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1. Вступ 
 

Програмні результати підготовки магістра фінансів, банківської справи та 
страхування визначені в стандарті вищої освіти [3].  

В освітньо-професійній програмі Державного ВНЗ «Національний гірничий 
університет» [1] здійснено розподіл програмних результатів навчання за видами 
навчальної діяльності здобувача. 
 

Загальна характеристика процесу навчання з дисципліни  

«Податковий менеджмент» 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 
Ступінь вищої освіти  Магістр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Обмеження щодо  
форм навчання 

Немає 

Освітня кваліфікація Магістр фінансів, банківської справи та страхування 

Опис предметної 
області 

 Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи й 
механізми функціонування податкової системи та 
процеси, що відбивають різні аспекти прийняття 
управлінських рішень. 

 Цілі навчання: здобуття знань і умінь стосовно 
обґрунтування управлінських рішень щодо податків та 
оподаткування з різним ступенем невизначеності та 
ризику що надасть можливість самостійно здійснювати 
дослідження як податкової системи України, так і 
національних податкових систем світу щодо 
адміністрування податків, розв’язувати складні 
спеціалізовані та управлінські завдання, наукові і 
прикладні проблеми при впровадженні інновацій в 
професійну діяльність у динамічному середовищі. 

 Теоретичний зміст предметної області ґрунтується 
на теоріях і концепціях фінансової науки, які 
визначають тенденції і закономірності функціонування 
й розвитку процесів в сфері оподаткування. 

 Методи, методики та технології: при проведенні 
лекцій: проблемні лекції, розгляд окремих дискусійних 
питань; при проведенні практичних занять: розгляд 
ситуаційних завдань, рішення задач, дискусії в малих 
творчих групах; при самостійній роботі: виконання 
індивідуального завдання (реферат, розрахункове 
завдання), самостійне вивчення матеріалу; поточні 
консультації. 

 Інструменти: прикладні інформаційно-аналітичні 
системи та програмні продукти. 

Базові дисципліни Макроекономіка; мікроекономіка; фінанси; менеджмент; 
податкова система України; економічний аналіз; 
статистика.  



5 

2. Галузь використання 

 
Робоча програма поширюється на кафедри, яким доручено викладання 

навчальної дисципліни наказом ректора.  
 
Робоча програма призначена для:  

 реалізації компетентнісного підходу при формуванні структури та змісту 
дисципліни; 

 визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

 внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

 акредитації освітньої програми за спеціальністю. 
 
Робоча Програма встановлює: 

 форму підсумкового контролю; 

 базові дисципліни та дисципліни, що забезпечуються; 

 результати навчання за дисципліною та їх відповідність компетентностям; 

 тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальної діяльності 

 вимоги до структури і змісту курсової роботи; 

 завдання для самостійної роботи здобувача; 

 вимоги до засобів діагностики, методи та критерії оцінювання навчальних 
досягнень; 

 вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної 
дисципліни. 
 

3. Нормативні посилання 

 
Робоча програма дисципліни «Податковий менеджмент» розроблена на основі 

таких нормативних документів: 
1. Освітня програма підготовки магістра за спеціальністю галузі  знань  07  

Управління  та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування.» / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2016. –  ____ с.  

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 
Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти (постанова 
КМ України від 30 грудня 2015 р. № 1187  «Ліцензійні умови провадження освітньої 
діяльності закладів освіти». 

3.  Стандарт  вищої  освіти  другого  рівня  (магістр)  галузі  знань  07  Управління  
та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.   – 
Затверджено і введено в дію наказом МОН України від               №    . 

4. Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти Державного 

вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» / М-во освіти і науки 

України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 38 с. 

5. Положення про організацію освітнього процесу за Європейською кредитною 

трансферно-накопичувальною системою. Стандарт вищої освіти Державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет» / Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 

2015. – 25 с. 

