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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий) рівень

Галузь знань

07 управління та адміністрування

Спеціальність

071 облік і оподаткування

Кількість кредитів

5

Загальна кількість годин:

150

•

Аудиторні

40

•

Самостійна робота

110

У складі аудиторних годин:
•

Лекції

20

•

Практичні

20

Курс, на якому викладається дисципліна

І курс

Вид підсумкового контролю

Залік

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою вивчення дисципліни є поглиблення наукових знань
тенденцій та періодизації розвитку систем оподаткування в АПК, набуття
навиків критичного осмислення, аналізу та узагальнення існуючих наукових
досліджень та підготовки власних наукових розробок з елементами наукової
новизни.
Завданням дисципліни є надання сучасних науково-теоретичних та
методологічних знань з питань:
сутності, принципів оподаткування, класифікації податкових ризиків,
а також методів управління ризиками платників податку в АПК;
тенденцій

розвитку

систем

оподаткування

в

АПК,

форм
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оподаткування, методики оцінки податкового навантаження на мікро та
макро- рівнях;
забезпечення якості управлінських рішень щодо оптимізації системи
оподаткування із врахуванням моделей перекладання прямих і непрямих
податків на різних типах ринків;
ідентифікації ключових проблем оподаткування в аграрному секторі,
їх виокремлення, формування пріоритетних цілей та критеріїв прийняття
управлінських

рішень

при

обґрунтуванні

господарських

операції

із

використанням відповідних стандартів обліку.
Досягнення визначених завдань передбачає використання таких
інноваційних навчальних технологій:
- при проведенні лекцій: проблемні лекції, розгляд окремих
дискусійних питань;
- при проведенні практичних занять: круглі столи, робота в малих
творчих групах, розгляд ситуаційних завдань, дискусії в малих творчих
групах, виконання кейсових завдань.
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:
Комплексність у проведенні досліджень щодо системи оподаткування.
Формування
класифікації

знань

щодо

сутності,

принципів

оподаткування,

податкових ризиків, а також методів управління ризиками

платників податку.
Програмні результати навчання:
знати основні форми оподаткування, методики оцінки податкового
навантаження на мікро та макро- рівнях і умови забезпечення якості
управлінських рішень щодо його оптимізації із врахуванням моделей
перекладання прямих і непрямих податків на різних типах ринків;
вміти ідентифікувати ключові проблеми оподаткування в аграрному
секторі економіки та проводити їх виокремлення, формувати пріоритетні цілі
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та

критерії

прийняття

управлінських

рішень

при

обґрунтуванні

господарських операції із використанням відповідних стандартів обліку.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЛЕКЦІЇ
Тема 1. Сутність, принципи оподаткування, класифікація податкових
ризиків, а також методів управління ризиками платників податку в АПК.
Тема 2. Тенденції розвитку систем оподаткування в АПК, форми
оподаткування, методики оцінки податкового навантаження на мікро та
макро- рівнях.
Тема 3. Забезпечення якості управлінських рішень щодо оптимізації
системи оподаткування

із врахуванням моделей перекладання прямих і

непрямих податків на різних типах ринків.
Тема 4. Ідентифікація ключових проблем оподаткування в аграрному
секторі, їх виокремлення,

формування пріоритетних цілей та критеріїв

прийняття управлінських рішень при обґрунтуванні господарських операції
із використанням відповідних стандартів обліку.
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Практичні заняття передбачають проведення наукової конференції
аспірантів за темами курсу, що включає наукові доповіді, наукову дискусію,
відповіді на питання та обговорення за тематикою курсу. Індивідуальна
тематика наукових доповідей обирається аспірантами та подається викладачу
по завершенню лекції.
Тематика наукових конференцій визначається у межах наукових
напрямів:
1. Сутність, принципи оподаткування, класифікація податкових
ризиків, а також методів управління ризиками платників податку в АПК.
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2. Тенденції розвитку систем оподаткування в АПК, форми
оподаткування, методики оцінки податкового навантаження на мікро та
макро- рівнях.
3. Забезпечення якості управлінських рішень щодо оптимізації
системи оподаткування

із врахуванням моделей перекладання прямих і

непрямих податків на різних типах ринків.
4. Ідентифікація ключових проблем оподаткування в аграрному
секторі, їх виокремлення,

формування пріоритетних цілей та критеріїв

прийняття
САМОСТІЙНА РОБОТА
Передбачає

підготовку

аспіранта

до

виступу

на

наукових

конференціях (розробка наукової доповіді за визначеною темою, презентації,
підготовка до обговорення, відповідей на запитання).
МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Під час викладання курсу використовуються методи організації та
здійснення навчально-пізнавальної діяльності, методи стимулювання й
мотивації

навчально-пізнавальної

діяльності,

методи

контролю

(самоконтролю, взаємоконтролю), корекції (самокорекції, взаємокорекції) за
ефективністю навчально-пізнавальної діяльності, інтегровані (універсальні)
методи.
Для полегшення засвоєння матеріалу використовуються технічні
засоби.
Технічні засоби для проведення аудиторних занять
Назва теми
Технічні засоби
Тема 1. Сутність, принципи оподаткування, Проектор з комплектом слайдів,
класифікація податкових ризиків, а також калькулятор
методів управління ризиками платників
податку в АПК.
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Тема 2. Тенденції розвитку систем
оподаткування
в
АПК,
форми
оподаткування,
методики
оцінки
податкового навантаження на мікро та
макро- рівнях.
Тема 3. Забезпечення якості управлінських
рішень
щодо
оптимізації
системи
оподаткування із врахуванням моделей
перекладання прямих і непрямих податків
на різних типах ринків.
Тема 4. Ідентифікація ключових проблем
оподаткування в аграрному секторі, їх
виокремлення, формування пріоритетних
цілей та критеріїв прийняття управлінських
рішень при обґрунтуванні господарських
операції із використанням відповідних
стандартів обліку.

Проектор з комплектом слайдів,
калькулятор

Проектор з комплектом слайдів,
калькулятор

Проектор з комплектом слайдів,
калькулятор

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль складається з поточного контролю виконання самостійної
роботи, та підсумкового контролю у вигляді заліку.
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
Поточний контроль включає контроль виконання самостійної роботи
в процесі практичних занять – наукових конференцій.
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Підсумковий контроль у вигляді заліку.
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