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ЗМІСТ  ДИСЦИПЛІНИ 
«СТРАТЕГІЧНИЙ  ПОДАТКОВИЙ  
МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
 

Автором надані рекомендації щодо змісту навчальної дисципліни «Стратегічний подат-
ковий менеджмент» для другого (магістерського) рівня  вищої освіти галузі знань 07 «Уп-
равління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітня програма 
«Податковий менеджмент», спеціалізація «Податковий менеджмент». 

Результат дослідження має теоретичну і практичну цінність в частині формування прак-
тичних компетенцій у майбутніх фахівців з обліку і оподаткування при вивченні дисципліни 
«Стратегічний податковий менеджмент». 
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вий менеджмент, облік і оподаткування. 

 

ПОСТАНОВКА  ПРОБЛЕМИ 

Податкова система країни стрімко зміню-
валася за останні 27 років з моменту отриман-
ня незалежності Україною. Швидкі зміни, зо-
крема в оподаткуванні вимагають кваліфіко-
ваних кадрів, які можуть здійснювати не тіль-
ки ефективне керівництво в короткостроково-
му періоді, але й приймати стратегічні управ-
лінські рішення, стосовно сталого розвитку 
оподаткування країни на довгострокову перс-
пективу. Наразі, відсутня навчальна дисцип-
ліна «Стратегічний податковий менеджмент» 
для спеціальності 071 «Облік і оподатку-
вання», спеціалізація «Податковий менедж-
мент», яка забезпечує формування відповід-
них компетенцій у фахівців з обліку і оподат-
кування. 

АНАЛІЗ  ОСТАННІХ  ДОСЛІДЖЕНЬ   
ТА  ПУБЛІКАЦІЙ.  МЕТА СТАТТІ 

Питанням підготовки фахівців з обліку і 
оподаткування присвячено чимало праць віт-
чизняних авторів. Добраш А.А. [1] розглядає 
впровадження новітніх інформаційних техно-
логій навчання під час підготовки фахівців з 
обліку і аудиту. Кіндрацька Л.М. [2] пропонує 
нову ідеологію формування бухгалтерської 
професії в Україні. Ковач С.І. [3] удосконалює 
інформаційно-комунікаційне забезпечення під 

час вивчення науки «Облік і звітність в опода-
ткуванні». Матюха М.М. [4] досліджує мето-
дику викладання облікових процесів господар-
ської діяльності підприємства із використан-
ням інформаційної системи «1С: Підприємст-
во». Панасейко С.М. та Панасейко І.М. [5] ви-
вчають методику викладання дисципліни «Ін-
формаційні системи і технології бухгалтер-
ського обліку». Чижевська Л.В. [6] пропонує 
методику викладання облікових дисциплін. 

Метою наукового дослідження є розро-
блено змісту навчальної дисципліни «Стра-
тегічний податковий менеджмент» в розрізі 
відповідних тем для спеціальності 071 «Об-
лік і оподаткування», спеціалізації «Подат-
ковий менеджмент». 

ВИКЛАД  ОСНОВНОГО  
МАТЕРІАЛУ  ДОСЛІДЖЕННЯ 

В наших попередніх дослідженнях було ро-
зглянуто питання формування практичних 
компетенцій фахівців з обліку і аудиту при 
вивченні дисципліни «Облік і звітність в опо-
даткуванні» [7] та дисципліни «Звітність під-
приємств» [8]. 

Навчальна дисципліна «Стратегічний пода-
тковий менеджмент» є однією із складових 
комплексної підготовки фахівців галузі знань 
07 «Управління та адміністрування», спеціа-
льності 071 «Облік і оподаткування», освіт-
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ньої програми «Податковий менеджмент», 
спеціалізації «Податковий менеджмент». 

Наведемо матрицю відповідності компете-

нтностей результатам навчання за дисциплі-
ною «Стратегічний податковий менеджмент» 
представлена в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

МАТРИЦЯ  ВІДПОВІДНОСТІ  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  РЕЗУЛЬТАТАМ  НАВЧАННЯ 
ЗА  ДИСЦИПЛІНОЮ  «СТРАТЕГІЧНИЙ  ПОДАТКОВИЙ  МЕНЕДЖМЕНТ» 

Компетентності 

Результати навчання 

Знан-
ня 

Умін-
ня 

Комуні-
кація 

Автономність та 
відповідальність 

ЗК 3 

Здатність проводити науково-дослідну, аналітичну та інно-
ваційну діяльність з метою отримання нових знань та їх ви-
користання для експертної оцінки господарських ситуацій і 
прийняття управлінських рішень. 

+ + ‒ + 

ЗК 5 
Здатність здійснювати педагогічну діяльність з використан-
ням інноваційних освітніх технологій. 

+ ‒ + + 

ЗК 8 
Здатність застосовувати навички публічних ділових і науко-
вих комунікацій з використанням інформаційних технологій 
задля вирішення поставлених завдань. 

+ + + ‒ 

ЗК 11 
Здатність дотримуватись норм і принципів професійної ети-
ки, а також розуміння відповідальності за прийняття рішень 
у професійній діяльності. 

