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ВСТУП 

Анотація навчальної дисципліни 

 

Загальна інформація про дисципліну. Розвиток ринкових відносин в 

економіці України й формування конкурентного середовища об’єктивно 

вимагають впровадження нових підходів до управління податковими витратами 

на підприємстві.  

Нерівномірність і суттєвість рівня податкового навантаження, наявність 

«тіньового» сектору економіки призводить до диспропорційності конкурентних 

засад, зниження фінансово-економічних показників підприємства й економіки 

держави в цілому. В сучасних умовах першочергового значення набуває 

впровадження в діяльність підприємств податкового планування – системи 

заходів підприємства, спрямованої на максимальне використання можливостей 

чинного законодавства з метою законної оптимізації податкових платежів. 

Податкове планування включає процес податкової оптимізації – заходи, 

пов’язані з досягненням необхідних пропозицій усіх фінансових аспектах 

операцій. Податкове планування полягає в розробці і впровадження різних 

законних схем зниження податкових відрахувань, за рахунок застосування 

методів стратегічного планування фінансово – господарської діяльності 

підприємства. В умовах жорсткої фіскальної політики держави податкове 

планування – це той інструмент, який може підприємству допомогти успішно 

працювати. 

Місце дисципліни в освітній програмі. Програма дисципліни 

«Податкове планування» передбачає вивчення теоретичних та методичних 

основ державного планування податкових надходжень, податкового 

планування на підприємстві; зовнішні та внутрішні ризики в податковому 

плануванні; законні та протизаконні способи мінімізації податків; принципи, 

методи, види та етапи податкового планування на підприємстві; аналіз 

податкового поля підприємства; факторів податкових ризиків та 

систематизованих схем оптимізації податкових платежів; податкове планування 

окремих податків і зборів; міжнародне податкове планування.  

Цілі та зміст. Метою викладання навчальної дисципліни «Податкове 

планування» є формування у студентів компетентностей щодо оптимізації 

податкових платежів суб’єктів господарювання в рамках діючого 

законодавства. Для досягнення мети поставлені такі основні завдання 

вивчення дисципліни: вивчення теоретико-організаційних засад податкового 

планування; засвоєння основних принципів обґрунтування господарських 

рішень з врахуванням факторів оптимізації податків та податкових ризиків; 

набуття навиків самостійного складання проекту податкового планування.  

Результати навчання та їх співвідношення із програмними 

результатами навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

«Облік та бізнес аналітика» студенти повинні: знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують 



між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем; розуміти 

місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково- 

аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і 

екологічної відповідальності підприємств; визначати сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в 

господарській діяльності; формувати й аналізувати фінансову, управлінську, 

податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію для прийняття управлінських рішень. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Податкове планування» – є 

оволодіння студентами наступними компетентностями:  здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної 

діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування або в процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів економічної науки і 

характеризується комплексністю й невизначеністю умов; здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями; здатність до абстрактного мислення, аналізу і 

синтезу. 

Професійні компетентності, яких набувають студенти внаслідок 

вивчення навчальної дисципліни 

Код 
компетентності 

Назва компетентності Результати навчання 

ІК 

Здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми під час професійної 
діяльності у сфері обліку, аудиту 
та оподаткування або в процесі 

навчання, що передбачає 
застосування теорій та методів 

економічної науки і 
характеризується комплексністю й 

невизначеністю умов 

ПР01. Знати та розуміти 
економічні категорії, закони, 
причинно-наслідкові та 
функціональні зв’язки, які 
існують між процесами та 
явищами на різних рівнях 
економічних систем.  
ПР02. Розуміти місце і 
значення облікової, аналітичної, 
контрольної, податкової та 
статистичної систем в 
інформаційному забезпеченні 
користувачів обліково- 
аналітичної інформації у 
вирішенні проблем в сфері 
соціальної, економічної і 
екологічної відповідальності 
підприємств. 

