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Передмова 

 

Навчальна дисципліна «Методологія організації податкових розрахунків 

та звітності» є нормативною навчальною дисципліною та вивчається згідно з 

навчальним планом підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 

07 «Управління і адміністрування» кваліфікації «Доктор філософії з обліку  і 

оподаткування». Названий курс повинен сприяти формуванню 

висококваліфікованих фахівців у галузі обліку та оподаткування.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність теоретичних 

та практичних аспектів механізмів розрахунку податкових зобов’язань за 

податками і зборами та відображення даних у формах податкової звітності. 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни «Методологія організації 

податкових розрахунків та звітності» 

Метою дисципліни «Методологія організації податкових розрахунків  

та звітності» формування у аспірантів теоретичних і практичних знань щодо 

основ побудови системи оподаткування, принципів оподаткування, видів 

податків, механізму обчислення платежів до бюджету, складання податкової 

звітності. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни:  

Завдання дисципліни:  

- з’ясування сутності та функцій податків та зборів;  

- вивчення складу, структури та принципів побудови системи 

оподаткування;  

- здійснення аналізу діючого податкового законодавства;  

- оволодіння методикою обчислення податків та зборів;  

- вивчення організації податкової роботи; 

- набуття навиків формування форм податкової звітності. 

Після вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен: 

- знати: 

-  характеристику основних елементів системи правового механізму 

податків і зборів; 

-  особливості нарахування та обчислення податків, зборів; 

-  визначення суми податкових зобов’язань та порядок їх сплати до 

бюджету; 

-  порядок складання та подання податкової звітності; 

- вміти: 

-  теоретично обґрунтовувати практику функціонування податкового 

механізму при нарахуванні та сплаті податків та зборів; 

-  визначати платників податків, об’єкти та базу оподаткування, 

застосовувати ставки та податкові пільги; 
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-  здійснювати обчислення кожного виду податку (збору), що піддягає 

перерахуванню до бюджету; 

-  самостійно застосовувати положення податкового законодавства у 

вирішенні практичних завдань. 

Навчальна дисципліна «Методологія організації податкових розрахунків 

та звітності» формує знання, уміння, навички та компетенції, необхідні для 

фахівця з обліку та оподаткування. 

Після завершення вивчення курсу здобувачі набувають загальні і фахові 

компетенції навчання: 

Загальні компетенції: 

 вміння виявляти проблеми, визначати та вирішувати завдання; 

 здатність проводити науково-дослідну, аналітичну та інноваційну 

діяльність з метою отримання нових знань та їх використання; 

 здатність генерувати нові ідеї на підставі креативного мислення; 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

 здатність працювати в контексті міжнародної співпраці в галузі 

дослідницької, проектно-інноваційної діяльності у сфері обліку, аналізу, 

аудиту та оподаткування; 

 розуміння значення дотримання етичних норм та авторського права 

при проведенні наукових досліджень, презентації  їх  результатів  та  у  

науково-педагогічній діяльності. 

Фахові компетенції: 

 наявність глибоких обґрунтованих знань в галузі управління та 

адміністрування, детальне розуміння процесів, що протікають на 

підприємствах та в світовій економічній системі; 

 здатність продукувати власні наукові та практичні ідеї на принципах 

академічної культури й доброчесності, розвивати нові напрями наукових 

досліджень для різних галузей знань; 

 здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі управління та 

адміністрування; 

 здатність вирішувати  комплексні  завдання функціонування системи 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для критичного 

оцінювання результатів досліджень з урахуванням соціальних, етичних, 

правових та економічних проблем; 

 здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи 

щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових 

розрахунків;  

 здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 
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впроваджувати сучасні методи фінансового контролю; 

 здатність здійснювати апробацію і впровадження результатів 

наукових досліджень, висновків, методичних та практичних рекомендацій з 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; 

 здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність за фахом. 

 

 

Опис навчальної дисципліни «Методологія організації податкових 

розрахунків та звітності» 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  4 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» Нормативна 

Атестацій – 2 

Спеціальність 

 «Облік і оподаткування» 

 

Рік підготовки: 

4-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  
Семестр 

Загальна кількість годин - 

150 

7-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних - 2 

самостійної роботи 

студента -  2 

Третій (освітньо-науковий) 

освітній рівень  

 

16  год.  

Практичні, семінарські 

16  год.  

