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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Податковий менеджмент на підприємствах агробізнесу» є 

однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління  і 

адміністрування»  спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної 

програми «Облік, контроль та оподаткування агробізнесу» 

Анотація навчальної дисципліни. В умовах ринкової економіки важливе значення має 

дотримання суб’єктами господарювання як загального, так і податкового законодавства. 

Своєчасне нарахування, повне і своєчасне перерахування підприємствами агробізнесу 

податків і зборів сприяє формуванню бюджету країни. Податковий менеджмент дозволяє 

набути впевненості щодо організації і планування аграрними підприємствами своїх 

зобов’язань зі сплати податків і платежів відповідно до оптимальної податкової політики 

підприємств. Основним змістом навчальної дисципліни є вивчення специфічних 

особливостей планування підприємствами агробізнесу податків і зборів з метою дотримання 

податкового та іншого законодавства і оптимізації податкового навантаження на 

підприємствах.  

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Податковий менеджмент на 

підприємствах агробізнесу» («Tax management at agribusiness enterprises») є однією з 

навчальних дисциплін циклу професійної підготовки магістрів за галуззю знань 07 

«Управління  і адміністрування»  спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації 

«Облік, аудит та оподаткування агробізнесу». Вона логічна продовжує навчальні дисципліни 

«Система оподаткування підприємств», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Аудит», 

«Організація і методика аудиту». 

Мета навчальної дисципліни – сформувати у студентів сучасну систему знань про 

менеджмент формування оптимального податкового навантаження на підприємствах 

агробізнесу відповідно до нормативно-правового регулювання  податків і платежів та 

набуття практичних навичок щодо мінімізації податкового навантаження на підприємствах. 

Завдання навчальної дисципліни – сформувати вміння і навички у студентів щодо 

організації і планування оптимального податкового навантаження на підприємствах 

агробізнесу відповідно до чинного законодавства. 

Предметом навчальної дисципліни є методичні та організаційні засади управління 

оптимальним податковим навантаженням підприємств агробізнесу шляхом ефективного 

використання положень чинного податкового законодавства та креативності мислення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 

1. Знання: 

 спеціалізованих концептуальних знань, 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 щодо організації і 

методики планування оптимального податкового навантаження на підприємствах 

агробізнесу; 

 критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі 

предметних галузей щодо податкового менеджменту на підприємствах агробізнесу. 

2. Вміння:  

 розв'язання складних завдань і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто 

в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог провадження 

дослідницької та/або інноваційної діяльності щодо застосування креативних підходів до 

податкового та іншого законодавства з метою  формування оптимального податкового 

навантаження на підприємствах агробізнесу з урахуванням їх організаційно-

технологічних особливостей. 

3. Комунікація: 
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 зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються і розширюють 

профіль професійної діяльності в сфері податкового менеджменту підприємств 

агробізнесу. 

4. Автономність та відповідальність: 

 прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування 

нових підходів та прогнозування за прийняті професійні та управлінські рішення, які 

можуть впливати на результати господарської діяльності підприємств агробізнесу; 

 здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним, 

шляхом демонстрування власних думок, відстоювання власної позиції, вмінням  

дискутувати та демонструвати професійне ставлення до проблем сталого розвитку. 

Вивчення навчальної дисципліни «Податковий менеджмент на підприємствах агробізнесу» 

передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів 

навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Облік, контроль та оподаткування 

агробізнесу». 

Інформація про програмні компетентності та відповідні їм програмні результати 

навчання за освітньо-професійною програмою та результати навчання за навчальною 

дисципліною подаються у вигляді таблиці (табл. 1). 

Таблиця 1 
Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час 

вивчення навчальної дисципліни «Податковий менеджмент на підприємствах агробізнесу» 

відповідно до освітньо-професійної програми 

Шифр 

компетентності 
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). 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК03 Здатність застосовувати 

теоретичні, методичні і 

практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, 

планування та оптимізації 

податкових розрахунків. 

ПР14 Обґрунтовувати вибір і порядок 

застосування управлінських 

інформаційних технологій для 

обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в системі 

прийняття управлінських рішень з 

метою їх оптимізації. 

