
1. Назва модуля: Податковий контроль
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.1.08_7
3. Тип модуля: вибірковий
4. Семестр: 7
5. Обсяг  модуля:  загальна  кількість  годин  –  90  (кредитів  ЄКТС  -  3);

аудиторні години – 44 (лекції - 20 год, практичні - 24 год.)
6. Лектор:  Демченко  Тетяна  Анатоліївна  –  кандидат  економічних  наук,

доцент
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля  студент повинен:
знати: організаційну  структуру  функціонального  та  спеціалізованого

контролю  в  системі  органів  податкової  служби,  інформаційне  та  нормативне
забезпечення  контрольної  діяльності,  періодичність  здійснення  контрольних
функцій  та  процедур,  методичні  прийоми  камеральних,  фактичних  та
документальних перевірок, відповідальність за податкові правопорушення;

уміти: провести відбір платників для здійснення контрольних дій на основі
ризикооорієнтованих  технологій  та  сформувати  перелік  підприємств  для
включення  до  планів-графіків  документальних  перевірок,  здійснити  камеральну
перевірку  податкової  звітності,  оцінити  достовірність  показників  податкової
звітності при документальних перевірках, оформити проміжний та зведений акти
податкових перевірок, протокол про адміністративне правопорушення та постанову
про  адміністративне  стягнення,  дати  висновок  на  заперечення  платника  за
результатами проведених перевірок.

Необхідні попередні та супутні модулі:
           пререквізити: фінансовий облік
           кореквізити: податковий облік, аудит
10. Зміст модуля: 
Необхідність,  сутність  та  значення  податкового  контролю. Нормативне  та

інформаційне  забезпечення  податкового  контролю. Організація  податкового
контролю  в  Україні. Превентивний  податковий  контроль. Непрямі  методи
контролю. Податкові  перевірки  в  системі  податкового  контролю. Особливості
фактичних  податкових  перевірок. Оформлення  та  реалізація  матеріалів
податкових перевірок. Організація та методика контролю справляння податку на
прибуток. Організація  та  методика  контролю  справляння  непрямих  податків.
Організація та методика контролю справляння податків з доходів фізичних осіб.

11. Рекомендована література:
1. Озерна А. Проблема взаємоузгодження стандартів бухгалтерського обліку

і норм податкового кодексу/ А. Озерна // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – С.
13-16.

2.  Войнаренко  М.П.  Податковий  облік  і  аудит  /  М.П.  Войнаренко,  Г.В.
Пухальська. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – С.144.

3. Давидова К. ПДВ в розстрочку / К. Давидова // Баланс. – 2012. – №2. С.23-
26.

12.  Форми  та  методи  навчання:  лекції, практичні  заняття,  самостійна
робота
13. Методи і критерії оцінювання:

 Поточний  контроль (80%)  -  усне  опитування,   індивідуальне  навчально-
дослідне завдання

 Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні і практичні питання)
14. Мова навчання: українська.