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

118 год.  

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: екзамен 

 

 

Очікувані результати навчання з дисципліни «Методологія організації 

податкових розрахунків та звітності» 

 

Очікувані результати навчання з дисципліни полягають у тому, що 

здобувач повинен: 

 вміти розвивати та підвищувати свій науковий світогляд, володіти 

сучасними теоріями і концепціями у галузі управління та адміністрування і 

бути здатними застосовувати їх до професійної діяльності на межі 

предметних галузей; 

 володіти здібностями до логічного мислення щодо проблемних 
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питань обліку і оподаткування та навичками проведення досліджень, що 

забезпечують розширення бази наукових знань в галузі управління та 

адміністрування; 

 здійснювати пошук, аналізувати та критично осмислювати 

інформацію, отриману з різних джерел, генерувати і продукувати власні 

науково-теоретичні та практично-спрямовані ідеї на принципах академічної 

культури й доброчесності, розвивати нові напрями обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування; 

 вміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні 

наукові знання та результати досліджень до професійної та непрофесійної 

спільноти; 

 вміти одержувати нові наукові результати дослідження в сфері 

обліку, аналізу, контролю, оподаткування з урахуванням сучасних теорій, 

концепцій та методологій розвитку наук обліково-аналітичного спрямування 

та оподаткування; 

 працювати з різними джерелами, аналізувати, систематизувати 

отриману інформацію з питань обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування; 

 володіти сучасними підходами до методології та організації обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; 

 обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності 

суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства; 

 оцінювати результати досліджень в сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування з урахуванням соціальних, екологічних, етичних, 

правових та економічних аспектів; 

 використовувати сучасні інформаційні джерела національного та 

міжнародного рівня для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і 

актуальності наукової проблеми; 

 ідентифікувати наукові та практичні проблеми, здійснювати 

апробацію результатів наукових досліджень, висновків і практичних 

рекомендацій з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та сприяти 

їх впровадженню; 

 інтегрувати існуючі методики та методи досліджень та адаптувати їх 

для розв’язання наукових завдань при проведенні дисертаційних досліджень; 

 публічно представляти, захищати результати своїх досліджень, 

обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною спільнотою; 

 описувати результати наукових досліджень у фахових публікаціях у 

вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях; 

 дотримуватись етичних норм, враховувати авторське право та норми 
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академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень, презентації 

їх результатів та у науково-педагогічній діяльності. 

 

 

Структура змісту навчальної дисципліни «Методологія організації 

податкових розрахунків та звітності» 
Назви атестацій і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Атестація 1. Теоретичні основи системи оподаткування. 

Тема 1: Теоретико-

методологічні засади 

системи оподаткування.  

22 2 2   18       

Тема 2. Податкова 

політика держави в 

умовах 

трансформаційних 

процесів.  

24 2 2   20       

Тема 3: Адміністрування 

податків і зборів. 

24 2 2   20       

Разом за атестацією 1 70 6 6   58       

Атестація 2. Методологія розрахунків у сфері оподаткування. 

Тема 4. Методологічні 

основи організації 

розрахунків у сфері 

непрямого 

оподаткування. 

28 4 4   20       

Тема 5. Методологічні 

основи організації 

розрахунків по податку 

на прибуток та 

оподаткуванню доходів 

громадян. 

28 4 4   20       

Тема 6. Особливості дії 

спеціальних систем 

оподаткування. 

24 2 2   20       

Разом за атестацією 2 80 10 10   60       

Усього годин  150 16 16   118       

 

Курс заплановано в ключі цілеспрямованої роботи над вивченням 

спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та під час практичних 

занять, самостійної роботи над виконанням індивідуальних завдань та інших 

поставлених задач. 
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Теоретичні заняття (лекції) з дисципліни «Методологія організації 

податкових розрахунків та звітності» 

 

Програмою навчальної дисципліни «Методологія організації податкових 

розрахунків та звітності» передбачено освоєння здобувачами основ 

податкового і митного законодавства, механізмів нарахування податків, 

зборів (платежів), методики підготовки та порядку подання основних форм 

податкових декларацій і розрахунків, визначення проблемних питань. 