ЗК 1 
Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями 

ПР03. Визначати сутність 
об’єктів обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та розуміти їх 
роль і місце в господарській 
діяльності.  

ЗК 2 
Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу і синтезу 

ПР04. Формувати й аналізувати 
фінансову, управлінську, 
податкову і статистичну 
звітність підприємств та 
правильно інтерпретувати 
отриману інформацію для 
прийняття управлінських 
рішень.  



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Курс 3 

Семестр  6 

Кількість кредитів ЕСТS 4 

Аудиторні навчальні заняття лекції 14 (в годинах) 

семінари, практичні 14 (в годинах) 

лабораторні  - 

Самостійна робота  92 (в годинах) 

Форма підсумкового контролю залік  

 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни: 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Фінанси підприємств Управлінський облік  

Облік і звітність в оподаткуванні Бізнес-аналітика 

Економіка підприємства Звітність підприємств 



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Планування податкових платежів в Україні, залежно від 

рівня управління та податкове планування на державному рівні 

Планування податкових платежів – основна складова податкового 

менеджменту. Мета податкового планування – своєчасне і повне визначення 

податкових зобов'язань перед бюджетами всіх рівнів (державним та 

місцевими), а також обов'язкових платежів і зборів у позабюджетні фонди. 

Податковий кодекс – правова основа при розробці плану податкових платежів в 

Україні. 

Державне планування податкових платежів. Особливості планування 

податкових платежів місцевими органами самоврядування. Податкове 

планування підприємства, різниця в мотивації розрахунку податкових платежів 

підприємства. Стратегічне податкове планування – головний тип податкового 

планування на рівні державного, місцевого бюджету та бюджету органу 

місцевого самоврядування. Основна мета стратегічного податкового 

планування – економічне обґрунтування якісних і кількісних параметрів, щоб 

забезпечити фінансування соціально-економічного розвитку держави. 

Податкове планування на макрорівні – це виконання економічних, 

політичних і соціальних завдань держави. Планування податків па макрорівні – 

вихідне положення для прогнозування соціально-економічного розвитку країни 

в цілому, суб'єктів держави і муніципальних утворень, а також основа при 

складанні поточних і прогнозованих бюджетів різного рівня. Показники, що 

формують податкову базу і суть оподаткування в цілому і конкретного податку. 

Об'єктивні і суб'єктивні чинники, що враховуються при плануванні 

податків. Основні завдання, які вирішує податкове планування на макрорівні.  

Класифікація податкового планування залежно від термінів, на які 

складаються плани. Податкове планування поточне – оперативне і 

короткострокове. Податкове планування перспективне (прогнозування) – 

середньо- і довгострокове. 

 

Тема 2. Розробка податкового прогнозу (плану) на державному рівні. 

Податкове планування у системі управління підприємством 

Процес розробки плану податкових платежів. Основні етапи розробки 

плану податкових платежів. Визначення розміру податкових надходжень. 

Співвідношення між потребами регіонального бюджету та прогнозними 

надходженнями з метою визначення подальшої податкової політики та 

удосконалення податкового законодавства. Головна мета державного 

планування податкових платежів – визначення обсягів фінансових ресурсів за 

платниками податків для централізації грошових коштів у загальнодержавному 

бюджеті. Причини постійного збільшення витрат державного бюджету. 

Заходи щодо планування податкових платежів. Визначення економічних 

тенденцій, які склалися в економіці держави, та пошук варіантів податкового 

режиму, найсприятливіших для цих змін. 

Ранжування розроблених варіантів податкового режиму за податковими 

групами, типами фінансово-господарської діяльності, за групами платників 

податків, у регіональному аспекті, а також оцінка цих варіантів. Визначення 



пріоритетності різних варіантів майбутнього податкового режиму. Аналіз 

виконання бюджету попереднього періоду (звітного року) та планування 

податкових платежів на наступний період. 

