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ПОЛОЖЕННЯ  

про проведення Конкурсу студентських проектів податкових 

реформ серед здобувачів освіти коледжів та технікумів  Вінницької 

області 

 

 

  І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення обласного Конкурсу 

студентських проектів податкових реформ (далі - Конкурсу) серед здобувачів освіти коледжів 

та технікумів  Вінницької області незалежно від форм власності та підпорядкування (далі - 

Учасники). 

1.2. Конкурс − це змагання здобувачів освіти у практичному та творчому застосуванні 

здобутих знань, умінь і навичок з дисципліни «Податкова система», які вивчають її в 

поточному або закінчили вивчати в минулому році. 

 1.3. Конкурс проводиться з метою: 

- підвищення якості підготовки фахівців; 

- популяризації податкової культури серед молоді; 

- системного вдосконалення навчального процесу, активізації навчально-пізнавальної 

діяльності здобувачів освіти. 

1.4. Основними завданнями Конкурсу є: 

- виявлення та розвиток обдарованої молоді, сприяння реалізації її творчих здібностей; 

- стимулювання творчої праці здобувачів освіти, педагогічних працівників та органів 

податкової служби України; 

- формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної 

діяльності; 

1.5. Керівником Конкурсу студентських проектів податкових реформ є Рада директорів 

коледжів і технікумів Вінницької області. 

1.6. Організаторами та координаторами Конкурсу студентських проектів податкових 

реформ є базовий заклад вищої освіти та Головне управління Державної податкової 

служби у Вінницькій області. 
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1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних Учасників здійснюється 

відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних". 

ІІ. Робочі органи Конкурсу  
 

2.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет, 

персональний склад якого затверджується наказом Голови Ради директорів. 

2.2. До складу оргкомітету Конкурсу входять педагогічні, науково-педагогічні працівники 

(за згодою). Головою оргкомітету призначається директор або один із заступників директора  

закладу вищої освіти, де проводиться Конкурс. 

2.3. Організаційний комітет: 

- розробляє положення, методичні рекомендації щодо організації та проведення 

Конкурсу; 

- розробляє програму  проведення майстер-класу: Організація та проведення обласних 

конкурсів і олімпіад; 

- проводить реєстрацію Учасників Конкурсу; 

- визначає порядок, аналізує і контролює хід проведення Конкурсу; 

- надає практичну допомогу закладам вищої освіти в організації Конкурсу та забезпечує 

їх необхідними інформаційними матеріалами; 

- сприяє висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової інформації; 

- надсилає закладам вищої освіти результати участі кожного Учасника Конкурсу; 

- складає звіт про проведення Конкурсу. 

Засідання оргкомітету відбудеться 11 березня 2020 р. об 1100 год. у Вінницькому 

технічному коледжі за адресою: м. Вінниця, вул. Хм.шосе 91/2. 

 

2.4. До складу журі Конкурсу входять провідні фахівці Головного управління 

Державної податкової служби у Вінницькій області (далі - ГУ ДПС у Вінницькій області). 

2.5. До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами Учасників 

Конкурсу. 

2.6. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості Учасників 

Конкурсу. 

2.7. Журі: 

- вивчає проекти податкових реформ Учасників і визначає переможців Конкурсу; 

- аналізує якість виконання Учасниками конкурсної роботи, виявляє характерні помилки 

та оцінює рівень їх підготовки; 

- готує рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу з відповідних дисциплін, 

напрямів, спеціальностей. 

2.8. Для забезпечення об’єктивного проведення Конкурсу у базовому закладі вищої освіти 

створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої затверджуються наказом Голови ради 

директорів. До складу апеляційних комісій входять члени відповідних обласних методичних 

об’єднань, представники базового та інших закладів вищої освіти, наукових установ (за 

згодою). Члени апеляційної комісії не входять до складу журі. 