4. Обсяг дисципліни 

 

Загальний обсяг – 6 кредитів ECTS (180 академічних годин). 
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5. Результати навчання з дисципліни «Податковий менеджмент» та їх 

відповідність компетентностям 

 
5.1 Компетентності, яких набувають студенти в процесі вивчення 

навчальної дисципліни  «Податковий менеджмент» згідно з СВО другого рівня  
(магістр) галузі  знань  07  Управління  та адміністрування спеціальності 072 
Фінанси, банківська справа та страхування. 

 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі 
професійної діяльності або навчання у сфері оподаткування, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог до професійної, 
навчальної або дослідницької діяльності. 

Загальні 
компетентності 

1. Здатність проводити дослідження та генерувати нові ідеї. 
2. Здатність проявляти лідерські навички. 
3. Здатність вести переговори та розв’язувати конфлікти. 
4. Здатність до мотивації та досягнення спільної мети. 
5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
6. Здатність працювати автономно. 
7. Здатність працювати у міжнародному просторі. 
 

Спеціальні 

(фахові, 
предметні) 
компетентності 

1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

системи оподаткування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. 

2. Здатність аналізувати причини податкової заборгованості платників, 

типові порушення чинного законодавства з питань оподаткування. 
3. Здатність використовувати теоретичний та методичний 
інструментарій для моделювання податкових платежів суб’єктів 
господарювання. 
4. Здатність застосовувати управлінські навички в умовах 
визначеності, невизначеності, ризику, конфлікту інтересів у системі 
оподаткування. 
5. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного 
інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері 
оподаткування. 
6. Здатність демонструвати поглиблені знання у сфері податкового 
менеджменту. 
7. Здатність використовувати положення і методи дослідження інших 
наук для розв’язання професійних та наукових задач у сфері 
оподаткування. 
8. Здатність формулювати наукові завдання у сфері оподаткування, 
обирати напрями і методи досліджень. 
9. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації для 
вирішення професійних і наукових завдань в сфері податкового 
менеджменту. 
10. Здатність розробляти ефективні рішення з використанням норм 
податкового законодавства. 
11. Здатність розробляти завдання для проектування інформаційних 
систем податкового менеджменту. 
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5.2  Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти в процесі 
вивчення дисципліни «Податковий менеджмент», сформульований у термінах 

результатів навчання 
 

1. Планувати та управляти часом при проведенні досліджень. 

2. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну 
діяльність. 

3. Демонструвати навички самостійного прийняття рішень, бути лідером, нести 
відповідальність за стратегічний розвиток команди. 

4. Використовувати навички ведення переговорів та розв’язання конфліктів в 
професійній діяльності та при проведенні досліджень. 

5. Проявляти вміння працювати в команді, мотивувати та управляти роботою 
інших для досягнення спільної мети. 

6. Оцінювати сучасний стан системи оподаткування і приймати обґрунтовані 
рішення. 

7. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 
до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести 
відповідальність за особистий професійний розвиток. 

8. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів 
та нормативів в професійній діяльності. 

9. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку системи 
оподаткування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами 
для здійснення професійної та наукової діяльності. 

10. Демонструвати управлінські навички у сфері податкового менеджменту. 

11. Застосовувати поглиблені знання в сфері податкового менеджменту для 
прийняття рішень. 

12. Адаптувати положення та методи дослідження інших наук для розв’язання 
професійних та наукових задач у сфері податкового менеджменту. 

13. Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних 
та наукових завдань у сфері податкового менеджменту. 

14. Здійснювати самостійне дослідження та презентувати його результати з 
вмінням виокремлювати особистий внесок. 

 

6. Форма підсумкового контролю 

 
Екзамен за результатами поточного контролю у формі виконання комплексної 

контрольної роботи. 

