
1. Назва модуля: Податковий менеджмент
2. Код модуля: ФОЕБ_8_ВВ1.1.01_2
3. Тип модуля: вибірковий.
4. Семестр: 2.
5. Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);

аудиторні години – 30 (лекцій – 14, практичних занять – 16).
6. Лектор: Стойка Сергій Олександрович – кандидат економічних наук,

викладач.
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля  студент повинен:
знати: сутність,  зміст  і  завдання  управління  податками;  сутність  і

методи планування та прогнозування податкових надходжень; зміст, методи
документального  та  фактичного  контролю  правильності  нарахування
податків та інших обов’язкових платежів; зміст та особливості застосування
податкового законодавства;

вміти: досліджувати  податкові  грошові  потоки,  податкові  ризики,
податковий борг,  активи,  що перебувають у податковій заставі;  розробляти
методики  проведення  перевірок,  критерії  оцінювання  та  показники
ефективності  податкового контролю; оцінювати ефективність внутрішнього
податкового  аудиту,  форм  і  методів  податкового  аудиту  на  підприємствах,
активи платника, що підлягають продажу для погашення податкового боргу;
вміння  формувати  реєстри  та  особові  справи  платників  податків,  картки
особових  рахунків  платників  для  обліку  податкових  надходжень,  зведені
реєстри обліку податкових надходжень.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття.
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
10. Зміст модуля: 
Теоретичні  та  організаційні  основи  податкового  менеджменту.  Облік

платників податків, податкових надходжень та внесків до державних цільових
фондів. Види перевірок податкових органів. Контроль податкових органів у
сфері непрямого оподаткування.  Контроль за правильністю нарахування та
своєчасністю сплати в бюджет податку на прибуток.

11. Рекомендована література: 
1. Д’яконова І. І. Податки та податкова політика України. – К.: Наукова

думка, 2009. – 245 с.
2. Онисько  С.М.  Податкова  систем:  підручник  /  С.М.  Онисько,  І.М.

Тофан, О.В. Грицина.– Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 351 с.
3. Податкова  система:  навчальний  посібник  /  за  заг.  ред.  В.  Л.

Андрущенка. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 416 с.
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна

робота.
13. Методи і критерії оцінювання:
– Поточний  контроль (80%)  – усне  опитування,  тестування,

індивідуальне навчально-дослідне завдання;



– Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання, задачі,
тестові завдання).

14. Мова навчання: українська.


