
 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 

Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

 

СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» 

 

 

Освітньо-професійна програма «Бакалавр менеджменту» 

Спеціальність 073 Менеджмент 

галузі знань 07 Управління та адміністрування  

(http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=2) 

Назва навчальної 

дисципліни  
Податковий менеджмент 

Викладач 

Лекційні заняття: Синчак Віктор Петрович (http://www.univer. km.ua/ kafedra. 

php?kafid=16&w=sklad), завідувач кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування, доктор економічних наук, професор. 

Семінарські заняття, консультації: Піхняк Тетяна Андріївна 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad), доцент кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, кандидат 

економічних наук 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: synchak@univer.km.ua 

Профіль у соціальних мережах: https://www.facebook.com/synchak 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8957-3654 

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=8lEcp-sAAAAJ 

 

Електронна адреса: t_pikhniak@univer.km.ua 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3301-34595 

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=HWZnM4IAAAAJ 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Податковий менеджмент»:fovamty 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8,  

ауд. 410: 

Синчак Віктор Петрович: вівторок з 15.00 до 16.20; 

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8,  

ауд. 408: 

Піхняк Тетяна Андріївна: четвер з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим розкладом. 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Дисципліна «Податковий менеджмент» спрямована на  формування у 

здобувачів вищої освіти теоретичних, організаційних та практичних  основ 

функціонування податкового менеджменту в Україні, навичок використання 

основних категорій, форм, методів, засобів податкового менеджменту, 

http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad)
https://orcid.org/0000-0001-8957-3654
https://scholar.google.com/citations?user=8lEcp-sAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?user=HWZnM4IAAAAJ
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здатності розв’язувати практичні завдання у сфері управління 
оподаткуванням та  приймати оптимальні управлінські рішення в умовах 

ризику, конфлікту інтересів.  

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 1. Здатність визначати та описувати властивості і характеристики бізнес-

середовища та бізнес-структур 

СК 2. Здатність аналізувати результати діяльності бізнес-структур, зіставляти 

їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища 

СК 3. Здатність визначати перспективи розвитку бізнесу 

СК 6. Здатність діяти соціально-відповідально і свідомо 

СК 8. Здатність планувати діяльність бізнес-структур та управляти часом 

СК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані управлінські рішення 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства 

ПР 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації 

ПР 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації 

ПР 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – четвертий, семестр – восьмий. 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Дисципліни, що передують вивченню дисципліни «Податковий менеджмент»: 

ППО 5  Фінанси, гроші та кредит 

ППО 7.2 Основи господарського права 

ППО 7.3 Основи трудового права 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3,5 кредити ЄКТС / 105 годин, у тому числі, самостійної роботи - 53 години, 

лекційних - 26 годин, семінарських - 26 годин 

Форма навчання  денна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції (проблемні, контактні, інтерактивні), семінарські, практичні заняття із 

розв’язанням ситуаційних завдань, практичних ситуацій, використання 

ділових ігор, виконання самостійних (в т.ч. індивідуальних) дослідницьких 

завдань, екзамен. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

Години  

(лек. / 

сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 
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підсумкового 

контролю 

2/2/4 

Теоретичні та 

організаційні основи 

податкового 

менеджменту 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/2/4 
Облік платників 

податків 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція –0,8 

Семінарське 

заняття – 5; 

СРС – 1,0  

2/2/4 
Облік податкових 

надходжень 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/2/4 
Порядок погашення 

податкового боргу 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1,0 

2/2/4 
Перевірки державних 

податкових органів 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/4/4 

Контрольна робота 

податкових органів у 

сфері непрямого 

оподаткування 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5;5 

СРС – 1,0 

2/2/4 

Контроль за 

правильністю 

нарахування та 

своєчасністю сплати 

до бюджету податку 

на прибуток 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1,0 

2/2/4 

Контроль податкових 

органів у сфері 

оподаткування 

доходів громадян 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/2/4 
Особливості 

податкового 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

Лекція – 0,8 

Семінарське 
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контролю за 

альтернативних 

систем 

оподаткування 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

заняття – 5 

СРС –1,0 

2/2/4 

Податковий контроль 

за справлянням 

рентної плати 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1,0 

-/-/4 

Контроль податкових 

органів  у системі 

екологічного 

оподаткування 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція –  

Семінарське 

заняття –  

СРС –1,0 

2/1/4 

Контроль за 

правильністю 

справляння податку 

на майно та місцевих 

зборів 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС –1,0 

2/1/2 

Відповідальність 

платників податків за 

порушення 

податкового 

законодавства 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС –1,0 

2/2/3 Митний контроль 

Слайдові презентації, 

дискусійне обговорення 

проблемних питань, 

вирішення ситуаційних 

завдань,  індивідуальні 

завдання, тестовий 

контроль. 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1,0 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Податковий менеджмент» (розміщені у Google класі 

«Податковий менеджмент» (код приєднання: fovamty)  та в електронній 

бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Податковий менеджмент» (у Google класі 

«Податковий менеджмент» (код приєднання: fovamty) та в електронній 

бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php). 

