
 

  

Силабус навчальної дисципліни 

    Назва дисципліни “Податковий менеджмент” 
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Освітньо-професійна програма: “Фінанси, банківська справа та страхування” 
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Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: Податковий менеджмент є дисципліною обов’язкової складової 

навчального плану, циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців з 

фінансів, банківської справи та страхування. Студенти отримують теоретичні знання і практичні 

навички щодо вивчення теоретичних та організаційних основ податкового менеджменту, а також 

ознайомлення з напрямами контрольної роботи податкових органів і вирішення спірних питань. 
Пререквізити: менеджмент, основи оподаткування, податкова система, облік і звітність в 

оподаткуванні. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять, самостійна робота. Студенти 

мають змогу отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу 

студентів, виконання навчальних і ситуаційних завдань. Під час сесії формат очний. 

 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: Вид підсумкового 

контролю 
аудиторних 

самостійної 

роботи студента 

4 120 3 4 екзамен 

 

Обсяг дисципліни 
Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекційні заняття 24 

Практичні заняття 22 

Самостійна робота 74 

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ФК1. Здатність використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку фінансів, банківської справи та 
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ЗК3. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення 

ЗК7. Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети. 

страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та наукової 

діяльності. 

ФК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової 

діяльності суб'єктів господарювання. 

ФК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ФК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування 

інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування 
 

 

 

 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 
ПРН1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та 

страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної 

та наукової діяльності. 

ПРН2. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН3. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

ПРН4. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення 

професійних та наукових завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН6. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у 

фахових дискусіях. 

ПРН7. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські 

цінності. 

ПРН8. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та 

управляти ними. 

ПРН9. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів. 
 

 

 



 

Дидактична карта дисципліни 
 

Номер та назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 

Оцінювання 

роботи, 

бали 
Тиждень  

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Теоретичні, правові та організаційні засади 

податкового менеджменту.  

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, 

ФК1 

Результати навчання: ПРН1, ПРН2, ПРН3 

Рекомендовані джерела: 2, 3, 4, 7, 8 

Завдання для СРС. 

1. Організаційно-правові основи податкового 

менеджменту. 

2. Структура податкового законодавства, яке 

регламентує процес управління податками в 

Україні. 

3. Система законодавчих та нормативно-

правових актів у сфері оподаткування. 

4. Система органів управління 

оподаткуванням. 

5. Функції, права, обов’язки посадових осіб 

контролюючих органів. 

6. Недержавні організації, які беруть участь в 

управлінні податковими відносинами. 

7. Обов’язки та права платників податків. 

1-й (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

2-й (за розкладом) 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційних завдань 

4 

1-й – 2-й (за розкладом) 8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, вирішення 

навчальних завдань); 

2 

Тема 2. Панування та прогнозування податків і 

зборів 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, ЗК5, 

ФК2, ФК3 

Результати навчання: ПР1, ПРН2, ПРН3, 

ПРН8 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4, 7, 8 

Завдання для СРС.  
1. Екзогенні та ендогенні фактори впливу на 

планування податкових надходжень. 

2. Принципи державного податкового 

прогнозування і планування. 

3. Сутність методів прогнозування і 

планування. 

4. Формалізовані і неформалізовані методи 

податкового прогнозування і планування. 

1-й – 2-й (за розкладом) 4 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

5-й (за розкладом) 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційних завдань 

4 

1-й–5-й (за розкладом) 8 самостійна 

робота  

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, розв'язування 

завдань); 

2 



 

5. Сутність і характеристика основних 

детерміністичних методів прогнозування 

податкових надходжень. 

6. Сутність і характеристика основних 

трендових методів прогнозування податкових 

надходжень.  

Тема 3. Податковий ризик-менеджмент 

Формування компетентностей: ЗК5, ЗК7, 

ФК3, ФК9 

Результати навчання: ПРН6, ПРН8, ПРН12 

Рекомендовані джерела: 3, 4, 7, 8, 19 

Завдання для СРС.  
1. Податковий ризик держави. 

2. Кількісні та якісні ознаки податкових 

ризиків. 

