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Завдання 

дисципліни 

Мета вивчення 

дисципліни

Предмет вивчення 

дисципліни

Теоретико-прикладні засади прийняття

управлінських рішень в сфері податкового

планування

Формування у студентів компетентностей щодо

оптимізації податкових платежів суб’єктів

господарювання в рамках діючого законодавства.

Вивчення принципів, елементів і етапів податкового

планування і його місце в загальному плануванні

підприємницької діяльності; вивчення існуючих

пільг та шляхів законного зниження податкового

тягаря; освоєння основних способів мінімізації

податкових платежів; відпрацювання практичних

навичок з прийняття рішень в області оптимізації

податкових платежів



Фахові компетентності
● Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

● Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами

з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

● Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у

відповідності з вимогами менеджменту підприємства.

● Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку,

контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.

● Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно

інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття

ефективних управлінських рішень.

● Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання

впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної

діяльності.

● Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та

інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

● Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії,

методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.



Програмні результати навчання
● Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень,

самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення

сучасних проблем економіки та управління.

● Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні

підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта

господарюваннящодо облікової інформації.

● Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів

господарювання.

● Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання

впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики.

● Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю

та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську

практику.

● Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені

стосунки з членами колективу (команди), контактними аудиторіями.
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:
Тема 1. Податкове планування у системі управління підприємством

Тема 2. Оцінка податкового навантаження та планування податкових

платежів на майбутній період

Тема 3. Вибір системи оподаткування

Тема 4. Регулювання суми податків

Тема 5. Податкова звітність як елемент податкового планування

Тема 6. Податкове планування податку на прибуток

Тема 7. Податкове планування податку на додану вартість

Тема 8. Податкове планування інших податків і зборів

Тема 9. Відповідальність платників податків

Тема 10. Офшорні та спеціальні економічні зони як засіб оптимізації

податкових платежів
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