 

7. Тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальних занять 

 
Види, тематика навчальних занять, шифри 

дисциплінарних результатів навчання  
Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

ЛЕКЦІЇ 

1. Теоретичні, правові та організаційні засади податкового 
менеджменту 

2 4 6 

2. Податкове планування та прогнозування податків і зборів 2 4 6 

3. Податковий ризик-менеджмент 2 4 6 

4. Податкове рахівництво 2 4 6 
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Види, тематика навчальних занять, шифри 
дисциплінарних результатів навчання  

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

5. Облік платників податків 1 4 5 

6. Облік податкових надходжень, організація сплати податків 1 4 5 

7. Управління податковим боргом 2 5 7 

8. Теоретичні засади податкового контролю 2 4 6 

9. Планування та організація проведення перевірок 2 5 7 

10. Контрольна робота податкових інспекцій у сфері справляння 
податків на споживання 

2 4 6 

11. Контроль за правильністю нарахування своєчасністю сплати 
в бюджет податку на прибуток 

2 4 6 

12. Контроль податкових органів у сфері оподаткування доходів 
громадян 

2 4 6 

13. Контроль за правильністю справляння єдиного податку, 
ресурсних та інших обов’язкових платежів 

2 4 6 

14. Митний контроль 2 4 6 

15. Західний досвід адміністрування податків 2 4 6 

ПРАКТИЧНІ 

1. Податковий менеджмент і його роль в податковій політиці як 
держави так і окремого суб’єкта господарювання.  

2 4 6 

2. Податкове планування та прогнозування податків і зборів  
Завдання. Моделювання податкових надходжень за допомогою 
методу коефіцієнтів. Моделювання податкових надходжень за 
допомогою інших методів 

2 4 6 

3. Управління податковими ризиками, зміст, принципи та етапи  1 4 5 

4. Податкове рахівництво  
Завдання. Складання скарги на рішення податкового органу, 
який неправильно визначив податкове зобов’язання платника  

1 4 5 

5. Значення повноти обліку платників податків в системі 
забезпечення повноти нарахування і сплати податків  

2 4 6 

6. Облік податкових надходжень, організація сплати податків  
Завдання. Комплексне оцінювання ризиків виробничого 
підприємства за несвоєчасну і неповну сплату податків. 

2 4 6 

7. Управління податковим боргом  
Завдання. Складання податкових повідомлень і податкових 
вимог. Рішення практичних задач з розрахунку розміру пені і 
штрафних санкцій, які застосовуються до платників податків  

2 5 7 

8. Теоретичні та методичні засади прийняття управлінських 
рішень  

2 4 6 

9. Податкові перевірки як винятковий захід податкового 
контролю  

2 4 6 

10. Особливості організації контрольної роботи у сфері 
справляння податків на споживання  

2 4 6 

11. Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю 
сплати в бюджет податку на прибуток  
Завдання. Складання податкової декларації платника податку 
на прибуток  

2 4 6 

12. Порядок оподаткування доходів громадян  2 4 6 

13. Запровадження єдиного податку та ресурсних платежів – 
економічний важіль держави  

2 4 6 
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Види, тематика навчальних занять, шифри 
дисциплінарних результатів навчання  

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

14. Роль митного контролю в системі державного податкового 
контролю   

2 4 6 

15. Західний досвід адміністрування податків  
Завдання. Рішення практичних задач щодо оптимізації податків 
фірми в Україні і в західних країнах  

2 5 7 

РАЗОМ 56 124 180 
Лекції 26 62 88 

Практичні заняття 26 62 88 
Контрольні заходи 4  4 

 

 
8. Завдання для самостійної роботи здобувача 

Основні завдання для самостійної роботи: 
1) попереднє опрацювання інформаційного забезпечення за кожною темою; 

2) розв’язання завдань самоконтролю за кожною темою; 

3) виконання тематики науково-дослідної роботи; 

4) підготовка до підсумкового контролю.  