3. Причини виникнення правопорушень у 

сфері оподаткування. 

4. Умови виникнення ризиків та їх подолання у 

сфері оподаткування. 

5. Методика оцінювання величини 

податкового ризику бюджету. 

6. Сутність та принципи управління 

податковими ризиками. 

7. Превентивні та обмежуючі заходи протидії 

податковим ризикам. 

8. Методи визначення податкових ризиків 

держави. 

3-й (за розкладом) 2 лекція  Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

7-й (за розкладом) 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційних завдань 

4 

3-й – 7-й (за розкладом) 8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, розв'язування 

навчальних завдань); 

2 

Тема 4. Облік платників податків  

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК3, ЗК4, 

ФК3, ФК9 

Результати навчання: ПРН7, ПРН9, ПРН12 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 13 

Завдання для СРС.  
1. Процедури з обліку платників податків, що 

здійснюють податкові органи. 

2. Облікова справа платника податків. 

3. Єдиний державний реєстр юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців. 

4. Підстави для взяття на облік юридичних 

осіб у контролюючому органі. 

5. Джерела формування інформаційного фонду 

Державного реєстру фізичних осіб-платників 

податків. 

4-й (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

8-й (за розкладом) 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

4-й – 8-й (за розкладом) 8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); 

2 



 

6. Порядок зняття з обліку платників податків 

у контролюючих органах. 

Тема 5. Облік податкових надходжень, організація 

сплати податків 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, ЗК5, 

ФК1, ФК2, ФК3 

Результати навчання: ПРН2, ПРН3, ПРН6, 

ПРН 8 

Рекомендовані джерела: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 13 

Завдання для СРС.  
1. Складання інтегрованої картки платника 

податку. 

2. Форми інтегрованої картки платника 

податку. 

3. Строки та періоди сплати податку та збору. 

4. Податкове повідомлення-рішення, що 

надсилається контролюючим органом платнику 

податків. 

5. Податкова вимога: умови надсилання 

платнику податків. 

5-й (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

9-й (за розкладом) 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

5-й – 9-й 

(за розкладом) 8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, вирішення 

ситуаційних завдань); 

2 

Тема 6. Управління податковим боргом 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, ЗК5, 

ФК1, ФК2, ФК3 

Результати навчання: ПРН2, ПРН3, ПРН9, 

ПРН12. 

Рекомендовані джерела: 1, 3, 4, 7, 8, 14 

Завдання для СРС.  
1. Джерела погашення податкового боргу 

платника податків. 

2. Функції податкового керуючого. 

3. Звільнення з податкової застави майна 

платника податків. 

4. Підстави для застосування арешту майна 

платника податків. 

5. Процедура арешту майна платника податків. 

6. Припинення адміністративного арешту 

майна платника податків. 

7. Порядок продажу майна платника на 

публічних торгах. 

8. Безнадійний податковий борг платника 

податків. 

6-й – 7-й 
(за розкладом) 4 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

10-й – 11-

й 

(за розкладом) 4 практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

6-й –11-й (за розкладом) 8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування); 

2 

Тема 7. Теоретичні засади податкового контролю  

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК4, 

8-й (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 



 

ФК1 

Результати навчання: ПРН1, ПРН2, ПРН7, 

ПРН8 

Рекомендовані джерела: 1, 3, 4, 7, 8, 15, 20 

Завдання для СРС.  
1. Визначення податкового контролю у 

вузькому, широкому сенсі та згідно із 

Податковим кодексом України. 

2. Цілі проведення та завдання податкового 

контролю. 

3. Напрями та характеристика способів 

здійснення податкового контролю. 

4. Охарактеризувати принципи податкового 

контролю. 

5. Характеристика форм, методів і етапів 

проведення податкового контролю.  

12-й (за розкладом) 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

8-й –12-й (за розкладом) 8 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування); 

2 

Тема 8. Планування та організація проведення 

перевірок  

Формування компетентностей: ЗК7, ФК2, 

ФК3 

Результати навчання: ПРН2, ПРН3, ПРН12 

Рекомендовані джерела: 3, 4, 5, 8, 13, 15 

Завдання для СРС.  
1. Інструменти та принципи податкового 

планування. 