СК07 Здатність формулювати 

завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку, аналізу, 

аудиту і оподаткування у 

ПР17 Готувати й обґрунтовувати 

висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб'єкта 

господарювання та інших 

користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
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відповідності зі стратегічними 

цілями підприємства 

оподаткування. 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за навчальною 

дисципліною «Податковий менеджмент на підприємствах агробізнесу» представлена в 

табл. 2. 

Таблиця 2 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПР) відповідними компонентами  

освітньої програми за навчальною дисципліною «Податковий менеджмент на підприємствах 

агробізнесу» 

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 

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення навчальної дисципліни 

«Податковий менеджмент на підприємствах агробізнесу» навички є основою для здійснення 

практичної діяльності у сфері бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та оподаткування 

діяльності підприємств агробізнесу. 

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення  навчальної дисципліни 

«Податковий менеджмент на підприємствах агробізнесу» підпорядкована логіка її 

викладання, структура і зміст. 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тематичний план навчальної дисципліни «Податковий менеджмент на підприємствах 

агробізнесу» студентами денної та заочної форми навчання надано у табл. 3 

 

Таблиця 3 

Тематичний план  навчальної дисципліни «Податковий менеджмент на підприємствах 

агробізнесу» для студентів очної та заочної форми навчання 

Тема 

Очна форма навчання 
Заочна форма 

навчання 
Навчальні 

заняття 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

С
Р

С
 

 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і 

за
н

я
тт

я
 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 
 

К
о

н
та

к
тн

і 
 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

Змістовний модуль 1 

Тема 1. Податковий менеджмент в системі 

фінансового управління підприємствами 

агробізнесу 

2 2 3 - 3 2 3 - 4 

Тема 2. Податкове планування у системі 

податкового менеджменту аграрних підприємств 
2 2 3 - 3 2 3 - 4 

Тема 3. Податковий менеджмент податку на додану 

вартість на підприємствах агробізнесу 
2 4 2 - 3 2 2 - 4 

Тема 4. Податковий менеджмент податку на 

прибуток підприємства 
2 2 2 - 3 2 2 - 4 

Тема 5. Особливості податкового менеджменту 

податку на прибуток у виробників 

сільськогосподарської продукції 

1 2 2 - 3 2 2 - 4 

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

Змістовний модуль 2 

Тема 6. Податковий менеджмент єдиного податку у 

сільськогосподарських товаро-виробників 
1 2 2 - 3 2 2 - 4 

Тема 7. Податковий менеджмент податку на доходи 

фізичних осіб на підприємствах агробізнесу 
1 2 2 - 3 2 2 - 4 

Тема 8. Податковий менеджмент єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на підприємствах агробізнесу 

1 2 2 - 3 2 2 - 4 

Тема 9. Податковий менеджмент екологічного 

податку і податку на майно в аграрних 

підприємствах 

1 2 2 - 3 2 2 - 4 

Тема 10. Податковий менеджмент інших податків і 

зборів на підприємствах агробізнесу 
1 2 2 - 3 2 2 - 4 

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

Тема 11. Відповідальність підприємств агробізнесу 

за порушення податкового законодавства 
2 4 2  3 4 2 - 4 

Виконання індивідуального вибіркового завдання 

CHC 
- - - - 7 - - - 12 

Підготовка до контрольної (модульної) роботи - - - - 6 - - - 10 

Підсумковий контроль - - - 4 - - - 4 - 

Усього: 16 30 24 4 46 26 24 4 66 

Разом годин:  

годин 120 120 

кредитів 4 4 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Змістовний модуль1 

Тема 1. Податковий менеджмент в системі фінансового управління підприємствами 

агробізнесу 

Податкова система України.  

Податкова політика України та напрямки її реформування.  

Податковий менеджмент, його сутність та складові елементи. 

Державний податковий  менеджмент. 

Фінансовий менеджмент підприємства, його сутність та завдання. 

Податковий менеджмент в системі фінансового управління підприємствами агробізнесу. 

Персональний податковий менеджмент. 
Основні поняття: податковий менеджмент аграрних підприємств, функції податкового 

менеджменту, Податковий кодекс України, права, державний податковий менеджмент. 

Тема 2. Податкове планування у системі податкового менеджменту аграрних 

підприємств 

Податкове прогнозування і планування в системі державного податкового менеджменту. 

Принципи і функції державного податкового прогнозування. 