 
9. Рекомендована тематика науково-дослідної роботи зі студентами за 

дисципліною 
1. Розвиток податкового менеджменту як науки. 
2.Напрямки розвитку державного податкового менеджменту. 
3. Податкові служби в розвинених країнах світу. 
4. Аналітична робота в органах ДФС. 
5. Оцінка ефективності діяльності податкових органів. 
6. Масово-роз’яснювальна робота органів ДФС та організація зв’язків з громадськістю. 
7. Порядок розгляду звернень громадян в органах ДФС України. 
8. Організація управлінської праці в органах ДФС. 
9. Організація діловодства в роботі податкового менеджера.  
10. Концепція модернізації ДФС в Україні. 
11. Призначення, звільнення та компетенція податкового керуючого. 
12. Погашення податкового боргу державних або комунальних підприємств. 
13. Погашення податкового зобов’язання або податкового боргу у разі ліквідації чи 
реорганізації платника податків. 
14. Облік великих платників податків в органах ДФС. 
15. Облік платників окремих податків в органах ДФС. 
16. Організація розшуку суб’єктів господарювання, які ухиляються від обліку та сплати 
податків.  
17. Порядок надходження та комп’ютерної обробки податкової звітності платників 
податків в електронному вигляді. 
18. Напрямки удосконалення інформаційних систем і технологій, що  застосовуються 
в податкових органах. 
19. Податковий контроль в сфері місцевого оподаткування: проблеми та шляхи їх 
вирішення. 
20. Напрямки удосконалення податкового контролю в сфері оподаткування доходів 
громадян. 
21. Удосконалення організації податкової роботи щодо декларування доходів 
громадян.  
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22. Порядок роботи податкових органів при здійсненні аналізу діяльності платників 
податків, які мінімізують податкові зобов’язання при визначенні податку на прибуток.  
23. Організація роботи органів ДФС з податковими векселями. 
24. Організація кабінетного аудиту. 
25. Проблеми організації проведення документальних перевірок. 

 

10. Вимоги до засобів діагностики, критерії  

та процедури оцінювання навчальних досягнень 

 
Інформаційною базою для формування засобів діагностики (тестів відкритого чи 

закритого типу) є система компетентностей, що передбачена даною програмою.  
 Вимоги до засобів діагностики, критерії та процедури оцінювання навчальних 

досягнень формуються згідно з Положенням про організацію атестації здобувачів 
вищої освіти Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий 
університет»,  Положенням про організацію освітнього процесу за Європейською 
кредитною трансферно-накопичувальною системою. Стандарт вищої освіти 
Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» / Нац. 
гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 25 с. 

 

11. Вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни 

 
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, має бути 

розташований на сайті кафедри ЕАіФ та повинен містити [2]: 
1. Робочу програму дисципліни; 
2. Навчальний контент (інформаційне забезпечення лекцій); 
3. Методичне забезпечення практичних занять;  
4. Матеріали методичного забезпечення самостійної роботи студента щодо: 

- попереднього опрацювання інформаційного забезпеченням за кожним 
модулем (темою); 

- розв’язання завдань самоконтролю за кожною темою; 
- виконання індивідуального розрахункового завдання; 
- підготовки до захисту індивідуального розрахункового завдання; 
- підготовки до підсумкового контролю; 

5. Завдання комплексної контрольної роботи для підсумкового контролю рівня 
сформованості дисциплінарних компетентностей 

 

