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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Податковий менеджмент» є однією із складових комплексної підготовки 

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

Анотація навчальної дисципліни: 
Податковий менеджмент (tax management) – це сукупність принципів, методів, форм, прийомів 

управління податковою політикою з метою формування оптимального податкового навантаження 

підприємства шляхом ефективного використання податкового законодавства та моделювання 

обліковою інформацією. 

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: «Податковий 

менеджмент» як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів з 

дисциплін таких, як: «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік 1», «Фінансовий 

облік 2», «Звітність підприємств», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Фінансовий менеджмент», 

«Облікова політика підприємства», «Аудит». 

Мета вивчення дисципліни – формування загальних, глобальних та спеціальних компетенцій 

з питань управління податковою політикою з метою формування оптимального податкового 

навантаження, що стало сучасною ключовою характеристикою успішної діяльності підприємства. 

Ефективність управління суб’єктами господарювання  та можливість їх розвитку нині напряму 

залежить від правильно обраної системи оподаткування, а також розуміння керівним складом 

підприємства технології нарахування та сплати податків згідно з Податковим кодексом України, 

можливості прогнозування та регулювання податкового навантаження. Такі знання для менеджера є 

основою побудовою команди фахівців, що працюватимуть і діятимуть в межах однієї стратегії 

підприємства для забезпечення її гармонійної реалізації при дотриманні високого рівня ефективності 

підприємницької діяльності. 

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

з питань управління податковою політикою з метою формування оптимального податкового 

навантаження підприємства шляхом ефективного використання податкового законодавства та 

моделювання обліковою інформацією. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти 

елементи дослідницької діяльності, принципи організації, методику обраної системи оподаткування, а 

також розуміння керівним складом підприємства технології нарахування та сплати податків згідно з 

Податковим кодексом України, можливості прогнозування та регулювання податкового 

навантаження, технології ведення обліку та складання фінансової звітності.  

Предметом навчальної дисципліни виступають методичні та організаційні засади підготовки 

та використання облікової інформації при управлінні податковим навантаженням підприємства 

шляхом ефективного використання положень чинного податкового законодавства та моделювання 

обліковою інформацією. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати 

навчання: 

1. Знання: 
спеціалізованих концепцій податкового менеджменту, 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.  

2. Уміння: 

розв'язувати складні завдання і проблем, 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 змінності податкового законодавства, 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. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програм 

«Облік і аудит», «Податковий менеджмент» (табл. 1а, 1б). 

Таблиця 1а 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються  

під час вивчення навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» відповідно до освітньо-

професійної програми «Облік і аудит» 
Шифр  

компетен

тності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати 

системи обліку і координувати діяльність 

облікового персоналу з урахуванням 

потреб менеджменту суб'єктів 

господарювання. 

ЗК08. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності). 

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної 

системи оподаткування діяльності суб'єкта 

господарювання на підставі діючого 

податкового законодавства. 

 

ЗК10. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів). 
ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок 

застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, 

аналізу, аудиту та оподаткування в системі 

прийняття управлінських рішень з метою 

їх оптимізації. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)   

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні, методичні і 

практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, 

планування та оптимізації 

податкових розрахунків. 

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля 

консультування власників, менеджменту 

суб'єкта господарювання та інших 

користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

 

СК07. Здатність формулювати 

завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку, аналізу, 

аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними 

цілями підприємства. 
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Таблиця 1б 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються 

під час вивчення навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» відповідно до освітньо-

професійної програми «Податковий менеджмент» 
Шифр  

компетен

тності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати 

системи обліку і координувати діяльність 

облікового персоналу з урахуванням 

потреб менеджменту суб'єктів 

господарювання. 

ЗК08. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності). 

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної 

системи оподаткування діяльності суб'єкта 

господарювання на підставі діючого 

податкового законодавства. 

 

ЗК10. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів). 
ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок 

застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, 

аналізу, аудиту та оподаткування в системі 

прийняття управлінських рішень з метою 

їх оптимізації. 

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)   

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні, методичні і 

практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, 

планування та оптимізації 

податкових розрахунків. 