Державне планування податкових платежів. 

Планування податкових платежів місцевими органами самоврядування. 

Податкове планування  у системі податкового менеджменту підприємств агробізнесу. 

Зниження податкових ризиків при податковому плануванні в аграрних підприємствах. 

Оптимізація податкових платежів як кінцева мета податкового планування в аграрних 

підприємствах. 
Основні поняття: податкове прогнозування, принципи і функції державного податкового 

планування, податкове планування в аграрних підприємствах, зниження податкових ризиків, 

оптимізація податкових платежів. 

Тема 3. Податковий менеджмент податку на додану вартість на підприємствах 

агробізнесу 

Нормативно-правове регулювання податку на додану вартість. 

Моніторинг законодавчих і нормативних актів з метою зниження податкового ризику 

аграрного підприємства з податку на додану вартість. 

Менеджмент об’єкта оподаткування податком на додану вартість, місця постачання 

товарів і послуг та дати виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість. 

Менеджмент визначення бази оподаткування і розміру ставки податку на додану 

вартість в разі постачання товарів і послуг. 

Менеджмент податкового кредиту з податку на додану вартість. 

Особливості менеджменту податкових зобов’язань з ПДВ за операціями, що не є 

об’єктом оподаткування чи звільненими від оподаткування, а також за операціями 

невиробничого використання товарів і послуг чи використаних в негосподарській діяльності 

підприємств агробізнесу. 

Менеджмент електронного адміністрування податку на додану вартість на 

підприємствах агробізнесу. 

Менеджмент правильності обчислення та своєчасності і повноти сплати податку на 

додану вартість. 
Основні поняття: податок на додану вартість, ставки податку, платники податку на додану 

вартість, ставки ПДВ, електронне адміністрування, декларація з ПДВ, камеральна перевірка 

декларації з ПДВ, податкові зобов’язання з ПДВ, податковий кредит з ПДВ. 

Тема 4. Податковий менеджмент податку на прибуток підприємства 

Нормативно-правове регулювання податку на прибуток підприємства. 

Моніторинг законодавчих і нормативних актів з метою зниження податкового ризику 

підприємства з податку на прибуток. 
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Менеджмент об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємства. 

Менеджмент бази оподаткування податком на прибуток підприємства та розміру ставок 

податку. 

Менеджмент правильності коригування фінансового результату до оподаткування на 

різниці, які виникають при нарахування амортизації необоротних активів, при формування 

резервів (забезпечень), при здійсненні фінансових операцій, при веденні окремих видів 

діяльності та операцій. 

Менеджмент правильності обчислення та своєчасності і повноти сплати податку на 

прибуток підприємства. 
Основні поняття: податок на прибуток, ставки податку, платники податку, декларація з 

податку на прибуток підприємств, менеджмент об’єкта оподаткування податком на прибуток, 

менеджмент бази оподаткування податком на прибуток, менеджмент правильності коригування 

фінансового результату до оподаткування на податкові різниці. 

Тема 5. Особливості податкового менеджменту податку на прибуток у виробників 

сільськогосподарської продукції 

Нормативно-правове регулювання податку на прибуток у виробників 

сільськогосподарської продукції.  

Моніторинг законодавчих і нормативних актів з метою зниження податкового  ризику з 

податку на прибуток у виробників сільськогосподарської продукції. 

Менеджмент об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємства. 

Менеджмент бази оподаткування податком на прибуток підприємства та розміру ставок 

податку. 

Менеджмент правильності коригування фінансового результату до оподаткування на 

різниці, які виникають при нарахування амортизації необоротних активів, при формування 

резервів (забезпечень), при здійсненні фінансових операцій, при веденні окремих видів 

діяльності та операцій. 

Менеджмент правильності обчислення та своєчасності і повноти сплати податку на 

прибуток підприємства. 
Основні поняття: податок на прибуток, ставки податку, декларація з податку на прибуток 

виробників сільськогосподарської продукції, менеджмент об’єкта оподаткування податком на 

прибуток у виробників сільськогосподарської продукції, менеджмент бази оподаткування податком 

на прибуток у виробників сільськогосподарської продукції, менеджмент правильності коригування 

фінансового результату до оподаткування на податкові різниці у виробників сільськогосподарської 

продукції. 

