


2 

 

 

 

Розробники: Остап’юк Н.А., д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування, професор. 

 

Форма навчання — денна       

Семестр — 1 

Кількість кредитів ECTS — 4 

Форма підсумкового контролю — залік          

Мова(и) викладання українська, англійська         

 

 
Форма навчання — заочна          

Семестр — 2 

Кількість кредитів ECTS — 4 

Форма підсумкового контролю — залік          

Мова(и) викладання українська        

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Остап’юк Н.А., 2020  

© КНЕУ, 2020 

 

 

 



3 

 

 

ЗМІСТ  

ВСТУП…………………………………………………………………………….. 4 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ …………………. 5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1……………………………………………………….. 5 

Тема 1. Податкові спори: сутність та причини виникнення………………………. 5 

Тема 2. Податкове та бухгалтерське законодавство: точки виникнення 

податкових спорів……………………………………………………………………. 

5 

Тема 3. Організаційні та методичні підходи уникнення податкових спорів……... 5 

Тема 4. Предмет та суб'єкти доказування на адміністративній і судовій стадіях 

вирішення податкових спорів………………………………………………………... 

5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2……………………………………………………….. 5 

Тема 5. Процесуальне регулювання вирішення податкових спорів………………. 5 

Тема 6. Облікові інструменти у вирішенні податковими спорів………………….. 5 

Тема 7. Аудит у вирішенні податкових спорів……………………………………... 5 

Тема 8. Судово-економічна експертиза у вирішенні податкових спорів…………. 5 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ……………………………………………………………………… 

6 

 2.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………….. 6 

 2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…. 8 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ……………………………………………………………………… 

9 

 3.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………… 9 

 3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…... 11 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ…………………………………………………………………………. 

12 

 4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної 

роботи……………………………………………………………………………… 

12 

 4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань 

для самостійної роботи………………………………………………………….. 

12 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю – екзамен)…………………………... 

13 

           5.1. Структура екзаменаційного білету……………………………………………… 13 

           5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента………………………… 14 

           5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен………………………… 15 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………… 16 

 6.1. Основна література ……………………………………………………… 16 

6.2. Інформаційні ресурси……………………………………………………… 16 

 

 

 

 

 



4 

 

 

ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Податкові спори та судова практика їх вирішення» є однією із 

складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань    07 «Управління та адміністрування» 
спеціальності    071  «Облік і оподаткування». 

Анотація навчальної дисципліни: 
Податкові спори та судова практика їх вирішення (Tax disputes and jurisprudence to resolve 

them) – це сукупність принципів, методів, форм, прийомів здійснення процедури захисту 

підприємства в податкових спорах на основі використання облікової інформації та з 

дотриманням процесуального законодавства. 

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: Податкові 

спори та судова практика їх вирішення як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість 

базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як:  

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)»”, “Фінансовий облік І”, “Фінансовий облік ІІ”, 

«Звітність підприємств», «Облік та звітність в оподаткуванні», «Облікова політика 

підприємства», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Аудит».  

Мета вивчення дисципліни - формування загальних, глобальних та спеціальних 

компетенцій з питань захисту підприємства в податкових спорах із використанням усього 

законодавчого арсеналу засобів. 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні в студентів цілісної 

системи знань щодо методології оцінювання податкових спорів та судової практики іх 

вирішення. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти сутність податкових 

спорів і вміти їх ідентифікувати; досліджувати можливості вирішення податкових спорів 

на досудовому етапі; набуття вміння оскарження рішень податкових органів на доказовій 

основі бухгалтерського обліку та з дотриманням процесуального законодавства; набути 

сталих навичок організації системи бухгалтерського обліку для обґрунтування позицій 

суб’єкта в податкових спорах та подальшому захисту в суді із дотриманням податкового 

та процесуального, бухгалтерського законодавства; визначення навиків використання 

різних процесуальних способів використання бухгалтерського обліку для забезпечення 

справедливого вирішення податкових спорів. 

