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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
 

Індивідуальна робота студента є формою організації навчального процесу, яка передбачає 

створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально 

спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність. 

Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача у позааудиторний час. У 

відповідності з інноваційними технологіями навчання різновидністю індивідуальних занять є 

індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ). ІНДЗ є видом позааудиторної індивідуальної 

роботи студента навчального, науково-дослідного чи проектно-конструкторського характеру, яке 

використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни. 

Мета ІНДЗ – самостійна систематизація, поглиблення та застосування знань студента. 

Зміст ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми 

дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, 

семінарських і практичних занять, охоплює декілька тем або зміст навчальної дисципліни в 

цілому. 

Структура індивідуального науково-дослідного завдання: 

- вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи, основні їх положення; 

- теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, 

алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання; 

- методи (при виконанні практичних, розрахункових, моделюючих робіт) – вказуються і 

коротко характеризуються методи роботи; 

- основні результати роботи та їх обговорення – подаються статистичні або якісні 

результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її 

аналіз тощо; 

- висновки; 

- список використаної літератури. 

Види можливих індивідуальних науково-дослідних завдань, що використовуються при 

вивченні навчальної дисципліни «Податковий менеджмент»: 

1. Реферат із теми (модуля) або вузької проблематики. Реферат повинен відображати 

результати проведеного наукового дослідження з конкретної тематики. 

2. Розробка теоретичних або прикладних (діючих) функціональних моделей явищ, процесів 

тощо. 

3. Комплексний опис властивостей, функцій, явищ, об’єктів тощо. 

4. Анотація прочитаної додаткової літератури з навчальної дисципліни, бібліографічний 

опис, історичний аналіз тощо. 

Етапи виконання індивідуальної науково-дослідної роботи (підготовки реферату): 
1. Вибір теми; 

2. Складання бібліографії (літературних джерел за вибраною темою); 

3. Вивчення літературних джерел і складання плану реферату; 

4. Написання тексту реферату; 

5. Підготовка слайдів у програмі Microsoft PowerPoint; 

6. Подання роботи на перевірку викладачеві; 

7. Захист. 
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РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ 

ЗАВДАНЬ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 
 

Індивідуальна робота студентів виконується у формі пошукових або дослідницьких 

рефератів. Метою виконання індивідуальних дослідницьких завдань є поглиблене вивчення 

проблем, аналіз їх і програма рекомендаційних заходів стосовно вдосконалення з відповідними 

розрахунками. 

Індивідуальна робота студента з навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» полягає 

у написанні індивідуальних робіт (на вибір студента – реферат, розробка моделей, комплексний 

опис, анотація додаткової літератури), тематика яких наведена нижче. 

 

1. Загальні засади та класифікація податків і зборів. 

2. Сутність, функції та складові податкового менеджменту. 

3. Визначення базових засад реалізації податкового менеджменту. 

4. Градація податкових періодів та термінів сплати податків і зборів. 

5. Регулювання відносин платників податків з контролюючими органами. 

6. Податкове прогнозування та його взаємозв’язок з бюджетним процесом. 

7. Спеціальні податкові режими та усунення від подвійного оподаткування. 

8. Податковий ризик та його індикатори. 

9. Механізм організації обліку платників податків в органах державної податкової служби. 

10. Облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів платників податків. 

11. Особливості обліку самозайнятих осіб. 

12. Алгоритм формування державного реєстру фізичних осіб – платників податків. 

13. Податкове зобов’язання як база формування податкових надходжень. 

14. Механізм складання та подання податкової звітності. 

15. Порівняльна характеристика податкового повідомлення-рішення та податкової вимоги. 

16. Сутність та виникнення податкового боргу. 

17. Джерела та напрямки погашення податкового боргу. 

18. Функції та роль податкового керуючого. 

19. Особливості розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань або податкового боргу 

платників податків. 

20. Порядок списання та сутність безнадійного податкового боргу. 

21. Сутність та класифікація податкових перевірок. 