Обговорення проекту податкових надходжень, бюджету держави, 

прийняття бюджету як закону та проведення відповідних змін у чинному 

законодавстві.  

Зміст поняття «податкове планування» та «планування податкових 

платежів».  

Податкове планування – основа формування податкової політики 

підприємства. Альтернативність – характерна ознака податкового планування. 

Передумови альтернативності податкового планування на етапі створення 

підприємства, та у процесі його діяльності. Законне використання 

підприємством всіх існуючих пільг і особливостей податкового права при 

податковому плануванні. Порівняльна характеристика понять «планування 

податкових платежів» і «податкове планування»  

Класифікація видів податкового планування: за видами, залежно від 

характеру управлінських рішень, залежно від використовуваних інструментів, 

залежно від активності суб'єктів податкового планування стосовно 

використання можливих інструментів(пасивне і активне). Мета податкового 

планування підприємства. Принципи податкового планування: принцип 

раціональності, принцип економічної доцільності, комплексний підхід, 

індивідуальний підхід, принцип законності. 

 

Тема 3. Організація податкового планування на підприємстві. Етапи 

податкового планування 

Обов’язки з організації податкового планування на підприємстві. Функції 

щодо податкового планування та їх виконавці. Покладання на таких фахівців 

додаткових обов’язків має ряд переваг та недоліків. Групи чи відділи 

податкового планування та їх склад: фінансисти, бухгалтери, юристи. 

Обов`язки підрозділів (груп або відділів) податкового планування на 

підприємстві  та їх ефективність. Учасники оптимізації податкових платежів на 

підприємстві: керівник підприємства, юрист, який аналізує правові аспекти, 

бухгалтер, фахівець із податкового планування. Субординація та функції 

учасників податкового планування. 

Рівні податкового планування та відповідні їм необхідні знання та 

навички фахівця. Рівень перший – навчитися правильно сплачувати податки,  

рівень другий – навчитися оптимально сплачувати податкові платежі, рівень 

третій – навчитися платити мінімально. 

Етапи податкового планування при створенні підприємства – чітка і 

однозначна послідовність дій, які обов’язково гарантують зменшення 

податкових зобов’язань. Формування мети і завдань, визначення сфери 

виробництва і обігу, напрямків господарської діяльності підприємства. 

Врахування регіональних особливостей в оподаткуванні фінансово-

господарської діяльності. Групи регіональних утворень з різними системами 

оподаткування. основні форми оподаткування юридичних та фізичних осіб. 

Етапи податкового планування в процесі діяльності підприємства. 

Поточне податкове планування в процесі управління діяльністю підприємства. 



Регулювання бази оподаткування. Виявлення можливостей зменшення бази 

оподаткування за рахунок  прямих та непрямих податкових пільг. Оцінка 

ризику здійснення податкових правопорушень. Оцінка ефективності 

податкового планування підприємства. 

 

Тема 4.Аналіз податкових платежів підприємства. Оцінка податкового 

тягаря та планування податкових платежів на майбутній період 

Джерела інформації для аналізу податкових платежів підприємства. 

Аналіз існуючого механізму управління податковими потоками. Органи, 

що здійснюють безпосереднє управління податковими потоками і процесами 

вторинного перерозподілу коштів, їх використання. Контроль за джерелами 

доходів платників податків і їх витратами. Організаційно-економічний 

механізм безпосереднього управління потоками податкових платежів. Дві 

підсистеми організаційно-економічного механізму: сукупність органів 

законодавчої і виконавчої влади, і сама податкова система і підсистема 

безпосереднього управління податковими потоками. Особлива роль податкових 

органів. 

Види податкового контролю та їх характеристика. Податковий контроль – 

самостійний напрям державного фінансового контролю. Характерна стадія 

фінансової діяльності – стадія мобілізації коштів до публічних грошових 

фондів. 