Предметом дисципліни є сукупність відносин,  що виникають у сфері податкового 

обліку для забезпечення платника податку при розгляді податкових спорів в 

адміністративному або судовому порядках. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  

результати навчання: 

1. Знання:  
фундаментальних концепцій податкового обліку у вирішенні податкових спорів, 

набутих у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, 

які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в 

контексті дослідницької роботи; критичного осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей.  

2. Уміння:  
розв'язувати складні завдання і проблеми, що потребує оновлення та інтеграції знань, 

часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог провадження 

дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

3. Комунікація:  
здатність працювати у міжнародному та вітчизняному  просторі, застосовувати 

управлінські навички у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансів, 

банківської справи та страхування, зрозуміле і недвозначне донесення власних 

висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які навчаються. 

4. Автономність та відповідальність:   
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продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або 

управлінські рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування, за розвиток професійного знання і 

практик, оцінку стратегічного розвитку команди; здатність до подальшого навчання, 

яке значною мірою є автономним та самостійним. 
 

 

1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 

Тема 1. Податкові спори: сутність та причини виникнення 

Сутність податкових спорів. Причини виникнення податкових спорів. Наслідки 

податкових спорів. 

 

Тема 2. Податкове та бухгалтерське законодавство: точки виникнення податкових 

спорів 

Система бухгалтерського обліку України. Податкові різниці та причини їх 

виникнення. Господарська діяльність підприємства та формування бази оподаткування 

податком на прибуток на ПДВ. 

 

Тема 3. Організаційні та методичні підходи уникнення податкових спорів 

Порядок подання податкових запитів. Порядок отримання податкових 

консультацій. Порядок розгляду актів податкової перевірки та процедури їх 

адміністративного оскарження. 

 

Тема 4. Предмет та суб'єкти доказування на адміністративній і судовій стадіях 

вирішення податкових спорів 

Адміністративне вирішення податкових спорів. Судовий розгляд податкових спорів. 

Предмети доказування в податкових спорах. Суб’єкти доказування в податкових спорах. 

Особливості формування доказової бази для різних видів податків, зборів і платежів. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

Тема 5. Процесуальне регулювання вирішення податкових спорів. 

Правові засади процесу судового розгляду податкових спорів: аналіз процесуального 

кодексу. Порядок дій суб’єкта господарювання в процесі підготовки матеріалів справи для 

оскарження результатів податкової перевірки. Аналіз етапів судового розгляду 

податкового спору. 

 

Тема 6. Облікові інструменти у вирішенні податковими спорів 

Засади бухгалтерського законодавства та їх використання у вирішення податкових 

спорів. Елементи методу бухгалтерського обліку в податкових спорах. Використання 

облікової політики для обґрунтування позиції платника податків в податкових спорах.  

 

Тема 7. Аудит у вирішенні податкових спорів. 

Обов’язковий та добровільний аудит. Превентивний контроль: особливості 

аудиторської перевірки перед податковою перевіркою. Аудиторський висновок у 

процедурах доказування. 

 

Тема 8. Судово-економічна експертиза у вирішенні податкових спорів 

Використання спеціальних знань у процесі вирішення податкових спорів. Судово-

економічна експертиза. Експертне дослідження. Процесуальний статус експертизи та 
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дослідження. Залучення експерта в судовому процесі адміністративного характеру. 

Використання висновку експерта для вирішення податкового спору. Процесуальні 

особливості оцінки експертного висновку. 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 з дисципліни “Податкові спори та судова практика їх вирішення” (обов’язкова) 

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

освітньої програми «Податковий менеджмент» 

Денна форма навчання 

№ заняття Тема заняття 

Види 

навчальних 

занять 

Макси-

мальна 

кіль-

кість 

балів 

За систематичність і активність роботи на аудиторних заняттях 

Змістовий модуль № 1 

1 

Тема 1. Податкові спори: сутність та причини 

виникнення 

Семінар-

робота в 

малих 

творчих 

групах 

2 

2 

Тема 2. Податкове та бухгалтерське законодавство: 

точки виникнення податкових спорів. 

