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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Управління ризиками в оподаткуванні – навчальна дисципліна, що вивчає 

інструментарій економічного обґрунтування й прийняття управлінських рішень з 

урахуванням мінливості податкового середовища. Вивчення дисципліни «Управління 

ризиками в оподаткуванні» передбачає формування у здобувачів системи знань та 

практичних  навичок з управління податковими ризиками із застосуванням  сучасних 

інструментів ризик-менеджменту в оподаткуванні. Основними завданням курсу є: 

вивчення сутності податкових ризиків; набуття навичок використання інструментів ризик-

менеджменту. Об'єктом навчальної дисципліни є податкові ризики та процеси, що 

відбивають різні аспекти прийняття управлінських рішень. Предметом навчальної 

дисципліни є управлінські рішення та пов'язані з ними ризики як для бізнесу, так і  для 

держави. Здобувачі повинні знати: теоретичні основи, науково-поняттєвий та 

категорійний апарат управління ризиками в оподаткуванні; сучасні технології управління 

ризиками в оподаткуванні та особливості їх використання в Україні; принципи, порядок та 

етапи управління податковими ризиками; методику опису податкових ризиків; шляхи і 

методи упередження податкових ризиків. Здобувачі повинні вміти: ідентифікувати та 

оцінювати податкові ризики; визначати вплив податкових ризиків на виконання дохідної 

частини бюджету держави; застосовувати податкові технології для досягнення цілей 

економічної діяльності підприємства; розробляти заходи упередження податкових 

ризиків. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабо

раторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання 
Оцінюва

ння 

Тема 1. Місце 

податкових ризиків в 

системі 

макроекономічних 

ризиків 

 

3/5 

Знати місце і значення, ризиків 

у та їх впливу на 

макроекономічну ситуацію. 

Робота з 

джерелами і 

базами даних.  

Підготовка 

презентації. 

Виконання 

тестового 

контролю. 

11 

Тема 2. Сутність та 

види податкових 

ризиків 

4/5 Розуміти поняття, суть, 

особливості, види податкових 

ризиків.  

Робота з 

масивом 

джерел і 

12 
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ділова гра. 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Тема 3. Принципи та 

етапи управління 

податковими ризиками. 

3/5 Знати поняття, принципи та 

етапи управління ризиками. 

Робота з 

джерелами і 

базами даних. 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Підготовка 

презентації. 

12 

Тема 4. Сутність 

податкового ризик-

менеджменту 

3/5 Розуміти сутність податкового 

ризик менеджменту, підходи до 

його запровадження та роль у 

формуванні податкової 

політики 

Підготовка 

аналітичної 

записки. 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Відповіді на 

питання.  

11 

Тема 5. Методи опису 

податкових ризиків 

4/5 

Ознайомитися з методами 

опису податкових ризиків. 

Знати сутність податкового 

комплаєнсу та його 

інструменти.  

Робота з 

джерелами і 

базами даних. 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Підготовка 

презентації. 

12 

Тема 6. Шляхи і методи 

упередження 

податкових ризиків. 

3/5 
Розуміти шляхи і методи 

упередження податкових 

ризиків. Вміти складати 

матрицю оцінки податкових 

ризиків та розробляти заходи з 

їх мінімізації залежно від 

ступеня значимості  

Ділова гра. 

Вибір, розбір 

і презентація 

складних 

кейсів. 

Виконання 

тестового 

контролю. 

12 

Всього за семестр 70 

Екзамен 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 лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану 

літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом 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 

 


