
  



2 

 

 

 
Розробники: д.е.н., професор Остап’юк Н.А. 

електронна адреса: ostapiuk@ukr.net  

 

 

 

 

Форма навчання — денна / заочна 

Семестр — 3 

Кількість кредитів ECTS — 4 

Форма підсумкового контролю — залік 

Мова викладання українська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Остап’юк Н.А., 2017. 

                                                                                                                             © КНЕУ, 2017.  



3 

 

ЗМІСТ  

 

ВСТУП………………………………………………………………………………… 4 

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

Змістовий модуль №1………………………………………………………………… 5 

Тема 1. Методологія бухгалтерського обліку……………………………………… 5 

Тема 2. Методичне забезпечення бухгалтерського обліку та облікова політика… 5 

Тема 3. Системи оподаткування: теорія і практика застосування………………… 5 

Тема 4. Концепції господарського контролю……………………………………… 5 

Тема 5. Корпоративні моделі господарювання та їх облікове забезпечення……… 5 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………… 

6 

 2.1. Карта навчальної роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії………………………………………………………………………… 

6 

 2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення 

дисципліни………………………………………………………………………… 

7 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ……… 

8 

 3.1. Карта навчальної роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії………………………………………………………………………… 

8 

 3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення 

дисципліни…............................................................................................................... 

9 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ЗДОБУВАЧІВ……………………………………………………………………… 

10 

 

 4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної 

роботи……………………………………………………………………………… 

10 

 4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань 

для  самостійної 

роботи…………………………………………………………………………….. 

11 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю —залік)…… 

12 

5.1. Структура контрольного модульного завдання………………………………… 12 

5.2. Критерії оцінювання контрольного модульного завдання здобувача………… 13 

5.3. Порядок підсумкового оцінювання знань з дисципліни……………………… 

 
14 

6. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ (ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ) 

 

15 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ……………………….. 16 

7.1. Основна література ……………………………………………………………… 16 

7.2. Додаткова література …………………………………………………………… 16 

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси …………………………………… 16 

 

 

 

  



4 

 

ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна “Методи і моделі обліку та оподаткування в корпоративному 

управлінні” є однією з вибіркових компонентів освітньої складової підготовки докторів 

філософії  всіх галузей знань, всіх спеціальностей освітньо-наукових програм.  

Анотація навчальної дисципліни:  

Методи і моделі обліку та оподаткування в корпоративному управлінні - це комплекс 

заходів та інструментів, спрямованих на ефективне управління корпоративними 

утвореннями, організацію збору та використання інформації з метою оптимального 

використання усіх ресурсів підприємства для досягнення стратегічних, тактичних цілей, 

виконання місії підприємства. 

Міждисциплінарні зв’язки:  В навчальному процесі підготовки фахівців вона 

структурно-логічно пов’язана або продовжує дисципліни циклу професійної підготовки – 

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

«Звітність підприємств», «Облік та звітність в оподаткуванні» та низки вибіркових 

професійно-орієнтованих обліково-економічних дисциплін – «Облікова політика 

підприємства», «Системи і моделі бухгалтерського обліку», «Облік за видами економічної 

діяльності» і забезпечує набуття здобувачем теоретичних і практичних знань щодо 

побудови ефективних облікових моделей для забезпечення оптимізації корпоративного 

управління, підвищення дієвості його інструментів. 

Мета дисципліни – формування загальних, глобальних та спеціальних компетенцій 

з питань побудови ефективних моделей поєднання обліку, методів оподаткування та 

контролю для сприяння успішному корпоративному управлінню. Завдання дисципліни: 

набуття студентами розуміння сутності корпоративного управління, його мети, завдання 

та інструментів; дослідження моделей і методів бухгалтерського обліку для потреб 

корпоративного управління; визначення існуючих моделей оподаткування для побудови 

оптимальної моделі оподаткування корпорації з метою досягнення ефективного 

використання ресурсів підприємства та гармонійного кореспондування з обраною 

обліковою політикою; розвиток навичок організовувати систему контролю для 

координації усіх функцій корпоративного управління. 