Семінар-

робота в 

малих 

творчих 

групах 

2 

3 

Тема 3. Організаційні та методичні підходи 

уникнення податкових спорів. 

Семінар-

вирішення 

ситуаційних 

вправ 

2 

4 

Тема 4. Предмет та суб'єкти доказування на 

адміністративній і судовій стадіях вирішення 

податкових спорів 

Семінар-

вирішення 

ситуаційних 

вправ 

2 

5 

Тема 4. Предмет та суб'єкти доказування на 

адміністративній і судовій стадіях вирішення 

податкових спорів 

Семінар-

робота в 

малих 

творчих 

групах 

2 

6 

Контрольна (модульна) робота №1 Виконання 

контрольної 

(модульної) 

роботи № 1 

- 

Змістовий модуль № 2 

7 

Тема 5. Процесуальне регулювання вирішення 

податкових спорів. 

Семінар-

вирішення 

ситуаційних 

вправ 

3 

8 
Тема 5. Процесуальне регулювання вирішення 

податкових спорів. 

Семінар-

вирішення 
2 
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ситуаційних 

вправ 

9 
Тема 6. Облікові інструменти у вирішенні 

податковими спорів 
Міні-кейс 3 

10 

Тема 6. Облікові інструменти у вирішенні 

податковими спорів 

Семінар-

робота в 

малих 

творчих 

групах 

2 

11 Тема 7. Аудит у вирішенні податкових спорів Міні-кейс 3 

12 Тема 7. Аудит у вирішенні податкових спорів Міні-кейс 2 

13 
Тема 8. Судово-економічна експертиза у вирішенні 

податкових спорів 
Міні-кейс 3 

14 

Контрольна (модульна) робота Проведення 

контрольної 

(модульної) 

роботи 

- 

15 
Тема 8. Судово-економічна експертиза у вирішенні 

податкових спорів 
Міні-кейс 2 

Усього балів за роботу на аудиторних заняттях 30 

За виконання контрольної (модульної) роботи 
Контрольна 

(модульна) 

робота №1 

(Заняття 6) 

Контрольна (модульна) робота №1 5 

Контрольна 

(модульна) 

робота №2 

(Заняття 14) 

Контрольна (модульна) робота №2 5 

Усього балів за виконання контрольної  (модульної) роботи 10 

За виконання і захист індивідуальних завдань самостійної роботи 

Види індивідуальних завдань * 

1. Опрацювання нової нормативно-інструктивної бази 5 

2. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою 5 

3. Підготовка презентації за задраною тематикою 5 

4. Підготовка реферату (есе) 5 

5. Підготовка фахової публікації 10 

Усього балів за виконання і захист  завдань СРС 

 
10 

Разом балів за  СРС 50 

* Студент може обрати вибіркові завдання самостійної роботи за загальною 

кількістю оцінювання не вище 10 балів.  

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

 Поточний контроль є одним із заключних етапів навчального процесу з вивчення 

дисципліни та дозволяє оцінити рівень отриманих студентом знань, ступінь засвоєння 

програмного матеріалу та оволодіння навичками практичної роботи. Крім того, поточний 

контроль дозволяє викладачу стимулювати студентів за добросовісне опрацювання 

теоретичного матеріалу та ретельне і самостійне виконання практичних завдань та їх захист або 

презентацію у встановлений термін. 

Всі об’єкти поточного контролю поділяються на обов’язкові та вибіркові. 

До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати обов’язково під 

час опанування даної дисципліни, зокрема: 
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- систематична та активна робота на практичних заняттях, участь в експрес-опитуваннях, 

тест-контроль; 

- виконання домашніх індивідуальних розрахункових завдань; 

- виконання модульних завдань.  

