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Опис дисципліни 
Метою дисципліни «Аналіз і контроль в оподаткуванні» є вивчення організації і 

методики проведення аналізу і контролю в оподаткуванні; формування у слухачів курсу 
вміння дати оцінку впливу податків і зборів на діяльність суб’єктів господарювання; здійснити 
аналіз податкового середовища функціонування підприємства з метою мінімізації податкових 
ризиків, які негативно можуть позначитись на фінансовому стані; виявити можливі резерви 
оптимізації податкового навантаження, оцінити суму податкових витрат суб’єкта 
господарювання, що підлягають сплаті у поточному і майбутніх періодах, а також оцінити 
перспективи розвитку підприємства в майбутньому в умовах ризику та невизначеності. 
Засвоєння цього курсу повинне виробити у слухачів навички практичного використання 
прийомів і методик економічного аналізу і контролю в оподаткуванні з метою прийняття 
правильних управлінських рішень стосовно планування,прогнозування, оптимізації сум 
податкових зобов’язань і управління податковими ризиками суб’єкта господарювання, що 
сприятиме формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі економіки. 

 

Структура курсу 

Години 
 

Тема 
 

Результати навчання 
 

Завдання 

2 1. Теоретичні основи 
контролю та аналізу в 

оподаткуванні як 
основи прийняття 

рішень в податковому 
менеджменті 

Знати концептуальні основи контролю та 
аналізу в оподаткуванні Володіти знаннями 
про систему оподаткування, підсистеми 
контролю та аналізу в оподаткуванні. 
Розуміти тенденції та напрями розвитку 

Володіти методичною та інструментальною 
базою аналізу та контролю в оподаткуванні. 

Тести, 
питання 

2 2 Інформаційно-сер- 
вісне забезпечення 
аналізу і контролю в 

оподаткуванні 

Володіти знаннями про інформаційний базис 
аналізу та контролю в оподаткуванні та їх 
особливості на макро- і мікрорівні. Вміти 
виокремити зовнішню та внутрішню 
інформації та розуміти їх вплив на 
формування податкової та облікової політики 
підприємства. Знати джерела інформації, їх 
класифікацію та характеристики. 

Кейси 

4 3. Податковий аналіз 
як складова податкової 
політики підприємства 

Розуміти сутність аналізу в оподаткуванні, 
його мету, задачі,принципи та методику. 
Володіти методиками аналізу складу і 
структури податкових платежів, просторового 

Задачі, 
кейси 
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  аналізу податків і зборів, фактичного аналізу 
динаміки податків і зборів, зниження 
податкових ризиків підприємства; методиками 
аналізу для оптимізації податкового 
навантаження. Вміти формувати систему 
показників для кожного об’єкта аналізу 
(податкові зобов’язання, база оподаткування, 
об’єкт оподаткування, податкові пільги, 
податкове навантаження, податкові ризики). 

 

4 4. Аналіз податкового 
середовища суб’єкта 

господарювання 

Знати поняття «податковий ризик», причини 
його виникнення, основні джерела та методи, 
а також внутрішні та зовнішні критерії для 
оцінки податкових ризиків підприємства з 
метою управління ними. Розуміти податкове 
навантаження як критерій виявлення 
податкових ризиків підприємства, давати його 
кількісну та якісну характеристика, 
розраховувати коефіцієнти податкового 
навантаження. 
Володіти методикою аналізу структури і 
динаміки податків і зборів, їх розрахунок за 
кожен звітний (податковий) період, а також 
методикою факторного аналізу податків і 
зборів. 

Кейси 

4 5. Система 
внутрішнього контролю 

розрахунків з 
бюджетом і 

податкового аудиту на 
підприємстві 

Знати сутність, зміст, функції та структуру 
системи внутрішнього контролю розрахунків з 
бюджетом за податками та зборами. Вміти 
організовувати систему внутрішнього 
контролю розрахунків з бюджетом та 
оцінювати її ефективність. Розуміти напрями 
побудови системи внутрішнього контролю в 
оподаткуванні (розробка положень облікової 
політики для цілей оподаткування; контроль 
доходів і витрат; контроль правильності 
застосування спеціальних режимів 
оподаткування; контроль ведення податкового 
обліку в умовах застосування загальної 
системи оподаткування). 

Ситуаційні 
завдання, 
кейси 

4 6. Податкова 
оптимізація та 

ухилення від сплати 
податків 

Розуміти основні етапи бюджетування і 
планування податків на підприємстві та 
способи їх оптимізації. Володіти методикою 
оцінки податкового навантаження та аналізу 
впливу податкового навантаження на рівень 
податкової безпеки підприємства. Вміти 
ідентифікувати випадки приховування 
доходів, ухилення від сплати та інші форми 
податкових. Знати способи і засоби 
оптимізації податків 

Ситуаційні 
завдання, 
кейси 

4 7. Аналіз, планування, 
прогнозування і 
регулювання в 

державному 
податковому 
менеджменті 

Володіти методиками аналізу в оподаткуванні 
на макрорівні та формувати систему 
показників оцінки податкової системи і 
виконання податкових надходжень. Вміти 
аналізувати рівень, структуру та динаміку 
податкових надходжень, податкової 
заборгованості, податкового боргу. 

Задачі 



  Аналізувати динаміку заборгованості за 
податками і зборами, її структуру та 
співвідношення сум заборгованості. Аналіз 
податкової ефективності суб’єкта 
господарювання. Знати методи планування і 
прогнозування податків та розуміти їх 
використання в державному податковому 
менеджменті. 

 

4 8. Податковий 
контроль в системі 

адміністрування 
податків 

Знати організацію контрольно-перевірочного 
процесу на макрорівні. Розуміти загальні 
підходи і принципи проведення перевірки, 
форми податкового контролю. Знати сутність, 
об’єкти, суб’єкти, функції та методологію 
податкового аудиту, а також стандарти якості 
контрольно-перевірочної роботи. 

Ситуаційні 
завдання, 
кейси 

2 9. Світовий досвід 
організації та методики 
податкового контролю 

Розуміти тенденції розвитку теорії та практики 
фіскального адміністрування в світі. Володіти 
методами порівняльного аналізу фіскального 
ефекту від застосування інструментів 
ухилення/уникнення оподаткування в Україні 
Розробляти пропозиції щодо удосконалення 
податкового контролю в Україні у контексті 
протидії ухиленню від оподаткування. 

Ситуаційні 
завдання, 
кейси 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 
балів). Перескладання відбувається за наявності поважних причин (наприклад, 
лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються 
на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими 
запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та заліку 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, 
хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 
погодженням із керівником. 
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Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується за результатами 

диференційованого заліку. Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


