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Силабус освітньої компоненти 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Освітньо-професійна програма – «Митна та податкова 

справа» 

Рік навчання: IV, Семестр: 8 

   Кількість кредитів: 9  Мова викладання: українська  

 

Контактна 

інформація 

Кафедра фінансів ім. С.І. Юрія 

http://kaf-fin.wunu.edu.ua/, (0352) 47-50-77*10-109 

 

Опис освітньої компоненти 

Виробнича практика є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців 

ступеня вищої освіти «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Митна та 

податкова справа». У ході практики студенти повинні набути вмінь та навичок 

стосовно вирішення різноманітних аналітичних та практичних завдань, пов’язаних із 

виконанням професійних функцій у сфері митної та податкової справи. 

Метою виробничої практики є самостійне практичне освоєння студентами 

сукупності прийомів і методів дослідження у сфері митної та податкової справи, їх 

застосування для розв’язання конкретних задач, набуття професійного досвіду.  

 

Структура освітньої компоненти 
 

– тренінг; 

– інформування студентів про мету, завдання та зміст виробничої практики; 

– ознайомлення студентів з порядком проходження виробничої практики; 

– надання студентам інструкцій щодо виконання робочої програми практики, 

порядку оформлення всіх необхідних документів, зокрема, щоденника практики, 

звіту за результатами проходження виробничої практики; 

– виконання конкретної роботи під керівництвом практичного працівника 

установи; 

– ознайомлення студентів із порядком захисту звіту виробничої практики. 
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Пререквізити 

Успішне вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом освітньо-

професійної програми «Митна та податкова справа». 

Постреквізити 

Здобуті студентами у ході вивчення дисциплін, передбачених навчальним 

планом освітньо-професійної програми «Митна та податкова справа», знання стануть 

теоретичним підґрунтям для формування звіту (після проходження виробничої 

практики), підготовки до атестаційного екзамену зі спеціальності, можливостей 

майбутнього здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня магістра та здійснення 

подальшої науково-дослідної роботи за спеціальністю. 
 

Інформація про освітню компоненту 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Курс (рік навчання) 4 

Семестр 8 

Рік викладання 2022/2023 

Обов’язкова / вибіркова Обов’язкова компонента циклу 

професійної підготовки  

Загальна кількість годин / кредитів 270/9 
 

 

Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Звіти про практику, які здаються із 

порушенням визначених навчальним планом термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Студенту, який не виконав програму практики з 

поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно при 

виконанні умов, визначених університетом.  

Політика щодо академічної доброчесності: Звіти, які механічно переписані із 

нормативних документів, положень, посадових обов’язків, неопрацьовані і не 

оформлені належним чином, а тим більше виконані шляхом дослівного використання 

тексту, ідей інших авторів без посилання на відповідні джерела інформації, до захисту 

не допускаються. 

Політика щодо відвідування: Відвідування баз практики є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 

(наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) практика може 

відбуватись в онлайн формі за погодженням із керівником практики. 
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Система оцінювання та вимоги 

Вимоги щодо порядку проходження виробничої практики та захисту звіту, 

подано у програмі виробничої практики. 

Підсумкова бал (за 100-бальною шкалою) з виробничої практики визначається як 

середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового 

кредиту: 

 

Заліковий модуль 1 (тренінг) 30% 

Заліковий модуль 2 (оформлення звіту) 30% 

Заліковий модуль 3 (захист звіту) 40% 

 

Шкала оцінювання студентів: 
За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90-100 відмінно A (відмінно) 

85-89 добре B (дуже добре) 

75-84 C (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 

Рекомендовані джерела інформації 

1. Електронний кабінет платника податків.URL: https://cabinet.tax.gov.ua 

2. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1012. 

4. Положення про Державну податкову службу України від 06.03.2019р. №227. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#n15 

5. Положення про Державну митну службу України від 06.03.2019 р. №227. 

URL: https://customs.gov.ua/polozhennia 

6. Про державний кордон України: закон України від 04.11.1991 року №1777-

ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12#Text 

7. Про Митний тариф України: закон України від 19.10.2019 року №2697-IX. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-20#Text 

8.  Про наукові парки: закон України від 25.06.2009 року № 1563 – VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17#Text 

9. Наказ Державної податкової адміністрації України від 10.04.2008 No 233 «Про 

подання електронної податкової звітності» URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0320-08.  
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10. Наказ ДПС України від 22.11.2021 № 965 «Про затвердження місії та 

Стратегічного плану Державної податкової служби України на 2022 – 2024 роки» URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0965912-21#Text 

11.  Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. 1700-VII / 

Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 

12. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: 

закон України : прийнятий 12.07.2001 р. № 2664-III. Верховна Рада України. Дата 

оновлення 01.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text 

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

22.05.2003 № 851-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-

15/sp:max50:nav7:font2#Text 

14. Про електронну комерцію. Закон України від 03.09.2015 № 675-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text 

15. Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах: Закон 

України від 05.07.1994 № 80/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-

вр/sp:max50:nav7:font2#Text 

16. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/sp:max50:nav7:font2#Text 

 