22. Специфіка планування здійснення податкових перевірок. 

23. Оформлення результатів податкових перевірок. 

24. Податковий контроль та функції контролюючих органів. 

25. Способи здійснення податкового контролю. 

26. Інформаційне-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів. 

27. Регламент діяльності контролюючих органів. 

28. Оскарження та скасування рішень контролюючих органів. 

29. Платники податку на прибуток, об’єкт оподаткування та ставка податку. 

30. Порядок нарахування податку на прибуток підприємства. 

31. Сутність акцизного податку: база оподаткування, податкова ставка та звітний період. 

32. Складання та терміни подання декларації з акцизного податку. 

33. Контроль за сплатою акцизного податку. 

34. Сутність та особливості визначення податку на майно. 

35. Подання звітності та адміністрування податку на майно. 

36. Єдиний податок: його розміри та порядок застосування. 

37. Терміни сплати та подання звітності за єдиним податком. 

38. Податковий менеджмент адміністрування єдиного податку з фізичних осіб підприємців.  

39. Особливості нарахування та сплати податків з окремих видів доходів. 

40. Порядок звільнення від оподаткування. 

41. Податковий кредит та податкові соціальні пільги. 
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42. Платники податку та процедура їх реєстрації. 

43. Складання податкової декларації. 

44. Особливості адміністрування податків у США. 

45. Специфіка адміністрування податків у Канаді. 

46. Механізм адміністрування податків у Великобританії. 

47. Реалізація податкового менеджменту у країнах Європи. 

48. Податкове навантаження, способи його оптимізації. 

49. Ухилення від оподаткування та його уникнення в межах діяльності щодо мінімізації 

податкових платежів. 

50. Оптимізація оподаткування в практиці суб’єктів господарювання. 

 

ДЖЕРЕЛА ЛІТЕРАТУРИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДЗ 

 

Законодавчі матеріали 

1. Конституція України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254/96-вр 

2. Бюджетний кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 

3. Господарський кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

4. Митний кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 

5. Податковий кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

6. Цивільний кодекс України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

7. Про аудиторську діяльність : Закон України від 22.04.1993 №3125-XII [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3125-12 

8. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 №2121-III 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 

9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 

16.07.1999 №996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення правового 

захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на 

підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову 

допомогу, захист : Закон України від 12.01.2005 №2322-IV [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2322-15 

11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 

загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці : 

Закон України від 28.12.2014 №77-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/63-19 

12. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо податкової реформи : Закон України від 28 .12.2014 №71-VІІІ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19 

13. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення 

податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі 

застосування податкового компромісу : Закон України від 25.12.2014 №63-VIII [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/63-19 

14. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення 

податкового контролю за трансфертним ціноутворенням : Закон України від 28.12.2014 №72-VIII 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/72-19 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3125-12
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53701.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53701.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53701.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53701.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53724.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63467.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63467.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63467.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/63-19
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63466.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63477.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63477.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63477.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/63-19
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63476.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/63476.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/72-19
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15. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України від 19.12.1995 №481/95-ВР 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/481/95 

16. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон 

України від 01.07.2004 №1952-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/1952-15 

17. Про державну службу : Закон України від 16.12.1993 №3723-XII [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19 

18. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань : Закон України від 15.05.2003 №755-IV [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15 

19. Про державну статистику : Закон України від 17.09.1992 №2614-ХII [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2614-12 

20. Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 №852-IV 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/852-15 

21. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 

22.05.2003 №851-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/851-15 

22. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 №1700-VII [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 

23. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг : Закон України від 6.07.1995 року №265/95-ВР [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/265/95-вр 

24. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування : Закон України від 08.07.2010 №2464-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 

25. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 

01.06.2000 №1775-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19 

26. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

: Закон України від 05.04.2007 №877-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16  

27. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів : Закон України від 02.06.2016 № 1403-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1403-19 

28. Про ціни і ціноутворення : Закон України від 21.06.2012 №5007-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5007-17 

 

Основна література 

1. Андрущенко В. С. Податкові пільги : навч. посіб. / В. С. Андрущенко. – К. : Ліра-К, 

2013. – 400 с. 