Форма податкового контролю: податкові перевірки, облік платників 

податків, оперативно-бухгалтерський облік податкових надходжень, інші 

формами податкового контролю. 

Класифікація податкового контролю залежно від часу проведення 

контрольних заходів: попередній, поточний та наступний податковий контроль. 

Оподаткування підприємств – регулятор економіки держави. 

Ефективність податкової політики підприємства. Основні показники фінансово 

– господарської діяльності, на які впливають податки. Методи податкового 

планування-поточний фінансовий контроль, попередня податкова експертиза, 

порівняльний аналіз. 

Планування сум податкових платежів на майбутній період. Моделювання 

баз податків, які сплачуються підприємством за кожним окремим податком. 

Етапи визначення суми податкових платежів: від величини фонду оплати праці, 

які входять у ціну продукції, що реалізується, суми податку на прибуток, 

загальна сума податкових платежів, які плануються. 

Оцінка ефективності податкового планування підприємства Оцінка 

податкового навантаження на підприємство. Групи показників, які дозволяють 

оцінити податкове навантаження на підприємство. Сума податків, зборів та 

обов’язкових платежів, які сплачуються підприємством. Питома вага (частка) 

податків та окремих їх видів у собівартості продукції, в ціні виробника та в ціні 

реалізації. Показник чистого прибутку підприємства. Коефіцієнт ефективності 

оподаткування. Ефективність обраної податкової політики підприємства.  

Оцінка ефективності податкового планування. Оцінка податкового 

навантаження на підприємство. Абсолютне зменшення податкових платежів, 

що їх сплачує підприємство за певний період. Відносне зменшення податкових 



платежів. Коефіцієнт пільгового оподаткування. Коефіцієнт ефективності 

податкового планування на підприємстві. 

 

Тема 5. Податкове планування податку на прибуток, податку на додану 

вартість та інших податків і зборів 

Особливості податкового планування податку на прибуток. 

Взаємозв’язок податків. Топологія складання схем податкового 

планування податку на прибуток. 

Складання проектів податкового планування з податку на прибуток. 

Складання основних, резервних та аварійних проектів податкового 

планування з податку на прибуток на основі спеціальних методів податкового 

планування: заміни відносин, розподілу відносин, делегування податків 

структурі-сателіту, використання офшорів, використання переваг міжнародних 

договорів, використання облікової політики, відстрочення податкового 

платежу. 

Вибір оптимального проекту податкового планування з податку на 

прибуток. 

Трансфертне ціноутворення та його вплив на податкове планування. 

Поняття трансфертного ціноутворення. Методи визначення трансфертних 

цін для цілей оподаткування.  

Особливості податкового планування податку на додану вартість. 

Топологія складання схем податкового планування податку на додану 

вартість. 

Складання проектів податкового планування з податку на додану 

вартість. 

Складання основних, резервних та аварійних проектів податкового 

планування з податку на додану вартість на основі спеціальних методів 

податкового планування: заміни відносин, розподілу відносин, делегування 

податків структурі-сателіту, використання офшорів, використання облікової 

політики, відстрочення податкового платежу. 

Вибір оптимального проекту податкового планування з податку на 

додану вартість. 

Критерії вибору оптимального проекту податкового планування з податку 

на додану вартість. 

Особливості податкового планування інших податків і зборів. 

Особливості податкового планування податку на доходи фізичних осіб, 

єдиного податку, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування.  

Топологія складання схем податкового планування податку на доходи 

фізичних осіб, єдиного податку, єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування.  

Складання проектів податкового планування інших податків і зборів. 

Складання основних, резервних та аварійних проектів податкового 

планування податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, єдиного внеску 

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.  

Вибір оптимального проекту податкового планування інших податків і 

зборів. 



Вибір оптимального проекту податкового планування податку на доходи 

фізичних осіб, єдиного податку, єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування. 

 

Тема 6. Вибір фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності 

системи оподаткування. Вибір юридичною особою – суб’єктом 

підприємницької діяльності системи оподаткування. 