Навчальний матеріал викладено у шести основних темах, які об’єднані у 

дві змістовні частини (атестації). Тематика першої частини розкриває 

теоретичні основи податкової системи, податкової політики держави та 

методичних підходів адміністрування. Тематика другої частини характеризує 

особливості методологія розрахунків у сфері оподаткування, а саме: 

методологічні основи організації розрахунків у сфері непрямого 

оподаткування, методологічні основи організації розрахунків по податку на 

прибуток та оподаткуванню доходів громадян, особливості дії спеціальних 

систем оподаткування. 

 

Підготовка до навчальних занять включає вивчення матеріалу за 

наступними змістовними частинами: 

Атестація 1. Теоретичні основи системи оподаткування. 

Рекомендовані літературні джерела для опрацювання: 1-4, 7-11, 12-14, 

21. 

Атестація 2. Методологія розрахунків у сфері оподаткування. 

Рекомендовані літературні джерела для опрацювання: 2-11, 13-14, 15-21. 

 

Атестація 1. Теоретичні основи системи оподаткування. 

Тема 1: Теоретико-методологічні засади системи оподаткування.  

Еволюція становлення податкової системи України. Економічна суть 

податків та функції податків.  Класифікація податків. Теоретичні основи 

побудови податкової системи. Принципи системи оподаткування. Склад та 

структура системи оподаткування в Україні.  

Тема 2. Податкова політика держави в умовах трансформаційних 

процесів.  

Теорії оподаткування та їх розвиток. Податкова політика. Критерії  

оцінки податкової політики.       Оподаткування в країнах з ринковою 

економікою. Основні елементи оподаткування . 

Тема 3: Адміністрування податків і зборів.  

Сутність управління податковою системою. Основи організації 
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податкового менеджменту. Складові податкового менеджменту. Податкове 

навантаження. 

Атестація 2. Методологія розрахунків у сфері оподаткування. 

Тема 4. Методологічні основи організації розрахунків у сфері непрямого 

оподаткування. 

Економічна суть непрямого оподаткування. Його переваги та недоліки.  

Платники та об’єкт оподаткування непрямими податками. Операції звільнені 

від оподаткування. Ставки акцизного податку та ПДВ. Методика обчислення 

і сплати податку непрямих податків. Особливості оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності.  

Тема 5. Методологічні основи організації розрахунків по податку на 

прибуток та оподаткуванню доходів громадян. 

Економічна суть податку на прибуток та податку з доходів фізичних 

осіб. Платники податку на прибуток. Об’єкт оподаткування податком на 

прибуток. Методика нарахування податку на прибуток, порядок сплати  та 

подання звітності.  Платники податку з доходів фізичних осіб. Склад доходів, 

що підлягають оподаткуванню. Податкова знижка, податкові соціальні пільги  

та ставки податку. Порядок нарахування,  утримання та сплати податку до 

бюджету. Порядок подання річної декларації про майновий стан.   

Тема6. Особливості дії спеціальних систем оподаткування. 

Еволюція  становлення спеціальних режимів оподаткування. Спрощена 

система оподаткування  юридичних осіб - суб’єктів малого підприємництва. 

Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку та інших платежів для 

фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Особливості дії 

спеціальних режимів в аграрному секторі. 

 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять з дисципліни 

«Методологія організації податкових розрахунків та звітності» 

Практичне заняття – форма навчального заняття, за якої викладач 

організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом 

індивідуального виконання студентом сформульованих завдань. Проведення 

таких занять ґрунтується на попередньо підготовленому методичному 

матеріалі та тестах для виявлення ступеня оволодіння необхідними 

теоретичними положеннями, наборі завдань різного рівня складності для 

розв’язування їх на занятті. 

Воно включає проведення попереднього контролю знань, вмінь і 

навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її 
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обговорення за участю студентів, розв’язування завдань із їх обговоренням, 

розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. 

Теми практичних занять співпадають з тематикою лекційного матеріалу: 

Атестація 1. Теоретичні основи системи оподаткування. 

Тема 1: Теоретико-методологічні засади системи оподаткування.  

Тема 2. Податкова політика держави в умовах трансформаційних 

процесів.  

Тема 3: Адміністрування податків і зборів.  

Атестація 2. Методологія розрахунків у сфері оподаткування. 

Тема 4. Методологічні основи організації розрахунків у сфері непрямого 

оподаткування. 

Тема 5. Методологічні основи організації розрахунків по податку на 

прибуток та оподаткуванню доходів громадян. 

Тема 6. Особливості дії спеціальних систем оподаткування. 

