


СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В ОПОДАТКУВАННІ» 

 

1. Опис дисципліни «Аналіз і контроль в оподаткуванні» 

Дисципліна – Аналіз і 
контроль в 

оподаткуванні 

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

 

Кількість кредитів 
ECTS – 5 

 
Галузь знань:   

07 Управління та 
адміністрування 

 
Спеціальність:   

071 Облік і 
оподаткування 

 
Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-
науковий) 

 
Освітньо-наукова 

програма: 
 

Облік і оподаткування 

Статус дисципліни: 
вибіркова дисципліна 

циклу професійної 
підготовки 

 

Мова навчання: 
українська  

 

Кількість залікових 
модулів – 1 

Рік підготовки: 
денна – 1 
Семестр: 
денна – 2 

 

Кількість змістових 
модулів – 3 

Аудиторні години – 30  

 

Загальна кількість 
годин – 150  

Самостійна робота: 
денна – 120 год. 

Тижневих годин – 10, 
з них аудиторних – 2 

Вид підсумкового 
контролю – залік 

 

 

 



2. Мета й завдання вивчення дисципліни «Аналіз і контроль в 

оподаткуванні» 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

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. 

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 і прогнозування, оптимізації сум податкових 

зобов’язань і управління податковими ризиками суб’єкта господарювання, 

що сприятиме формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі 

економіки. 

2.2. Передумови для вивчення дисципліни  
Перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше: «Методологія та 

організація наукових досліджень», «Інформаційно-аналітичні технології в 
наукових пошуках», «Філософія науки», «Емпіричні методи у наукових 
дослідженнях». 

 



3. Зміст дисципліни  «Аналіз і контроль в оподаткуванні» 

Змістовний модуль 1. 

ТЕМА 1. Теоретичні основи контролю та аналізу в оподаткуванні 

як основи прийняття рішень в  податковому менеджменті 

Система оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності в умовах 

трансформації економіки до інформаційно-інноваційного типу (економіки 

знань). Роль, значення і функції оподаткування для розвитку економіки і 

суспільства. Аналіз і контроль в податковому менеджменті як елементи 

єдиної управлінської системи, їх взаємозв'язок.  

Система контролю в оподаткуванні діяльності суб’єктів 

господарювання. Основні елементи та підсистеми контролю. Методична та 

інструментальна бази забезпечення здійснення контролю в оподаткуванні. 

Зміст, основи побудови і структура контролю в оподаткуванні діяльності 

суб’єктів господарювання.  

 

ТЕМА 2. Інформаційно-сервісне забезпечення аналізу і контролю в 

оподаткуванні 

Концепція формування системи інформаційного забезпечення аналізу і 

контролю в оподаткуванні. Інформаційний базис аналізу в оподаткуванні. 

Зовнішня та внутрішня інформації та їх вплив на формування податкової та 

облікової політики підприємства. Обліково-аналітична і контрольна політика 

для забезпечення управління податковими розрахунками. Джерела 

інформації: класифікація та їх характеристика. Система бухгалтерського 

обліку та звітності як джерело аналізу та контролю в оподаткуванні. Етапи 

організації аналізу і контролю податкових розрахунків та їх значення в 

аналізі процесів оподаткування підприємства. Оцінка інформації для цілей 

фінансово-економічного аналізу в податковому консультуванні та її вплив на 

управлінські рішення з метою оптимізації податкового навантаження та 

мінімізації податкових ризиків. 

 



Тема 3. Податковий аналіз як складова податкової політики 

підприємства 

Характеристика та сутність аналізу в оподаткуванні. Мета та задачі 

аналізу в оподаткуванні, розробка планів контрольно-аналітичної роботи 

підприємства. Принципи та методика аналізу в оподаткуванні підприємства. 

Склад і структура аналізу в оподаткуванні підприємств: аналіз правильності 

визначення та своєчасності внесення податків і зборів до бюджетів;  аналіз 

зниження податкових ризиків підприємства; методика аналізу для 

оптимізації податкового навантаження. Просторовий аналіз податків і зборів. 