Завдання дисципліни – формування цілісної системи знань щодо використання та 

систематизації існуючих моделей бухгалтерського обліку та оподаткування з урахуванням 

специфіки суб’єкта господарювання з метою оптимізації використання його ресурсів. 

Предметом дисципліни методичні та організаційні засади використання моделей і методів 

обліку, контролю та оподаткування в корпоративному управлінні. 

Після опанування дисципліни “Податкові спори та судова практика їх вирішення” 

студенти повинні: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

1. Знання:  

- завдання, видів та інструментів корпоративного управління; 

- методів, принципів бухгалтерського обліку, можливих моделей концептуальних 

основ; 

- видів та специфік моделей бухгалтерського обліку, їх впливу на формування 

облікових політик; 

- особливостей та вимог до організації різних видів контролю суб’єкта 

господарювання; 

2. Уміння:  
- визначати модель господарювання підприємства; 

- сформувати правильну відповідну модель облікової політики; 

- встановити оптимальну систему оподаткування відповідно до структури 

підприємства; 
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- сформувати систему внутрішнього та зовнішнього корпоративного контролю. 

3. Комунікація  

- здатність працювати у міжнародному та вітчизняному  просторі, застосовувати 

управлінські навички у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, 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 і  відповідальність    

- 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 

 

Тема 1. Методологія бухгалтерського обліку. 

Парадигми бухгалтерського обліку. Система методології бухгалтерського обліку. 

Особливості застосування специфічних облікових методів і методик. Концептуальні 

основи бухгалтерського обліку: види та особливості їх використання. 

 

Тема 2. Методичне забезпечення бухгалтерського обліку та облікова політика. 

Облікова політика як інструмент єдиного методичного забезпечення обліку 

відповідно до потреб управління корпорацією. Співзалежність стратегії, місії підприємства, 

завдань корпоративного управління а облікової політики. Моделювання в бухгалтерському 

обліку: фактори, види та можливості. 

 

Тема 3. Системи оподаткування: теорія і практика застосування. 

Моделі та системи оподаткування світу. Взаємозв’язок ефективного корпоративного 

управління та систем оподаткування підприємств. Взаємозалежність облікової політики на 

систем оподаткування корпоративних утворень. 

 

Тема 4. Концепції господарського контролю. 

Господарський контроль та його види. Моделі та методи господарського контролю. 

Конвергенція системи господарського контролю та завдань і функцій корпоративного 

управління. 

 

Тема 5. Корпоративні моделі господарювання та їх облікове забезпечення. 

Корпоративні утворення та їх види. Основні напрями розвитку корпорацій. Основні 

завдання управління корпораціями. Моделі корпоративних утворень та облікові 

інструменти забезпечення їх функціонування. 
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2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.1. Карта навчальної роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

Карта навчальної роботи аспіранта 

 з дисципліни “Методи і моделі обліку та оподаткування  

в корпоративному управлінні” 

для здобувачів освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування»  

Денна форма навчання 

№ 

семінарського 

(практичного, 

лабораторного) 

заняття 

Форма самостійної 

роботи студента 

Види семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

Максимальна 

кількість балів 

1 2 3 4 

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях 

Змістовний модуль №1 

1 Попередня підготовка з 

визначених питань. 

Коментування змісту 

теоретичних питань з 

позиції розвитку сучасної 

науки, Відпрацювання 

виконання конкретних 

операцій 

робота в малих творчих 

групах  

8 

2 Підготовка навчального 

проекту – аналіз проблеми, 

розроблення концепції 

проекту, визначення 

стандартів діяльності 

семінар-вирішення 

ситуаційних вправ 

8 

3 Опрацювання проблемних 

ситуацій 

семінар-вирішення 

ситуаційних вправ 

8 

4 Розуміння нового 

матеріалу на основі знань, 

уявлень, спостереження, 

життєвого досвіду Аналіз 

конкретної виробничої 

ситуації та підготовка 

аналітичної записки 

семінар-вирішення 

ситуаційних вправ 

9 

5 Підготовка навчального 

проекту – аналіз проблеми, 

розроблення концепції 

проекту, визначення 

стандартів діяльності 

міні-кейс 9 

6 Закріплення й комплексне 

застосування знань, 

здобутих під час вивчення 

дисципліни, підготовка,  

моделювання діяльності 

певної організації в рамках 

ігрового етапу 

міні-кейс 9 

7 Контрольна (модульна) 