2.9. Апеляційна комісія розглядає звернення Учасників Конкурсу щодо вирішення питань, 

пов’язаних з оцінюванням завдань. Під час розгляду апеляцій апеляційна комісія має право як 

підвищити оцінку з апеляційного питання (або залишити її без змін), так і понизити її у разі 

виявлення помилок, не помічених при початковій перевірці. Рішення апеляційної комісії 

враховується журі при визначенні загальної суми балів та підведенні підсумків Конкурсу. 

 

ІІІ. Порядок організації та проведення Конкурсу 

3.1. Рада директорів готує наказ про проведення Конкурсу у поточному навчальному році, 

який затверджується Головою ради директорів. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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3.2. Конкурс проводиться в 1 тур на рівні закладів вищої освіти Вінницької області. 

3.3. Для участі в Конкурсі заклад вищої освіти в термін до 06 березня 2020 р. (включно) 

реєструє Учасника, надсилаючи на електронну адресу: stud.pod.reforma@gmail.com: 

1) відскановану копію Заявки Учасника Конкурсу студентських проектів податкових 

реформ (Додаток 1);  

2) конкурсну роботу та фотографію Учасника (10*15). 

 

3.4. Заявка заповнюється на кожного Учасника окремо, підписується директором закладу 

вищої освіти та завіряється мокрою печаткою.  

Оргкомітет формує список Учасників Конкурсу на підставі надісланих Заявок Учасників 

Конкурсу студентських проектів податкових реформ 

 

Прохання обов'язково перевірити в телефонному режимі чи надійшла Заявка та 

конкурсна робота Учасника. 

Відповідальні особи: Українець Наталя Василівна (тел.093-589-87-98, 096- 696-87-61); 

                                    Щегоцька Наталя Миколаївна (тел. 067-698-95-23). 

 

3.5.  В участі в Конкурсі може бути відмовлено  у випадку: 

- некоректних цитувань; 

- плагіату та випадків академічної недоброчесності; 

- перевищення норми запозичень (більше ніж 40%); 

- невідповідності кількості або якості файлів пункту 3.3. 

 

3.6. Конкурсна робота Учасника повинна відповідати встановленим вимогам до 

оформлення та мати наступну структуру: 

1. Назва реформи (назва Конкурсної роботи). 

2. Головні проблеми сучасного стану досліджуваної сфери. 

3. Мета та основні завдання реформи. 

4. Основна суть, механізм та терміни проведення реформи. 

5. Обґрунтування доцільності реформи (у тому числі розкриття основних переваг 

реформи). 

6. Висновки та пропозиції. 

7. Список використаних джерел (Додаток 3). 

 

Вимоги до оформлення Конкурсної роботи: 

 

- граничний обсяг роботи до 5 сторінок основного тексту; MS Word, шрифт Times New 

Roman, кегель 14 pt; 

- міжрядковий інтервал – одинарний; абзац – 1,25 см; 

- текст розміщується на одній сторінці аркуша, залишаючи вільними поля з 

інтервалами: зліва – 3 см, справа – 1см, згори і знизу по 2 см; 

- першою сторінкою роботи є титульний аркуш, що належить до загальної нумерації 

сторінок, але на ньому номер сторінки не проставляється. Оформлюється він за 

зразком, поданим у додатках 2А, 2Б. На сторінці списку літературних джерел та 

додатках номер сторінки також не проставляється;  

- список використаних джерел та літератури оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015 

(наказ МОН України № 40 від 12.01.2017). Посилання на літературні джерела по 

тексту зазначається у квадратних дужках; 

- додатки нумеруються арабськими цифрами у такій послідовності, у якій вони 

зустрічаються у тексті; 

- весь ілюстративний та розрахунковий матеріал, таблиці та малюнки нумеруються 

арабськими цифрами у такій послідовності, у якій вони зустрічаються у тексті та 

mailto:stud.pod.reforma@gmail.com
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мають назву, що відображає їх зміст, період часу, одиниці виміру. Зразок 

оформлення таблиць, малюнків подано у додатку 4; 

- заголовки структурних частин Конкурсної роботи відображаються з нового абзацу 

та виділяються напівжирним шрифтом. Зразок оформлення заголовків структурних 

частин Конкурсної роботи наведено у додатку 3. 

