
Дисципліна Податковий контроль 

Рівень ВО другий (магістерський)  

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Податковий 

контроль» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріалом таких дисциплін «Облік і 

оподаткування», «Система оподаткування», «Менеджмент», 

«Податкова система», «Бюджетний менеджмент». 

Що буде вивчатися Теоретичні засади податкового контролю; нормативне та 

інформаційне забезпечення податкового контролю; організація 

податкового контролю в Україні; непрямі методи податкового 

контролю; превентивний податковий контроль; податкові 

перевірки; фактичні податкові перевірки; оформлення і реалізація 

матеріалів податкових перевірок. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість оволодіння студентами 

практичними навичками здійснення податкового контролю з 

метою їх використання в управлінській діяльності, засвоїти 

основи організації та способи превентивного податкового 

контролю, методику та техніку планування та проведення 

податкових перевірок, навчитися виконувати певні процесуальні 

дії, пов’язані із оформленням результатів контрольної роботи та 

вживати заходи стосовно впливу на порушників для усунення 

податкових правопорушень. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

 2. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і 

методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

3. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

4. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових 

завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

6. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень 

усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.  

7. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності.  

8. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та управляти ними.  

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

4. Здатність приймати обґрунтовані рішення  

5. Здатність використовувати теоретичний та методичний 



інструментарій для діагностики і моделювання фінансової 

діяльності суб'єктів господарювання.  

6. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

7. Здатність розробляти технічні завдання для проектування 

інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані 

для розвязання задач (таблиці, схеми), онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 