робота  

Контрольна (модульна) 

робота  

- 

8 Закріплення й комплексне 

застосування знань, 

здобутих під час вивчення 

дисципліни, підготовка,  

міні-кейс 9 
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моделювання діяльності 

певної організації в рамках 

ігрового етапу 

Усього балів за систематичність і активність на заняттях: 60 

За виконання контрольної (модульної) роботи 

Контрольна 

(модульна) 

робота 

(Заняття № 7) 

Написання контрольної (модульної) роботи 20 

Усього балів за виконання контрольної (модульної) роботи 20 

За виконання і захист завдань самостійної роботи 

Види вибіркових завдань СР 

1. Підготовка тез доповіді 10 

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною темою 10 

3. Підготовка наукової статті 10 

4. Підготовка презентації за заданою тематикою 10 

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 20 

6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою 

проблематикою 
10 

Усього балів за виконання і захист завдань самостійної роботи* 20 

Разом балів за СР 100 

 

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни  

Об’єкти поточного контролю знань аспірантів з дисципліни поділяються на 

обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які аспіранти повинні 

виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових належить 

альтернативні завдання, серед яких кожен аспірант може вибрати завдання на власний 

розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів. 

Форми контролю результатів навчальної діяльності здобувачів  

та їх оцінювання 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Робота на контактних заняттях (оцінювання активності та 

ініціативності здобувачів, якості їх роботи, творчого підходу тощо 

під час виконання вправ, проведення дискусій, ігор, аналізу кейсів 

тощо) 

0-60 

Виконання контрольних (модульних) робіт (тестування, відповіді на 

проблемні запитання, практичні завдання) 

0-20 

Перевірка виконання завдань з самостійної роботи (оцінювання та 

аналіз результатів діяльності - проектування навчальних занять з 

використанням сучасних освітніх технологій, підготовки 

дидактичних матеріалів, роботи з електронними освітніми ресурсами 

тощо) 

0-20 

Додаткові види активності (участь тренінг-курсах, конкурсах, 

конференціях, наукових дослідженнях, викладацька діяльність, 

підготовка наукових публікацій тощо з проблем використання 

сучасних освітніх технологій) 

бонусні бали  

(до 10 балів) 

Всього 0-100 

 

Обов’язковим об’єктом поточного модульного контролю є: відповіді (виступи), 

виконання  практичних завдань на аудиторних заняттях, які оцінюються в 60 балів. 
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З метою перевірки засвоєння аспірантами матеріалу по важливіших розділах 

дисципліни, а також для надання студентам можливості набути практичних навичок 

письмового викладу навчального матеріалу з точки зору його повноти, правильності, 

логічної послідовності та оформлення, передбачено обов'язкове виконання одної 

контрольної  (модульної) роботи, яка оцінюється в діапазоні від 0 до 20 балів. 

Критерії оцінювання завдань контрольної (модульної) роботи. 

20 БАЛІВ - аспірант дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на 

поставлені питання; демонструє здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, робити логічні висновки та узагальнення; здатність висловлювати та 

аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певне питання; 

використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; 

демонструє знання законодавчих та нормативних актів України, підручників, посібників. 

16 БАЛИ - аспірант володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але 

у розкритті змісту питань були допущені незначні помилки у формулюванні термінів і 

категорій, використанні цифрового матеріалу;  

12 БАЛИ - питання  модульного завдання викладено у занадто стислій формі не 

розкриває його змісту (або замість системи показників студент наводить один-два 

показника); відповідь містить серйозні помилка. 