‒ + ‒ + 

ФК 4 

Вміння формувати фінансову звітність за міжнародними 
стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати й використо-
вувати відповідну інформацію для прийняття управлінських 
рішень. 

+ ‒ + + 

ФК 6 

Здатність використовувати міжнародні стандарти контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супу-
тніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в про-
цесі практичної діяльності. 

+ + ‒ + 

ФК 11 
Вміння планувати і проводити наукові дослідження, готува-
ти результати наукових робіт до оприлюднення. 

‒ + + + 

ФК 13 
Здатність застосовувати загальнонаукові та спеціальні ме-
тоди наукових досліджень, спрямовані на пізнання дослі-
джуваних економічних явищ і процесів.  

+ + + + 

ФК 15 

Знати національне та міжнародне законодавство з трансфе-
ртного ціноутворення (ТЦУ), правила і методи ТЦУ, прин-
ципи визначення контрольованих операцій та роль ТЦУ в 
системі оподаткування. 

+ + + + 

ФК 17 

Вміти користуватись Податковим Кодексом України з ме-
тою віднайдення альтернативних рішень в частині оптима-
льного податкового навантаження на основі порівняння бу-
хгалтерського та податкового законодавства та особливос-
тей діяльності підприємства. 

+ + + + 

 
З урахуванням досвіду провідного вітчизня-

ного економічного ВНЗ ‒ ДВНЗ «Київський на-
ціональний економічний університет імені Ва-
дима Гетьмана», автором на основі матриці ком-

петентностей (табл. 1) розроблений зміст нав-
чальної дисципліни «Стратегічний податковий 
менеджмент», що складається з наступних тем. 

Тема 1. Стратегічна податкова політика 
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України: 
1.1. Сутність податкової політики як стра-

тегічного напряму забезпечення збалансова-
ності державного бюджету. 

1.2. Напрями стратегічної податкової полі-
тики України. 

1.3. Податкова політика в України в страте-
гії економічного розвитку. 

Тема 2. Прогнозування обсягів податкових 
надходжень в бюджет України: 

2.1. Податкові надходження у формуванні 
бюджетів. 

2.2. Прогнозування обсягів податкових на-
дходжень в розрізі окремих податків і зборів. 

2.3. Оптимізація прогнозування обсягів по-
даткових надходжень. 

Тема 3. Планування податків і зборів як ос-
нова стратегічного податкового менеджменту: 

3.1. Елементи системи планування податків 
і зборів. 

2.2. Технологія планування податкових на-
дходжень до бюджетів України. 

3.3. Нормативне регулювання системи пла-
нування податкових надходжень. 

Тема 4. Механізм податкового адміністру-
вання в плануванні податкових надходжень 
розвитку податкової системи України: 

4.1. Механізм адміністрування податків і 
зборів. 

4.2. Складові системи адміністрування по-
датків і зборів в забезпеченні стратегії розвит-
ку податкової системи. 

4.3. Напрями розвитку системи адміністру-
вання податків і зборів. 

Тема 5. Технології управління інформацією 
в ДФС: 

5.1. Організаційна структура ДФС та інфо-
рмаційні зв’язки. 

5.2. Напрями руху інформації в управлінні 
апаратом ДФС та відносин з платниками. 

5.3. Єдиний кабінет платника податків як 
засіб обміну інформацією між платником по-
датків на ДФС. 

Тема 6. Економічний аналіз сплати подат-
ків і зборів в ДФС: 

6.1. Зміст і призначення економічного ана-
лізу сплати податків і зборів. 

6.2. Методика аналізу рівня надходження 
основних податків і зборів в Україні. 

6.3. Використання результатів аналізу по-
датків і зборів у стратегічному податковому 
менеджменті. 

Тема 7 – Система контролю податкових ри-
зиків: 

7.1. Типи податкових ризиків. 
7.2. Технологія виявлення та оцінки подат-

кових ризиків. 
7.3. Процедури попередження податкових 

ризиків. 
Тема 8. Використання нефінансової інфор-

мації щодо діяльності підприємств в цілях по-
даткового контролю: 

8.1. Нефінансова інформація як джерело 
даних для податкового контролю. 

8.2. Оцінка не фінансової інформації в ці-
лях податкового контролю. 

8.3. Техніка виявлення податкових пору-
шень на основі не фінансової інформації. 

    
ВИСНОВКИ  ТА  ПЕРСПЕКТИВИ  ПОДАЛЬШИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ 

В процесі проведеного дослідження висвітлено питання змісту дисципліни «Стратегічний 
податковий менеджмент». Отриманий результат буде корисним для використання виклада-
чами ВНЗ при викладанні дисципліни «Стратегічний податковий менеджмент», а також кур-
сами підвищення кваліфікації фахівців з обліку і оподаткування. Результат дослідження має 
теоретичну і практичну цінність в частині формування змісту дисципліни «Стратегічний по-
датковий менеджмент». Практичне значення отриманих результатів полягає в прикладній 
спрямованості теоретико-методологічних положень, рекомендацій щодо формування змісту 
дисципліни «Стратегічний податковий менеджмент» для спеціальності 071 «Облік і оподат-
кування», спеціалізація «Податковий менеджмент». 
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