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Силабус курсу 2019-2020 навчального року 

Назва дисципліни Теорія та методологія податкової політики 
Адреса викладання 

дисципліни 
Проспект Свободи, 18, м. Львів 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра обліку і аудиту 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

Управління і адміністрування, 071 Облік і оподаткування 

Викладачі дисципліни Ковалюк Олексій Миколайович, доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри обліку і аудиту 

Контактна інформація 
викладачів 

oleksiy.kovalyuk@gmail.com, м. Львів, проспект Свободи, 18, к. 202. 

Консультації з питань 
навчання по 
дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 
через Messenger Fb, Viber, WhatsApp або подібні ресурси. Для 
погодження часу он-лайн консультацій доцільно писати на електронну 
пошту викладачеві або телефонувати. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/071-accounting 
Інформація про 

дисципліну 
Курс розроблено таким чином, щоб надати аспірантам знання для того, 
щоби опанувати теорію та методологію податкової політики.  

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна “Теорія та методологія податкової політики” є 
дисципліною вільного вибору аспіранта, як складова поглиблення 
знань зі спеціальності 071 Облік і оподаткування для освітньо-наукової 
програми з підготовки доктора філософії, яка викладається у 4-му 
семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 
Системою ECTS). 

Мета та цілі 
дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни “Теорія та методологія 
податкової політики” є формування теоретичних знань і практичних 
навиків інтерпретації та систематизації  інформації щодо податкової 
політики у системі державного регулювання економіки. 

Література для 
вивчення дисципліни 

Основна література: 
1) Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі
змінами та доповненнями) URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show.
2) Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій.
навчальний посібник / під редакцією д-ра екон. наук, проф. Іванова Ю.
Б., д-ра екон. наук, проф. Майбурова І. А. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2010. –
492 с.
3) Крисоватий А. І. Теоретико-організаційні домінанти та практика
реалізації податкової політики в Україні : Монографія / А. І.
Крисоватий. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. 371 с.
4) Трансформаційні процеси у податковій системі України: монографія.
/ [Волохова І. С., Луніна І. О., Слатвінська М. О., Хомутенко А. В. та
ін.]; за ред. д-ра екон. наук І. С. Волохової. – Одеса : Атлант, 2018. 383 с.
5) Іванов Ю. Б. Регулятивний потенціал податкової системи України.
Монографія / За заг. ред. докт. екон. наук, професора Ю. Б. Іванова. –
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Харків: ХНЕУ, 2009. – 400 с 
Додаткова література: 
6) Бухгалтерський облік та оподаткування (+CD) : Навч. посібник / за 
ред. М. В. Корягіна, Р. Л. Хом’яка, В. І. Лемішовського. – 3-те вид., 
доп. і перероб. – Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2010. – 1220 с. 
7) Корягін М. В. Облік і оподаткування переробки давальницької 
сировини в ЗЕД: на що звернути увагу бухгалтеру / М. В. Корягін, М. 
Ю. Чік. //  Аудитор України : фахове видання Аудиторської палати 
України. – № 7-8 (260-261). – 2017. – С. 60-68. 
8) Корягін М. В. Докейнсіанські погляди на роль та функції податків / 
М. В. Корягін, С. С. Гриневич, І. В. Гончарук //  Materialy VI 
mezinarodni vedecko-prakticka conference “Veda a technologie: krok do 
budoucnosti – 2010” – Dil 6. Ekonomicke vedy. Administrativa: Praha. 
Publishing House “Education and Science” s.r.o. – 35-37. 
9) Корягін М. В. Економічна природа податків у працях кейнсіанців та 
неоконсерваторів податків / М. В. Корягін, С. С. Гриневич, І. В. 
Гончарук // Материали за 5-а международна научна практична 
конференция, «Край на научното развитие», - 2010. Том 8. Икономика. 
София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. - С.45-47. 
10) Корягін М. В. Облік, аналіз і контроль розрахунків за податками і 
платежами в системі управління підприємством податків / М. В. 
Корягін //. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу 
ТНЕУ: зб. наук. пр. / [гол. ред. Шкарабан С. І.]. – Випуск 6. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2010. – С. 251-254. 