Змістовний модуль 2 

Тема 6. Податковий менеджмент єдиного податку у сільськогосподарських 

товаровиробників 

Нормативно-правове регулювання єдиного податку платників четвертої групи – 

сільськогосподарських товаровиробників. 

Моніторинг законодавчих і нормативних актів з метою зниження податкового ризику 

єдиного податку у сільськогосподарських товаровиробників. 

Менеджмент об’єкта і бази оподаткування єдиним податком у сільськогосподарських 

товаровиробників. 

Менеджмент розміру ставок єдиного податку у платників четвертої групи - 

сільськогосподарських товаровиробників. 

Менеджмент правильності нарахування та своєчасності і повноти сплати єдиного 

податку сільськогосподарськими товаровиробниками. 
Основні поняття: єдиний податок платників четвертої групи, менеджмент об’єкта і бази 

оподаткування єдиним податком у сільськогосподарських товаровиробників, менеджмент розміру 

ставок єдиного податку платників четвертої групи, податкова декларація з єдиного податку 

платників четвертої групи. 
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Тема 7. Податковий менеджмент податку на доходи фізичних осіб на підприємствах 

агробізнесу 

Нормативно-правове регулювання податку на доходи фізичних осіб в аграрних 

підприємствах. 

Моніторинг законодавчих і нормативних актів з метою зниження податкового ризику з 

податку на доходи фізичних осіб  в аграрних підприємствах. 

Менеджмент об’єкта і бази оподаткування доходів платників податків податком на 

доходи фізичних осіб в аграрних підприємствах. 

Особливості менеджменту оподаткування нарахованих (наданих) доходів у будь-якій не 

грошовій формі податком на доходи фізичних осіб в аграрних підприємствах. 

Менеджмент податкової соціальної пільги з податку на доходи фізичних осіб в аграрних 

підприємствах. 

Менеджмент оподаткування податком на доходи фізичних осіб нарахованих 

(виплачених) окремих видів доходів платників податків в аграрних підприємствах. 

Менеджмент правильності нарахування та своєчасності і повноти сплати податку на 

доходи фізичних осіб в аграрних підприємствах. 
Основні поняття: податок на доходи фізичних осіб, платники податку, податкова знижка, 

ставки податку, Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних 

осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), доходи, заробітна плата, податкова 

соціальна пільга. 

Тема 8. Податковий менеджмент єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на підприємствах агробізнесу 

Нормативно-правове регулювання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

Моніторинг законодавчих і нормативних актів з метою зниження податкового ризику з 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в аграрних 

підприємствах. 

Менеджмент бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування в аграрних підприємствах. 

Менеджмент правильності нарахування та своєчасності та повноти сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в аграрних підприємствах. 

Основні поняття: єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

платники єдиного внеску, страхувальники, база нарахування, розмір єдиного внеску, Звіт про суми 

нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) 

застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування до фіскальних органів. 

Тема 9. Податковий менеджмент екологічного податку і податку на майно в 

аграрних підприємствах 

Нормативно-правове регулювання екологічного податку в агарних підприємствах. 

Моніторинг законодавчих і нормативних актів з метою зниження податкового ризику з 

екологічного податку в аграрних підприємствах. 

Менеджмент оподаткування викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення в аграрних підприємствах. 

Менеджмент оподаткування скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти в аграрних 

підприємствах. 

Менеджмент оподаткування розміщення відходів у спеціально відведених для цього 

місцях чи на об’єктах в аграрних підприємствах. 

Менеджмент правильності обчислення та своєчасності і повноти сплати екологічного 

податку в аграрних підприємствах. 

Нормативно-правове регулювання податку на майно в аграрних підприємствах. 
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Моніторинг законодавчих і нормативних актів з метою зниження податкового ризику з 

податку на майно  в аграрних підприємствах. 

Менеджмент оподаткування об’єктів нерухомості податком на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки в аграрних підприємствах. 

Менеджмент оподаткування легкових автомобілів транспортним податком в аграрних 

підприємствах. 

Менеджмент оподаткування  земельних ділянок земельним податком в аграрних 

підприємствах. 

Менеджмент оподаткування земельних ділянок платою за землю в аграрних 

підприємствах. 

Менеджмент оподаткування земельних ділянок орендною платою в аграрних 

підприємствах. 

