
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

‟ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ”  

Дисципліна за вибором студента 

 

Предмет навчальної дисципліни 
Ппроцес прийняття управлінських рішень в сфері податкового планування. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Формування у студентів комплексу знань та вмінь щодо аналізу податків та прийняття 

управлінських рішень в сфері податкового планування. 

 

Основні завдання 

- 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. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Вивчення навчальної дисципліни ‟Податкове планування”  ґрунтується на знанні  таких 

навчальних дисциплін як ‟Податкова система”, ‟Бюджетна система”, ‟Податковий менеджмент”, 

‟Бюджетний менеджмент”. 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати: 

‒ теоретичні основи державного та корпоративного податкового планування;  

‒ принципи, елементи і етапи податкового планування;  

‒ сутність державного планування та прогнозування податкових надходжень;  

‒ чинники, які впливають на якість прогнозування і планування. 

 

б) уміти: 

‒ розрізняти поняття, які застосовуються у податковому плануванні та вірно оперувати ними;  

‒ застосовувати основні законні способи зниження податкових зобов'язань;  

‒ самостійно вивчати нормативні документи, що регламентують порядок обчислення і сплати 

податків;  

‒ розраховувати суми податкових платежів і вибирати їх оптимальний варіант. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Податкове планування: сутність та критерії  

Тема 2. Організація і методика податкового планування на макрорівні. 

Тема 3. Податкове планування як елемент загального планування підприємства. 
Тема 4. Податкові ризики в ході податкового планування. 
Тема 5. Оцінка ефективності податкового планування. 

Тема 6. Міжнародне корпоративне податкове планування. 

 

Кафедра: державних та місцевих фінансів 

Мова викладання: українська 

Форма організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття, практичні заняття 

Форма підсумкового контролю: залік 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес:  д.е.н., доцент  Ярема Я. Р. 
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