
Податкове планування та оптимізація податкових розрахунків в обліку 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів знань і 

навичок стосовно обґрунтування господарських рішень з врахуванням факторів 

оптимізації податків та податкових ризиків.  

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення теоретико-організаційних 

засад податкового планування; засвоєння основних принципів обґрунтування 

господарських рішень з врахуванням факторів оптимізації податків та податкових 

ризиків; набуття навиків самостійного складання проекту податкового планування. 

Компетентності:  

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

Спеціальні (фахові) компетентності (СК):  

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 

прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу.  

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.  

СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення 

сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в 

умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.  

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту 

і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування.  

Програмні результати навчання: 

ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати 

діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 

господарювання.  

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності 

суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства.  

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  

ПР24. Вміти формувати облікову інформацію за стадіями облікового процесу, 

контролювати якість оперативної інформації, що використовується для прийняття 

управлінських рішень 

Методи навчання: 

- словесні методи (лекція); 

- наочні методи (демонстрування, спостереження); 

- практичні методи (практичні роботи, робота з навчально-методичною 

літературою); 

- методи усного контролю (усне опитування, обговорення теоретичних питань); 



- методи письмового контролю (контрольна робота, письмове виконання 

практичних завдань); 

- комп’ютерні і мультимедійні методи (використання мультимедійних 

презентацій), дистанційне навчання. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Податкове планування в системі загального планування підприємства 

Тема 2. Податкові ризики в заходах податкового планування.  

Тема 3. Види та етапи податкового планування на підприємстві. 

Тема 4. Методика та організація податкового планування на підприємстві.  

Тема 5. Методика розрахунку показників податкового навантаження та оцінка 

ефективності податкового планування суб’єкта господарювання.  

Тема 6. Податкове планування окремих податків і зборів. 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин – 90 год. 

Кількість кредитів – 3,0. 

Форма семестрового контролю – залік. 