 

Матеріали друкуються в авторській редакції. Відповідальність за зміст 

матеріалів та достовірність наведених фактів несе автор. 

 

 

3.7. Конкурс провести 24 березня 2020 р. у Вінницькому технічному коледжі. Початок 

Конкурсу об 1100 год. Заїзд Учасників, реєстрація та налаштування презентаційних матеріалів 

– до 1030год.   

 

3.8.  Проведення Конкурсу проектів податкових реформ. 

Захист проекту податкових реформ включає в себе презентацію Конкурсної роботи                 

(до 5 хв.) членам журі. Конкурсна робота повинна мати характер самостійних досліджень. На 

Конкурс подаються роботи, оформлені за встановленою формою (Додатки 2, 3).  

Оцінювання Конкурсних робіт базується на принципах прозорості та відкритості 

процедур з чітко визначеними критеріями оцінки поданих матеріалів.  

Основними критеріями оцінювання робіт є: 

- вміння лаконічно (до 5 хв.) презентувати власний проект податкової реформи                         

(0-2 бали); 

- оформлення Конкурсної роботи згідно встановлених вимог (0-3 бали); 

- інноваційність проекту (0-5 балів); 

- готовність проекту до виконання (0-5 балів); 

- перспективність проекту (0-5 балів); 

- відповідність проекту принципам податкової системи України  (0-10 балів); 

- актуальність та значущість ідеї для громади міста (села, району, області) (0-10 балів); 

- аргументованість висновків та вміння вести наукову бесіду (0-10 балів). 

Максимально можлива кількість балів – 50. 

У випадку невідповідності Конкурсних робіт встановленим критеріям, 

оргкомітет залишає за собою право провести попередній відбір робіт до участі в 

Конкурсі.  

 

3.9. Умови і порядок проведення Конкурсу, склад оргкомітету, журі та апеляційної комісії 

Конкурсу затверджуються наказом Голови Ради директорів коледжів та технікумів  

Вінницької області. 

 

3.9.1. Склад організаційного комітету: 

Голова оргкомітету : 

 Домінський Олег Станіславович – к.п.н., директор Вінницького технічного коледжу. 

  

Члени оргкомітету: 

Кукурудзяк Леся Василівна – голова обласного методичного об'єднання викладачів 

економічних і фінансових дисциплін коледжів і технікумів Вінницької області, Вінницький 

коледж НУХТ; 

 Попова Олена Олексанрівна – завідувач фінансово-економічним відділенням, 

Вінницький технічний коледж; 
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  Щегоцька Наталя Миколаївна – викладач дисципліни «Податкова система»,  

Вінницький технічний коледж; 

 Українець Наталя Василівна - викладач дисципліни «Податкова система»,  Вінницький 

технічний коледж; 

Алексєєнко Олександра Анатоліївна - викладач економічних дисциплін,  Вінницький 

технічний коледж. 

 

        3.9.2. Представник закладу вищої освіти в день Конкурсу подає в оргкомітет: 

- оригінал заявки, завірений директором закладу вищої освіти за зразком (Додаток 1)  

(без заявки студенти не будуть допущені до участі в Конкурсі); 

- довідку про відрядження; 

- студентський квиток Учасника Конкурсу; 

- конкурсну роботу Учасника; 

- презентаційні матеріали (по бажанню). 

 

3.10. Оргкомітет розміщує інформацію про проведення і підсумки Конкурсу на сайтах 

Ради директорів та закладу вищої освіти, на базі якого проходить Конкурс. 

3.11. Оргкомітет Конкурсу для заохочення Учасників видає їм сертифікат Учасника 

Конкурсу, за підписом голови оргкомітету.  

