
 
Опис навчальної дисципліни 

1. Код: ПП5; 

2. Назва: Податковий менеджмент; 

3. Тип:  обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 (5); 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 (10); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Ковшун Н.Е.  д.е.н.,професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- характеризувати порядок обліку платників податків; 

- визначати підстави та порядок надання відстрочення та розстрочення податкових 

зобов’язань; 

- проводити узгодження сум податкових зобов’язань; 

- характеризувати форми податкової звітності платників податків галузей економіки; 

- визначати штрафні санкції. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Фінанси 

підприємств», «Менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Податкова система» 

12. Зміст курсу: 

1.  Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту. 

2 . Система державного податкового менеджменту. 

3. Облік платників податків. 

4.  Облік податкових надходжень та обслуговування платників податків. 

5. Планування та організація проведення перевірок. 

6. Узгодження податкових зобов’язань та забезпечення їх сплати податковими органами. 

7.  Контрольна діяльність податкових та митних органів. 

8.  Відповідальність платників податків.  

9. Корпоративний податковий менеджмент. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Податковий менеджмент : підручник / О. В. Зайцев. Суми : Сумський державний 

університет, 2017. 412 с.  

2. Податковий менеджмент: навч. посібник / Д.І. Дема, І.В. Шевчук, Г.П. Мартинюк; за 

заг. ред. Д.І. Деми. Київ: Алерта, 2017.  256 с. 

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.  Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

26 год. лекцій, 26 год. практичних занять, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен усний в кінці 2 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, виконання самостійної роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                               Л. В. Мельник, к.е.н., доцент 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code name:  PP5; 

2. Title: Tax management; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: ІІ (magister); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 (5); 

6. Semester when the discipline is studied: 2 (10); 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: N. E. Kovshun, 

Doctor of Economics, рrofessor  

9. Results of studies: after studying this discipline student must be able to: 

- characterize the procedure for accounting of taxpayers; 

- determine the grounds and procedure for granting a deferral and deferral of tax liabilities; 

- to arrange the sum of tax liabilities; 

- characterize the forms of tax reporting of taxpayers; 

- to determine penal sanctions. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Finances of enterprises», 

«Management», «Financial management», «Tax system» 

12. Course content: 

1. Theoretical and organizational foundations of tax management. 

2 The system of state tax management. 

3. Accounting of taxpayers. 

4. Accounting for tax revenues and servicing of taxpayers. 

5. Planning and organization of inspections. 

6. Harmonization of tax obligations and ensuring their payment by the tax authorities. 

7. Control activities of tax and customs authorities. 

8. Responsibility of taxpayers. 

9. Corporate Tax Management. 

13. Recommended educational editions: 

1. Tax management:  textbook / OV Zaitsev. Sumy: Sumy State University, 2017. 412 p. 

2. Tax management: textbook / DI Dema, I.V. Shevchuk, GP Мартинюк; for general ed. D.I. 

Demi. Kyiv: Alerta, 2017. 256 p. 

3. The Tax Code of Ukraine dated 02.12.2010 № 2755-VI: Mode of access: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

26 hours lectures, 26 hours practical lessons, 98 hours. independent work. Total – 150h. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of case-

methods, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): oral exam at the end of 2 semesters. 

Current control (60 points): testing, survey, performance of independent work. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

 

Head of the department     L.V. Melnyk, Ph.D., associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


