
підрозділом, підрозділом збуту, підрозділом 
постачання. Координація дій підрозділів підприємства 
стосовно заходів податкового планування.  
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ 

Який зміст мають функції управління у сфері управління податковою системою? Який зміст «податкового менеджменту» залежно від рівня податкової політики? За допомогою яких 

структур забезпечується надходження до бюджету податків, зборів, інших відрахувань? Які найважливіші цілі діяльності Державної податкової служби? Які недержавні організації 

беруть участь в управлінні податковими відносинами? Укажіть суб’єктів інформаційних відносин у сфері оподаткування. Які особи повинні стати на облік як платники  ПДВ? У яких 

випадках анулюється Свідоцтво платника ПДВ?  Які умови необхідно виконати платнику податків для зняття з обліку при ліквідації підприємства? З якими службами контролюючі 

органи координують свою діяльність з питань обліку платників податків? Поясніть розбіжності між податковим плануванням та плануванням? У чому полягає тактика податкового 

планування та його стратегія? Який взаємозв’язок існує між фінансовим менеджментом та податковим плануванням? Хто бере участь у процесі державного бюджетно-податкового 

планування? На що вказують кількісні та якісні ознаки податкових ризиків? Які основні причини сприяють виникненню правопорушень  

у сфері оподаткування? У чому полягає Стратегія сприяння добровільній сплаті податків? Що передбачають управління ризиками, податковий контроль та аудит? Надайте 

характеристику методів податкового контролю. Охарактеризуйте існуючі форми податкового контролю. Назвіть принципи, на яких ґрунтується оперативний облік та звітність 

податкових органів. У чому полягають етапи попереднього та загального контролю? Які державні органи є контролюючими? За яких умов та на кого накладаються адміністративні 

штрафи? За наявності яких умов настає кримінальна відповідальність, яка передбачена за заниження сум податків і податкових платежів? Ким і яким чином проводяться камеральні 

та документальні перевірки? Які існують відмінності між камеральними та документальними перевірками? За якими ознаками можна класифікувати податкові перевірки? За яких 

обставин призначається фактична перевірка? Які відмінності існують між документальною позаплановою виїзною перевіркою та документальною невиїзною позаплановою 

електронною перевіркою? Яким чином оформлюються результати документальної перевірки? Які завдання та мета податкового планування на підприємстві? Яким чином 

відбувається інформаційне забезпечення податкового менеджменту підприємства? За допомогою яких показників оцінюють податкове навантаження на підприємство та яким чином 

податкове навантаження впливає на фінансовий стан підприємства? Від яких факторів залежать напрями податкової оптимізації підприємства? Які спільні і відмінні риси існують між 

податковим плануванням, податковою мінімізацією та податковою оптимізацією? Назвіть основні критерії відмінності податкового планування та ухилення від сплати податків. У 

чому полягає бюджетування податків? За яких умов забезпечується альтернативність податкового планування? Укажіть відмінності між плануванням податкових платежів 

(податковим бюджетуванням) та податковим плануванням. За якими ознаками можна класифікувати фактори ризиків податкового планування на підприємстві? Назвіть внутрішні та 

зовнішні фактори ризиків податкового планування на підприємстві? Що може забезпечити податкова політика на підприємстві? У чому полягає різниця між нелегальним 

зменшенням податкових зобов’язань та уникненням податків? Яким чином можна знизити рівень сплати податків? У чому полягає метод заміни податкового суб’єкта або метод 

пільгового підприємства? У чому полягає метод зміни (вибору) виду діяльності? У якій послідовності застосовуються методи податкового планування? Як розподіляють податкове 

планування залежно від характеру управлінських рішень? На використанні яких інструментів може базуватися податкове планування? За якими етапами здійснюється податкове 

планування, який їх зміст? Які принципи податкового планування слід застосовувати на кожному його етапі? Які форми оподаткування передбачає чинне законодавство України? 

Яким чином групують усю сукупність податкових платежів з позиції податкового планування? Яким чином групують усю сукупність податкових пільг з позиції податкового 

планування? Хто відповідає за організацію податкового планування на підприємстві? Хто виконує функції щодо податкового планування на підприємстві? Яка можлива  

підпорядкованість учасників податкового планування? Якими знаннями та навичками повинні володіти учасники податкового планування? Назвіть основних та другорядних суб’єктів 

податкового планування на підприємстві. За якими показниками оцінюється рівень податкового навантаження на підприємство та ефективності податкового планування? Яка 

документація може застосовуватися в процесі планування податкових зобов’язань? 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

для денної форми навчання: 

• поточний контроль (написання модульних контрольних робіт, 
усне опитування,  тестові завдання системи MOODLE, 
виконання індивідуального завдання, 
самостійна робота): 50 % семестрової оцінки; 

• підсумковий контроль (екзамен): 50% 

семестрової оцінки. 

 
для заочної форми навчання: 

• підсумкова тестова контрольна робота: 40 % семестрової 
оцінки; 

• підсумковий екзамен: 60 % семестрової оцінки. 

90-100 А відмінно 

81-89 В 
добре 

75-80 С 

65-74 D 
задовільно 

55-64 Е 

30-54 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-29 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 
Здобувач повинен дотримуватися «Стандарту академічної доброчесності Донбаської державної машинобудівної академії»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність, дотримуватися корпоративної культури, академічній доброчесності та етики академічних відносин, запобігати академічного плагіату. 
Дотримуватися вимог Інструкції про забезпечення належних протиепідеміологічних заходів. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, 
а при нерозв'язності конфлікту звертатись до завідувача кафедри обліку, оподаткування і економічної безпеки. 

 

Силабус за змістом відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 

http://www.dgma.donetsk.ua/u-ddma-zatverdzheno-instruktsiyu-pro-zabezpechennya-nalezhnih-protiepidemichnih-zahodiv.html