Фактичний аналіз динаміки податків і зборів. Методика аналізу в 

оподаткуванні. Система показників для кожного об’єкта аналізу (податкові 

зобов’язання, база оподаткування, об’єкт оподаткування, податкові пільги, 

податкове навантаження, податкові ризики). Процедура збору, накопичення 

та обробки інформації і вибір способів її дослідження. Вибір технології 

аналізу. Планування та послідовність проведення дослідно-аналітичної 

роботи у сфері оподаткування діяльності підприємств. Забезпечення 

результатів аналізу та визначення форми їх оформлення. 

 

Тема 4. Аналіз податкового середовища суб’єкта господарювання 

Факторний аналіз податків і зборів. Розробка факторної моделі: 

внутрішні фактори (залежні від підприємства) і зовнішні фактори (закладені 

в податковому законодавстві). Зміст поняття «податковий ризик». Причини 

виникнення податкових ризиків. Аналіз податкових ризиків. Внутрішні та 

зовнішні критерії для оцінки податкових ризику підприємства. Типи 

детермінованого факторного аналізу в оподаткуванні: одноступінчатий, 

багатоступінчатий, динамічний і статистичний. Їх вплив на вимірювання 

величини показників аналізу. Етапи здійснення факторного аналізу. Аналіз 

структури і динаміки податків і зборів, їх розрахунок за кожен звітний 

(податковий) період. Податкове навантаження як критерій виявлення 

податкових ризиків підприємства. Податкове навантаження як кількісна та 



якісна характеристика впливу податкової системи на результат діяльності 

суб’єктів господарювання. Методика розрахунку податкового навантаження 

та його основні структурні елементи. Групи коефіцієнтів податкового 

навантаження. Основні джерела та методи оцінки податкових ризиків. 

Управління податковими ризиками. Превентивні, обмежуючі та 

компенсаційні  антикризові заходи.  

 

Змістовний модуль 2. 

ТЕМА 5. Система внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом 

і податкового аудиту на підприємстві 

Сутність та зміст системи внутрішнього контролю розрахунків з 

бюджетом за податками та зборами. Організація внутрішнього контролю за 

податковими розрахунками з бюджетом суб’єктами господарювання. Функції 

внутрішнього контролю за податковими розрахунками. 

Структура системи внутрішнього контролю за розрахунками з 

бюджетом. 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). 

Ефективність внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом. 

 

ТЕМА 6. Податкова оптимізація та ухилення від сплати податків 

Сутність і необхідність корпоративного податкового менеджменту на 

підприємстві та його функції. Корпоративне податкове планування. Основні 

етапи бюджетування податків на підприємстві. Оптимізація податків 

підприємствами в межах корпоративного податкового менеджменту. 

Способи оптимізації податкових платежів підприємства. Методика оцінки 

податкового навантаження. Аналіз впливу податкового навантаження на 

рівень податкової безпеки підприємства 



Засоби зменшення податкових платежів: податкова оптимізація і 

ухилення від сплати податків. Поняття податкової оптимізації. Основні 

способи і засоби оптимізації податків в Україні. Сутність і способи ухилення 

від податків. Приховування доходів та інші форми податкових зловживань. 

Особливості ухилення від податків у сфері тіньової економіки. Можливості 

ухилення від сплати з різних видів податків. Боротьба з ухиленням від сплати 

податків. Сутність та форми перекладання податків. Перекладання непрямих 

податків. Напрямки і способи перекладання прямих податків. Фактори, що 

впливають на процес і результати перекладання податків. Відповідальність 

платників податків за порушення податкового законодавства. Ухилення від 

податків у сфері міжнародного бізнесу та його напрямки. Проблеми 

подвійного оподаткування міжнародного бізнесу та способи його усунення. 

 

ТЕМА 7. Аналіз, планування, прогнозування і регулювання в 

державному податковому менеджменті 

Аналіз в оподаткуванні на макрорівні. Аналіз податкових надходжень 

та етапи його проведення. Функції податкового аналізу. Послідовність 

проведення комплексного податкового аналізу. Методи податкового аналізу. 

