
АНОТАЦІЯ 
навчальної дисципліни 

«Аналіз і контроль в оподаткуванні» 
 

Загальний опис дисципліни. Дисципліна «Аналіз і контроль в 
оподаткуванні» передбачає вивчення організації і методики проведення аналізу і 
контролю в оподаткуванні на мікро- та макрорівні складових податкового 
менеджменту. Вивчення дисципліни «Аналіз і контроль в оподаткуванні» 
сприятиме формуванню системи поглиблених знань щодо методології аналітичної 
та контрольної діяльності в оподаткуванні; навиків науково-дослідної роботи щодо 
удосконалення аналітичного та контрольного процесів в оподаткуванні, 
отриманню навиків практичного використання прийомів і методик економічного 
аналізу і контролю в оподаткуванні з метою прийняття правильних управлінських 
рішень стосовно планування і прогнозування, оптимізації сум податкових 
зобов’язань і управління податковими ризиками суб’єкта господарювання, що 
сприятиме формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі економіки. 

Метою дисципліни «Аналіз і контроль в оподаткуванні» є вивчення 
теоретичних основ, 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 реальні перспективи розвитку підприємства в майбутньому в умовах 
ризику та невизначеності. Вивченню дисципліни передує вивчення таких 
дисциплін циклу загальної підготовки як «Філософія науки», «Методологія та 
організація наукових досліджень» та циклу професійної підготовки – «Іноземна 
мова у наукових дослідженнях», «Емпіричні методи в наукових дослідженнях», 
«Інформаційно-аналітичні технології в наукових дослідженнях», «Аналіз і аудит : 
теоретико-методологічний аспект». 

Завдання вивчення дисципліни. Основними завданнями вивчення 
дисципліни «Аналіз і контроль в оподаткуванні» є: 

- Засвоєння теоретичних питань, що стосуються сутності, значення аналізу і 
контролю в оподаткуванні, його видів, змісту і завдань. 

- Вивчення методології аналізу і контролю; показників, факторів та резервів та 
їх роль  у системі такого аналізу і контролю. 

- Оволодіння методами аналізу та контролю як важливим інструментами в 
управлінні процесами оподаткуванні результатів діяльності підприємства. 

- Вироблення навиків щодо виявлення тенденцій зміни показників аналізу і 
контролю за податковими витратами, з’ясовування причин їх зростання, а також 
прогнозування можливих наслідків. 

- Застосування методик аналізу та контролю в оподаткуванні результатів 
діяльності підприємства, здійснення економічної інтерпретації одержаних 
результатів та формулювання належних висновків. 

Проведення лекцій спрямоване на ознайомлення слухачів з категорійним 
апаратом, інструментарієм аналізу і контролю в оподаткуванні та умовами їх 



застосування в транзитивній економіці, а також проблемами методології та 
методики аналізу і внутрішнього контролю, світовим досвідом аналітичної і 
контрольної діяльності. Мета проведення лекцій полягає у:  

- формулюванні у слухачів цілісної системи теоретичних знань з курсу 
«Аналіз і контроль в оподаткуванні»; 

- викладанні слухачам у відповідності з програмою та робочим планом 
основних питань методології аналізу і контролю в оподаткуванні діяльності 
підприємств, звертаючи основну увагу на економічний зміст показників, 
інтерпретацію кількісних параметрів, теоретично прийнятний рівень критеріїв 
оцінки та їх значення у вітчизняній практиці, сутність методик аналізу, основні 
недоліки та переваги застосування, можливі напрямки вдосконалення і 
використання в практичній діяльності. 

Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб сформувати у 
слухача практичні навички аналізу і контролю в оподаткуванні з метою їх 
використання у подальшій прикладній фаховій діяльності. За результатами 
проведення практичних занять слухач повинен: 

- глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях; 
- набути навичок організації та проведення аналізу і контролю в 

оподаткуванні діяльності підприємств; 
- вміло користуватись нормативною та інструктивною інформацією; 
- навчитись читати фінансову, статистичну і податкову звітність, уміти 

перевіряти її доброякісність;  
- одержати практичні навики побудови та розрахунку аналітичних і 

контрольних показників; 
- оволодіти методикою аналізу і контролю в оподаткуванні; 
- з’ясувати умови та сфери застосування окремих аналітичних методик та 

прийомів аналізу і контролю; 
- проілюструвати застосування методик аналізу і контролю в оподаткуванні в 

конкретному цифровому матеріалі за даними оперативної управлінської, 
фінансової та податкової  звітності підприємства; 

- навчитися грамотно інтерпретувати результати аналізу та контролю і 
формулювати аналітичні та контрольні висновки; 

- використовувати результати аналізу і контролю в практичній управлінській 
та науковій діяльності. 

 