12. Рекомендована література 

12.1 Основна  
1. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 No 2755-VI: За станом на 01.01.2011 
[Електронний ресурс] / Законодавство України. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17 
2. Бечко, П. К. Податковий менеджмент [Текст] : навчальний посібник / П. К. Бечко, Н. 
В. Лиса ; Мін-во освіти і науки України, Мін-во аграрної політики України, Уманський 
держ. аграрний ун-т. –К. : ЦУЛ, 2009.–288 с.–ISBN 978-966-364-828-6. 
3. Податковий менеджмент [Текст] : підручник /Ю. Б. Іванов [та ін.]. –К. : Знання, 
2008.–525 с. –ISBN 978-966-346-501-2. 
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12.2 Допоміжна  
1. Мединська , Т. В. Податкова система [Текст] : навчальний посібник / Т. В. 
Мединська , Н. І. Власюк. –2-ге вид., допов.і переробл. –Львів : Магнолія 2006, 2010.–
276 с.-(Вища освіта в Україні). –ISBN 978-966-2025-64-4. 
2. Рева, Т. М. Податковий менеджмент [Текст] : навчальний посібник / Т. М. Рева ;Мін-
во освіти і науки України, Мін-во фінансів України, Дніпропетровський держ. Фінансово-
економічний ін-т. –Вид. 2-ге, перер. та доп. –К. : ЦНЛ, 2005. –304 с. –ISBN 966-8365-
89-5. 
3. Коцупатрий , М. М. Податковий облік і звітність [Текст] : навчальний посібник / М. М. 
Коцупатрий, С. І. Ковач, В. В. Мельничук. –2-ге вид., без змін. –К. : КНЕУ, 2009. –312 
с.-ISBN 966-574-847-5. 
4. Демиденко, Л. М. Податкова система [Текст] : навчальний посібник / Л. М. 
Демиденко, Ю. Л. Субботович ; Мін-во освіти і науки України, КНУ ім.Т.Г.Шевченка. –
К. : ЦУЛ, 2007. –184 с. –ISBN 978-966-364-471-4. 
5. Бечко, П. К. Основи оподаткування [Текст] : навчальний посібник / П. К. Бечко, О.А. 
Захарчук ; Мін-во освіти і науки України, Мін-во аграрної політики України, Уманський 
держ. аграрний ун-т. –К. : ЦУЛ, 2009. –168 с. –ISBN 978-966-364-829-3. 
6. Онищенко, В. А. Податковий контроль (основи організації) [Текст] : посібник / В. А. 
Онищенко. –К. : Ред. ж-лу «Вісник податкової служби України», 2002. –432 с. –ISBN 
966-95656-8-5. 
7. Тимченко, О. М. Податковий менеджмент [Текст] : навчально-методичний посібник 
/ О. М. Тимченко ; Мін-во освіти і науки України , КНЕУ. –К. : КНЕУ, 2001. –150 с. –ISBN 
966-574-205-1. 
8. Ярема, Б. П. Податковий менеджмент [Текст] : навчальний посібник / Б. П. Ярема, 
В. П. Маринець. –Львів : Магнолія2006, 2009. –224 с. –(Вища освіта в Україні). –ISBN 
966-8340-63-9. 
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Додаток А 

Таблиця А1 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам 

НРК 

 
Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Здатність проводити дослідження та 
генерувати нові ідеї 

 +   

Здатність проявляти лідерські навички    + 
Здатність вести переговори та розв’язувати 
конфлікти 

  +  

Здатність до мотивації та досягнення 
спільної мети 

  +  

Здатність приймати обґрунтовані рішення    + 
Здатність працювати автономно    + 
Здатність працювати у міжнародному 
просторі 

  +  

Здатність використовувати 
фундаментальні закономірності розвитку 
системи оподаткування у поєднанні з 
дослідницькими і управлінськими 
інструментами для здійснення 
професійної та наукової діяльності 

 

 

 

+ 

   

Здатність аналізувати причини податкової 
заборгованості платників, типові 
порушення чинного законодавства з 
питань оподаткування 
 

  

+ 

  

Здатність використовувати теоретичний та 
методичний інструментарій для 
моделювання податкових платежів 
суб’єктів господарювання 
 

 

 

+ 

   

Здатність застосовувати управлінські 
навички в умовах визначеності, 
невизначеності, ризику, конфлікту інтересів 
у системі оподаткування 
 

  

+ 
 

+ 

 

