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ДИСЦИПЛІНА  
«ПОДАТКОВА ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ЗВІТНІСТЬ» 
 
Анотація. Дисципліна «Податкова оптимізація та звітність» належить до переліку дисциплін 
вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта 
та спрямована на формування теоретичних та практичних знань щодо забезпечення 
суб’єктами господарювання дотримання податкового законодавства, правильного 
обчислення, повної та своєчасної сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і 
зборів, встановлених податковим законодавством України. Застосування податків є одним з 
економічних методів керування і забезпечення взаємозв'язку загальнодержавних інтересів із 
комерційними інтересами суб’єктів господарювання незалежно від відомчої 
підпорядкованості, форм власності й організаційно-правової форми. За допомогою податків 
визначаються взаємовідносини платників податків із державою. Одним із важливих факторів 
навчального процесу є ознайомлення аспіранта з діючою практикою оподаткування суб’єктів 
господарювання, створеною податковою системою України та можливістю податкової 
оптимізації та звітності.  
Мета навчальної дисципліни: формування системи базових знань та практичних навичок у 
сфері оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності для кваліфікованого проведення 
операцій з нарахування та сплати окремих видів податків та зборів згідно чинного 
законодавства України суб’єктами господарювання; набуття вмінь здійснювання 
документального оформлення операцій з нарахування та сплати податків, складання 
податкових розрахунків та декларацій, розробки обґрунтованих рекомендацій з визначення 
альтернативних способів оподаткування та знаходження напрямків поліпшення фінансового 
стану суб’єктів господарювання. 
Попередні вимоги: Аспірант повинен: 

- знати теоретичні основи бухгалтерського обліку, фінансового обліку та основ 
оподаткування; 

- володіння елементарними навичками математичного моделювання, економічного 
аналізу, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємств, 
розрахунків податків та платежів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності 
суб’єктів господарювання. 
Змістовні модулі:  

 Податкове планування;  
 Шляхи, методи та ризики податкової оптимізації;  
 Податкові реформи, протидія ДПСУ оптимізації, ризикові господарські операції; 
 Оптимізація податкової звітності; 
 Податковий контроль.  

Мова викладання: українська 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: 2 рік навчання, ДВА 2.18 
Кількість кредитів: 4  
Форма заключного контролю: іспит 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 годин 
аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 год. – 
консультація), 96 годин самостійної роботи. 
Викладач: Мельник Тетяна Григорівна, к.е.н., доц., доцент кафедри обліку та аудиту 
економічного факультету.  
Інформація про викладача: 
https://econom.knu.ua/departments/accounting_and_audit/staff/melnyk/ 
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