Оподаткування фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності без 

створення юридичної особи. Схеми оподаткування, які може обрати 

самозайнята особа, що зареєструвалася приватним підприємцем. Шість 

варіантів ведення бізнесу ФОПом: загальносистемник зі сплатою ПДВ та без 

сплати ПДВ і три групи  спрощеної системи для фізичних осіб. Критерії 

вибору. Головні умови перебування на тій чи іншій системі оподаткування чи 

групі  спрощеної системи. База оподаткування. Діяльність та 

клієнтоорієнтованість. Добровільна чи обов’язкова реєстрація платником ПДВ. 

Документообіг та облік. Звітний період. Періодичність сплати податку. 

Звітність. Ризики при перебуванні на тій чи іншій системі оподаткування чи 

групі  спрощеної системи оподаткування. 

Загальна (традиційна) система оподаткування. Спрощена система 

оподаткування. 

Оподаткування юридичних осіб. два способи оподаткування юридичних 

осіб – суб’єктів підприємницької діяльності:загальна (традиційна) система 

оподаткування та спрощена система оподаткування. Можливість добровільного 

вибору з двох способів оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності. 

Вибір найбільш оптимальної для себе податкової схеми ведення бізнесу. 

Основні обмеження і особливості тих систем оподаткування, які може обрати 

юридична особа (ТОВ або ПП), яка не є сільгоспвиробником. Критерії вибору. 

Головні умови перебування на тій чи іншій системі оподаткування чи групі  

спрощеної системи. База оподаткування. Діяльність та клієнтоорієнтованість. 

Добровільна чи обов’язкова реєстрація платником  ПДВ. Документообіг та 

облік. Звітний період. Періодичність сплати податку. Звітність. Ризики при 

перебуванні на тій чи іншій системі оподаткування чи групі  спрощеної системи 

оподаткування. 

 

Тема 7. Спеціальні (вільні) економічні зони. Офшорні центри. Типи та 

види вільних економічних зон. Міжнародне податкове планування 

Суть вільних економічних зон та мета їх створення. Створення ВЕЗ є 

одним із засобів залучення іноземних інвестицій. Мета створення ВЕЗ є 

активізація спільної інвестиційної діяльності, залучення новітніх іноземних 

технологій. Чинники, які враховуються при створенні вільних економічних зон. 

Пільги, запроваджені у вільних економічних зонах. 

Офшорні зони та їх групи. За принципами оподаткування офшорні зони 

можна умовно поділити на три групи. Великі масштаби тіньової економічної 

діяльності. 

Вільні економічні зони як засіб реалізації регіональної економічної 

політики. Держава в процесі формування та реалізації регіональних програм 



застосовує низку ринкових інструментів. Ознаки, за якими найчастіше 

класифікують ВЕЗ. 

Типи та види вільних економічних зон. Території пріоритетного розвитку. 

Категорійний апарат міжнародного податкового планування. 

Принципи територіальності та резиденства. Поняття податкового 

доміціля. Принципи міста призначення та країни походження. 

 Система податкових заліків та податкових кредитів. Застосування 

міждержавних угод про уникнення подвійного оподаткування в 

міждержавному податковому плануванні.  

Особливості індивідуального податкового планування. 

Суб’єкти, об’єкти та мета індивідуального податкового планування. 

Застосування трастів в індивідуальному податковому плануванні. 

Особливості корпоративного податкового планування.  

Суб’єкти, об’єкти та мета корпоративного податкового планування. 

Особливості корпоративного податкового планування: поняття трансфертного 

ціноутворення, «шопінгу» міждержавних податкових угод. Основні операції по 

корпоративному плануванню: перерозподіл (диверсифікація) прибутку, 

заниження прибутку, утворення прибутку. 