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля 

консультування власників, менеджменту 

суб'єкта господарювання та інших 

користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

 

СК07. Здатність формулювати 

завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку, аналізу, 

аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними 

цілями підприємства. 

ПР 22. Моделювати застосування методів 

наукових досліджень для аналізу 

закономірностей і тенденцій розвитку 

основних напрямів розвитку обліку, 

аналізу та аудиту, оподаткування. 

 

СК 12. Здатність застосовувати 

отримані нові знання й 

практичні пропозиції для 

розв’язання комплексних 

проблем у сфері обліку, аудиту 

та оподаткування, а також 

адаптувати їх до умов змінного 

середовища та вимог сталого 

розвитку.  

ПР 25. Вміти розробити та впровадити податкову 

політику підприємства відповідно до 

визначених стратегічних цілей діяльності 

та доцільності здійснення операцій, 

пов’язаних з нарахуванням та сплатою 

податків, а також здійснювати оцінку 

податкових ризиків, пов’язаних з 

діяльністю підприємства. 

 

СК 15. Вміти користуватись 

Податковим Кодексом України з 

метою віднайдення 

альтернативних рішень в частині 

оптимального податкового 

навантаження на основі 
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порівняння бухгалтерського та 

податкового законодавства та 

особливостей діяльності 

підприємства. 

 

Матриці відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Податковий 

менеджмент» представлені в табл. 2а, 2б. 
Таблиця 2а 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання  

за дисципліною «Податковий менеджмент» відповідно до освітньо-професійної програми 

«Облік і аудит» 

Компетентності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел. 
Зн2 Ум1 К1 АВ3 

ЗК08. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності). 

  

К1 АВ1 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів). 
 

Ум1 К1 АВ1 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні, методичні і практичні 

підходи щодо організації обліку, 

контролю, планування та 

оптимізації податкових 

розрахунків. 

Зн1 Ум1  АВ1 

СК07. Здатність формулювати завдання, 

удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи 

фінансового та управлінського 

обліку, аналізу, аудиту і 

оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями 

підприємства. 

Зн1 Ум1  АВ1 

 

Таблиця 2б 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання 

за дисципліною «Податковий менеджмент» відповідно до освітньо-професійної програми 

«Податковий менеджмент» 

Компетентності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел. 
Зн2 Ум1 К1 АВ3 

ЗК08. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей 

  

К1 АВ1 
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знань/видів економічної 

діяльності). 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів). 
 

Ум1 К1 АВ1 

СК03. Здатність застосовувати 

теоретичні, методичні і практичні 

підходи щодо організації обліку, 

контролю, планування та 

оптимізації податкових 

розрахунків. 

Зн1 Ум1  АВ1 

СК07. Здатність формулювати завдання, 

удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи 

фінансового та управлінського 

обліку, аналізу, аудиту і 

оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями 

підприємства. 

Зн1 Ум1  АВ1 

СК 12. Здатність застосовувати отримані 

нові знання й практичні 

пропозиції для розв’язання 

комплексних проблем у сфері 

обліку, аудиту та оподаткування, а 

також адаптувати їх до умов 

змінного середовища та вимог 

сталого розвитку.  

 

Ум1  АВ1, АВ2, АВ3 

СК 15. Вміти користуватись Податковим 

Кодексом України з метою 

віднайдення альтернативних 

рішень в частині оптимального 

податкового навантаження на 

основі порівняння 

бухгалтерського та податкового 

законодавства та особливостей 

діяльності підприємства. 