Менеджмент правильності обчислення та своєчасності і повноти сплати податку на 

майно в аграрних підприємствах. 
Основні поняття: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди забруднюючих 

речовин у водні об’єкти в аграрних підприємствах, податок на майно, податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, транспортний податок в аграрних підприємствах, орендна плата за 

земельні ділянки. 

Тема 10. Податковий менеджмент інших податків і зборів на підприємствах 

агробізнесу 

Основні види інших податків і зборів в аграрних підприємствах. 

Нормативно-правове регулювання інших податків і зборів в аграрних підприємствах. 

Менеджмент оподаткування доходів платників податків військовим збором в аграрних 

підприємствах. 

Менеджмент оподаткування підакцизних товарів (продукції) акцизним податком в 

аграрних підприємствах.  

Менеджмент оподаткування користування надрами, спеціального використання води і 

спеціального використання лісових ресурсів рентною платою в аграрних підприємствах. 

Менеджмент правильності нарахування та своєчасності і повноти сплати інших податків 

і зборів в аграрних підприємствах. 
Основні поняття: військовий збір, акцизний податок, за користування надрами, податок за 

спеціальне використання води, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. 

Тема 11. Відповідальність підприємств агробізнесу за порушення податкового 

законодавства 

Обов’язки підприємств агробізнесу як платника податків. 

Права підприємств агробізнесу як платника податків. 

Види відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства. 

Фінансова відповідальність платників податків за порушення податкового 

законодавства. 

Адміністративна відповідальність платників податків за порушення податкового 

законодавства. 

Кримінальна відповідальність платників податків за порушення податкового 

законодавства. 

Узгодження сум податкових і грошових зобов’язань та оскарження рішень 

контролюючих органів. 

Податковий борг платника податків і порядок його погашення. 
Основні поняття: обов’язки платників податків, права платників податків, фінансова 

відповідальність, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність, податковий 

борг, податкове зобов’язання. 
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3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-5, а у ЗМ2 – теми 6-11. 

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

екзаменом. 

Організація оцінювання: 

Денна форма навчання 

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.         

Обов’язковими об’єктами поточного оцінювання знань студентів є: 

1) відповіді (виступи) на аудиторних заняттях  – від 0 до 30 балів;  

2) виконання контрольних (модульних робіт) –  від 0 до 10 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.  

Вибіркові індивідуальні завдань самостійної роботи та їх оцінювання: 

 аналітичний огляд статей за відповідним об’єктом обліку чи оподаткування ( не менше 

ніж три статті) - 0-10 балів; 

 підготовка есе на статті зарубіжних і вітчизняних  авторів з відповідного об’єкту обліку 

чи оподаткування за останні два роки в періодичних виданнях (не менше ніж на три 

статті) - 0-10 балів; 

 підготовка і публікація статті чи тез виступу  на конференції- 0-10 балів; 

 підготовка тез і виступ на конференції- 0-10 балів; 

 аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою - 0-10 балів; 

 виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) - 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).   

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

Заочна форма навчання 

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

1) Відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-25 балів 

2) Виконання  контрольної (модульної) роботи – 10 балів 

3) Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи в міжсесійний період 

– 0-15 балів. 

Сесійний період 

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

a) відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-15 балів 

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

Таким чином поточний контроль в сесійний період оцінюється від 0 до 25 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 – 0-15 балів: 

 за виконання індивідуального завдання – 0-10 балів; 

 за захист індивідуального завдання в обговоренні його результатів з викладачем (у дні 

і години за графіком «Дня заочника»). – 0-5 балів: 

б) індивідуальне завдання за дистанційним курсом – 0-10 балів. 

Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 



 13 

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): 

1) аналітичний огляд статей за відповідним об’єктом обліку ( не менше ніж три  статті) – 0-

10 балів; 

2) підготовка есе на статті зарубіжних і вітчизняних  авторів з відповідного об’єкту обліку 

чи оподаткування за останні два роки в періодичних виданнях (не менше ніж на три 

статті) – 0-10 балів; 

3) аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою – 0-10 балів; 

4) виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) – 0-10 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 25 балів. 

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. 

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється у формі заліку за шкалою від 

0 до 100 балів включно.  

