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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Податковий контроль» є вибірковою дисципліною циклу професійної 

підготовки студентів спеціальності 072  «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Головна мета курсу «Податковий контроль» спрямована на ґрунтовне та всестороннє засвоєння 

студентами-бакалаврами базових теоретичних знань та практичних навичок щодо основ організації та 

методики податкового контролю. Вивчення дисципліни спрямоване на дослідження методологічного 

підґрунтя сутності податкового контролю, основ його організації, методики здійснення податкових перевірок 

у залежності від їх виду. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

ТЕМА 

Години 
(лекції/лабо

раторні, 

практичні, 

семінарські) 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗАВДАННЯ 
ОЦІНЮВА

ННЯ 

Змістовний модуль 1. Теоретичні та методичні основи податкового контролю 

Тема 1. Сутність і 

значення  

податкового 

контролю  

½ Знати встановлення ролі податків в 

системі доходів Державного та 

місцевих бюджетів; володіти 

термінологією оподаткування, 

функціями податків, методами 

побудови податкових ставок, 

класифікацією податків. Аналізувати 

методи регулювання доходів та 

видатків бюджетів. Динаміку 

надходжень до Зведеного бюджету 

України податкових платежів за різні 

періоди. 

Вміти виконувати розрахунки, пов’язані 

з визначенням і нарахуванням податків. 

Розуміти механізм функціонування 

бюджетної та податкової системи 

України. 

Знати сутність об’єктів податкового 

контролю, розуміти їх роль і місце в 

бюджетній та податковій системі 

України порядок відбору платників 

податків для їх включення до плану-

графіку податкових перевірок. 

Написання 

тестів 

Систематиз

ація 

матеріалів в 

запропонован

і таблиці 

Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс 

Виконання 

та здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання 

в eLearn. 

Тема 2. 

Нормативне та 

інформаційне 

забезпечення 

податкового 

контролю 

½ 

Тема 3. 

Організація 

податкового 

контролю в 

Україні. 

1/2 

Тема 4. Податкові 

перевірки в 

системі 

податкового 

контролю. 

2/4 



Тема 5. 

Оформлення та 

реалізація 

матеріалів 

податкових 

перевірок 

1/4  

 

Змістовний модуль 2. Організація перевірок окремих видів податків та зборів 
Тема 6. Контроль 

справляння 

податку на 

прибуток 

2/4 Вміти використовувати нормативно-

правову базу, що регламентує питання 

податкового контролю, застосовувати 

методичний інструментарій 

податкового контролю у сфері 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств; складати акт/довідку 

податкової перевірки; здійснювати 

контроль за дотриманням нормативних 

актів з методології бухгалтерського 

обліку та системи оподаткування. 

.  

Знати порядок відбору платників 

податків для їх включення до плану-

графіку податкових перевірок; джерела 

інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності контролюючих 

органів. 

Виконання 

самостійної 

роботи 

(в.т.ч. в 

elearn) 

Тести, 

Доповіді, 

питання. 

Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс. 

Написання 

тестів. 

Розв’язок 

задач. 

Здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання 

в eLearn. 

Тема 7. 

Організація та 

методика 

контролю 

справляння 

непрямих податки 

2/4 

Тема 8. Контроль 

справляння 

податків з доходів 

фізичних осіб 

2/2 

Тема 9. Світовий 

досвід 

податкового 

контролю 

1/2 

Всього  70 

Екзамен    30 

Всього за курс 100 

 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, реферати повинні 

мати коректні текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись 

індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


