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Вступ 
 
Цей стандарт є складовою частиною стандартів вищої освіти ДВНЗ «НГУ». 
Програма навчальної дисципліни ППс2. «Податковий менеджмент суб’єктів 

підприємництва» - нормативний документ, який складається на підставі освітньо-
професійної програми (ОПП) підготовки магістра напряму підготовки 8.03050801 - фінанси і 
кредит; магістерська програма «Управління фінансами у сфері бізнесу». 

Навчальна дисципліна визначає комплекс модулів, що підлягають підсумковому 
контролю. Модуль – це задокументована сукупність змістових модулів, що реалізується за 
допомогою певних видів навчальних занять з визначеними цілями (лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські тощо). Змістовий модуль – сукупність навчальних елементів, 
створена за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові та подана в ОПП. 

Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора закріплена для 
викладання дисципліни. 

Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації освітньо-
професійної програми підготовки магістрів з фінансів галузі знань 0305 «Економіка і 
підприємництво» напряму підготовки 8.03050801 - фінанси і кредит і затверджується 
наказом ректора. 

Компетенції, що визначені в Програмі дисципліни, є об’єктом діагностики під час 
контрольних заходів.  

 
 

1. Галузь використання 
 

Стандарт поширюється на факультети та кафедри, яким доручено наказом ректора  
викладання навчальної дисципліни.  

Стандарт встановлює: 
 компетенції, які має опанувати студент; 
 перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка 

опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-кваліфікаційної 
характеристики бакалавра; 

 розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
 норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
 позначення одиниць фізичних величин, які використовуються в навчальному 

матеріалі; 
 форму підсумкового контролю; 
 відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 
 інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
 вимоги до засобів діагностики. 
Стандарт придатний для сертифікації фахівців та атестації випускників вищих 

навчальних закладів. 
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2. Нормативні посилання 
 
2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. ДК 003:2010 Національний класифікатор України: Класифікатор професій. 
2.3. ДК 009: 2005 Державний класифікатор видів економічної діяльності. 
2.4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 642. Про організацію 

вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента.  
2.5.  Наказ Міністерства освіти і науки України № 1067 від 09.11.2010р. «Про введення 

в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 787». 

2.6. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки магістрів спеціальності 
8.030508 - фінанси і кредит і затверджується наказом ректора. 

2.7.СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу. 
Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005.- 138с. 

 
 

3. Базові дисципліни 
Дисципліни ОПП бакалавра галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» 

напряму підготовки 6.030508 - фінанси і кредит  
ПП 5. «Фінанси» ПП 6 «Бухгалтерський облік» 
ПП 15. «Податкова система» ПП 14 «Бюджетна система» 
ПНЗЕв5. «Фінансовий аналіз» ППс15. «Бюджетування діяльності 

суб’єктів підприємництва» 
 

Дисципліни ОПП магістра галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» 
напряму підготовки 8.030508 - фінанси і кредит  
ПП 1. «Фінансовий менеджмент»   

 
 

 
4. Обсяг дисципліни 

 
Загальний обсяг – 3,5 кредити ECTS (126 академічних годин). 
Практичні заняття – 33 академічних годин. 
Самостійна робота –  90 академічних годин. 
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5. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 
 

№ 
Компетенції 

(з використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти) 

Змістові модулі 

1 Розкрити сутність корпоративного 
податкового менеджменту та зміст його 
функцій. 
Визначати суму податкових зобов’язань за 
різними податками та зборами. 
Вести облік операцій у первинних 
документах, податкових регістрах та на їх 
основі складати податкову звітність, у якій 
буде обчислюватися сума податкових 
зобов’язань підприємства. 
Визначати можливість застосування методів 
податкового обліку при обчисленні 
податкових зобов’язань. 
Організувати  ведення податкового обліку на 
підприємстві.   
Надати характеристику видів бюджетів 
підприємства. 
Сформулювати принципи бюджетування 
податків. 
Охарактеризувати особливості 
бюджетування окремих податків. 
Розкрити сутність та зміст податкового 
аналізу. 
Володіти методами податкового аналізу.  

Практичні заняття 
1. Корпоративний податковий 
менеджмент у системі управління 
оподаткуванням. 
2.  Податковий облік і розрахунок 
податкових платежів підприємства. 
3. Бюджетування податків на 
підприємстві. 
4. Податковий аналіз. Класифікація 
методів податкового аналізу.  
 