Якість виконання завдань та відповіді на практичних заняттях оцінюється в діапазоні від 

0 до 30 балів.  

Програма навчальної дисципліни “Податковий менеджмент» складається з двох 

контрольних (модульних) робіт. Оцінка правильності виконання контрольних (модульних) 

робіт здійснюється від 0 до 10 балів. 

Таким чином, всі обов’язкові об’єкти поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 

до 40 балів. 

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 10 балів.  

За рішенням кафедри, студентам, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, 

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали за результатами поточного контролю 

(0-10 балів).   

Таким чином весь поточний контроль оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни “Податкові спори та судова практика їх вирішення” (обов’язкова) 

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

освітньої програми «Податковий менеджмент» 

Заочна форма навчання 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД 

№ 

заняття 

Контактні заняття 

(теми відповідно до робочої 

програми) 

Форма занять і 

контролю 

Макс. кіл-ть  

балів 

За відповіді (виступи) на контактних  заняттях 

1 Тема 1. Податкові спори: сутність 

та причини виникнення. 

Тема 2. Податкове та бухгалтерське 

законодавство: точки виникнення 

податкових спорів. 

Проблемна лекція  - 

міні-семінар – 

розгорнута бесіда; 
1 

2 Тема 3. Організаційні та методичні 

підходи уникнення податкових 

спорів 

 

міні-лекція, виконання 

практичних 

ситуаційних завдань 

 

1 

тестовий контроль 1 

3 

 

Тема 4. Предмет та суб'єкти 

доказування на адміністративній і 

судовій стадіях вирішення 

податкових спорів 

міні-лекція - 

міні-семінар – дискусія 

з елементами розгляду 

проблемних ситуацій;; 

1 

виконання практичних 

розрахункових  

завдань; 

 

1 

тестовий контроль 

знань 
1 

4 Тема 5. Процесуальне регулювання 

вирішення податкових спорів. 

міні-лекція - 

міні-семінар - робота в  
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малих творчих групах 1 

виконання практичних 

розрахункових  

завдань 

1 

5 

 

Тема 6. Облікові інструменти у 

вирішенні податковими спорів 

міні-лекція - 

міні-семінар - 

“мозковий штурм” 

 

1 

виконання практичних 

розрахункових  

завдань 

2 

тестовий контроль 1 

6 Тема 7. Аудит у вирішенні 

податкових спорів 

міні-лекція; 1 

міні-семінар - дискусія 

з елементами розгляду 

проблемних ситуацій 

1 

7 Тема 7. Аудит у вирішенні 

податкових спорів 
міні-лекція 1 

міні-семінар - дискусія 

з елементами розгляду 

проблемних ситуацій 

1 

8 Тема 8. Судово-економічна 

експертиза у вирішенні податкових 

спорів 

міні-лекція 1 

міні-семінар - дискусія 

з елементами розгляду 

проблемних ситуацій 

1 

9 Тема 8. Судово-економічна 

експертиза у вирішенні податкових 

спорів 

міні-лекція 1 

міні-семінар - дискусія 

з елементами розгляду 

проблемних ситуацій 

1 

 20 

За результати виконання контрольної (модульної) роботи 

10 Виконання контрольної 

(модульної) роботи 

Виконання 

контрольної 

(модульної) роботи 
5 

Усього балів за контактні заняття 25 

 

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД 

За виконання і захист обов’язкових завдань СРС 

Види завдань Форма 

подання 

Термін 

подання і 

реєстрація 

Форма 

контролю 

Макс. кіл-ть 

балів 

Домашнє 

індивідуальне 

завдання 

письмова За два тижні до 

початку сесії 

Захист і 

обговорення 

результатів за 

графіком  

10 

Індивідуальне 

завдання за 

дистанційним 

курсом 

електронна За два тижні до 

початку сесії 

Викладачем в 

онлайн-режимі 

10 

За виконання і захист вибіркових завдань СРС ( за вибором 1-го завдання) 