0 БАЛІВ – аспірант зовсім не відповідає на поставлене питання або відповідає 

неправильно. У відповіді відсутні необхідні докази та аргументи. Зроблені висновки не 

відповідають загальновизнаним, є помилковими. Відповідь містить зайвий матеріал, що не 

відповідає змісту питання. Відповідь є повністю ідентичною тексту підручника чи 

конспекту або повністю ідентичною відповіді іншого аспіранта на це ж саме питання. 

Вибіркові об’єкти поточного контролю – завдання самостійної роботи та їх захист 

(за вибором аспіранта): 

- Підготовка тез доповіді – 10 балів; 

- Написання реферату (есе) –10 балів; 

- Підготовка аналітичного звіту власних наукових досліджень за відповідною темою –

10 балів; 

- Підготовка презентації за заданою тематикою - 10 балів; 

- Підготовка наукової статті – 10 балів; 

- Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) – 20 

балів; 

- Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою 

– 10 балів; 

Аспірант  обирає   вибіркових об’єкта поточного контролю, які оцінюються в 20 балів. 

10 додаткових (заохочувальних) балів нараховуються аспіранту за «науково-дослідну 

діяльність (чи роботу)».  

Результат поточного модульного контролю знань аспірантів в цілому  оцінюються в 

діапазоні від 0 до 100 балів (включно). 

Результати  поточного контролю знань аспірантів  вносяться до відомості обліку 

поточної і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за 

опанування дисципліни. 

Аспіранти, які за результатами підсумкового контролю у формі  заліку набрали від 

0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у 

формі виконання індивідуальної контрольної роботи.  

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється 

за шкалою: 

Шкала оцінювання завдань індивідуальної контрольної роботи 

Кількість балів за 

10 баловою шкалою 

Рівень повноти й  

коректності відповіді 
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10 відмінний 

8 добрий 

6 задовільний 

4 не достатній 

2 мінімальний 

0 незадовільний 

 Оцінювання рівня повноти й коректності відповіді: 

- за 5 правильних відповідей – 10 балів; 

- 4 правильні відповіді – 8 балів; 

- 3 правильні відповіді – 6 балів; 

- 2 правильні відповіді – 4 бали; 

- 1 правильна відповідь – 2 бали; 

- жодної правильної відповіді – 0 балів. 

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в 

установлений термін. 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

3.1. Карта навчальної роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

Карта навчальної роботи аспіранта 

 з дисципліни “Методи і моделі обліку та оподаткування  

в корпоративному управлінні” 

для здобувачів освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування»  

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. Методологія бухгалтерського 

обліку  

Проблемна лекція  - 

міні-семінар – 

розгорнута бесіда; 
8 

2 Тема 2. Методичне забезпечення 

бухгалтерського обліку та облікова 

політика 

міні-лекція, виконання 

практичних ситуаційних 

завдань 

 

7 

тестовий контроль 1 

3 

 

Тема 3. Системи оподаткування: 

теорія і практика застосування 

міні-лекція; - 

міні-семінар – дискусія з 

елементами розгляду 

проблемних ситуацій;; 

6 

виконання практичних 

розрахункових  завдань; 

 

1 

тестовий контроль знань 

 
1 

4 Тема 4. Концепції господарського 

контролю 

міні-лекція; - 

міні-семінар - робота в 

малих творчих групах; 

 

7 

виконання практичних 

розрахункових  завдань 
1 

6 

 

Тема 5. Корпоративні моделі 

господарювання та їх облікове 

забезпечення 

міні-лекція; - 

міні-семінар - “мозковий 

штурм”; 

 

5 
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виконання практичних 

розрахункових  завдань 
2 

тестовий контроль 1 

 40 

За результати виконання контрольної (модульної) роботи 

5 Комплексна контрольна  (модульна) 

робота 

Контрольна (модульна) 

робота 
10 

Усього балів за контактні заняття  50 

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД 

За виконання і захист обов’язкових завдань СР 

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  

20 

Індивідуальне 

завдання за 

дистанційним 

курсом 

електронна За два тижні до 

початку сесії 

Викладачем в 

онлайн-режимі 

20 

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

1.Підготовка тез  

 

 

 