2. Бечко П. К., Лиса Н. В. Податковий менеджмент : навч. посіб. (для студ. вищ. навч. 

закл.) / П. К. Бечко, Н. В. Лиса. – К: Центр учбової літератури, 2009. – 288 с. 

3. Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко. – К. 

: Ліра-К, 2011. – 424 с. 

4. Дема Д. І. Податковий менеджмент : адміністрування податків і зборів : навч. посіб. / 

Д. І. Дема, І. В. Шевчук ; за заг. ред. Д. І. Деми. – Ж. : ЖНАЕУ, 2014. – 323 с. 

5. Доброскок О. В. Податковий контроль та його ефективність : навч. посіб. / 

О. В. Доброскок. – К. : Алерта, 2012. – 238 с. 

6. Зайцев О. В. Податковий менеджмент : підручник / О. В. Зайцев. ─ К. : Видавництво 

Ліра-К, 2016. – 308 с. 

7. Калінеску Т. В. Адміністрування податків зборів : навч. посіб. / Т. В .Калінеску, В. О.  

Корецька-Гармаш, В. В. Демидович. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 290 с. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/481/95
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53723.html
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/1952-15
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53678.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53676.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2614-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/852-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/851-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53818.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53818.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53700.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1403-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
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8. Найденко О. Є. Податковий контроль : підручник / О. Є Найденко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 

2012. – 224 с. 

9. Паранчук С. В. Податковий менеджмент : навч. посіб. / С. В. Паранчук, А. С. Мороз, 

О. С. Червінська ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 295 с. 

10. Проблеми розвитку корпоративного податкового менеджменту : монографія / 

Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, О. В. Грачов та ін. ; за заг. ред. Ю. Б. Іванова. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 

2010. – 495 с. 

11. Сідельникова Л. П. Оподаткування суб’єктів підприємництва : навч. посіб. / 

Л. П. Сідельникова, Т. В. Чижова, Я. В. Якуша. – К. : Ліра-К, 2013. – 424 с. 

12. Сідельникова Л. П. Податкова система : навч. посіб. / Л. П. Сідельникова, 

Н. М. Костіна. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К. : Ліра-К, 2013. – 604 с. 

13. Ткаченко Н. М. Оновлена фінансова звітність в Україні : навч.-практ. посіб. / 

Н. М. Ткаченко. – К. : Ліра-К, 2015. – 66 с. 

Додаткова література 

1. Андрущенко В. Л. Податкові системи зарубіжних держав : навч. посіб. / 

В. Л. Андрущенко, З. С. Варналій, І. А. Прокопенко. – К. : Кондор, 2012. – 222 с. 

2. Гавриленко Н. В. Податкова система : навч. посіб. / Н. В. Гавриленко. – К. : Ліра-К, 

2013. – 328 с. 

3. Дробязко С. І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : навч. посіб. / 

С. І. Дробязко, Т. М. Козир, С. Б. Холод. – К. : ЦУЛ, 2012. – 416 с. 

4. Марущак С. М. Оцінка та управління підприємницькими ризиками : навч. посіб. / 

С. М. Марущак, Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко. – Херсон : Олді-плюс, 2014 – 296 с. 

5. Мельник М. І. 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. 

6. Онисько С. М. Податкова система. Згідно нового Податкового кодексу України 

станом на 01 січня 2013 року : підручник / С. М. Онисько. – К. : Ліра-К, 2014. – 352 с. 

7. Податкова система : навч. посіб. / за заг. ред. С. М. Еш. – К. : Ліра-К, 2014. – 698 с. 

8. Сенченко В. Б. Податкова система : практикум / В. Б. Сенченко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 

160 с. 

9. Соколовська А. М. Основи теорії податків : навч. посіб. / А. М. Соколовська. – К., 

2010. – 326 с. 