2. Сутність методів податкового планування. 

3. Заходи зі зниження ризиків податкового 

планування на підприємстві. 

4. Показники оцінювання ефективності заходів 

з податкового планування. 

5. Основні та похідні ознаки адміністративної 

відповідальності. 

6. Обов’язкові умови для настання 

кримінальної відповідальності за ухилення від 

сплати податків. 

7. Розміри ухилень від сплати податків. 

8. Суб’єкти злочину у вигляді ухилення від 

сплати податків. 

9-й (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

13-й (за розкладом) 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

9-й–13-й (за розкладом) 6 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування); 

2 

Тема 9. Митний контроль  

Формування компетентностей: ЗК5, ЗК7, ФК 

2, ФК3, ФК9 

Результати навчання: ПРН3, ПРН4, ПРН6, 

ПРН9 

10-й (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

14-й (за розкладом) 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

4 



 

Рекомендовані джерела: 3, 4, 7, 8, 12, 16 

Завдання для СРС.  
1. Організаційно-правові засади митного 

контролю в контексті забезпечення економічної 

безпеки. 

2. Практика здійснення митного контролю в 

Україні. 

3. Напрямки підвищення ефективності 

митного контролю України. 

4. Міжнародна конвенція про спрощення і 

гармонізацію митних процедур. 

5. Особливості проведення і шляхи 

удосконалення митного пост-аудиту. 

6. Імплементація міжнародних договорів в 

Україні та гармонізація митного законодавства 

завдання 

10-й–14-й (за розкладом) 6 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування); 

2 

Тема 10. Адміністрування податків і зборів 

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК3, ЗК4, 

ФК2, ФК9 

Результати навчання: ПРН1, ПРН6, ПРН7 

Рекомендовані джерела: 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 

Завдання для СРС.  
1. Роль та місце податкового адміністрування в 

системі державного податкового менеджменту. 

2.  Основні процеси податкового 

адміністрування. 

3. Роль та місце масово-роз’яснювальної 

роботи податкових органів в системі 

податкового менеджменту. 

4. Податковий аудит і мета його 

запровадження. 

5. Основні завдання та особливості 

податкового аудиту в Україні. 

11-й (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

15-й (за розкладом) 2 практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

11-й–15-й (за розкладом) 6 самостійна 

робота 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування). 

2 

Контрольна робота 1      10 

Контрольна робота 2      10 

Виконання  та захист індивідуального 

навчально-дослідного завдання (реферату) 

     
10 

Разом      100 



 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
Під час вивчення курсу “Податковий менеджмент” студенти повинні виконати індивідуальне 

навчально-дослідне завдання у формі реферату. ІНДЗ виконується в рамках самостійної роботи 

студента.  

Тематика рефератів  

1. Фіскальні та регулюючі засади державного податкового менеджменту. 

2. Характеристика податкового менеджменту та ознаки його ефективності в сучасних умовах. 

3. Механізми податкового менеджменту в умовах кризи. 

4. Правове регламентування – основа податкової діяльності. 

5. Становлення та розвиток Державної фіскальної служби України (ДФСУ). 

6. Модернізація фіскальної служби України. 

7. Шляхи оптимізації розмежування функцій між ланками ДФС. 

8. Відповідальність платників як засіб боротьби з ухилянням від сплати податків. 

9. Підстава, зміст та порядок відкриття та закриття облікових справ платників податків. 

10. Облік платників ПДВ. 

11. Реєстрація та облік постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на 

прибуток. 

12. Облік неприбуткових підприємств. 

13. Податкова застава як засіб погашення податкової заборгованості. 

14. Аналіз чинного законодавства з питань реструктуризації податкової заборгованості. 

15. Джерела інформації та порядок формування даних про податкових борг.  

16. Поняття, мета та підстави застосування податкової застави в Україні.   

17. Поняття  та можливі види реорганізації платника податків. 

18. Строки погашення податкового боргу платника податків-боржника, що реорганізується або 

ліквідується.  