1.Аналітичний 

(критичний) 
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огляд наукових 

публікацій 

 

 

Письмова або 

електронна 

 

 

Індивідуально 

викладачу за 

графіком  

 

 

Захист і 

обговорення 

результатів за 

графіком  

 

 

 

 

5 

2.Аналітичний 

звіт власних 

наукових 

досліджень 

3.Підготовка 

презентацій 

4. Реферат 

5.Виконання 

презентацій в 

рамках 

дослідницьких 

проектів 

кафедри 

(факультету) 

Усього балів за виконання і захист завдань СРС* 25 

Разом 50 

*За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності – 

в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджуватись 

додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів включно. 

Об’єкти поточного контролю знань студентів заочної форми навчання з даної дисципліни 

поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі 

студенти повинні виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни. До 

вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати 

завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів поточного 

контролю.       

Об’єктами поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є: 

1. Відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-20 балів; 

2. Виконання  контрольної (модульної) роботи – 5 балів; 

3. Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи в міжсесійний 

період – 0-25 балів. 

Сесійний період 

Обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: 

а) відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-20 балів 

б) контрольної (модульної) роботи – 0-5 балів. 

Таким чином поточний контроль в сесійний період оцінюється від 0 до 25 балів. 

Міжсесійний період 

Обов’язковими об’єктами поточного контролю знань є виконання і захист завдань 

для самостійної роботи:  

 - за виконання індивідуального завдання (домашня контрольна робота) – 0-10 балів; 

 -  за виконання індивідуального завдання за дистанційним курсом – 0-10 балів; 

Вибіркові об’єктами поточного контролю для заочної форми навчання наведені у 

Карті навчальної роботи студента і оцінюються в 5 балів. 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій 

діяльності – в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть 

присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

Таким чином, поточний контроль в міжсесійний період оцінюється від 0 до 25 балів. 
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Результатами поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні 

від 0 до 50 балів (включно). 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми 

навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій. 

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 

календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять 

(завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового 

тижня у відповідному семестрі. 

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути 

хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; 

відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — 

лікарняний, медична довідка, повістка, тощо. Порядок відпрацювання пропущених занять 

визначає викладач. 

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в 

електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи. 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи студента є засвоєння в 

повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою, та послідовне 

формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє важливу роль у 

підготовці сучасного фахівця вищої кваліфікації. 

Враховуючи зміст, цілі та завдання, що вирішуються в процесі опанування 

навчального матеріалу з дисципліни, можна виділити такі види самостійної роботи 

студентів: 

1) теоретична підготовка до практичних занять – опрацювання лекційного матеріалу, 

навчально-методичної літератури; ознайомлення та конспектування основних норм 

нормативно-правової бази; 

2) практична підготовка до аудиторних занять – виконання практичних ситуаційних 

завдань; 

 3) виконання індивідуальних завдань – за вивченим матеріалом відповідної теми 

студент в поза аудиторний час виконує практичні (ситуаційні) завдання. 

4) пошуково-аналітична робота – пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

обраною студентом проблематикою; написання реферату (есе, доповіді) за обраною 

темою; аналітичне дослідження та розгляд наукових статей; 

5) науково-дослідна робота – підготовка наукової роботи за обраною темою 

дослідження; представлення результатів проведеної роботи на науковому студентському 

гурткові у вигляді доповіді та презентації; написання наукових статей, тез доповідей з 

подальшим їх опублікуванням; виконання завдань в рамках науково-дослідних проектів 

кафедри. 

  Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи  є засвоєння 

студентами основ методології та методики економічних наукових досліджень з 

бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. 

Перед виконанням кожного індивідуального завдання студент повинен опрацювати 

теоретичний матеріал відповідної теми: вивчити рекомендовану літературу, навчальні 

посібники, лекційний матеріал. 

