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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета курсу  формування у здобувачів розуміння механізмів функціонування податкового 

менеджменту на рівні держави та підприємств аграрної сфери; здатності, на основі 

напрацьованого світового досвіду, розробки основних напрямів розвитку практики 

управління сферою оподаткування, осмислення та напрацювання теоретико- 
методичних основ і науково-практичних підходів до реалізації податкового 
менеджменту на всіх рівнях. 

Завдання курсу  вивчення основ державного та корпоративного податкового менеджменту з позиції 

їх ролі у фінансово-економічному механізмі держави та підприємства; набуття вмінь 

аналізувати практичні моменти сфери оподаткування підприємств аграрної сфери 

відповідно до умов податкового законодавства. 

Компетентності  ЗК03 – навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
 ЗК08 – Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

 СК03 – здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків; 

 СК09 – Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту 

підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

 СК11 – Здатність здійснювати облік, аналіз, аудит та оподаткування діяльності 

аграрних підприємств для управлінських цілей. 

Програмні 

результати 

навчання 

 ПРН08 – обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності 

суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства; 

 ПРН17 – Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; 

 ПРН20 – Вміти здійснювати облік, аналіз, аудит та оподаткування діяльності 
аграрних підприємств для формування своєчасної, достовірної інформації в системі 
прийняття управлінських рішень. 
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СТРУКТУРА КУРСУ 

 
 
 

Тема 

Години 

(лекції/ 

практичні 

(семінарські, 
лабораторні)) 

 
 

Зміст тем курсу 

 
 

Завдання 

 

Оціню- 

вання 

(балів) 

Змістовий модуль 1. Базові засади податкового менеджменту 

 

 

Тема 1. Теоретичні, 

правові та 

організаційні 

основи податкового 

менеджменту 

 

 

 

 

2/1 

 

Сутність, структура та 

організаційні основи податкового 

менеджменту 

Елементи податкового 
менеджменту та їх характеристика 

Правові основи податкового 

менеджменту 

Державна фіскальна служба 

України 

Опрацювання лекційного 

матеріалу,здійснення 

аналізуправових основ 

податкового менеджменту й 

організаційної структури органів 

управління ним. 

Виконання завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах,проходження 

матеріалу в системі електронного 

забезпечення навчання в Moodle 

 

 

 

 

2 

 

 

 
Тема 2. Податковий 

ризик-менеджмент 

 

 

 

2/1 

 

 
Сутність та умови формування 

податкових ризиків. 

Система податкового ризик- 

менеджменту 

Опрацювання лекційного 

матеріалу,визначення умов 

настання і спонукаючи факторів 

податкових ризиків. 

Виконання завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах,проходження 

матеріалу в системі електронного 

забезпечення навчання в Moodle 

 

 

 

2 

Модульний 
контроль 1 

   
4 

Змістовий модуль 2. Державний податковий менеджмент 

 
Topic 3. 

Planning and 

forecasting of taxes and 

fees 

Тема 3. 

Планування та 

прогнозування 

податків і зборів 

 

 

 

 

2/2 

The essence of tax planning and 

forecasting. 

Factors affecting the quality of tax 

planning and forecasting. 

Methods of tax planning and 

forecasting. 

Forecasting taxes and fees 

Сутність податкового планування 

та прогнозування. 

Фактори впливу на якість 

податкового планування і 

прогнозування. 

Методи податкового планування і 

прогнозування. 

Прогнозування податків і зборів 

Опрацювання лекційного 

матеріалу,ознайомлення з 

методами планування та 

прогнозування податків і зборів. 

Виконання завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах,проходження 

матеріалу в системі електронного 

забезпечення навчання в Moodle 

 

 

 

6 

 

 

 

 
Тема 4. 

Облік платників 

податків 

 

 

 

 

 
2/2 

Необхідність та сутність обліку 

платників податків. 

Облік суб’єктів підприємницької 
діяльності в органах державної 

реєстрації. 

Облік юридичних осіб – платників 

податків. 

Облік фізичних осіб – платників 

податків. 

Порядок внесення змін до 

облікових документів та зняття з 
обліку платників податків. 

 
Опрацювання лекційного 

матеріалу,ознайомлення з з 

особливостями ведення обліку 

платників податків. 

Виконання завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах,проходження 

матеріалу в системі електронного 

забезпечення навчання в Moodle 

 

 

 

 

 
2 

 
 

Тема 5. 

Облік податкових 

надходжень, 

організація сплати 

податків 

 

 

 

2/2 

Облік платежів у фіскальних 

органах. 
Порядок ведення особових 

рахунків платників податків. 

Звітність фіскальних органів щодо 

надходження платежів до 

бюджетів. 

Способи забезпечення сплати 

податків і зборів. 

Опрацювання лекційного 
матеріалу,ознайомленняз 

особливостями ведення обліку 

податкових платежів. 

Виконання завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах,проходження 

матеріалу в системі електронного 

забезпечення навчання в Moodle 

 

 

 

2 



Тема 6. 
Управління 

2/2 
Поняття податкового боргу, його 

види та статуси 
Опрацювання лекційного 
матеріалу,ознайомлення з 

2 



податковим боргом  Податкова застава. 
Адміністративний арешт активів. 

Податкова вимога. 

Податкове повідомлення-рішення. 

Види відповідальності за 

порушення податкового 

законодавства. 

Поняття та порядок 

застосування штрафних санкцій. 

формами та методами управління 
податковим боргом. 

Виконання завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах,проходження 

матеріалу в системі електронного 

забезпечення навчання в Moodle 

 

 

 
Тема 7. 

