
 

Дисципліна Податковий менеджмент 

Рівень ВО другий (магістерський)  

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Податковий 

менеджмент» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріалом таких дисциплін «Фінансовий 

облік 1», «Фінансовий облік 2», «Система оподаткування», 

«Менеджмент», «Податкова система». 

Що буде вивчатися Теоретичні, правові та організаційні засади податкового 

менеджменту; податкове прогнозування і планування; податковий 

ризик-менеджмент; податкове регулювання; податковий 

контроль; корпоративний податковий менеджмент у системі 

управління оподаткуванням; податкове планування у системі 

корпоративного податкового менеджменту; податкове 

бюджетування. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість 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. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

1.Уміння аналізувати стан справ у фінансовій сфері 

функціонування суб’єктів господарювання із застосуванням 

надбань сучасної світової та вітчизняної науки;  

2.Уміння застосовувати теоретико-методичні та практичні 

інструменти у дослідженні сучасних фінансово-економічних 

процесів та явищ; 

3.Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням 

потреб менеджменту суб’єктів господарювання; 

4.Уміння віднайти ефективні засоби використання фінансових 

інструментів та механізми контролю і регулювання фінансово – 

економічних процесів; 

5.Уміння надавати обґрунтовані висновки стосовно реального 

фінансового стану об’єкта дослідження;  

6.Уміння управляти потоками грошових коштів;  

7.Уміння організовувати систему моніторингу, контролінгу та 

діагностики за перебігом та результатами діяльності суб’єктів 

підприємництва; 

8.Уміння здійснювати контроль за виконанням бюджетів суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

1. здатність до гнучкого мислення та компетентного 

застосування набутих знань в широкому діапазоні практичної 

роботи за фахом та повсякденному житті;  

2. здатність використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології для пошуку, оброблення, аналізу та використання 



інформації з різних джерел;  

3. цінування та повага до різноманітності та мультикультурності, 

вміння працювати у міжнародному контексті.  

4. здатність формувати відомості про господарські операції 

суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському 

обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації 

для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають 

рішення;  

5.здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для 

ефективного управління діяльністю підприємства. 

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), онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 

 



 

 