 

Ум1  АВ1, АВ2, АВ3 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

для студентів освітніх програм/спеціалізацій «Облік і аудит», «Податковий менеджмент» 

 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

 

Заочна форма 

навчання 

Л П ІКР СР КЗ ІР СРС 

Змістовий модуль 1  

1 Тема 1. Державний податковий менеджмент 2 2 2 5 2 2 7 

2 Тема 2. Податковий менеджмент у системі 

фінансового управління підприємством 
2 2 2 5 2 2 7 

3 Тема 3. Податкове прогнозування і планування - 

складова державного податкового менеджменту: 

макро- та мікровимір 

2 4 3 7 4 3 9 

4 Тема 4. Податкове адміністрування 2 4 3 6 2 3 9 

Змістовий модуль 2  

5 Тема 5. Податковий контроль та реалізація його 

наслідків  
2 4 5 6 2 5 9 

6 Тема 6. Особливості комунікації з фіскальними 

органами підприємства та порядок отримання 

послуг ДФС України  

2 4 5 7 2 5 9 

7 Тема 7. Бухгалтерський облік в системі 

розрахунків за податками і платежами 

підприємства 

2 4 5 7 2 5 9 

8 Тема 8. Економічний аналіз і контроль в системі 

податкового менеджменту 
2 2 5 7 2 5 9 

 Виконання вибіркового завдання  - - - 10 - - 14 

 Виконання контрольної (модульної) роботи - 4 - - 2 - - 

 Підготовка до екзамену - - - 10   14 

 Підсумковий контроль 4 4 

 Усього: 16 30 30 70 20 30 96 

 Підсумковий контроль (екзамен)  

 Разом: 120 годин 150 150 

               4 кредитів 5  5 

 

  

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 
 

Змістовий модуль 1 
 

Тема 1. Державний податковий менеджмент 

Менеджмент як інструмент управління розвитком підприємства. Податкова політика та її 

напрями в умовах реформування державного правління України. 

 

Тема 2. Податковий менеджмент у системі фінансового управління підприємством 

Кругооборот капіталу та завдання фінансового менеджменту підприємства. Податкова 

політика та її напрями в умовах реформування державного правління України. 

 

Тема 3. Податкове прогнозування і планування - складова державного податкового 

менеджменту: макро- та мікровимір 

Зміст поняття "податкове прогнозування і планування". Фактори, які впливають на 

якість прогнозування і планування. Функції державного податкового менеджменту. Еволюція 

http://www.info-library.com.ua/books-text-9802.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9803.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9803.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9803.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9803.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9810.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9811.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9811.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9807.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9808.html
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податкового менеджменту в Україні. Методи податкового прогнозування і планування. 

Прогнозування (планування) окремих податків і зборів. Напрями підвищення рівня податкового 

прогнозування та планування. 

 

Тема 4. Податкове адміністрування 

Поняття, склад, об´єкти та суб´єкти податкового адміністрування. Адміністрування 

податкового зобов´язання. Податкове повідомлення та податкова вимога. Адміністрування 

податкового боргу. 
 

Змістовий модуль 2 
 

Тема 5. Податковий контроль та реалізація його наслідків  

Зміст податкового контролю. Порядок проведення перевірок суб´єктів підприємницької 

діяльності органами ДПС України. Основні причини і типові способи вчинення правопорушень 

у сфері оподаткування та методи їх виявлення. 

 

Тема 6. Особливості комунікації з фіскальними органами підприємства та порядок 

отримання послуг ДФС України  

Фіскальні технології та морально-етичні аспекти реалізації засад податкового 

менеджменту податковими органами. Податкова етика, закономірності сприйняття та 

податкового мислення платників податків. 

 

Тема 7. Бухгалтерський облік в системі розрахунків за податками і платежами 

підприємства 

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві як інформаційної основи податкових 

розрахунків . Первинні облікові документи. Підготовка фінансової звітності як основа податкової. 

Технологія підготовки та подання. 

 

Тема 8. Економічний аналіз і контроль в системі податкового менеджменту 

Економічний аналіз в оцінці рівня податкового навантаження та ефективності податкових 

розрахунків: методи та система показників. Технологія використання контролю в податковому 

менеджменті. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1 – 4, а у ЗМ2 – теми 5 – 8. 

Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських (контактних) занять. Завершується дисципліна – 

екзаменом. 

Організація оцінювання:  
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: 

- відповіді (виступи), виконання практичних завдань на практичних заняттях; 

- виконання домашніх індивідуальних розрахункових завдань; 

- виконання контрольних (модульних) робіт.  

http://www.info-library.com.ua/books-text-9808.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9812.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9813.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9814.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9814.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9821.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9822.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9822.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9823.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9824.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9824.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9826.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9827.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9827.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9828.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9828.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9831.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9831.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9832.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9832.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9840.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-9842.html
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Якість виконання завдань та відповіді на практичних заняттях оцінюється в діапазоні від 0 

до 30 балів.  