 

2 Розкрити сутність та зміст податкового 
планування. 
Визначити відмінність між плануванням 
податкових платежів й податковим 
плануванням. 
Володіти методами податкового планування. 
Складати податковий календар. 
Використовувати методи податкового 
планування, а також   норми закону для 
максимального зменшення податкових 
зобов'язань підприємства. 
Аналізувати та передбачати податкові 
наслідки здійснення різних господарських 
операцій. 
Обґрунтовувати вибір оптимальної системи 
оподаткування з метою мінімізації податкових 

Практичні заняття 

5. Поняття та сутність податкового 
планування. 
6. Види податкового планування. 
7. Методи податкового планування.. 
8. Оцінка рівня податкового 
навантаження та ефективності 
податкового планування. 
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№ 
Компетенції 

(з використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти) 

Змістові модулі 

платежів. 
Здійснювати планування окремих податків. 
Визначати потребу у ресурсах на сплату 
податків у поточному періоді. 
Розрахувати та оцінити рівень податкового 
навантаження підприємства. 
Розробляти заходи щодо зменшення рівня 
податкового навантаження. 

3 Використовувати схеми податкового 
планування, а також   норми закону для 
максимального зменшення податкових 
зобов'язань підприємства. 
Застосовувати спрощені системи 
оподаткування для зменшення податкового 
навантаження. 
Обґрунтувати доцільність вибору спрощеної 
системи оподаткування. 
Використовувати способи міжнародного 
податкового планування в процесі 
господарської діяльності організації. 

Практичні заняття 
9. Оптимізація податкових платежів. 
10. Використання в податковому 
плануванні спрощених систем 
оподаткування.  
11. Міжнародне податкове право як 
основа податкового планування. 
12. Використання в міжнародному 
податковому плануванні офшорів. 
 

 
6. Індивідуальне завдання 

 
До заліку допускаються студенти, які виконали індивідуальне  розрахункове завдання. 

Виконання індивідуального завдання здійснюється відповідно до методичних рекомендацій 
[10.10]. 

Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання індивідуального 
завдання: 

 правильність рішень; 
 повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова схема, рішення, 

оцінка рішення); 
 грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу; 
 оформлення відповідно до чинних стандартів; 
 наявність посилань на джерела інформації; 
 самостійність виконання (діагностується під час захисту).  

 
 

7. Форма підсумкового контролю 
 

Нормативна форма підсумкового контролю – залік. Підсумковий контроль 
здійснюється як комплексне оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу 
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дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх модульних контролів.  
Підсумковий контроль реалізується через визначення середньозваженого балу 

результатів усіх модульних контролів. 
Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 10.1- 10.10. 

 
8. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 

 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої дисципліни 

в повному обсязі. 
Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти Національного 

гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечення 
навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  138 с.». 

Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у вигляді 
типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  

Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-
методичного забезпечення дисципліни.  

 
 

9. Вимоги до засобів діагностики 
 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення екзамену мають 

бути подані у вигляді ситуаційних вправ. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через коефіцієнт 

засвоєння: 
КЗ = N/P, 

де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 
P – загальна кількість визначених істотних операцій. 

Критерії визначення оцінок: 
 

“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 
 

При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно враховувати 
здатність студента: 

- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях; 
- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від 

прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог чинних 

стандартів. 
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10. Рекомендована література 
10.1. Глубокова Н.Ю. Налоговое планирование: Учебно-методический комплекс. – М.: 

Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 64 с. 
10.2. Єлісєєв А. Податкове планування. Мінімізація оподаткування законними 

способами / А. Єлісєєв, М. Підлужний. – Л.: Ліга-Прес, 2003. – 274с. 
10.3. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І, Кізима А.Я., Карпова В.В. Податковий менеджмент: 

Підручник. – К.: Знання, 2008. – 525 с. 
10.4. Иванов, Ю.Б. Налоговое планирование: принципы, методы, инструментарий 

[Текст]: (Монография) / Ю.Б. Иванов, В.В. Карпова, Л.Н. Карпов. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 
272 с. 

10.5. Ковальчук, К.Ф. Налоговый менеджмент промышленного предприятия [Текст]: 
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