Якщо виконана індивідуальна робота не відповідає зазначеній вимозі, вона не 

приймається до рецензування. У випадку утруднень при виконанні індивідуальної роботи 

необхідно звертатися на кафедру обліку і оподаткування згідно з графіком надання 

консультацій та проведення індивідуальних занять. 
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Крім того, студентами можуть бути виконані наступні види вибіркових 

індивідуальних завдань СРС за вибором: 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою. 

2. Написання есе (реферату). 

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою. 

4. Підготовка презентації за заданою тематикою. 

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*. 

Вимоги до оформлення рефератів 

 Реферати виконуються на аркушах білого паперу формату А4, які скріплюються та 

підписуються студентом за встановленою формою. 

 Обсяг реферату має бути не більше 10 сторінок машинописного тексту (інтервал 

1,5). 

 При написанні реферату має бути використано не менше 10 літературних джерел, 

на які за текстом мають бути посилання. 

 Структура реферату: 

- Титульний лист 

- Зміст (з нумерацією сторінок) 

- Вступ (актуальність теми) 

- Основна частина (огляд літературних джерел, виклад основного змісту, 

постановка проблеми та розробка шляхів її вирішення) 

- Висновок: сучасний стан висвітлення та погляди на висвітлення проблеми 

(питання) 

- Список використаних літературних джерел 

- Додатки (ілюстрований матеріал: таблиці, рисунки, схеми тощо). 

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для 

самостійної роботи 

Денна форма навчання 

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю 

може вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною 

кількістю оцінювання не вище 10 балів.  

Вибіркові індивідуальні завдань самостійної роботи та їх оцінювання: 

- опрацювання нової нормативно-інструктивної бази - 0-5 балів; 

- пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою – 0-5 балів; 

- підготовка презентації за заданою тематикою 0-5 балів; 

- підготовка реферату (есе) - 0-5 балів; 

- підготовка фахової публікації – 0-10 балів. 

За рішенням кафедри, студентам, які брали активну участь у науково-дослідній 

роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали за результатами 

поточного контролю (0-10 балів).   

Заочна форма навчання 

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю 

може вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною 

кількістю оцінювання не вище 5 балів.  

За виконання індивідуальних завдань самостійної роботи за вибором: 

- Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою – 0-5  

   балів; 

- Написання реферату – 0-5 балів; 

- Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою – 0-5 

   балів; 

- Підготовка презентації за заданою тематикою – 0-5 балів; 

- Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) – 0-5 

   балів. 
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 За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій 

діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть 

присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю – екзамен) 
 

5.1. Структура екзаменаційного білету 

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ 

071 «Облік і оподаткування» 

Навчальна дисципліна «Податкові спори та судова практика їх вирішення» 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1   

1. Пояснити зв'язок бухгалтерського обліку та системи оподаткування в Україні. 

2. Охарактеризувати принципи функціонування системи електронного адміністрування 

ПДВ. 

3. Організація проходження планових податкових перевірок та узагальнення їх 

результатів 

4. Вирішити ситуацію, виконавши необхідні розрахунки та відповівши на питання. 

Розрахувати суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками виконання 

операцій. 

 Від платника ПДВ – постачальника отримано канцтовари для виготовлення поштових 

марок 15000, в т.ч. ПДВ. 

 Відвантажено марки Укрпошті на 9000 грн.  

 Надано послуги із заправки картриджів на 72000 грн. з ПДВ, однак, замовник звернувся 

з претензією в цьому ж місяці і 9000 грн з ПДВ йому було повернено. 

 У Неплатника ПДВ придбано товари на 35000 грн. 

 Повернуто постачальнику миючі засоби на 2400 грн з ПДВ, які придбані в минулому 

періоді. 

 Придбано картриджи на 8400 грн. з ПДВ у платника ПДВ. 

 У Платника ПДВ придбано рушники на суму 7200 грн. з ПДВ для душових кімнат бані, 

що безкоштовна для працівників і утримується повністю за рахунок підприємства. 

 Відвантажено учнівські зошити, які виготовлені на території України, на 42000 грн.  