Теоретичні засади 

податкового 

контролю 

 

 

 

2/2 

 

Поняття податкового контролю, 

його завдання 

Етапи, способи та методи 

податкового контролю 

Повноваження державних 

органів влади щодо здійснення 

податкового контролю 

Опрацювання лекційного 
матеріалу,ознайомлення з 

етапами, способами та методами 

податкового контролю. 

Виконання завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах,проходження 

матеріалу в системі електронного 

забезпечення навчання в Moodle 

 

 

 

2 

 

 

 
Тема 8. 

Планування та 

організація 

проведення 

перевірок 

 

 

 

 
 

2/2 

Сутність, види, умови та порядок 

проведення податкових перевірок 
Порядок допуску посадових осіб 

до перевірок 

Права та обов’язки платника 
податків під час проведення 

перевірок 

Права та обов’язки податкових 

органів під час проведення 

перевірки 

Оформлення результатів 

перевірок 

 
Опрацювання лекційного 

матеріалу,ознайомлення з 

особливостями проведення 

податкових перевірок. 

Виконання завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах,проходження 

матеріалу в системі електронного 

забезпечення навчання в Moodle 

 

 

 

 
 

2 

Модульний 
контроль 2 

   
6 

Змістовий модуль 3. Корпоративний податковий менеджмент на підприємствах аграрної сфери 

 

 
Тема 9. Податкове 

планування та 

бюджетування на 

підприємствах 

аграрної сфери 

 

 

 

 
2/2 

 

Сутність, принципи та методи 

податкового планування 

Види й етапи податкового 

планування. 

Бюджетування податкових 

платежів 

Опрацювання лекційного 
матеріалу,ознайомлення з 

механізмами податкового 

планування та бюджетування на 

підприємствах аграрної сфери. 

Виконання завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах,проходження 

матеріалу в системі електронного 

забезпечення навчання в Moodle 

 

 

 

 
6 

 

Тема 10. 

Контрольна 

діяльність у сфері 

справляння 

податків на 

споживанняна 

підприємствах 

аграрної сфери 

 

 

 

 
 

4/4 

 

 

 
Перевірка порядку реєстрації 

платників податків на споживання 

Перевірка правильності з 

розрахунку та справляння податків 

на споживання 

Опрацювання лекційного 

матеріалу,ознайомлення з 

особливостями проведення 

перевірок правильності 

справляння податків на 

споживання на підприємствах 

аграрної сфери. 

Виконання завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах,проходження 

матеріалу в системі електронного 

забезпечення навчання в Moodle 

 

 

 

 
 

6 

Тема 11. Контроль 

за правильністю 

нарахування та 

своєчасністю 

сплати в бюджет 

податку на 

прибутокна 
підприємствах 
аграрної сфери 

 

 

 

4/4 

 
Перевірка правильності 

визначення об’єкта оподаткування 

та розрахунку суми податку до 

сплати в бюджет. 

Визначення відповідності 

нарахування амортизації. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу,ознайомлення з 

об’єктами під час здійснення 

контролю за правильністю 

справляння податку на прибуток. 

Виконання завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах,проходження 

матеріалу в системі електронного 

 

 

 

6 



   забезпечення навчання в Moodle  

 
Тема 12. 

Контроль 

податкових органів 

у сфері 

оподаткування 

доходів громадянна 

підприємствах 

аграрної сфери 

 

 

 

 

2/2 

 

 
Контроль за утриманням податків 

у джерела доходів. 

Особливості контрольної роботи 

при оподаткуванні доходів 

іноземних осіб та осіб без 

громадянства. 

Опрацювання лекційного 
матеріалу,ознайомлення з 

об’єктами під час здійснення 

контролю за правильністю 

справляння податку на доходи 

фізичних осіб. 

Виконання завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах,проходження 
матеріалу в системі електронного 

забезпечення навчання в Moodle 

 

 

 

 

6 

Тема 13. 

Контроль за 

правильністю 

справляння 

єдиного податку, 

ресурсних, 

майнових та інших 

обов’язкових 

платежівна 

підприємствах 

аграрної сфери 

 

 

 

 

 
2/2 

 

 

Особливості податкового 

контролю при справлянні єдиного 

податку 

Контроль за справлянням 

ресурсних, майнових та інших 

обов’язкових платежів 

Опрацювання лекційного 
матеріалу,ознайомлення з 

об’єктами під час здійснення 

контролю за правильністю 

справляння єдиного, ресурсних, 

майнових та інших обов’язкових 

платежів. 

Виконання завдання, наведеного в 

інструктивно-методичних 

матеріалах,проходження 

матеріалу в системі електронного 
забезпечення навчання в Moodle 

 

 

 

 

 
6 

Модульний 
контроль 3 

   
10 

ІНДЗ    30 

Всього за 1 семестр 30/28   70 

Екзамен    30 

Всього за курс    100 
 

ПОЛІТИКИ КУРСУ 
Політика оцінювання В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково- 

дослідної роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, що 

при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (іспиту) здобувач може 

набрати максимально 70 балів. На підсумковому контролі (іспит) здобувач може набрати 
максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки рефератів (есе) та індивідуальних науково-дослідних завдань, проведення 

контрольних заходів здобувачі повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, які 

визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями.Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням із деканом 
факультету) 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 



Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни «Податковий 

менеджмент на підприємствах аграрної сфери» 

Поточний (модульний) контроль  
Підсумковий 

контроль 

 
 

Сума 
Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

Т 
1 

Т 
2 

ПК 
ЗМ1 

Т 
3 

Т 
4 

Т 
5 

Т 
6 

Т 
7 

Т 
8 

ПК 
ЗМ2 

Т 
9 

Т 
10 

Т 
11 

Т 
12 

Т 
13 

ПК 
ЗМ 3 

2 2 4 6 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 10 30 100 

 