Застосування в податковому плануванні пірамідної структури 

транснаціональних корпорацій. Офшорні компанії. Торгово-закупові базові 

компанії: збутові базові компанії, закупові базові компанії. Базові ліцензійні 

компанії. Базові сервісні компанії. Кептингові страхові компанії. 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує 

види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають 

лекційні та практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. 

Код 

компетентності 

Назва 

компетентності 

Результати 

навчання 

Поточне 

оцінювання 

ІК 

Здатність розв’язувати 
складні спеціалізовані 

задачі та практичні 
проблеми під час 

професійної діяльності 
у сфері обліку, аудиту 
та оподаткування або в 
процесі навчання, що 

передбачає 
застосування теорій та 
методів економічної 

науки і 
характеризується 
комплексністю й 

невизначеністю умов 

ПР01. Знати та розуміти 
економічні категорії, 
закони, причинно-
наслідкові та 
функціональні зв’язки, 
які існують між 
процесами та явищами на 
різних рівнях 
економічних систем.  
ПР02. Розуміти місце і 
значення облікової, 
аналітичної, контрольної, 
податкової та 
статистичної систем в 
інформаційному 
забезпеченні 
користувачів обліково- 
аналітичної інформації у 
вирішенні проблем в 
сфері соціальної, 
економічної і екологічної 
відповідальності 
підприємств. 

Обговорення 

ступеню 

засвоєння теорії та 

методології 

проблем; розгляд 

ситуацій, 

розв'язування 

задач, проведення 

розрахунків у 

процесі виконання 

індивідуальних 

завдань; тестове 

експрес-

опитування 

ЗК 1 
Здатність вчитися і 

оволодівати 
сучасними знаннями 

ПР03. Визначати сутність 
об’єктів обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, 
оподаткування та 
розуміти їх роль і місце в 
господарській діяльності.  

ЗК 2 

Здатність до 
абстрактного 

мислення, аналізу і 
синтезу 

ПР04. Формувати й 
аналізувати фінансову, 
управлінську, податкову і 
статистичну звітність 
підприємств та правильно 
інтерпретувати отриману 
інформацію для 
прийняття управлінських 
рішень.  

 

Поточне оцінювання студента університету з навчальної дисципліни 

«Податкове планування» на семінарських заняттях здійснюється за чотирьох 

бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; «5» - 

відмінно.  



Студенти повинні мати позитивні оцінки не менше, ніж за 40% 

проведених семінарських та практичних занять для того, щоб бути допущеними 

до заліку. 

Критеріями оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів, є: 

глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння систематизувати знання за 

окремими темами, вміння робити обґрунтовані висновки, володіння 

категорійним апаратом, навички і прийоми виконання практичних завдань, 

вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію та 

обробку, самореалізація на практичних та семінарських заняттях. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку, 

завданням якого є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в 

цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого 

використання накопичених знань, вміння формулювати своє ставлення до 

певної проблеми навчальної дисципліни тощо. Усі студенти зобов’язані до 

заліку відпрацювати всі пропущені семінарські, практичні чи лабораторні 

заняття. 

Підсумковий контроль проводиться у тестовій формі і оцінюється 

відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС. Питання, що 

виносяться на залік у вигляді тестів охоплюють програму дисципліни і 

передбачають визначення рівня знань та ступеня опанування студентами 

компетентностей. Тривалість заліку 20 хв, впродовж яких студенти мають дати 

відповідь на 30 питань: 20 – І рівня; 7 – ІІ рівня і 3 – ІІІ рівня. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 

результатами тестування, дорівнює або перевищує 60. 

