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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Податковий консалтинг» є однією із складових комплексної 

підготовки фахівців галузі  знань    07 «Управління та адміністрування» спеціальності    071  

«Облік і оподаткування». 

Анотація навчальної дисципліни: 
Податковий консалтинг (Tax consulting) – це сукупність принципів, методів, форм, 

прийомів для прийняття правильних податкових рішень, які виникають при реалізації 

завдань податкового консалтингу. 

 Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: Податковий 

консалтинг як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів 

загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Фінанси», «Гроші та кредит», 

«Статистика», «Бухгалтерський облік», «Звітність підприємства», «Облік та фінансова 

звітність за міжнародними стандартами», «Організація бухгалтерського обліку», 

«Податковий менеджмент». 

Мета вивчення дисципліни – є формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навичок з методики і організації формування системи знань у галузі 

оподаткування та характеру його розвитку на сучасному етапі.    

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

системи знань щодо методології оцінювання організації управління у контексті міжнародного 

податкового планування. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти 

елементи дослідницької діяльності, принципи організації, методику й технології управління в 

галузі податкового обліку, навчитися проводити авторські дослідження податкової системи, 

зокрема, в частині збору інформації, теоретичних посилок та робочих гіпотез, вибору методики та 

методів визначення напрямків оптимізації податкового регулювання в Україні з метою 

прийняття управлінських рішень стосовно операцій податкового планування з 

урахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків. 

Предметом дисципліни є сукупність послуг з роз’яснення та застосування норм 

чинного податкового законодавства, визначення податкових наслідків господарських 

операцій, а також знаходження законних схем планування податкового навантаження для 

підприємства з урахуванням специфіки його діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  

результати навчання: 

1. Знання:  
фундаментальних концепцій податкового консалтингу, 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:   

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 
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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 

програми «Податковий менеджмент» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються  

під час вивчення навчальної дисципліни «Податковий консалтинг»  

у відповідності 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. 

 

ПР01 Вміти розвивати та підвищувати свій 

загальнокультурний і професійний рівень, 

самостійно освоювати нові методи роботи 

та знання щодо комплексного бачення 

сучасних проблем економіки та 

управління. 

ЗК08 Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності). 

ПР02 Знати теорію, методику і практику 

формування облікової інформації за 

стадіями облікового процесу і контролю 

для сучасних і потенційних потреб 

управління суб’єктами господарювання з 

урахуванням професійного судження. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)   

СК01 Здатність формувати та 

використовувати облікову 

інформацію для прийняття 

ефективних управлінських 

рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях 

підвищення ефективності, 

результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу. 

ПР05 Володіти інноваційними технологіями, 

обґрунтовувати вибір та пояснювати 

застосовування нової методики підготовки 

і надання облікової інформації для потреб 

управління суб’єктом господарювання. 

СК02 Здатність організовувати 

обліковий процес та 

регламентувати діяльність його 

виконавців у відповідності з 

вимогами менеджменту 

підприємства. 

ПР06 Визначати інформаційні потреби 

користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати 

консультації управлінському персоналу 

суб’єкта господарювання щодо облікової 

інформації. 

СК12 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.  

 

ПР08 Обґрунтовувати вибір оптимальної 

системи оподаткування діяльності суб’єкта 

господарювання на підставі діючого 

податкового законодавства. 
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Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей результатам 

навчання за дисципліною «Податковий консалтинг» представлена в табл. 2. 

Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей результатам 

навчання за дисципліною «Податковий консалтинг» 

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 

СК01 Здатність формувати та 

використовувати облікову 

інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень 

на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях 

підвищення ефективності, 

результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу. 

Зн1 Ум1  АВ1 

СК02 Здатність організовувати 

обліковий процес та 

регламентувати діяльність його 

виконавців у відповідності з 

вимогами менеджменту 

підприємства. 

  К1 АВ2 

СК12 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин (4 кредити ЄКТС): 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма  Заочна форма  

Заняття з викладачем 

С
Р

С
 

К
о
н

та
к
тн

і 
за

н
я
тт

я
 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

Змістовний модуль 1 

Тема 1. Законодавство України 

стосовно оподаткування юридичних 

та фізичних осіб – суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

1 1 - 2 5 1 2 6 

Тема 2. Вивчення особливостей 

оподаткування сфери, в якій працює  

підприємство. 

1 1 - 2 5 1 2 6 

Тема 3. Перевірка і оцінка діючих 

схем оподаткування. 
2 2 - 3 5 2 2 6 

Тема 4. Податкове планування. 
2 2 - 3 5 2 2 6 

Тема 5. Консультації з питань 

обчислення та сплати податків 

і зборів. 