Система показників оцінки податкової системи і виконання податкових 

надходжень. Сутність податкового планування і податкового прогнозування. 

Методи планування і прогнозування податків. Податкове регулювання в 

державному податковому менеджменті. Державне податкове регулювання. 

Методи державного податкового регулювання. Аналіз рівня, структури та 

динаміки податкового боргу. Аналіз податкової заборгованості підприємства. 

Аналіз динаміки заборгованості по податках і зборах, їх структури та 

співвідношень сум заборгованості. Факторний аналіз заборгованості 

підприємства. Аналіз податкової ефективності суб’єкта господарювання 

 

 

 



Змістовний модуль 3. 

ТЕМА 8. Податковий контроль в системі адміністрування податків 

Адміністрування податків і зборів : облік платників, облік податкових 

надходжень, управління податковим боргом, консультаційне обслуговування 

платників, податковий контроль. Класифікація платників податків за групами 

ризику. Види податкових перевірок. Організація контрольно-перевірочного 

процесу. Загальні підходи і принципи проведення перевірки. Форми 

податкового контролю. Контроль за правильністю нарахування та 

своєчасністю сплати окремих видів податків. Збір інформації та експрес-

аналіз діяльності суб’єкта господарювання. Поглиблений аналіз діяльності 

платника податків. Розробка пропозицій по здійсненню заходів податкового 

контролю. Автоматизовані системи оцінки та управління ризиками у 

виявленні потенційних порушників вимог податкового законодавства 

України.  

Сутність податкового аудиту та його функції. Об’єкти, суб’єкти та 

методологія податкового аудиту. Стандарти якості контрольно-перевірочної 

роботи. Організація і методика проведення аудиту нарахування і сплати 

податків. Аудит розрахунків з бюджетом з податку на прибуток. Перевірка 

правильності обчислення податку на додану вартість. Перевірка правильності 

обчислення податків і зборів з доходів фізичних осіб податковими агентами. 

Контроль правильності визначення бази нарахування ЄСВ при нарахуванні 

та виплаті доходів фізичним особам. Система внутрішнього контролю 

розрахунків з бюджетом за іншими податками та зборами платником яких 

виступає підприємство (облік розрахунків з акцизного податку, з 

екологічного податку, з податку на майно, з єдиного податку).  

 

ТЕМА 9. Світовий досвід організації та методики податкового 

контролю  

Податкові системи різних країн світу та вплив на їх формування різних 

економічних, політичних і соціальних умов. Податкова система та 



податковий контроль Франції. Система органів податкового контролю 

Японії. Систем податкового контролю Швеції.  Експертиза при здійсненні 

податкового контролю: причини призначення та порядок проведення. 

Технології адміністрування основних податків : міжнародний досвід. 

Контроль виконання податкових зобов'язань. Відповідальність за виконання 

податкових зобов'язань.  

Тенденції розвитку теорії та практики фіскального адміністрування в 

Україні та світі (недоліки нормативно-правової бази, суперечності окремих 

правових актів, дискусійні, неврегульовані питання окремих положень 

податкового законодавства). Порівняльний аналіз фіскального ефекту від 

застосування інструментів ухилення/уникнення оподаткування в Україні 

Удосконалення податкового контролю в Україні у контексті протидії 

ухиленню від оподаткування. 



4. Структура залікового кредиту дисципліни «Аналіз і контроль в 

оподаткуванні» 

 Кількість годин 
Аудиторні години Самостійна робота 

Змістовий модуль 1.   

Тема 1. Теоретичні основи 
контролю та аналізу в 
оподаткуванні як основи 
прийняття рішень в  податковому 
менеджменті 

2 8 

Тема 2. Інформаційно-сервісне 
забезпечення аналізу і контролю 
в оподаткуванні 

2 8 

Тема 3. Податковий аналіз як 
складова податкової політики 
підприємства 

4 15 

Тема 4. Аналіз податкового 
середовища суб’єкта 
господарювання 

4 15 

Тема 5. Система внутрішнього 
контролю розрахунків з 
бюджетом і податкового аудиту 
на підприємстві 

4 18 

Змістовий модуль 2.   

