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Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) - формування у студентів 

сучасну систему знань про стратегічний менеджмент формування оптимального 

податкового навантаження на підприємствах агробізнесу відповідно до 

нормативно-правового регулювання податків і платежів та набуття практичних 

навичок щодо мінімізації податкового навантаження на підприємствах. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 
 здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю,  планування та оптимізації податкових розрахунків; 
 здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу,  аудиту і оподаткування у 
відповідності зі стратегічними цілями підприємства 

 засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації, методику й 
технології стратегічного управління податками; 

 здатність проводити авторські дослідження, зокрема, в частині збору 
інформації, теоретичних посилок та робочих гіпотез, вибору методики та методів 
проведення аналізу, планування, прогнозування податкових надходжень з метою 
прийняття подальших стратегічних рішень щодо управління податками і зборами; 

 здатність обґрунтовувати необхідність функціонування стратегічного 
податкового менеджменту на підприємствах агробізнесу; 

 володіти основними методами та прийомами податкового менеджменту, 
розкривати взаємозв'язки між формуванням доходної частини бюджету та видатковою 
через реалізацію основних функцій системи оподаткування: фіскальною та 
регулюючою; 

 розуміти необхідність та особливості державного податкового менеджменту з 
урахуванням специфіки економічного та соціального розвитку країни;  

 здатність розривати сутність основних етапів, методів та прийомів державного 
та корпоративного податкового менеджменту; 

 здатність до адміністрування окремих податків, зокрема, обліку платників, 
обліку платежів до бюджету, основ податкового аудиту, а також основних етапів 
податкового планування на підприємстві на прикладі ситуаційних задач, оцінювати 
ефективність стратегічного податкового менеджменту податкового менеджменту на 
підприємствах агробізнесу. 

Програмні результати навчання:  
 організовувати, розвивати,  моделювати системи обліку і координувати 

діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб'єктів 

господарювання;  

 обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб'єкта 

господарювання на підставі діючого податкового законодавства; 

 обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних 

технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття 

управлінських рішень з метою їх оптимізації; 



 готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб'єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

 розраховувати суми податків та обов’язкових платежів, що підлягають сплаті 

до бюджету, суми пені та фінансових санкцій. 

Короткий зміст курсу: 
Стратегічний податковий менеджмент в системі фінансового управління 

підприємствами агробізнесу. Податкове планування у системі стратегічного 

податкового менеджменту аграрних підприємств. Стратегічний податковий 

менеджмент податку на додану вартість на підприємствах агробізнесу. Стратегічний 

податковий менеджмент податку на прибуток підприємств. Особливості 

податкового менеджменту податку на прибуток у виробників сільськогосподарської 

продукції. Стратегічний податковий менеджмент єдиного податку у 

сільськогосподарських товаровиробників. Стратегічний податковий менеджмент 

податку на доходи фізичних осіб на підприємствах агробізнесу. Стратегічний 

податковий менеджмент єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на підприємствах агробізнесу. Стратегічний податковий менеджмент 

екологічного податку і податку на майно в аграрних підприємствах. Стратегічний 

податковий менеджмент інших податків і зборів на підприємствах агробізнесу. 

Відповідальність підприємств агробізнесу за порушення податкового законодавства.  
 

 