Письмова або 

електронна 

 

 

 

 

Індивідуально 

викладачу за 

графіком  

 

 

 

 

Захист і 

обговорення 

результатів за 

графіком  
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2.Аналітичний 

звіт власних 

наукових 

досліджень 

3.Підготовка 

презентацій 

4. Підготовка 

наукової стаття 

5.Виконання 

презентацій в 

рамках 

дослідницьких 

проектів кафедри 

(факультету) 

Усього балів за виконання і захист завдань СР 50 

Разом 100 

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

Сесійний період 

Контактні заняття у сесійний період проводяться за темами відповідно до робочої 

програми. Згідно карти самостійної роботи аспірантів, теми згруповані  по заняттях в 

залежності від об’єму та складності матеріалу, який розглядається на занятті. Кожне заняття 

складається з міні-лекції, семінару та тестового контролю знань (або виконання практичних 

завдань). Таким чином, на 12 контактних заняттях студент може отримати  від 0 до 40 балів. 

Обов’язковим об’єктами поточного контролю знань аспірантів заочної форми 

навчання з дисципліни у сесійний період є комплексна аудиторна контрольна (модульна) 

робота, яка оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів. 

Таким чином у сесійний період поточний контроль знань аспірантів заочної форми 

навчання оцінюється в 50 балів. 
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Форми контролю результатів навчальної діяльності здобувачів  

та їх оцінювання 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Заочна форма навчання 

Робота на контактних заняттях (оцінювання активності та 

ініціативності здобувачів, якості їх роботи, творчого підходу тощо 

під час виконання вправ, проведення дискусій, ігор, аналізу кейсів 

тощо) 

0-40 

Виконання контрольних (модульних) робіт (тестування, відповіді на 

проблемні запитання, практичні завдання) 

0-10 

Перевірка виконання завдань з самостійної роботи (оцінювання та 

аналіз результатів діяльності - проектування навчальних занять з 

використанням сучасних освітніх технологій, підготовки 

дидактичних матеріалів, роботи з електронними освітніми ресурсами 

тощо) 

0-50 

Додаткові види активності (участь тренінг-курсах, конкурсах, 

конференціях, наукових дослідженнях, викладацька діяльність, 

підготовка наукових публікацій тощо з проблем використання 

сучасних освітніх технологій) 

бонусні бали  

(до 10 балів) 

Всього 0-100 

 

Міжсесійний період 
Обов’язковим об’єктами поточного контролю знань аспірантів заочної форми 

навчання у міжсесійний період є: 

- домашнє індивідуальне завдання; 

- індивідуальне завдання за дистанційним курсом. 

Самостійно виконані домашні індивідуальні роботи перевіряються викладачем та 

підлягають захисту у ході співбесіди з аспірантом. Результати захисту оцінюються від 0 до 

20 балів залежно від правильності виконання завдань (вправ), глибини викладення 

теоретичних питань, кількості опрацьованих літературних джерел і наявності конкретних 

прикладів із практики базового підприємства. Обов’язковою умовою є своєчасність 

представлення індивідуальної роботи.  

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом оцінюється в діапазоні від 0 до 20 

балів, 10 з яких можуть бути отримані тільки при захисті завдання на самостійну роботу – 

спілкуванні з викладачем в онлайн-режимі. 

Вибіркові об’єкти поточного контролю та їх оцінювання: 
1.  Підготовка тез доповіді на наукову конференцію – 10 балів; 

2. Підготовка наукової статті - 10 балів; 

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою – 10 

балів. 

4. Підготовка презентації за заданою тематикою - 10 балів 

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) - 10 

балів 

Аспірант за власним бажанням може вибрати один із  вибіркових об’єктів поточного 

контролю і отримати від 0 до 10 . 

Таким чином, за виконання і захист завдань СР в міжсесійний період аспірант може 

отримати від 0 до 50 балів. 

10 додаткових (заохочувальних) балів нараховуються аспіранту за «науково-дослідну 

діяльність (чи роботу)». Науково-дослідною діяльністю аспірантів є участь у роботі 

наукових конференцій, підготовці публікацій, участь у наукових заходах. 