 Повернуто придбаний порошок для заправки друкарських машин на 1200 грн. з ПДВ. 

Постачальнику (він придбаний у минулому періоді). 

 Отримано від покупця повернення товарів на 1500 грн. з ПДВ, які відвантажені в 

минулому періоді. 

5. Вирішити ситуацію, виконавши необхідні розрахунки та відповівши на питання 

ФОП Петренко виявив помилку у відображенні в декларації з єдиного податку та сплаті 

єдиного податку за 2-ий квартал 2015 р. – занижено єдиний податок на 4000 грн. 

Помилка виявлена у січні 2018 р. Вкажіть, які повинні бути дії Петренка в даній 

ситуації. 

 

Затверджено на засіданні кафедри обліку і оподаткування 

Протокол №    від                             р. 

Зав. кафедри  

обліку і оподаткування________________________Шигун М.М. 
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5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента 

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється у формі екзамену за шкалою 

від 0 до 50 балів включно.  

 Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів 

(включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  

дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни 

незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в 

наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним 

графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в 

Університеті положеннями (розповсюджується тільки на студентів денної форми 

навчання). 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, 

модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною 

програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і 

більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 

екзаменаційних завдань (розповсюджується тільки на студентів денної форми навчання). 

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів 

(включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги 

встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової 

індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання 

екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість (розповсюджується тільки 

на студентів денної форми навчання). 

Екзаменаційний білет має містити 5 завдань, кожне з яких  оцінюється в діапазоні 0 

– 10 балів. Відповідно загальний результат екзамену оцінюється в діапазоні 0 – 50 балів. 

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета,   залежно від рівня її 

повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів: 

Кількість балів за 10 баловою шкалою Рівень повноти й коректності відповіді 

10 відмінний 

8 добрий 

6 задовільний 

4 не достатній 

2 мінімальний 

0 незадовільний 

 

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни з підсумковим контролем у формі 

екзамену складається із суми результатів поточного та підсумкового контролю, яка 

фіксується в екзаменаційній відомості. 

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право 

повторно скласти екзамен (розповсюджується тільки на студентів денної форми 

навчання). 

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге – комісії за 

білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів 

навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня 

знань, умінь та навичок.  

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою 

ECTS здійснюється в наступному порядку: 

Шкала КНЕУ, балів Оцінка за 4-бальноюшкалою 
Шкала 

EСTS 

90 – 100 відмінно A 

80 – 89 
добре 

B 

70 – 79 C 
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66 – 69 
задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання заліку  
FX 

 0 – 20 

незадовільно з можливістю вивчення 

дисципліни за індивідуальним графіком у 

формі додаткової індивідуально-

консультативної роботи 

F 

 

 

5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен 

1. Вирішити ситуацію, виконавши необхідні розрахунки та відповівши на питання. 

У декларації з податку на прибуток занижено податкове зобов'язання на 60000 грн. 

Помилка встановлена під час отримання повідомлення про перевірку працівників ДФС, 

яка розпочнеться за 10 днів. Підприємство вирішило подати уточнену декларацію під 

час перевірки, щоб погодити усі розрахунки з перевіряючими. Пояснити наслідки 

виявленої помилки та види штрафних санкцій, які передбачені за неї. Вказати, чи 

рішення підприємства є правомірним. 

2. Вирішити ситуацію, виконавши необхідні розрахунки та відповівши на питання. 

ТОВ за результатами перевірки вручено ППР на донарахований податок на суму 98000 

грн. З сумою штрафу ТОВ не згодне. В які строки слід оскаржити ППР? Пояснити, які 

штрафні санкції можуть бути нараховані ТОВ у зв’язку з виявленим заниженням. 

3. Розрахувати суму єдиного податку і інших платежів, що підлягають сплаті до 

бюджету за підсумками третього кварталу. 