10. Ярема Б. П. Податкова система. Збірник задач та тести : навч. посіб. / Б. П. Ярема, 

В. П. Маринець. – 3-те вид. – Львів : Магнолія-2006, 2012. – 271 с. 

 

Internet cайти 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.zakon.rada.gov.ua/. 

2. Офіційний сайт Урядового порталу. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/. 

3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/. 

4. Офіційний сайт Віртуального університету Міністерства фінансів України. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://edu.minfin.gov.ua/Pages/Default.aspx. 

5. Офіційний сайт Академії фінансового управління Міністерства фінансів України. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ndfi.minfin.gov.ua/. 

6. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/index 

7. Офіційний сайт Державної податкової служби України. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://minrd.gov.ua/ 

8.Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.me.gov.ua/ 
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9. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. Режим доступу: http://www.ukurier.gov.ua/. 

10. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/. 

11. Офіційний сайт Львівської національної бібліотеки України ім. В. Стефаника. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/. 
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РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 
ІНДЗ із навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» виконується на одну із 

запропонованих вище тем. Тема індивідуального науково-дослідного завдання вибирається 

відповідно до номера студента у списку академічної групи. Звіт про виконання ІНДЗ подається у 

вигляді скріпленого (зшитого) реферату з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім 

наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання (за обсягом 15-20 аркушів формату А4). 

Текст повинен друкуватися на комп’ютері через 1,5 міжрядкових інтервали, розмір шрифту 14. 

Аркуш ІНДЗ повинен мати поля: ліве – 25 мм, верхнє – 20, праве – 15, нижнє – 20 мм. 

Захист реферату, попередньо перевіреного викладачем, відбувається на семінарському 

занятті, тема якого відповідає тематиці проведеного дослідження або позааудиторно, під час 

консультацій. Можливий захист завдання шляхом презентації студента результатів виконаної 

роботи (до 5 хв.). Слайди розробляються і виконуються у програмі Microsoft PowerPoint, кількість 

яких залежить від теми, але повинна складати не менше ніж 10, включаючи вступ та висновки. 

Науково-дослідна робота може бути зарахованою, якщо студент підготував комплексний 

опис властивостей, функцій, явищ, об’єктів, або розробив теоретичні або прикладні функціональні 

моделі явищ, процесів тощо або розробив анотацію прочитаної додаткової літератури з навчальної 

дисципліни, бібліографічний опис, провів історичний аналіз тощо. 
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РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Основними методами оцінювання знань студентів є: оцінювання знань студентів на 

семінарських заняттях, самостійної роботи (СРС), виконання ІНДЗ, заліку по модулю та 

оцінювання результатів складання екзамену. 

Оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється відповідно до «Положення про 

контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів Львівського національного університету 

імені Івана Франка» від 01.03.2013 р. із змінами, затвердженими наказом ректора від 01.07.2015 р. 

№ О-96, за 100-бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою). 

 

Критерії оцінювання знань та компетентностей студентів за виконання 

індивідуальної роботи 

 

Критерії оцінювання Оцінка 

Максимальна кількість балів за індивідуальну роботу 
Критерії оцінювання: 

- завдання виконані повністю і правильно, містять пояснення до 

розрахунків; 

- студент може пояснити хід проведених розрахунків; 

- студент самостійно може формулювати висновки за результатами 

проведеного дослідження; 

- присутній творчий підхід та використано новітні інформаційні 

технології. 
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- завдання виконане правильно; 

- студент не може пояснити хід окремих проведених розрахунків; 

- порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено одного з 

перелічених пунктів вказаних вище. 

 

 

4 

- завдання виконані з помилками в розрахунках; 

- студент частково може сформулювати висновки за результатами 

проведеного дослідження. 

 

 

3 

- робота виконана неправильно; 

- студент самостійно не може сформулювати висновки за результатами 

проведеного дослідження. 
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- індивідуальна робота виконана неправильно; 

- студент не може пояснити хід окремих розрахунків проведеного 

дослідження. 

 

1 

 