Результати  поточного контролю знань аспірантів оцінюється в діапазоні від 0 до 100 

балів і вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності і враховуються при 

виставленні підсумкового балу за опанування дисципліни. 
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Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі  заліку набрали від 0 

до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у 

формі виконання індивідуальної контрольної роботи.  

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється 

за шкалою: 

Шкала оцінювання завдань індивідуальної контрольної роботи 

Кількість балів за 

10 баловою шкалою 

Рівень повноти й  

коректності відповіді 

10 відмінний 

8 добрий 

6 задовільний 

4 не достатній 

2 мінімальний 

0 незадовільний 

 Оцінювання рівня повноти й коректності відповіді: 

- за 5 правильних відповідей – 10 балів; 

- 4 правильні відповіді – 8 балів; 

- 3 правильні відповіді – 6 балів; 

- 2 правильні відповіді – 4 бали; 

- 1 правильна відповідь – 2 бали; 

- жодної правильної відповіді – 0 балів. 

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в 

установлений термін. 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ЗДОБУВАЧІВ 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи аспіранта 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 

аспірантів: 

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 (ессе, доповіді) за обраною 

темою; аналітичне дослідження та розгляд наукових статей; 

5) науков-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 

аспірантами основ методології та методики економічних наукових досліджень з 

бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. 
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Перед виконанням кожного індивідуального завдання аспірант 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. 

Крім того, аспірантами можуть бути виконані наступні види вибіркових 

індивідуальних завдань СР за вибором (1-го завдання): 

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

2. Написаня реферату. 

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою. 

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою. 

5. Підготовка презентації за заданою тематикою. 

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету). 

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою 

проблематикою. 

 

 

4.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для 

самостійної роботи 

Денна форма навчання 

  Кожен аспірант для одержання необхідної кількості балів поточного контролю 

може вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 20 балів.  

Вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи та їх оцінювання: 
1. Підготовка тез доповіді 10 

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною темою 10 

3. Підготовка наукової статті 10 

4. Підготовка презентації за заданою тематикою 10 

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 20 

6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою 

проблематикою 
10 

Усього балів за виконання і захист завдань самостійної роботи* 20 

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

роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали за результатами поточного 

контролю (0-10 балів).   

Заочна форма навчання 

  Кожен аспірант для одержання необхідної кількості балів поточного контролю 

може вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 10 балів.  

За виконання індивідуальних завдань самостійної роботи за вибором (1-го 

завдання): 

-аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою – 0-10    балів; 

- написання реферату – 0-10 балів; 

- аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою – 0-10  

   балів; 

 -пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою– 0-10 балів; 

- підготовка презентації за заданою тематикою – 0-10 балів; 

- виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) – 0-10    Балів. 

- переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою– 0-

10 балів. 
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 За рішенням кафедри аспірантам, які брали участь у познавчальній 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 - залік) 

 

5.1. Структура контрольного (модульного) завдання 

 

Зразок контрольного (модульного) завдання  

з дисципліни «Методи і моделі обліку, оподаткування та контролю в 

корпоративному управлінні» 

 
1. Поясніть мету корпоративного управління. 
2. Визначити моделі облікової політики корпоративних утворень. 
3. Пояснити використання облікової політики у обґрунтуванні ефективних 

моделей корпоративного управління 
4. Прокоментувати методи господарського контролю в реалізації функцій 

корпоративного управління. 
5. Скласти методичні рекомендації з проведення внутрішнього контролю. 

 

 

5.2. Критерії оцінювання контрольного (модульного) завдання здобувача 

Денна форма навчання 

Контрольна (модульна робота оцінюється в діапазоні 0-20 балів: 

- 20 БАЛІВ - здобувачдає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на 

поставлені питання; демонструє здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, робити логічні висновки та узагальнення; здатність висловлювати та 

аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певне питання; 

використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; 

демонструє знання законодавчих та нормативних актів України, підручників, посібників. 