Залік письмовий. Структура залікового білету включає                                                    

1  теоретичне  питання, 1 ситуаційне завдання, 5 тестових завдань. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Воронська О. О. Податки в Україні: від теорії до практики: Навчальний 

курс. Київ: Акцент ПП. 2018. 464 с. 

2. Дема Д.І. Податковий менеджмент: навч. посібник Київ: Алерта, 2017.                    

256 с. 

3. Дубовик О. Ю. Податковий менеджмент у схемах і таблицях: Навчальний 
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посібник. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. 248 с 
4. Зайцев О. В. Податковий менеджмент : підручник. Суми : Сумський 

державний університет, 2017. 412 с. 

5. Мединська Т.В. Спеціальні податкові режими оподаткування : загальні 

положення, облік і звітність: навч. посібник. Київ: Алерта, 2017. 240 с. 

6. Податковий менеджмент : навч. посібник / С. В. Паранчук, А. С. Мороз,                                   

О. С. Червінська, Н. Г. Синютка . Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2017.296 с. 

7. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. № 2755-VI Закон України від 

02.12.2010 р. № 2755-VI (Остання редакція від 18.01.2018. Внесення змін 

(закон від 31.05.2017 N 1389-VIII /1389-19/), ст. 249 . URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
8. Синчак В.П., Самарічева Т. А. Податок на додану вартість у системах 

ціноутворення й оподаткування молокопереробних підприємств. Монографія. 

Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда 

Юзькова, 2019. 180 с. 

9. Синчак В. П. Особливий механізм справляння податків і зборів в умовах 

функціонування спрощеної системи оподаткування. Облік і фінанси. 2020. №2 

(88). С. 103 – 113. 

10. Трансформаційні процеси у податковій системі України: монографія / за 

заг. Ред..  І. С. Волохової. Одеса: Атлант ВОІ СОІУ, 2018. 384 с. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП, 

затверджене рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, введене в 

дію наказом від 08.06.2016 р. № 359/16 (в редакції рішення вченої ради ХУУП 

імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року, протокол № 1, з 01 вересня 

2020 року, наказ ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року № 312 

/20) (http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyuosvitnogo _pro 

tsesu_2020.pdf ) 

Перескладання лекції: в усній формі  

Перескладання семінарських занять: виконання тестових завдань, розміщених 

за кожною темою у Google класі «Податковий менеджмент» (код приєднання:  

(fovamty). 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, введене в дію наказом 

від 08.06.2016 р. № 359/16 (в редакції рішення вченої ради ХУУП імені 

Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року, протокол № 1, з 01 вересня 2020 

року, наказ ХУУП імені Леоніда Юзькова від 28 серпня 2020 року № 312/20) 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyuosvitnogo_protsesu

_2020.pdf ). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 (http://www.univer.km.ua/page/ 
Polozhennya_ratings.pdf). 

Порядок 

отримання 

додаткових балів 

Здобувач вищої освіти може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, 

науково-практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за 

публікацію наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною 

дисципліною.  

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf) 

Зворотній зв’язок 

1. Під час аудиторних занять, консультацій. 

2.За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань здобувачів вищої освіти, що проводяться 

в університеті. 

3. Використання корпоративного засобу для відео -конференцій Google Meet,           

для організації дистанційного навчання – Google classroom. 

 

  

 Викладачі дисципліни: 

завідувач кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, д.е.н., 

професор 

_______________________ Віктор СИНЧАК 

 

  доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, кандидат 

економічних наук 

_______________________ Тетяна ПІХНЯК 

26 жовтня 2020 року 

 

 Затверджено на засіданні кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування 

27  жовтня    2020 року,    протокол № 3. 

Завідувач кафедри ___________                       Віктор СИНЧАК  

                                                                             (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – 0,25 ум.др.арк. 

 