План практичних занять побудовано у наступній послідовності: 

І. Обговорення теоретичних та проблемних питань; 

ІІ. Вирішення практичних та ситуаційних завдань; 

ІІІ. Вирішення тестових завдань. 

 

 

Самостійна робота здобувачів 

Самостійна робота здобувачів є важливою складовою у підготовці 

кваліфікованого фахівця, конкурентоспроможного на ринку праці, здатного 

до компетентної професійної діяльності на рівні світових стандартів. 

Самостійна робота включає:  

1. Виконання індивідуального завдання. 

2. Самостійне формування тестових завдань за темами курсу. 

 

Перелік тем для самостійного опрацювання з навчальної дисципліни 

№  Назва теми Кількість 

годин 

1 Теоретико-методологічні засади системи оподаткування   18 

2 Податкова політика держави в умовах трансформаційних процесів 20 

3 Адміністрування податків і зборів 20 

4 Методологічні основи організації розрахунків у сфері непрямого 

оподаткування 

20 

5 Методологічні основи організації розрахунків по податку на прибуток 

та оподаткуванню доходів громадян 

20 

6 Особливості дії спеціальних систем оподаткування  20 

 Всього  118 
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Індивідуальні завдання та вимоги до виконання 

 

Індивідуальне завдання 

Відповідно до вимог начального процесу для виконання самостійної 

роботи з дисципліни «Методологія організації податкових розрахунків  та 

звітності» аспіранти виконують практичні завдання, тестові завдання та 

індивідуальні. Виконання індивідуального завдання вимагає виконання ессе-

завдання. 

Виконання ессе-завдання забезпечить закріплення набутих знань та 

сприятиме підвищенню професійних компетенцій. 

 

Загальні вимоги до виконання ессе-завдання 

Ессе-завдання  повинно  мати  практичне  спрямування  та носити 

творчий, дослідницький. 

Тип завдання: презентація, доповідь, тези, стаття – наукове дослідження. 

Виконується ессе-завдання з додержанням всіх технічних вимог до 

письмових робіт.  Текст  має  бути  надрукований  на  принтері  через  1,5  

міжрядкових інтервали на одному боці аркуша білого паперу формату  А4. 

Шрифт Times New Roman, 14 пт. Текст розміщується на сторінці, яка 

обмежується полями: ліве  –  25  мм,  нижнє,  верхнє  –  20  мм,  праве  –  

15  мм.  За  обсягом  ессе-завдання  має складати  10-15  слайдів або кількість 

сторінок, передбачених для написання тез чи статей.  Список  використаних  

джерел  (не  менше  10), посилання на джерело інформації – обов’язкове;  

Оцінюється індивідуальне завдання – 10 балів за виконане в будь-якому 

атестаційному періоді.  

Виконання індивідуального завдання є обов’язковим (для денної форми 

навчання). 

 

Рекомендована тематика індивідуальних завдань  

Атестація І 

1. Податкова система в Україні, основні етапи її становлення. 

2. Економічна природа і суспільне призначення податків. 

3. Термінологія оподаткування та основні елементи податку. 

4. Системи оподаткування суб’єктів господарювання. 

5. Історичний аспект адміністрування податків, зборів, платежів 

6. Адміністрування податків: поняття і загальна характеристика. 

7. Складові адміністрування податків та зборів органами державної 

фіскальної служби. 

8. Податкова пільга: роль та призначення. 
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9. Податок на додану вартість  та його характеристика. 

10. Правила ведення податкового обліку податку на додану вартість. 

11. Первинний облік податку на додану вартість. 

12. Відповідальність платників податку на додану вартість. 

17. Податкова звітність з податку на додану вартість: побудова та 

особливості складання. 

18. Податок на додану вартість у сільгосптоваровиробників: правила 

обліку. 

19. Електронні рахунки платників податку на додану вартість. 

20.  Адміністрування податкової звітності за податком на додану 

вартість. 

21.  Прибуток підприємства – як об’єкт оподаткування. 

22.  Податковий облік розрахунків за податком на прибуток. 

23.  Декларування податкових зобов’язань з податку на прибуток  

24.  Податкова звітність з податку на прибуток: побудова та особливості 

складання. 

25.  Адміністрування податкової звітності за податком на прибуток. 

Атестація ІІ 

1. Податок з доходів фізичних осіб: сутність та проблеми справляння 

2. Проблеми та недоліки функціонування податку з доходів фізичних 

осіб. 