Програма дисципліні складається з двох контрольних (модульних) робіт. Оцінка 

правильності виконання одного контрольного (модульного) завдання здійснюється від 0 до 5 

балів. 

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

40 балів. 

До вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати 

завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів – 10 балів. 

Види завдань СРС 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 5 

2. Написання реферату (есе) 5 

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою 5 

4. Підготовка презентації за заданою тематикою 5 

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

6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою 

проблематикою 
10 

Разом балів за  виконання і захист індивідуальних завдань СРС 10 

 

Результат поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 50 

балів (включно). 

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

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

наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці 

публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо. 

Результати  поточного контролю знань студентів  вносяться до відомості обліку поточної і 

підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування 

дисципліни. 

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.   

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 .  

         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. 

Контроль знань студентів заочної форми навчання з дисципліни передбачає такі види 

перевірки: поточний контроль та контроль у формі іспиту. 

Об’єкти поточного контролю знань студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові.  

Обов’язкові об’єкти поточного контролю знань студентів заочної форми та їх 

оцінювання: 

1) за відповіді (виступи) на контактних заняттях – від 0 до 20 балів; 

2) з метою перевірки засвоєння студентами 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 



12 

 

 

оформлення, передбачено обов'язкове виконання одного модульного завдання. Виконана 

контрольна (модульна) робота оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів ; 

3) результати виконання і захисту індивідуальних завдань самостійної роботи з 

дисципліни - від 0 до 25 балів.  

Виконання цього завдання є складовою частиною навчального процесу, активною формою 

самостійної роботи студентів. виконання і захист завдань самостійної роботи передбачає 

закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення 

курсу, вироблення навичок самостійно працювати зі спеціальною літературою, даними обліку 

та фінансової звітності. 

Самостійно виконані завдання самостійної роботи перевіряються викладачем та 

підлягають захисту у ході співбесіди зі студентом. Результати захисту оцінюються від 0 до 10 

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 подання самостійної роботи. Завдання, які подані у 

встановлений термін, але не відповідає встановленим вимогам, повертається на доопрацювання. 

Завдання ж, які подані на кафедру після встановленого терміну, не розглядаються і не 

оцінюються. 

Контрольна робота може бути оцінена від 0 до 10 балів (0;2;4;6;8;10) залежно від 

правильності виконання. 

4) Самостійне завдання за дистанційним курсом оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів, 5 

з яких можуть бути отримані тільки при спілкуванні викладачем в онлайн- режиме. 

Вибіркові об’єкти поточного контролю та їх оцінювання: 

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

2. Підготовка презентації за заданою тематикою. 

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою. 

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету). Студент за 

власним бажанням може вибрати один із  вибіркових об’єктів поточного контролю, кожний з 

яких оцінюється 5 балів.   

 Результати  поточного контролю знань студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів  

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

виставленні підсумкового балу за опанування дисципліни. Результати оцінювання всіх 

складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи 

студентів академічної групи. 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: максимальна кількість балів, що виноситься 

до екзаменаційної відомості за поточну роботу, не може перевищувати 50 балів. 

Екзаменаційний білет містить 5-ть завдань. Кожне екзаменаційне завдання оцінюється 

за наведеною шкалою: 

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань 
Кількість балів за 

10 баловою шкалою 

Рівень повноти й 

коректності відповіді 

10 відмінний 

8 добрий 

6 задовільний 

4 не достатній 

2 мінімальний 

0 незадовільний 

При оцінці теоретичних питань оцінка 10 балів виставляється при всебічному та 

повному висвітлені теоретичного матеріалу за наявності критичної оцінки стану вирішення 

певних проблем або власного бачення шляхів вирішення цих проблем; оцінка 8 балів 

виставляється при повному висвітлені теоретичного матеріалу без критичної оцінки або 

власного бачення шляхів вирішення проблемних питань; оцінка 6 балів виставляється при не 

повному висвітленні теоретичного матеріалу без критичної оцінки ( без власного бачення 
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шляхів вирішення питання); оцінка 4 балів виставляється при не достатньому висвітленні 

теоретичного матеріалу без критичної оцінки ( без власного бачення шляхів вирішення 

питання); оцінка 2 балів виставляється при мінімальному висвітленні теоретичного матеріалу 

без критичної оцінки ( без власного бачення шляхів вирішення питання) оцінка 0 балів 

виставляється у разі, якщо відповідь на поставлені питання неповне або неточна.  