3.12.  Звіт про проведення  Конкурсу, затверджений  головою оргкомітету Конкурсу, 

подається на адресу базового закладу вищої освіти у 3-денний строк після його завершення. 

Звіт складається за такою структурою: 

- протокол засідання оргкомітету; 

- протокол засідання журі; 

- рейтинговий список Учасників; 

- заявки Учасників; 

- Конкурсні роботи; 

- допоміжний та ілюстративний матеріали з проведення Конкурсу (запрошення, 

програми, методичні рекомендації, фотокартки, матеріали преси, радіо, телебачення 

тощо). 

  Якщо звіт подається невчасно або не відповідає вимогам, результати проведення 

Конкурсу не розглядаються. 

 

ІV. Учасники Конкурсу 

 
4.1. У Конкурсі беруть участь всі бажаючі здобувачі освіти коледжів та технікумів  

Вінницької області, які подали Конкурсну роботу згідно встановлених вимог та 

зареєструвались у визначений термін. 

4.2. Учасники мають право ознайомитися з оцінкою їх роботи та письмово звернутися до 

апеляційної комісії з приводу об’єктивності оцінки виконаних ними завдань протягом однієї 

доби після оголошення результатів  Конкурсу. 

4.3. Учасники Конкурсу повинні мати при собі студентський квиток. 

 

 

V. Підведення підсумків Конкурсу 

5.1. Учасники, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку, є переможцями  

Конкурсу і відповідно нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів. 

5.2. Переможці Конкурсу визначаються Оргкомітетом на підставі рішення Журі за 

сумарною кількістю балів та затверджуються наказом голови Ради директорів. 
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5.3. Дипломом І ступеня нагороджується Учасник, який набрав не менше 70%, ІІ ступеня 

- 60%, ІІІ ступеня - 55% від максимально можливої сумарної кількості балів, що дорівнює 

100%. При цьому кількість переможців не може перевищувати 30% від загальної кількості 

Учасників. У разі перевищення кількості переможців Оргкомітет залишає за собою право 

корегування їх кількості при підведенні остаточних підсумків Конкурсу. 

5.4. Дипломом I ступеня нагороджується один Учасник. У випадку, якщо  рівну кількість 

балів набрали декілька Учасників, вони можуть  претендувати  на нагородження дипломом І 

ступеня.  

5.5. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами Ради директорів та грамотами ГУ 

ДПС у Вінницькій області. Дипломи видаються після наказу Ради директорів про 

затвердження підсумків проведення Конкурсу. У разі втрати диплом не поновлюється 

5.6. Всім Учасникам видається сертифікат Учасника Конкурсу. 

5.7. Для керівників учасників Конкурсу буде проведено майстер-клас: Організація та 

проведення обласних конкурсів і олімпіад. Учасники майстер-класу отримають 

сертифікати, що відповідають Порядку підвищення кваліфікації. 

. 

 

VІ. Фінансування Конкурсу 
6.1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. Організаційні внески будуть прийматися під 

час реєстрації 24 березня  2020  року. 

 

6.2. Організаційний внесок становить 200 гривень на одного Учасника. 

 

Організаційний внесок включає: 

1) друкований примірник збірки матеріалів Конкурсу; 

2) сертифікат Учасника Конкурсу; 

3) сертифікат Учасника майстер-класу (лише для учасників майстер-класу); 

4) канцелярські витрати; 

5) брейк-каву. 

 

6.3. Витрати на відрядження Учасників та педагогічних працівників до закладів вищої 

освіти, на базі яких проводиться Конкурс, здійснюються за рахунок закладів вищої освіти, в 

яких вони навчаються, працюють. 