Шкала оцінювання знань студентів: національна та ECTS 

Шкала ЄКТС 100-бальна шкала Національна шкала 

А 90-100 балів відмінно 

В 83-89 балів дуже добре 

С 76-82 балів добре 

D 68-75 бали задовільно 

Е 60-67 бали достатньо 

F 35-59 бали незадовільно 

FХ 1-34 бали неприйнятно 

  

 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Викладання навчальної дисципліни «Податкове планування» 

забезпечується засобами поєднання аудиторної і позааудиторної форм із 

застосуванням словесних, наочних та практичних методів навчання, а також у 

процесі безпосереднього ознайомлення з роботою установ та організацій, 

зокрема шляхом проведення наступних видів навчальних занять:  

– лекції – на яких здійснюється обґрунтований, послідовний і 

систематизований виклад певної теми (тем) чи розділу навчального предмету; 

– практичні, семінарські заняття – на яких викладач здійснює 

опитування студентів з окремих теоретичних питань, передбачених темою 

навчального заняття, а також формує у студентів вміння і навички вирішувати 

ситуаційні завдання, пов’язані із питань комунікації в бізнес середовищі; 

– консультації – на яких студенти отримують відповіді на конкретні 

запитання або пояснення складних питань, винесених на самостійне 

опрацювання та для виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань; 

– самостійна робота – виконується студентами у позааудиторний 

час за завданнями викладача та включає: підготовку до практичних занять; 

виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань; розгляд питань, 

винесених на самостійне опрацювання. 

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється 

шляхом: 

1) поточного контролю, який проводиться у формі: 

 фронтального, індивідуального чи комбінованого опитування студентів 

на практичних заняттях; 

 контрольного тестування студентів та перевірки ситуаційних завдань; 

 оцінювання самостійної роботи та індивідуальних завдань студентів; 

 оцінювання виконаних завдань контрольної роботи у вигляді 

тестових завдань з множинним вибором та розв’язання задачі. 

2) підсумкового контролю, який проводиться у формі заліку. Такий 

контроль є завершальним етапом вивчення навчальної дисципліни та видом 

підсумкового контролю, який має на меті перевірити та оцінити отримані 

студентами знання, уміння та ступінь опанування ними практичних навичок, а 

також розвиток творчого мислення в обсязі вимог програми навчальної 

дисципліни  

Підсумковий контроль з дисципліни «Податкове планування» проводиться у 

формі комп’ютерного тестування. 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відпрацювання незадовільних оцінок, отриманих студентом на 

навчальному занятті є обов’язковим. Відпрацювання пропущених занять 

проводиться згідно з графіку прийому відпрацювань затвердженого 

завідувачем кафедри. Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані до 

початку сесії. Відпрацювання пропущених лекцій проводиться шляхом надання 

студентом конспекту та усного опитування за темою лекції. Відпрацювання 

семінарських занять проводиться у формі усної співбесіди з викладачем або 



написання письмової роботи. Після відпрацювання студентами пропущених 

занять викладач фіксує результат в академічному журналі.  

Якщо студент бере участь у міжнародній або внутрішній програмі 

академічної мобільності, студент отримує індивідуальний навчальний план, 

який враховує фактичне виконання ним індивідуальних навчальних планів 

поточного та попередніх навчальних років. Якщо дисципліна не була 

перезарахована, відпрацювання пропущених занять здійснюється студентом 

впродовж семестру після повернення із навчання.  

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав 

можливості брати участь у формах поточного контролю має право на його 

відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. 

Якість освітнього процесу забезпечується за допомогою дотримання 

принципів академічної доброчесності. Відповідно до статті 42 Закону України 

«Про освіту»: академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень. В основі академічної доброчесності лежить 

чесність, довіра, порядність у виконанні своїх обов’язків, справедливість, 

повага та відповідальність. 

Академічна доброчесність покликана боротися із: плагіатом як актом 

шахрайства в студентських роботах, наукових статтях та тезах; фабрикацією та 

фальсифікацією результатів наукових досліджень; обманом, списуванням; 

використання непередбачених навчальним процесом допоміжних матеріалів та 

технічних засобів. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження 

оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження 

навчального курсу; відрахування із закладу освіти (крім осіб, що здобувають 

загальну середню освіту). 
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