Тестові питання оцінюються від 0 до 10 балів залежно від кількості правильних 

відповідей: один тест - 4 балів, два тести – 8 балів, три тести – 10 балів, жодної правильної 

відповіді – 0 балів.  

При оцінці виконання задач оцінка 10 балів виставляється при правильному та 

безпомилковому проведені необхідних розрахунків (за умови наявності пояснень до цих 

розрахунків, застосованих формул (методик) і правильних коментарів до отриманих 

результатів. Оцінка 8 балів виставляється при правильному і безпомилковому вирішенні задачі, 

але без пояснень до розрахунків, без посилань на певні формули чи методики і відсутності або 

помилкових коментарів до отриманих результатів. Оцінка 6 виставляється при обмеженому 

вирішенні задачі, без пояснень та посилань на певні формули чи методики. Оцінка 4 

виставляється при частковому вирішенні задачі, без пояснень та посилань на певні формули чи 

методики. Оцінка 2 виставляється при  мінімальному вирішенні задачі, без пояснень та 

посилань на певні формули чи методики. Оцінка 0 балів виставляється у випадку, якщо задача 

не виконана взагалі, або при виконання допущені помилки, які свідчать про недостатні знання 

формул або методик вирішення відповідних задач. 

Таким чином результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).  

          Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни з підсумковим контролем у формі 

екзамену складається із суми результатів поточного та підсумкового контролю і становить 100 

балів - фіксується в екзаменаційній відомості.  

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня 

засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною 

робочою навчальною програмою. 

          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 Результати поточної успішності студентів є показником рівня 

засвоєння ними робочої навчальної програми та виконання вимог Карти навчальної роботи 

студентів. 

До екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах поточного контролю 

та екзамену. 

 

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

ECTS здійснюється в такому порядку: 
Шкала КНЕУ, 

балів 
Оцінка за 4-бальноюшкалою 

Шкала 

EСTS 

90 – 100 відмінно A 

80 – 89 
добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання екзамену (заліку) 
FX 

0 – 20 

незадовільно з можливістю вивчення 

дисципліни за індивідуальним графіком у 

формі додаткової індивідуально-

консультативної роботи 

F 
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4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

4.1. 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. Зайцев О. В. З-17 Податковий менеджмент : підручник / О. В. Зайцев. ─ Суми : Сумський 

державний університет, 2017. ─ 412 с. 

10. Податковий менеджмент: навч. посібник / Д.І. Дема, І.В. Шевчук, Г.П. Мар- тинюк; за заг. 

ред. Д.І. Деми. – К.: Алерта, 2017. – 256 с 

11. Коцупатрий М.М., Ковач С.І., Мельничук В.В. Податковий облік і звітність. Навч. посіб. – 

К.: КНЕУ, 2009.- 312 с. 

12. Бідюк О.О. Облік і звітність в оподаткуванні [текст]: навч. посіб. / О.О. Бідюк, Є.Ю. Шара. 

- К.: ЦУЛ, 2012. – 496 с. 

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

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

«Деснянська правда», 2005. – 332 с.  

15. 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.  

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

Інтер, 2003. – 400 с. 

 

4.2. Додаткова література - періодичні видання: 
1. Фінанси України  

2. Економіка України  

3. Економіка АПК  

4. Економіст  

5. Вісник податкової служби України  

6. Вопросы экономики  

7. Финансы  

8. Мировая экономика и международные отношения  

 

4.3. 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.  

http://www.nau.kiev.ua/
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7. Офіційний сайт Державної податкової служби [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sfs.gov.ua 

 

 

 

 

 