3. Облік податку з доходів фізичних осіб. 

4. Соціальне страхування – як система соціального захисту населення. 

5. Податкова соціальна пільга та особливості застосування. 

6. Особливості застосування податкової соціальної пільги для різних 

категорій фізичних осіб 

7. Акцизний податок: облік та податкова звітність. 

8. Порядок обчислення, обліку та формування податкової звітності 

акцизного податку. 

9. Сутність, порядок обчислення, обліку та формування податкової 

звітності з рентної плати. 

10. Сутність екологічного податку: порядок обчислення, обліку та 

формування податкової звітності. 

11. Порядок обчислення, обліку та формування податкової звітності. 

12. Державне мито: порядок справляння, обліку та формування звітності. 

17. Податок на майно: облік та податкова звітність. 

18. Плата за землю: облік, оподаткування та звітність. 

19. Облік розрахунків з бюджетом із плати за землю. 

20.  Спрощена система оподаткування: сутність. 
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21.  Єдиний податок: сутність та особливості.  

22.  Спрощена система оподаткування для сільськогосподарських 

підприємств. 

23.  Податкова звітність платників єдиного податку. 

24.  Податковий облік суб’єктів малого підприємництва. 

25.  Відповідальність платників податків за порушення податкового 

законодавства. 

 

Формування тестових завдань за темами курсу 

Аспіранту необхідно за кожною із  тем  сформувати двадцять тестів з 

чотирма варіантами відповідей. Кожен тест має містити одну правильну 

відповідь.  

 

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми та 

виносяться на іспит 

1. Еволюція становлення податкової системи України.  

2. Економічна суть податків та функції податків.   

3. Класифікація податків.  

4. Теоретичні основи побудови податкової системи.  

5. Принципи системи оподаткування.  

6. Склад та структура системи оподаткування в Україні.  

7. Теорії оподаткування та їх розвиток.  

8. Податкова політика.  

9. Критерії  оцінки податкової політики.       

10. Оподаткування в країнах з ринковою економікою.  

11. Основні елементи оподаткування  

12. Сутність управління податковою системою.  

13. Основи організації податкового менеджменту.  

14. Складові податкового менеджменту.  

15. Податкове навантаження. 

16. Економічна суть непрямого оподаткування.  

17. Його переваги та недоліки.   

18. Платники та об’єкт оподаткування непрямими податками.  

19. Операції звільнені від оподаткування.  

20. Ставки акцизного податку та ПДВ.  

21. Методика обчислення і сплати непрямих податків.  

22. Особливості оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.  

23. Економічна суть податку на прибуток та податку з доходів 
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фізичних осіб.  

24. Платники податку на прибуток.  

25. Об’єкт оподаткування податком на прибуток.  

26. Методика нарахування податку на прибуток, порядок сплати  та 

подання звітності.   

27. Платники податку з доходів фізичних осіб. 

28. Склад доходів, що підлягають оподаткуванню.  

29. Податкова знижка, податкові соціальні пільги  та ставки податку.  

30. Порядок нарахування,  утримання та сплати податку до бюджету.  

31. Порядок подання річної декларації про майновий стан.   

32. Еволюція  становлення спеціальних режимів оподаткування.  

33. Спрощена система оподаткування  юридичних осіб - суб’єктів 

малого підприємництва.  

34. Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку та інших 

платежів для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.  

35. Особливості дії спеціальних режимів в аграрному секторі. 

 

 

Індивідуально-консультаційна робота 

Індивідуально-консультативна робота зі здобувачами здійснюється за 

графіком індивідуально-консультативної роботи викладача у формі: 

- індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання завдань; 

- індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на 

поточний контроль тощо. 

Формами організації індивідуально-консультативної роботи є: 

а) за засвоєнням теоретичного матеріалу: консультації індивідуальні 

(запитання-відповідь); консультації групові (розгляд типових прикладів – 

ситуацій); 

б) за засвоєнням практичного матеріалу: консультації індивідуальні і 

групові; 

в) для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 

індивідуальне здавання виконаних робіт. 

 

 

Методика активізації процесу навчання 

Згідно з планом навчальної дисципліни передбачено проведення лекцій, 

практичних занять, самостійної роботи студентів. 