ФОП Сидоренко С.О., 3-тя група. Виручка за три квартали склала 1200000грн., в т.ч. 

200000 грн. від реалізації автомобіля, що належить Сидоренку С.О. як фізичній особі. У 

Свідоцтві про сплату єдиного податку КВЕД з реалізації рухомого майна не 

передбачено. 

Крім того, ФОП Сидоренко наймає два працівники, заробітна плата у місяць складає 

70000 грн. і 20000 грн. Пояснити, коли потрібно його сплатити та за жовтень 2018 р. 

обчислити всі податки із заробітної плати працівників. 

4. Розрахувати суму ПДФО із заробітної плати працівників, що підлягає сплаті до 

бюджету за підсумками виконання операцій, та запропонувати модель виплати 

заробітної плати для оптимальної сплати податків. 

 Іванову І.В. нараховано 15000 грн. заробітної плати та 20000 грн. премії. 

 Дмитренку Д.О. нараховано 80000 грн. заробітної плати та 18000 грн як плата за оренду 

в нього автомобіля. 

 Мовчану М.Н. – батьку 2-х дітей 9 і 16 років - нараховано 2800 грн заробітної плати 

 Коваль К.Л. нараховано дивіденди по привілейованих акціям 50000 грн. Смичку С.К. 

нараховано 48000 дивідендів за звичайними акціями. 

 Пригуненко П.О. продав квартиру площею 120 кв м за 2000000 грн. та другою квартиру 

площею 65 кв м вартістю 845000 грн. 
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6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА  

 

6.1. Основна література 

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755,  із змінами. 

2. Бюджетний кодекс України від  08.07.2010  № 2456-VI, із змінами. 

3. Водний кодекс України від  06.06.1995 р.  № 213/95-ВР, із змінами. 

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV, із змінами. 

5. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. № 322-VIII. 

6. Кодекс адміністративного судочинства України: наук-практ коментар./ Центр 

політико-прав. реформ; за заг. ред. Р.О. Кубійди. – 3-тє вид. допов. – К.: Юстініан, 

2009. – 976 с. 

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д.С. Азаров, В.К. 

Грищук, А.В. Савченко [та ін.]; за заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чєрнія. – 

Юрінком Інтер, 2016. – 1064 с. 

8. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від  

16.07.1999 р. , із змінами. 

9. Коцупатрий М.М., Ковач С.І., Мельничук В.В. Податковий облік і звітність. Навч. 

посіб. – К.: КНЕУ, 2009.- 312 с. 

10. Бідюк О.О. Облік і звітність в оподаткуванні [текст]: навч. посіб. / О.О. Бідюк, 

Є.Ю. Шара. - К.: ЦУЛ, 2012. – 496 с. 

11. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посіб. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 260 с.  

12. Кравчук Г.В., Шкарлет С.М. Податковий менеджмент: Навч. посіб. – Чернігів: РВК 

«Деснянська правда», 2005. – 332 с.  

13. Погашення податкових зобов'язань [Текст]: законодавство і судова практика. Загальні 

положення. Реєстрація та облік платників податків. Спрощена система 

оподаткування. Повернення податкового боргу. Відповідальність. Судова практика. – 

К.: Юрінком Інтер, 2006. – 352 с.  

14. Податкове право [Текст] : навчальний посібник / За ред. М.П. Кучерявенка. - К.: 

Юрінком Інтер, 2003. - 400 с. 

 

6.2. Інформаційні ресурси 
1. Ліга Бізнес-Інформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.liga.net.  

2. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.nau.kiev.ua. 

3. Податки та бухгалтерський облік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

basa.tav.kharkov.ua.  

4. Право. Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.legal.com.ua/cgi-

bin/matrix.cgi/pravo.html.  

5. Сервер Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.rada.gov.ua.  

6. Українське право [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrpravo.com.  

7. Офіційний сайт Державної податкової служби [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://sfs.gov.ua 

 

 

http://www.nau.kiev.ua/