19. Порушення справ про банкрутство боржника і процедура банкрутства за ініціативою органів ДФСУ.  

20. Документальна перевірка як складова податкового менеджменту. 

21. Зустрічні перевірки в системі податкового контролю.  

22. Проблеми організації проведення документальних і тематичних перевірок. 

23. Проблеми застосування непрямих методів перевірки правильності нарахування ПДВ. 

24. Контроль за правильністю оподаткування ПДВ в сфері експортно-імпортних операцій. 

25. Перевірка правильності нарахування, ПДВ по бартерних операціях. 

26. Організація податкової роботи за наявністю марок акцизного податку. 

27. Податковий контроль у сфері оподаткування прибутку від банківських операцій. 

28. Документальні перевірки податкових органів правильності нарахування податку на прибуток від 

страхової діяльності. 

29. Контроль оподаткування прибутку від спільної діяльності. 

30. Дискусійні питання відображення в обліку доходів і витрат підприємства. 

31. Шляхи вдосконалення податкового контролю в сфері оподаткування доходів громадян від 

підприємницької діяльності. 

32. Особливості контрольної роботи при оподаткуванні доходів іноземних осіб та осіб без громадянства. 

33. Вдосконалення організації податкової роботи щодо прийому декларації про доходи громадян. 

34. Шляхи удосконалення етапів та процедур податкового контролю в сучасних умовах. 

35. Податковий контроль за правильністю справляння місцевих податків, проблеми та шляхи їх 

вирішення. 

36. Податкова робота в сфері місцевого оподаткування. 

37. Нормативно-правове забезпечення – основа податкової діяльності. 

38. Побудова державного реєстру фізичних осіб – платників податків. 

39. Особливості податкового контролю при спрощеній системі оподаткування. 

40. Шляхи погашення податкової заборгованості. 

41. Загальні підходи і принципи до проведення контрольної перевірки. 

42. Загальні підходи і принципи до проведення планової та зустрічної документальних перевірок. 

43. Сутність, складові частини та основні етапи адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових 

платежів. 

44. Правовий та економічний аспекти адміністрування податків і зборів та інших обов’язкових платежів 

в Україні. 

45. Єдина митна територія України. Структура митних органів України.  

46. Митний контроль і зони митного контролю.  



 

47. Основні процедури і етапи митного контролю і митного оформлення товарів. 

48. Організаційно-правові засади митного контролю в контексті забезпечення економічної безпеки. 

49. Практика здійснення митного контролю крізь призму забезпечення економічної безпеки України.  

50. Напрямки підвищення ефективності митного контролю у контексті забезпечення економічної 

безпеки України. 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Персональний комп’ютер, мультимедійне обладнання (для презентацій на лекційних заняттях), 

персональні комп’ютери для проведення тестування (поточний, рубіжний контроль) та перевірки 

виконання завдань самостійної роботи. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 
1. Податковий кодекс України: кодифіковано станом на 01 лютого 2020 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show. 

2. Про Державну фіскальну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 

№236 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

3. Дема Д. І. Податковий менеджмент: навч. посібник / Д. І. Дема, І.В. Шевчук, Г.П. Мартинюк; за заг. 

ред. Д. І. Деми. – К.: Алерта, 2017. – 256 с. 

4. Дубовик О. Ю. Податковий менеджмент у схемах і таблицях: Навчальний посібник / О. Ю. Дубовик – 

Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. – 248 с.  

5. Куцик П. О. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник / П. О. Куцик, О. А. Полянська. – Львів 

: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 506 с. 

6. Мединська Т.В. Спеціальні податкові режими оподаткування : загальні положення, облік і звітність: 

навч. посібник / Т.В. Мединська, О.М. Чабанюк,– К.: Алерта, 2017. – 240 с. 

7. Податковий менеджмент : навч. посібник / С. В. Паранчук, А. С. Мороз, О. С. Червінська, Н. Г. 

Синютка – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 296 с. 

8. Податковий менеджмент : підручник / О. В. Зайцев. ─ Суми : Сумський державний університет, 2017. 

– 412 с. 

