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Курс та семестр, у
якому
можливе
(планується) вивчення
дисципліни

6 семестр для бакалаврів

Факультети,
студентам
яких
пропонується вивчити
дисципліну

Студенти спеціальності (073) менеджмент

Перелік
компетентностей та
результатів навчання,
що
забезпечує
дисципліна

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації,
зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього
середовища.
СК4. Вміння визначати функціональні області організації та
зв’язки між ними.
СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через
реалізацію функцій менеджменту.
СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний
інструментарій менеджменту.
СК8. Здатність планувати діяльність організації та управляти
часом.
СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми
організації, формувати обґрунтовані рішення.
СК13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у
професійній діяльності.
ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та
обґрунтування управлінських рішень.
ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації,
розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
ПРН8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення
ефективності діяльності організації.
ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення
комунікації у різних сферах діяльності організації.
ПРН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки
функціонування організації.
ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально

та громадське свідомо на основі етичних міркувань (мотивів),
повагу до різноманітності та між культурності.
.
Опис дисципліни
Попередні
умови, Дисципліни: «Мікроекономіка», «Макроекономіка»,«Економіка
необхідні
для підприємства», «Основи менеджменту», «Фінанси, гроші та кредит»
вивчення дисципліни (загальний курс), «Бухгалтерський облік»(загальна теорія)
Теми
аудиторних 32 години лекцій та 16 години практичних занять
занять та самостійної
Основні теми лекцій:
роботи
Тема 1.Теоретичні, правові та організаційні засади
податкового менеджменту
Тема 2.Еволюція та структура податкового менеджменту
Тема 3. Податковий ризик-менеджмент
Тема 4. Податковий облік і податкове рахівництво
Тема 5 Податкове прогнозування та планування
Тема 6. Податкове регулювання
Тема 7. Податковий контроль.
Тема 8. Відповідальність платників податків за порушення
податкового законодавства
Тема 9. Корпоративний податковий менеджмент
Тема 10 Персональний податковий менеджмент
Мова викладання
Список основної та
додаткової літератури

Українська
Основна

1.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Дубовик О. Ю. Д79. Податковий менеджмент у схемах і
таблицях: Навчальний посібник. – Харків: Видавництво
«ПромАрт», 2018. – 248 с

2.

Зайцев
О.В. Податковий
менеджмент: підручник /
О.В. Зайцев. - Суми: СумДУ, 2017. - 412 с.

3.

Іванов Ю. Б. Податковий менеджмент: підручник / МОН /
Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Карпова. – К.:
Знання, 2013. – 526 с.

4.

5 Маглаперідзе А. С. Податковий менеджмент: навч. посіб.
/ МОН / А. С. Маглаперідзе, В. В. Храпкіна. – К.: Центр учбової
літератури, 2012. – 328 с.

Допоміжна література
2.2.5. Ісаншина Г. Ю. Податковий менеджмент: навч. посіб.
/ МОН. / Г.Ю. Ісаншина. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 260 с.
2.2.6. Литвиненко Я. В. Податкова політика: навчальний
посібник. / Я. В. Литвиненко. – К., 2013. – 224 с.
2.2.7. Рева Т. М. Податковий менеджмент: навч. посіб. / Т.
М. Рева. – К.: Центр навчальної літератури, 2013. – 282 с.
2.2.8. Періодичні видання за поточний і попередній роки:
«Вісник», «Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації»», «Все
про бухгалтерський облік», «Дебет-Кредит», «Податки і
бухгалтерський облік».
Інформаційні ресурси в інтернеті
2.3.1. www. zakon.rada.gov.ua
2.3.2. www.ligazakon.ua
2.3.3. www.sfs.gov.ua