Тема 6. Податкова оптимізація та 
ухилення від сплати податків 

4 15 

Тема 7. Аналіз, планування, 
прогнозування і регулювання в 
державному податковому 
менеджменті 

4 15 

Змістовий модуль 3.   

Тема 8 Податковий контроль в 
системі адміністрування податків  

4 16 

Тема 9. Світовий досвід 
організації та методики 
податкового контролю 

2 10 

Разом 30 120 
 

 

 



5. Самостійна робота аспірантів з дисципліни «Аналіз і контроль в 

оподаткуванні» 

№ 

п/п 
Тематика 

К-сть 

годин 

1. Характеристика та сутність аналізу в оподаткуванні.  5 

2. Склад і структура аналізу в оподаткуванні підприємств. 5 

3. 
Зовнішня та внутрішня інформації та їх вплив на формування 

облікової-податкової системи та політики підприємства.  
10 

4. Облікова політика підприємства як об’єкт аналізу в оподаткуванні. 5 

5. Просторовий аналіз податків і зборів.  5 

6. Фактичний аналіз динаміки податків і зборів. 5 

7. 
Джерела інформації в оподаткуванні: класифікація та їх 

характеристика. 
5 

8. 
Система бухгалтерського обліку та звітності як джерело аналізу в 

оподаткуванні.  
5 

9. 

Оцінка інформації для цілей фінансово-економічного аналізу в 

податковому консультуванні та її вплив на якість податкових 

рішень і мінімізації податкових ризиків. 

10 

10. 
Планування та послідовність проведення дослідно-аналітичної 

роботи у сфері оподаткування діяльності підприємств. 
5 

11. 
Критерії податкових ризиків підприємства, внутрішні та зовнішні 

критерії для оцінки ризику. 
10 

12. 
Типи детермінованого факторного аналізу в оподаткуванні: 

одноступінчатий, багатоступінчатий, динамічний і статистичний. 
5 

13. 
Податкове навантаження як критерій виявлення податкових ризиків 

підприємства.  
4 

14. 
Методика розрахунку податкового навантаження та його основні 

структурні елементи. 
4 

15. Аналіз податкової заборгованості підприємства. 5 



16. 
Методична та інструментальна бази забезпечення здійснення 

контролю в оподаткуванні. 
8 

17. 
Податковий і митний контроль та їх значення в оподаткуванні 

діяльності суб’єктів господарювання. 
4 

18. 
Напрями побудови системи внутрішнього контролю в 

оподаткуванні. 
4 

19. 
Перевірка розрахунків з бюджетом з податку на прибуток (єдиного 

податку). 
4 

20. Перевірка правильності обчислення податку на додану вартість.  4 

21. 
Перевірка правильності обчислення податків і зборів з доходів 

фізичних осіб податковими агентами. 
4 

22. 
Документальні перевірки їх зміст та особливості здійснення 

органами ДФС України. 
4 

 Разом 120 

 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання 

У процесі вивчення дисципліни з дисципліни «Аналіз і контроль в 
оподаткуванні» використовуються такі засоби оцінювання та методи 
демонстрування результатів навчання: 

- поточне тестування та опитування; 
- командні проекти; 
- аналітичні звіти, реферати, есе; 
- розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 
- презентації результатів самостійно виконаних завдань та 

досліджень; 
- виступи на наукових заходах; 
- диференційований залік  

 
7.  Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Аналіз і 

контроль в оподаткуванні» визначається за шкалою оцінювання: 

 



Шкала оцінювання: 

За шкалою 
Університету 

За 
національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 Відмінно А (відмінно) 
85-89 

Добре 
В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 
65–74 

Задовільно 
D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
Незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 
складання) 

1–34 
F (незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом) 
 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 
яких передбачає навчальна дисципліна 

 

№ 
з/п 

Найменування Номер 
теми 

1 Мультимедійний екран  1-9 

2 Проектор  1-9 
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