 

Допоміжна література 
9. Крупка М. І. Система адміністрування податків в Україні:стан, проблеми та перспективи./ М. І. 

Крупка, В. М. Кміть, Р. Ю. Паславська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 

217 – 223. 

10. Мединська Т.В. Адміністрування податків в умовах імплементації вітчизняного законодавства до 

європейських вимог / Т. В. Мединська, Н. М. Стахів // Актуальні проблеми обліково-аналітичного 

процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної 

інтернет - конференції, (22 листопада 2018 р.), м. Мукачево. – С. 173-177. 

11. Мединська Т.В. Запровадження електронного адміністрування митних платежів в Україні / Т.В. 

Мединська // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції науковців, аспірантів, магістрантів, 

практичних працівників, (30-31 травня 2019 р.). – Хмельницький.  

12. Мединська Т.В. Митний контроль: принципи та порядок здійснення в Україні / Т. В. Мединська, С. В. 

Пелех // Державний фінансовий контроль, незалежний аудит та аналіз: проблеми та перспективи 

розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (18-20 грудня 2018 

р.), м. Ірпінь. – С. 290-294. 

13. Мединська Т.В. Особливості фіскального регулювання великих платників податків / Т.В. Мединська, 

А.Т. Малець // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону – Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2016. – Вип. 12. – Т. 2. – С. 43-51.  

14. Мединська Т. В. Погашення податкового боргу в системі адміністрування податків та зборів в 

Україні / Т. В. Мединська, І. С. Понятівський // Вісник Львівського торговельно-економічного 

університету / [ред. кол. : Башнянин Г.І., Апопій В.В., Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів : Видавництво 

ЛТЕУ, 2017. – Вип. 21. – С. 92-96. – Серія «Підприємництво і торгівля». 

15. Мединська Т.В. Податкова перевірка як один із способів здійснення податкового контролю / Т.В. 

Мединська // Збірник наукових праць ДЕТУТ – К. : ДЕТУТ, 2014. – Вип. 28. – С. 202-209. – Серія 

«Економіка і управління». 

16. Мединська Т.В. Податкове регулювання розвитку малого підприємництва в Україні / Т. В. 

Мединська, І. М. Стройний // Інноваційна економіка. – Інноваціцйна економіка, 2018. – Тернопіль, 

2018. – № 9-10 (77). – С. 27-31. 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Buh_Obliku/Kucik/Docs/2018.02.20_Kycuk_Polianska_Oblik_i_zvitnist-2017.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Buh_Obliku/Kucik/Docs/2018.02.20_Kycuk_Polianska_Oblik_i_zvitnist-2017.pdf


 

17. Мединська Т.В. Податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні та Польщі в умовах 

європейського вибору / Т.В. Мединська, Р.Ю. Черевата // Економіка та суспільство. – 2017. – № 13. – 

С. 1149-1156.  

18. Мединська Т.В. Спеціальні податкові режими в контексті реформування податкового кодексу 

України / Т.В. Мединська, О.М. Чабанюк, А.Т. Малець // Сталий розвиток економіки. – 

Хмельницький, 2017. – № 4(37). – С. 162-168. 

19. Мединська Т.В. Управління податковими ризиками в сучасних умовах оптимізації / Т.В. Мединська, 

Ю.О. Гатиляк // Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (28 червня 2019 р.). – Тернопіль, 2019.  

20. Податковий контроль в Україні: проблеми та пріоритети підвищення ефективності: монографія / М.І. 

Мельник, І.В. Лещух. – Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН 

України», 2015. – 330 с. 

21. Чабанюк О.М. Облік та оподаткування в системі управління підприємств / О.М. Чабанюк, Т.В. 

Мединська // Економіка та суспільство. – 2017. – № 11. – С. 566-572.  