- 16 БАЛІВ - здобувач володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у 

розкритті змісту питань були допущені незначні помилки у формулюванні термінів і 

категорій, використанні цифрового матеріалу;  

12 БАЛІВ - питання  модульного завдання викладено у занадто стислій формі не розкриває 

його змісту (або замість системи показників студент наводить один-два показника); 

відповідь містить серйозні помилка. 

0 БАЛІВ – здобувач зовсім не відповідає на поставлене питання або відповідає неправильно. 

У відповіді відсутні необхідні докази та аргументи. Зроблені висновки не відповідають 

загальновизнаним, є помилковими. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає 

змісту питання. Відповідь є повністю ідентичною тексту підручника чи конспекту або 

повністю ідентичною відповіді іншого аспіранта на це ж саме питання. 

Заочна форма навчання 

Контрольна (модульна робота оцінюється в діапазоні 0-10 балів: 

- 10 БАЛІВ - здобувачдає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на 

поставлені питання; демонструє здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, робити логічні висновки та узагальнення; здатність висловлювати та 

аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певне питання; 

використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; 

демонструє знання законодавчих та нормативних актів України, підручників, посібників. 
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- 8 БАЛІВ - здобувач володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у 

розкритті змісту питань були допущені незначні помилки у формулюванні термінів і 

категорій, використанні цифрового матеріалу;  

- 6 БАЛІВ - питання  модульного завдання викладено у занадто стислій формі не розкриває 

його змісту (або замість системи показників студент наводить один-два показника); 

відповідь містить серйозні помилка. 

0 БАЛІВ – здобувач зовсім не відповідає на поставлене питання або відповідає неправильно. 

У відповіді відсутні необхідні докази та аргументи. Зроблені висновки не відповідають 

загальновизнаним, є помилковими. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає 

змісту питання. Відповідь є повністю ідентичною тексту підручника чи конспекту або 

повністю ідентичною відповіді іншого аспіранта на це ж саме питання. 

 

5.3. Порядок підсумкового оцінювання знань з дисципліни 

Форма підсумкового контролю визначається навчальним планом (залік). 

Переведення даних 100-балової шкали оцінювання в 4-балову та шкалу за системою ECTS.  

 

Шкала оцінювання, що використовується в КНЕУ та ECTS 

Оцінка за шкалою,  

що використовується в 

КНЕУ 

Оцінка при підсумковому контролі  

у формі заліку 

Оцінка за 

шкалою 

EСTS 

90 – 100 

зараховано 

A 

80 – 89 B 

70 – 79 C 

66 – 69 D 

60 – 65 E 

21 – 59 не зараховано з можливістю повторного 

складання 

FX 

0 – 20 F 

 

 

6. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ  

 

Приклад модульного завдання 

з дисципліни «Методи і моделі обліку, оподаткування та контролю в 

корпоративному управлінні» 

 

1.  Система методології бухгалтерського обліку. 

2. Моделі та системи оподаткування світу. 

3. Основні напрями розвитку корпорацій. 

4. Охарактеризувати методи і моделі обліку та оподаткування за темою свого 

наукового дослідження. 
5. Скласти методичні рекомендації з проведення внутрішнього контролю. 
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1. Бюджетний кодекс України від  08.07.2010  № 2456-VI, із змінами. 

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

3. 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. 

4. 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. 
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9. Податкове право [Текст] : навчальний посібник / За ред. М.П. Кучерявенка. - К. :  
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2. Грсткова Дубшекова Л. Зміни адміністрування податків відповідно до нового 

Податкового кодексу [Електронний ресурс] Грсткова Дубшекова Л. – Режим доступу : 
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І. Дема, І. В. Шевчук ; за заг. ред. Д. І. Деми. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. − 323 c.  
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Порталу державних органів. – Режим доступу : https://portal.gov.cz/portal/situace 13 

6. Посилення міжнародної співпраці при адмініструванні податків [Електронний ресурс]. 
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7. Реорганізація системи адміністрування податків [Електронний ресурс]. – Режим 
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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 : 
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6. Українське право [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrpravo.com.  
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