Обсяг курсу Для денної (вечірньої) форми навчання: 
48 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 годин 
практичних занять. 42 години самостійної роботи. 
Для заочної форми навчання: 
18 годин аудиторних занять. З них 12 годин лекцій, 6 годин практичних 
занять. 72 години самостійної роботи. 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу аспірант буде :  
знати: 
- понятійно-категоріальний апарат податкової політики та основні 
категоріальні підходи до визначення мети та завдання податкової 
політики;  
- зміст ефективної та справедливої податкової політики та їх 
нормативно-правове підґрунтя; 
- основні наукові підходи до формування податкової політики, 
орієнтованої на економічне зростання; 
- етапи становлення та розвитку податкової політики як інструменту 
реалізації регулюючої функції податків; 
- сучасні наукові тенденції розвитку справляння окремих податків і 
зборів; 
- особливості впливу податкового адміністрування на платників 
податків; 
- актуальні проблемні питання теорії, практики, законотворчості 
стосовно корекції національної податкової політики під впливом 
глобалізаційних процесів; 
- сутність та вимоги до наукового дослідження, форми узагальнення 
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наукових результатів; 
- методику наукового дослідження, його зміст і принципи реалізації; 
вміти: 
- аналізувати характеристики оподаткування через призму вибору 
обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання; 
- розробляти оптимальну стратегію податкової політики для суб’єктів 
господарювання; 
- інтерпретувати характеристики оподаткування в контексті податкової 
політики держави і суб’єкта господарювання;  
- здійснювати аналіз теоретичних та практичних напрацювань, робити 
лаконічні висновки, здійснювати узагальнення та надавати пропозиції; 
- застосовувати сучасні перспективні засоби роботи з науковою та 
правовою літературою, раціонально використовуючи методи наукового 
пізнання; 
- правильно тлумачити і застосовувати законодавчі акти, що регулюють 
державну податкову політику, для здійснення науково обґрунтованих 
досліджень та формулювання концептуальних підходів до 
вдосконалення управління податковою політикою;  
- аналізувати методичні підходи до податкового навантаження а також 
виявляти його вплив на платників податків;  
- розв’язувати задачі різної складності у галузі професійної діяльності 
та/або у процесі навчання, розробляти обґрунтовані послідовності, 
системи, механізми, моделі тощо для конкретних економічних об’єктів 
у сфері обліку та оподаткування, передбачити можливі ризики 
стратегічного характеру; 
- робити конкретні науково аргументовані пропозиції та рекомендації з 
питань удосконалення податкової політики в державі, а також 
облікової та податкової політики суб’єкта господарювання; 
- самостійно продовжувати навчання (у т. ч. складати іспити для 
підвищення кваліфікації) та удосконалювати наукові та практичні 
аспекти обліку, контролю і аналізу та сфери оподаткування на мікро- та 
макрорівнях. 

Ключові слова Облік, податкова політика, держава. 
Формат курсу Очний /заочний  

Проведення лекцій, практичних занять і консультацій для кращого 
розуміння тем 

Теми подано у формі СХЕМИ КУРСУ* 
Підсумковий 

контроль, форма 
іспит в кінці семестру, комбінований.  

Пререквізити Для вивчення курсу аспіранти потребують базових знань з фінансового 
обліку, управлінського обліку, економічного аналізу, достатніх для 
сприйняття категоріального апарату щодо державної податкової 
політики, розуміння показників податкової звітності. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Презентація, лекції, науково-дослідні роботи, дискусія. 
 

Необхідне обладнання Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, 
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окрім загальновживаних програм і операційних систем. 
Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за таким співвідношенням:  
- практичні заняття, науково-дослідна робота: 25% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 25; 
- контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів 25; 
 - іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Письмові роботи: очікується, що аспіранти виконають декілька видів 
письмових робіт (вирішення практичних задач, виконання науково-
дослідної роботи). Академічна доброчесність: очікується, що роботи 
аспірантів будуть їх оригінальними дослідженнями. Відсутність 
посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 
втручання в роботу інших аспірантів становлять, але не обмежують, 
приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 
академічної недоброчесності в письмовій роботі аспіранта є підставою 
для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману. Відвідування занять є важливою складовою навчання. 
Аспіранти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 
виконання письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся 
література, яку аспіранти не зможуть знайти самостійно, буде надана 
викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 
особам. Аспіранти заохочуються до використання також іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Ураховуються бали, набрані під час 
поточного тестування, самостійних робіт і бали підсумкового 
тестування.  
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до екзамену Наводиться перелік питань та завдань для проведення підсумкової 
оцінки знань. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості вивчення курсу буде 
сформовано після завершення курсу. 

 

 
* Схема курсу 
 
16 

тиж. / 
48 

год. 

Тема Форма 
діяльності 

Література 
(за номерами в 

основній таблиці 
силабусу) 

Год. Термін 
виконання 

6 год. Методологія формування податкової 
політики. 
 

Лекція / 
практичне 
заняття 

1, 2, 3, 4, 5 4 /2 Два тижні 

7 год. Стратегічні орієнтири державної 
податкової політики. 
 

Лекція, 
практичне 
заняття 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. 5 /4 Два тижні 

7 год. Податкова політика та економічне 
зростання. 
 

Лекція, 
практичне 
заняття 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 3 /2 Два тижні 
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7 год. Регулятивний потенціал податкової 
політики. 
 

Лекція, 
практичне 
заняття 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5/2 Два тижні 

7 год. Актуальні питання удосконалення 
справляння окремих податків і зборів. 
 

Лекція, 
практичне 
заняття 

4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 /2 Два тижні 

7 год. Ключові проблеми податкового 
адміністрування й протидії тіньовій 
економіці. 
 

Лекція, 
практичне 
заняття 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 /2 Два тижні 

7 год. Податкова політика в умовах 
глобалізації. 
 

Лекція, 
практичне 
заняття 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 /2 Два тижні 

 
Силабус курсу розробив проф. Ковалюк О. М.  
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