
Дисципліна Податкове планування 

Рівень ВО другий (магістерський)  

Курс 2 маг 

Обсяг 3,0 кредити  

Мова викладання  українська 

Кафедра Обліку, оподаткування та технологій електронного 
бізнесу 

Вимоги до початку 
вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Податкове 
планування» значно підвищиться, якщо здобувач вищої 
освіти попередньо опанував матеріалом таких дисциплін 
«Облік і оподаткування», «Система оподаткування», 
«Менеджмент», «Податкова система», «Бюджетний 
менеджмент». 

Що буде вивчатися Прогнозування і планування податкових надходжень; 
Методи прогнозування і планування податкових 
надходжень; Методичні аспекти прогнозування податків 
та зборів; Організація і методика податкового планування 
на мікрорівні;  податкове навантаження господарюючого 
суб’єкта; Міжнародне корпоративне податкове 
планування. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість формування у 
студентів комплексу знань та вмінь з аналізу податків та 
прийняття управлінських рішень в сфері податкового 
планування 

Чому можна 
навчитися/результати 
навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується 
досягнення таких програмних результатів навчання:  
1. Використовувати фундаментальні закономірності 
розвитку фінансів, банківської справи та страхування у 
поєднанні з дослідницькими і управлінськими 
інструментами для здійснення професійної та наукової 
діяльності. 
 2. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих 
наукових підходів і методів до конкретних ситуацій 
професійної діяльності. 3. Відшуковувати, обробляти, 
систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну 
для вирішення професійних та наукових завдань у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування.  
4. Доступно і аргументовано представляти результати 
досліджень усно і письмово, брати участь у фахових 
дискусіях.  
5. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, 
етичні принципи та загальнолюдські цінності.  
8. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування та управляти 
ними.  



Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають 
здобути компетентності:  
1.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми  
2.Здатність генерувати нові ідеї (креативність)  
3.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел  
4.Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 
галузей знань/видів економічної діяльності)  
5.Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності 
6.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 
7.Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт  
8.Здатність формувати та використовувати облікову 

інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях 
підвищення ефективності, результативності та соціальної 
відповідальності бізнесу  
9.Здатність застосовувати теоретичні, методичні і 

практичні підходи щодо організації обліку, контролю, 
планування та оптимізації податкових розрахунків  
10.Здатність застосовувати методи і методики 

аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту 
з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах 
невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації  
11. Здатність формулювати завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати сучасні методи фінансового 
та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування 
у відповідності зі стратегічними цілями підприємства  
12. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших 
користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування.  
13. Здатність проводити наукові дослідження з метою 
вирішення актуальних завдань теорії, методики, 
організації та практик иобліку, аудиту, аналізу, контролю 
та оподаткування.  

Інформаційне 
забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти 
лекцій, навчальні посібники, підручники, навчально-
методичні посібники, електронні підручники і посібники, 
методичні вказівки (рекомендації) до проведення 
практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 
студентів, довідниково-інформаційні дані для розвязання 
задач (таблиці, схеми), онлайн консультування. 

Форма проведення 
занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 
контроль 

екзамен 

 



 