Здатність оцінювати дієвість наукового, 
аналітичного і методичного інструментарію 
для обґрунтування управлінських рішень у 
сфері оподаткування. 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
  

Здатність демонструвати поглиблені знання 
у сфері податкового менеджменту 

 

+ 

   

Здатність використовувати положення 
і методи дослідження інших наук для 
розв’язання професійних та наукових задач 
у сфері податкового менеджменту 

  

 

+ 

  

Здатність формулювати наукові завдання у 
сфері податкового менеджменту, обирати 
напрями і методи досліджень 

 

  

+ 

  

Здатність до пошуку, використання та 
інтерпретації інформації для вирішення 
професійних і наукових завдань в сфері 
податкового менеджменту 

  

 

+ 
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Здатність розробляти ефективні рішення з 
використанням норм податкового 
законодавства 
 

  

+ 

  

+ 

Здатність розробляти завдання для 
проектування інформаційних систем 
податкового менеджменту 

  

+ 
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Таблиця А2 

Матриця відповідності визначених програмою дисципліни «Податковий менеджмент»  

результатів навчання та компетентностей 

 
Програмні результати навчання 

Інтегральна 
компетентність 

Компетентності 

Загальні  

 

Спеціальні (фахові)  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Планувати та управляти часом при проведенні 
досліджень 

            +                   

Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, 
здійснювати інноваційну діяльність 

+ + 
                 

Демонструвати навички самостійного прийняття 
рішень, бути лідером, нести відповідальність за 
стратегічний розвиток команди 

 

+ 

  

+ 

                

Використовувати навички ведення переговорів та 
розв’язання конфліктів в професійній діяльності та 
при проведенні досліджень 

 

+ 

   

+ 

               

Проявляти вміння працювати в команді, мотивувати та 
управляти роботою інших для досягнення спільної 
мети 

 

+ 

    

+ 

              

Оцінювати сучасний стан системи оподаткування і 
приймати обґрунтовані рішення 

 

+ 

     

+ 

+ 

             

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 
мислення, відкритості до нових знань, оцінювати 
результати автономної роботи і нести відповідальність 
за особистий професійний розвиток 

 

 

+ 

      

+ 

            

Обирати методи адаптації та напрями використання 
міжнародних стандартів та нормативів в професійній 
діяльності 

 

+ 

      
+ 

           

Використовувати фундаментальні закономірності 
розвитку системи оподаткування у поєднанні з 
дослідницькими і управлінськими інструментами для 
здійснення професійної та наукової діяльності 

 

+ 

        

+ 

          

Вміти обґрунтовувати напрями удосконалення 
податкового законодавства 

+         +          

Здійснювати моделювання податкових платежів 
суб’єктів господарювання 

+          +         
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Демонструвати управлінські навички у сфері 
податкового менеджменту 

+          
 

+        

Обґрунтувати управлінські рішення у сфері 
податкового менеджменту та оцінювати їх 
ефективність 

+           
 

+       

Застосовувати поглиблені знання в сфері податкового 
менеджменту для прийняття рішень 

+             +      

Адаптувати положення та методи дослідження інших 
наук для розв’язання професійних та наукових задач у 
сфері податкового менеджменту 

+             
 +     

Виявляти проблеми, визначати наукові завдання у 
сфері оподаткування і обирати методи для їх 
розв’язання 

+             
  +    

Систематизувати та аналізувати інформацію для 
вирішення професійних та наукових завдань в сфері 
податкового менеджменту 

+             
   +   

Розробляти ефективні рішення з використанням норм 
податкового законодавства 

+             
    +  

Розробляти завдання для проектування 
інформаційних систем податкового менеджменту 

+             
     + 

Здійснювати самостійне дослідження та презентувати 
його результати з вмінням виокремлювати особистий 
внесок 

            

            + 

 

+ 
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Навчальне видання  
 
 

 
Цуркан Ірина Миколаївна 
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