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Мошковська Олена Анатоліївна
Загальний науково-педагогічний стаж роботи 38 років. З

2004 р. працює в Київському національному торговельно-
економічному університеті на посаді доцента, а з 2017 р. – на
посаді професора кафедри обліку та оподаткування
КНТЕУ.

У 1986 р. захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук на тему "Основні
напрямки підвищення ефективності формування та
використання матеріально-технічної бази з доставки молока
на переробні підприємства Української РСР".

У 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук на тему «Управлінський
облік на молокопереробних підприємства», опублікувала
більш, ніж 280 наукових та навчально-методичних праць



Тематичний план дисципліни для спеціальності 

«Облік.   оподаткування та оцінювання в бізнесі» 

денної форми навчання

Назва теми

Кількість годин

Форми 

контролю
Усього

годин/

кредитів

з них

Лекції
практичні 

заняття/МК

Самостійна 

робота 

студентів

Сутність, функції та місце 

планування податків і 

зборів в системі 

управління 

підприємством

27 4 4 19 УО

Методика планування 

податків в податковій 

політиці підприємства

47 6 6 35 СЗ; ТЗ

Організація облікового 

забезпечення

податкового планування

25 4 2 19 СЗ

Аналіз виконання податкових 

бюджетів
38 4 4 30 СЗ; ТЗ

Оптимізація податкового 

навантаження
43 4 6 33 УО, ТЗ,КР

Разом 180 /6 22 22 136 -

Підсумковий контроль – екзамен



Мета і завдання дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни
«Облікове забезпечення податкового
планування» є формування у студентів
компетентностей щодо облікового забезпечення
оптимізації податкових платежів суб’єктів
господарювання в рамках діючого
законодавства.

Завданнями дисципліни є:

1) Вивчення теоретико - організаційних засад і
нормативно-правової бази облікового
забезпечення податкового планування;

2) Набуття навичок формування облікового
забезпечення щодо планування податкового
навантаження;

3) Засвоєння основних принципів обґрунтування
господарських рішень з врахуванням факторів
оптимізації податків та податкових ризиків.



Результат вивчення

Результатами вивчення дисципліни 

є засвоєння теоретичних знань і 

набуття навичок з планування 

податків, зборів, інших обов’язкових 

платежів, формування облікового 

забезпечення податкового 

планування



Студент повинен вміти
За підсумками вивчення дисципліни студент повинен 

вміти:

застосовувати у практичній діяльності законодавчі та
нормативні акти для планування податків;

нараховувати окремі податки і збори, заповнювати
податкову звітність;

застосовувати податкові технології для досягнення
цілей економічної діяльності підприємства;

обліковувати різні податки, визначати об’єкти
оподаткування;

вести оперативний облік податкових платежів та
податкових надходжень;

вміти формувати інформацію щодо планування
повноти та сплати податків і зборів у межах різних
податкових режимів;

вміти приймати управлінські рішення на основі
бюджету податків і зборів.