2 2 - 3 5 

2 2 4 

2 2 4 

Тема 6. Консультації щодо усунення 

подвійного оподаткування. 2 1 - 3 5 2 2 6 

Тема 7. Трансфертне ціноутворення. 2 1 - 2 5 2 2 6 

Тема 8. Усунення раніше допущених 

системних помилок в податковому 

обліку. 

1 1 - 2 5 2 2 6 

Тема 9. Експертні висновки щодо 

спірних питань сплати податків і 

зборів. 

1 

 

1 

 

- 

 

2 

 

5 

 

2 2 6 

2 2 4 

Тема 10. Незалежний податковий 

аудит. 
2 2 - 2 5 2 2 4 
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Виконання вибіркового завдання 
- - -  7 - - 5 

Контрольна (модульна) робота 
- 2 - - - 2 - - 

Підготовка до контрольної 

(модульної) роботи 
- - - - 7 - - 3 

Усього:  16 16 - 24 64 24 24 72 

Підсумковий контроль (залік) 

Разом:                                     
годин 120 120 

кредитів 4 4 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1. Законодавство України стосовно оподаткування самозайнятих осіб, 

юридичних та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності  

Пояснення норм чинного законодавства з питань обліку та сплати податків, 

оперативне інформування про зміни в законодавстві України та нормативних актах 

стосовно оподаткування самозайнятих осіб, юридичних та фізичних осіб – суб’єктів 

підприємницької діяльності, роз’яснення наслідків порушення чинного законодавства. 

 

ТЕМА 2. Вивчення особливостей оподаткування сфери, в якій працює      

Підприємство 
Організаційні етапи та інформаційне забезпечення  податкового консалтингу. 

Місце податкового консалтингу в податковому менеджменті.  

 

ТЕМА 3.  Перевірка і оцінка діючих схем оподаткування. 

Аналіз використовуваних на підприємстві схем оподаткування з метою усунення 

системних помилок в податковому обліку та забезпечення необхідної якості первинних 

документів. 

ТЕМА 4. Податкове планування 

Податкове планування та оптимізація податкових виплат юридичними та 

фізичними особами, розробка механізмів регулювання рівномірності і розмірів сплати із 

застосуванням методів податкового планування. 

 

ТЕМА 5. Консультації з питань обчислення та сплати податків і зборів 
           Консультування щодо оподаткування прибутку підприємств, податку на додану 

вартість, доходів фізичних осіб, інших податків та зборів. 

 

ТЕМА 6. Консультації щодо усунення подвійного оподаткування 
Оптимізація системи бухгалтерського обліку та оподаткування, постановка 

системи податкового обліку, розробка облікової політики для цілей оподаткування, 

розробка легальних схем оптимізації сплати податків. 

 

 

ТЕМА 7. Трансфертне ціноутворення. 
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Поняття і цілі трансфертного ціноутворення. Методи трансфертного 

ціноутворення. Міжнародне трансфертне ціноутворення. 

 

ТЕМА 8. Усунення раніше допущених системних помилок в податковому обліку 

Відновлення бухгалтерського та податкового обліку, коригування фінансової 

звітності, податкових декларації та бухгалтерських звітів для контролюючих органів 

 

ТЕМА 9.  Експертні висновки щодо спірних питань сплати податків і зборів 

Консультації у випадках податкових спорів з податковими органами України за 

наявності необґрунтованих податкових претензій та надання експертних висновків, 

супровід податкових перевірок. 

 

ТЕМА 10. Незалежний податковий аудит 

Проведення незалежного податкового аудиту (нарахування, обліку та сплати 

податків і зборів), рекомендації по усуненню невідповідностей. 

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  

Курс складається з одного змістовного модуля (ЗМ), у який входять теми 1 – 10.   Заняття 

проводяться у вигляді лекцій, семінарських (практичних, контактних) занять. Завершується 

дисципліна – заліком. 

Організація оцінювання: 

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного 

контролю (залік). Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів 

включно. 

  Всі об’єкти поточного контролю знань студентів 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 оцінювання знань студентів є: 

1) відповіді (виступи) на аудиторних заняттях  – від 0 до 60 балів;  

2) виконання контрольних (модульних робіт) –  від 0 до 20 балів;  

3) виконання індивідуальних завдань самостійної роботи – від 0 до 20 балів. 

