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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання дисципліни є формування знань і навичок стосовно обґрунтування 

управлінських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику. Для досягнення мети поставлені такі 

основні завдання: засвоєння основних принципів обґрунтування різних видів управлінських рішень, 

методичних підходів до аналізу ризику та управління ним; оволодіння навичками самостійного здійснення 

аналізу, ідентифікації та оцінювання ризику з використанням комп'ютерної техніки та програмно-

математичних комплексів. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема Години 

(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

Модуль 1 100 

Тема 1. Теоретичні, 

правові та 

організаційні засади 

податкового 

менеджменту 

2/2 Знати термінологію 

податкового 

менеджменту, 

організаційні та 

правові засади 

функціонування 

процесу 

оподаткування, 

аналізувати 

взаємозв’язки між 

його складовими. 

Оперувати основними 

механізмами 

прогнозування та 

планування та 

проводити аналіз 

факторів, які нп них 

впливають. Оперувати 

джерелами інформації 

для податкового 

контролю, аналіз 

порядку проведення 

перевірок суб’єктів 

підприємницької 

діяльності та 

аналізувати основні 

типові способи 

здійснення 

правопорушень у 

сфері оподаткування 

та вміти їх виявляти 

Тести, питання, есе Виконання та 

здача практичних 

робіт і тестів в 

eLearn. 

 

Модульна 

тестова робота в 

eLearn. 

 

Самостійна 

робота – згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 2. Податкове 

планування та 

прогнозування 

податків і зборів 

2/2 Тести.  Виконання 

індивідуальної 

розрахункової 

роботи 

Тема 3. Податковий 

ризик-менеджмент 

2/2 Тести.  Виконання 

індивідуального 

завдання. 

Тема 4 Податкове 

рахівництво 

2/2 Виконання 

індивідуального 

завдання. 

Тема 5. Облік 

платників податків. 

2/2 Тести, есе 

Виконання 

індивідуального 

завдання. 

Тема 6. Облік 

податкових 

надходжень, 

організація сплати 

податків 

2/2 Тести, питання, 

есе. Вирішення 

індивідуального 

завдання.. 

Тема 7. Управління 

податковим боргом 

2/2 Тести, есе. 

Вирішення 

практичних кейсів 



Модуль 2 100 

Тема 1. Теоретичні 

засади податкового 

контролю 

2/2 Оперувати джерелами 

інформації для 

податкового 

контролю, аналіз 

порядку проведення 

перевірок суб’єктів 

підприємницької 

діяльності та 

аналізувати основні 

типові способи 

здійснення 

правопорушень у 

сфері оподаткування 

та вміти їх виявляти. 

Вміти аналізувати 

напрямки впливу 

податкових технологій 

на діяльність 

платників податків 

стосовно сплати 

податкових 

зобов’язань  

Тести, есе. 

Вирішення 

практичних кейсів 

Виконання та 

здача практичних 

робіт і тестів в 

eLearn. 

 

Модульна 

тестова робота в 

eLearn. 

 

Самостійна 

робота – згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 2. Планування 

та організація 

проведення 

перевірок 

2/2 Тести, есе. 

Вирішення 

практичних кейсів 

Тема 3. Контрольна 

робота у сфері 

справляння податків 

на споживання 

2/2 Тести, есе. 

Вирішення 

практичних кейсів 

Тема 4. Контроль за 

правильністю 

нарахування 

своєчасністю сплати 

в бюджет податку на 

прибуток 

2/2 Тести, есе. 

Вирішення 

практичних кейсів 

Тема 5. Контроль у 

сфері оподаткування 

доходів громадян 

2/2 Тести, есе. 

Вирішення 

практичних кейсів 

Тема 6. Контроль за 

правильністю 

справляння єдиного 

податку, ресурсних 

та інших 

обов'язкових 

платежів 

2/2 Тести, есе. 

Вирішення 

практичних кейсів 

Тема 7. Митний 

контроль 

2/2 Тести, есе. 

Вирішення 

практичних кейсів 

Тема 8. Західний 

досвід 

адміністрування 

податків 

2/2 Тести, питання, есе 

Всього за  семестр    70 

Іспит    30 

Всього за курс    100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний, довідка, 

заява студента тощо). 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). При розрахунках дозволяється 

користуватися лише калькуляторами. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 

погодженням із керівником курсу та адміністрацією факультету 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