                                                

 

 

 
Розроблено оргкомітетом 

Конкурсу студентських проектів податкових реформ серед 

здобувачів освіти коледжів та технікумів  Вінницької області 

Протокол  №1 від 16 грудня 2019 року 

Голова оргкомітету  __________ О.С. Домінський 
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Додаток 1  

            

ЗАЯВКА 

Учасника Конкурсу студентських проектів податкових реформ 

серед здобувачів освіти коледжів та технікумів  Вінницької області 

 

 

ЗАКЛАД  ВИЩОЇ ОСВІТИ :  

Повна назва 

___________________________________________________________________ 

ДИРЕКТОР: 

ПІБ_________________________________________________________________ 

СТУДЕНТ: 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) 

___________________________________________________________________ 

Спеціальність 

___________________________________________________________________ 

Курс, група 

___________________________________________________________________ 

Номер студентського квитка 

___________________________________________________________________ 

Номер залікової книжки 

___________________________________________________________________ 

КЕРІВНИК: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(повністю)__________________________________________________________ 

Контактний телефон 

___________________________________________________________________ 

E-mail 

___________________________________________________________________ 

СУПРОВОДЖУЮЧА ОСОБА: 

ПІБ________________________________________________________________ 

Контактний телефон 

__________________________________________________________________ 

Дата ________________________  

 

 

 

Директор____________________ 

М.П.                                                      
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Додаток 2 А 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 (вказується назва закладу вищої освіти Учасника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВА ПРОЕКТУ 

 

 

 

 

Виконав (ла): студент(ка) ___курсу 

спеціальності:________ 

ПІБ студента (ки) 

 

Керівник: ПІБ керівника 

 

 

 

 

 

Вінниця 2020 
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 Додаток 2 Б 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВІННИЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ДОСВІД ПОЛЬЩІ 

 

 

 

 

Виконала: студентка 3 курсу  

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

освітня програма «Оціночна діяльність» 

Войтенко Ірина Сергіївна 

 

Керівник: Іванова Галина Петрівна 

 

 

 

 

 

Вінниця 2020 
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Додаток 3 

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

 ДОСВІД ПОЛЬЩІ 

 

Головні проблеми сучасного стану досліджуваної сфери. Кафедрою 

державного управління та податкової політики Центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації керівників кадрів органів державної фіскальної служби 

у своєму методичному посібнику було оприлюднено дані про відсоток податків 

у загальні частині ВВП країн Європи.… 

 

Метою проведення реформи є: 

- Виведення України з першого місця з рейтингу найкорумпованіших країн… 

 

Завдання реформи: 

- Здорове формування достатньо суттєвої частини доходів бюджету шляхом 

виконання державою фіскальної функції у повній мірі…. 

 

Основна суть, механізм та терміни проведення реформи (у тому числі 

розкриття основних переваг). В запровадженні досвіду провідних країн світу – 

Великої сімки….  

Обґрунтування доцільності реформи. Аналіз існуючої ситуації в Україні 

показує, що хоча вона й інтегрується …. 

 

Висновки та пропозиції. На мою думку, щоб в Україні відбулись реальні 

антикорупційні зміни…. 

 

Список використаних джерел  

1. Агенство стратегічних досліджень «Міднародний досвід протидії корупції»                        

UPL: http://sd.net.ua/2012/03/09/mizhnarodnij-dosvid-protidiyi-korupciyi.html                   

(дата звернення: 17.12.2018). 

2. Мрочковська Б. Використання коштів бюджетів місцевого самоврядування 

Польщі. Світ фінансів. Київ. 2018. Вип.1-2. С. 65-75. 

http://sd.net.ua/2012/03/09/mizhnarodnij-dosvid-protidiyi-korupciyi.html
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Додаток 4 

 

 

Рис. 1.  Прибуток підприємства за видами продукції, тис.грн. 

 

 

 

 

Таблиця 3 

Склад доходів підприємства «...» у 2017 – 2019 рр., тис.грн. 

№ 

з/п 
Вид доходу 

Роки 
Порівняння, 

+- 2019 до 

2017 2017 2018 2019 
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реалізації продукції
"Б"