 При оцінюванні роботи на аудиторних заняттях протягом семестру оцінці 

підлягають відповіді (виступи) на аудиторних заняттях, під час проведення  семінарів-

конференцій, дискусій, результати виконання навчальних завдань на практичних заняттях, 

активна участь при обговоренні питань. Діапазон оцінювання від 0  до 60 балів 

 При контролі за виконанням контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають 

результати виконання контрольної (модульної) роботи, яка оцінюється в діапазоні від 0 до 

20 балів. 

 Таким чином, оцінка всіх обов’язкових завдань становить 80 балів із 100, якими 

оцінюється весь поточний контроль. 

          Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 20 балів.  

Для студентів заочної форми навчання передбачено: 

1. Відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-40 балів 

2. Виконання  контрольної (модульної) роботи – 10 балів 

3. Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи в 

міжсесійний період – 0-50 балів. 
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Сесійний період - обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: 

а) відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-40 балів 

б) контрольної (модульної) роботи – 0-10 балів. 

Таким чином поточний контроль в сесійний період оцінюється від 0 до 50 балів. 

Міжсесійний період - обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх 

оцінювання:  

- виконання і захист обов’язкових завдань для самостійної роботи 

а) домашнє індивідуальне завдання – 0-20 балів: 

    - за виконання індивідуального завдання – 0-10 балів; 

    - за захист індивідуального завдання в обговоренні його результатів з  

      викладачем – 0-10 балів: 

б) індивідуальне завдання за дистанційним курсом – 0-20 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 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 50 

балів. 

 Результатами поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в 

діапазоні від 0 до 100 балів (включно). 

 

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється у формі заліку (за 

результатами поточного контролю) за шкалою від 0 до 100 балів включно. Залік 

оформляється під час останнього практичного заняття (на заочній формі навчання – за 

розкладом сесії).  

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

ECTS здійснюється в такому порядку: 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS 

Оцінка ECTS 
Оцінка за шкалою 

КНЕУ 
Оцінка за 4-бальною шкалою 

А 90-100 5 (відмінно) 

В 89-80 
4 (добре) 

С 70-79 

D 69-66 
3 (задовільно) 

Е 65-60 

FX 59-21 
2 (незадовільно) з можливістю 

повторного складання 

F 20-0 
2 (незадовільно) з обов’язковим 

повторним вивчення дисципліни 

 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

4.1. Основна література 

1. Податковий кодекс України від 02.10.2010р.№2755-УІ (зі змінами і доповненнями).  

2. Проект закону «Про податкове консультування в Україні» від 10.07.2008 № 2745 . 

3. Ватуля І.Д. Податки, збори і платежі [ел. ресурс] / І. Ватуля.−К.:ЦУЛ, 2011. 

4. Власюк Н.І. Податкова система згідно Податкового кодекса України [текст] / Н. 

Власюк. – К.: Кондор, 2012. 

5. Зайцев О.В. Податковий менеджмент: Підручник/О.В.Зайцев. – Суми: Сумський 

державний університет, 2017. 



11 

 

6. Охріменко О.О., Кухарчук А.Д. Міжнародний консалтинг: навч.посіб. / 

О.О.Охріменко, А.Д.Кухарчук. – К.:НТУУ «КПІ», 2016. 

 7. Основи управлінського консультування: навчальний посібник / За заг.   ред. д-ра 

екон. наук, проф. А.Е. Воронкової. – Х.: ІНЖЕК, 2010.– 484 с. 

8. Панчук А.В. Податкова система України : ОКЛ [Текст] / А. Панчук. – К.: ТОВ 

«Кондор», 2012.  

4.2. Додаткова література 

1. Смірнова О.М. Організаційно-правове регулювання податкового консультування: 

зарубіжний досвід // Науковий вісник Науково-дослідного економічного інституту 

Міністерства економіки України : збірник наукових праць. – Вип.7-8 (110-111) : 

Формування ринкових відносин в Україні. – Київ, 2010. – с.47-52. 

2. Paying Taxes 2015. The global picture. [Електронний ресурс] / World Bank Group and 

PwC. – 2015. – Режим доступу: http://www.pwc.com/payingtaxes 

3. Офіційний сайт Європейської конфедерації податкових 

консультантів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cfe-

eutax.org/about 

4. Офіційний сайт Спілки податкових консультантів України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.taxadvisers.org.ua 

5. Офіційний сайт Палати податкових консультантів України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ppk.org.ua 

6. Податкове консультування в україні як складова процесу адміністрування 

податків / К. Волкова // Науковий вісник [Одеського національного економічного 

університету]. - 2015. - № 5. - С. 13-25.  

 

 

http://www.pwc.com/payingtaxes
http://www.ppk.org.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000120
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000120