Проведення лекційних занять передбачено з використанням традиційних 

форм (вступної, тематичних, заключної, оглядова). 
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Практичні заняття передбачають інтерактивний підхід до проведення 

занять. 

При викладанні навчальної дисципліни передбачено застосування 

активних та інтерактивних методів навчання – ділових ігор, тренінгів, 

семінарів у активній формі, розгляд кейсів, модерації. 

Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від 

традиційних визначаються не тільки методикою і технікою викладання, але і 

високою ефективністю навчального процесу, який виявляється у: 

- високій мотивації здобувачів; 

- закріпленні теоретичних знань на практиці; 

- підвищенні самосвідомості здобувачів; 

- виробленні здатності приймати самостійні рішення; 

- виробленні здібності до колективних рішень; 

- виробленні здібності до соціальної інтеграції; 

- придбанні навичок вирішення конфліктів; 

- розвитку здібності до компромісів. 

 

 

Форми контролю та критерії оцінювання знань 

До системи загальної діагностики знань з дисципліни «Методологія 

організації податкових розрахунків та звітності» як важлива її складова 

входить поточна оцінка знань, що вимагає від здобувачів систематичної 

навчальної роботи впродовж семестру. 

Введена система комплексного оцінювання знань забезпечує 

об’єктивність оцінки, а отже виконує функції контролю і мотивації студентів 

в навчальній роботі та досягненні ними більш якісного рівня знань. 

Порядок оцінювання знань здобувачів ґрунтується на основних 

принципах і засадах системи контролю якості знань студентів за системою 

залікових кредитів. Дана система передбачає організацію поточного і 

підсумкового контролю знань для здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» кваліфікації «Доктор філософії з обліку і 

оподаткування». 

Система контролю враховує різні типи доказів рівня знань студентів та 

має наступні складові: 

– поточний контроль – має на меті оцінку роботи студентів за всіма 

видами аудиторної роботи (лекції, практичні заняття) і відображає поточні 

навчальні досягнення студентів в освоєнні програмного матеріалу 

дисципліни; 
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– самоконтроль призначений для самооцінки студентами якості 

засвоєння навчального матеріалу з дисципліни (розділу, теми). Формою 

здійснення цього виду контролю є проходження здобувачами тестування за 

кожною темою дисципліни в мережі Інтеанет ВНАУ; 

– рубіжний контроль, формою якого є атестація; 

– оцінка результатів самостійної роботи як важливого компоненту 

навчального процесу, керованого під час індивідуально-консультативної 

роботи викладача зі здобувачем; 

– підсумковий семестровий контроль як інтегрована оцінка засвоєння 

знань з проведенням обов’язкового семестрового іспиту. 

Підсумкова оцінка за аудиторну роботу виставляється в кінці семестру, 

після закінчення проведення аудиторних занять з курсу. Це – оцінка участі 

здобувача у практичних заняттях та присутності на лекціях. Накопичені 

оцінки під час проведення різних видів аудиторних робіт надають 

правомірність такої форми атестації. 

Атестацію здійснює викладач, що проводить лекційні заняття з 

дисципліни. 

Бальна оцінка за кожну змістовну частину виставляється при проведенні 

поточного контролю знань і викладач обов’язково інформує здобувачів про 

результати оцінювання. 

Підсумкова оцінка за самостійну роботу – це оцінка результату 

виконання здобувачами індивідуальних завдань з курсу. Оцінка за 

самостійну роботу входить в поточний контроль і виставляється в журнал 

викладача. 

Максимально можлива кількість умовних балів за навчальні заняття 

здобувача  становить 70% (коефіцієнт 0,7). 

Іспит, як форма підсумкового контролю, проводиться як контрольний 

захід і є обов’язковим для всіх студентів. Максимально можлива кількість 

умовних балів за екзамен студента становить 30% (коефіцієнт 0,3). 

Здобувач допускається до іспиту за результатами поточного контролю 

знань з дисципліни, якщо він набрав мінімальну кількість балів – 35. 

Рейтингова оцінка за шкалою дисципліни  

«Методологія організації податкових розрахунків  та звітності» 

За шкалою ЕCТS За національною 

шкалою 

Рейтингова оцінка за 

шкалою навчального 

закладу (абсолютна 

кількість балів за 

дисципліну) 

А відмінно   90 – 100 

В 
добре  

82-89 

С 75-81 



18 

D 
задовільно  

66-74 

Е  60-65 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
35-59 

F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

0-34 
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