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 
- http://www. rada.gov.ua - сайт Верховної Ради України 

- http://www. tax.gov.ua - сайт Державної податкової служби України  

- http://www. kmu.gov.ua - сайт Кабінету Міністрів України 

- http://www. customs.gov.ua/ - сайт Державної митної служба України  

- http://www.as-rada.gov.ua/ - сайт Рахункової палати України  

- http://lteu.lviv.ua/lib/ – сайт електронної бібілетики ЛТЕУ 

- http://www.finance.com.ua/ - сайт Журналу “Фінанси України” 

- http://www.minfin.gov.ua/ - сайт Міністерства Фінансів України 

- http://www.nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

 

Політика курсу  

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за  

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 %. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий 

Методи контролю: спостереження за навчальною роботою здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

 стандартизовані тести; 

 реферат, есе по питаннях самостійного вивчення; 

 завдання розрахункового характеру; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

http://lteu.lviv.ua/lib
http://www.finance.com.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/


 

 студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 інші види індивідуальних та групових завдань. 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 

Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань студентів, для різних видів 

підсумкового контролю подані у таблицях. 

Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:   

- присутність та активність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 1 бал 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.:  

- доповідь з презентацією за тематикою питань  

самостійного вивчення дисципліни (оцінка залежить 

від повноти розкриття теми, якості інформації, 

самостійності та креативності матеріалу, якості 

презентації і доповіді) 

за кожну презентацію максимум 1 

бал 

- виконання ситуаційних завдань розрахункового 

характеру 
за кожне завдання максимум 1 бал 

- усне опитування, участь у дискусії, розв’язування 

ситуаційних та практичних завдань 

максимальне оцінювання 2 бали за 1 

практичне заняття 

- тестування по кожній темі максимальна оцінка – 2 бали 

- захист індивідуального навчально-дослідного 

завдання (реферату)  
максимум 20 балів 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 максимальна оцінка – 10 балів 

Контрольна робота 2 максимальна оцінка – 10 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка наукових 

публікацій, виконання наукових досліджень тощо. 
Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(екзамен) 

Екзамен виставляється за результатами поточного та 

рубіжного контролю, проводиться по завершенню 

вивчення навчальної дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 

 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується екзаменом 
Робота в аудиторії, поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 КР 1 КР 2 

Індивідуальне 

завдання 

(реферат) 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 10 10 100 

Т1, Т2…Т10 – теми занять, КР  – контрольні роботи 

 

 
Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування Сума 

Правильних 

відповідей, 
% 

0-

50 

51-

52 

53-

54 

55-

57 

58-

60 

61-

63 

64-

67 

68-

70 

71-

73 

74-

76 

77-

79 

80-

81 

82-

83 

84-

85 

85-

87 

88-

89 

90-

91 

92-

93 

94-

95 

96-

97 

98-

99 
100 

100 

Бал 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Розв'язування задач 

Критерій 

Задача розв'язана 

невірно, відповідь 

необґрунтована та 
алогічна  

Порушено алгоритм 

розв'язку задач, 

присутні помилки 
при розрахунках, 

відсутні висновки, 

обґрунтування 
відповіді є слабо 

аргументоване і в 

окремих аспектах 
алогічне 

Порушено 

алгоритм 
розв'язку задачі 

або присутні 

помилки при 
розрахунках, 

відсутні 

висновки, 
обґрунтування 

відповіді є слабо 

аргументоване 
або в окремих 

аспектах 

алогічне 

Відповідь 

недостатньо 

аргументована, 
алгоритм розв'язку 

задачі вірний, однак 

допущені помилки 
при розрахунках 

Відповідь достатньо 

аргументована, 

аргументована, 
алгоритм розв'язку 

задачі вірний, однак 

допущені помилки 
при розрахунках 

Відповідь містить 

послідовний та 

аргументований 
розв'язок, 

розрахунки вірні, 

обґрунтований 
висновок 

Бал 0-29 30-31 32-38 39-40 41-44 45-50 

 



 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 
Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

90-100 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 

та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивчені  

питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

82-89 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  

74-81 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 

64-73 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, 

та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку 

їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати 

подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  

60-63 

Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює 

правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання 

практичних (індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з 

іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових програми 

дисципліни 

Задовільно (Е) 



 

35-59 

Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму 

навчальної дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його відповіді під час 

практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються 

при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання (FX)  

0-34 
Студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного вирішення 

задач, які окреслює мета та завдання дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни (F)  
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