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 № 2755- VI від 02.12.10 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http: //www.sta.gov.ua/ 

2. Дема Д.І., Шевчук І.В., Мартинюк Г.П. Податковий менеджмент: навч. посібник. – К.: 

Алерта, 2017. – 256 с. 

3. Зайцев О.В. Податковий менеджмент: підручник. – Суми: Сумський державний 

університет, 2017. – 412 с. 

4. Коцупатрий М.М. Облік і звітність в оподаткуванні в схемах і таблицях: навч. посіб. для 

студ. напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / М.М. Коцупатрий, С.І. Ковач, 

К.В.Безверхий.  К.:КНЕУ, 2015. - 196 с. 
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5. Лисиченко О.О., Атамас П.Й., Атамас О.П. Фінансовий облік: навчальний посібник /За 

заг. ред. проф. П.Й. Атамаса. – К.: «Центр учбової літератури», 2019. – 356 с. 

4.2. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Гусак Н.Б. Контроль податкових органів за діяльністю підприємств: Навч. Посіб. / Н.Б. 

Гусак, Ю.Д. Гусак .– К.: – Центр навчальної літератури, 2007. – 320 с. 

2. Доброскок О.В. Податковий контроль та його ефективність: Навч. посіб. – К.: Алерта, 

2012. – 238с. 

3. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464-VI. 

4. Інструкція про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються 

органами державної податкової служби, затв. наказом державної податкової адміністрації 

України від 17.12.2010 року № 953. 

5. Лист державної податкової адміністрації України «Щодо камеральної перевірки 

декларації з податку на прибуток» від 14.09.2009 р. N 11071/5/15-0216 

6. Лист державної податкової адміністрації України «Щодо оформлення акта проведення 

камеральних перевірок з податку на прибуток підприємств» від 27.04.2011 р. № 

11920/7/15-0217 

7. Лист державної фіскальної служби України «Щодо Методичних рекомендацій з 

перевірки податкової звітності з податку на додану вартість» від 22.10.2009 р. № 

23235/7/16-1116. 

8. Лист державної фіскальної служби України «Щодо проведення камеральних перевірок 

декларацій з податку на прибуток підприємств у 2015 - 2016 роках» від 06.05.2015 р. № 

16102/7/99-99-15-02-02-17 

9. Лист державної фіскальної служби України від 28.01.2015 р. № 2463/7/99-99-22-02-04-17 

«Про окремі питання проведення перевірок в 2015-2016 роках» 

10. Метелиця В.М. Облікове забезпечення оподаткування сільськогосподарських 

товаровиробників: Практичний посібник / За ред. Метелиці В.М., Мельничука Б.В. - 2-е 

вид., доп. і перероб. - К.: ТОВ "Всеукраїнський інститут права і оцінки", 2011. – 142 с. 

11. Методичні рекомендації з організації кабінетного аудиту (для юридичних осіб): затв. 

Наказом ДПАУ № 567 від 25. 11.2002р.  

12. Примірний порядок проведення камеральних перевірок, здійснення контролю за 

справлянням акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва і 

хмелярства, затв. наказом Державної податкової адміністрації України від 7 червня 2011 

року № 333. 

13. Про затвердження зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх 

оформлення: затв. Наказом ДПАУ № 584 від 11.09.2008р.  

14. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо адміністрування платежів, що 

контролюються органами державної податкової служби та не відповідають терміну 

"податковий борг (недоїмка)", затв. наказом державна податкова адміністрації України 

від 15 жовтня 2010 року № 791  

15. Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами 

органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок 

платників податків : Наказ Державної податкової адміністрації України від 27 травня 

2008 року № 355. 

16. Про затвердження Порядку взаємодії між підрозділами територіальних органів 

Міндоходів щодо організації та контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою 

нарахування та сплати платниками акцизного податку, затв. наказом Міністерства 

доходів і зборів України від 3 липня 2013 року № 232. 

17. Про затвердження форми акта (довідки) про результати проведення перевірки платника 

податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення 

контрольованої(их) операції(й) та Вимог до його (її) складення, затв. Наказом 

Міністерства доходів і зборів України від 24.12.2013 року № 843. 
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18. Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової 

накладної: наказ Міністерства фінансів України від 22.09.2014  № 957.  

19. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних 

цінностей, що незаконно знаходяться за її межами" від 18 червня 1994 року № 319/94 


