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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння  методами організації та проведення аудиту оподаткування на підприємствах на підставі 
використання  прогресивних підходів зарубіжних країн; набуття навичок  опрацювання і використання  облікової інформації та 
використання її при проведенні аудиту оподаткування. 

Мета та цілі Полягає у формуванні системи знань з теорії та практики організації та ведення аудиту оподаткування на підприємствах. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 

Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної 
інформації для прийняття рішень при проведенні аудиту оподаткування діяльності компаній. Усвідомлювати сутність об’єктів, предмету, 
методів та принципів аудиту оподаткування, розуміти його роль і місце в господарській діяльності підприємства. Володіти методичним 
інструментарієм аудиту оподаткування 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни  120год.: лекції – 20 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота –  80год. 

Пререквізити «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Аудит», «Оподаткування» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти 
з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також готуватися до занять. Без особистої присутності студента підсумковий 
контроль не проводиться. 

  



СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Сутність та значення аудиту оподаткування підприємств 
згідно з нормами Податкового Кодексу України 

Практична 
робота 1 

Загальна характеристика 
аудиту оподаткування, його 
предмету, об’єктів, методів і 
порядку організації аудиту 
оподаткування на 
підприємстві 
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Огляд літературних джерел щодо 
сутності аудиту оподаткування його 
предмету та методів.  
 

Лекція 2 Методика аудиту податку на прибуток підприємств Практична 
робота 2 

Розгляд та вивчення 
організації та методичних 
прийомів  аудиту податку на 
прибуток підприємств 

Аналіз Податкового Кодексу України 
стосовно податку на прибуток 
підприємств 

Лекція 3 Методика аудиту податку на додану вартість Практична 
робота 3 

Розгляд та вивчення 
організації та методичних 
прийомів  аудиту податку на 
додану вартість 

Аналіз Податкового Кодексу України 
стосовно податку на додану вартість 

Лекція 4 Методика аудиту податку на доходи фізичних осіб Практична 
робота 4 

Розгляд та вивчення 
організації та методичних 
прийомів  аудиту податку на 
доходи фізичних осіб 

Аналіз Податкового Кодексу України 
стосовно податку на доходи фізичних 
осіб 

Лекція 5 Методика аудиту єдиного соціального внеску Практична 
робота 5 
 

Розгляд та вивчення 
організації та методичних 
прийомів  аудиту єдиного 
соціального внеску 

Огляд літературних джерел щодо 
сутності єдиного соціального внеску.  

Лекція 6 Методика аудиту акцизного податку Практична 
робота 6 

Розгляд та вивчення 
організації та методичних 
прийомів  аудиту акцизного 
податку  

Аналіз Податкового Кодексу України 
стосовно акцизного податку 

Лекція 7 Методика аудиту інших податків та зборів (транспортний 
збір, екологічний податок, місцеві податки та збори, 
плата за землю) 

Практична 
робота 7 

Розгляд та вивчення 
організації та методичних 
прийомів  аудиту інших 
податків та зборів 

Аналіз Податкового Кодексу України 
стосовно інших податків та зборів 
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4. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» для студентів денної та 
заочної форм навчання економічних спеціальностей / С.В. Брік, Н.Ю. Мардус – Х., 2014. – 53с 

5. Оподаткування юридичних осіб та аудит у сфері оподаткування: навчальний посібник / І. К. 
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; за заг. ред. О. А. Петрик ; передм. Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ “Акад. фін. управ ління”, 2012. − 
352 с. 

7. Брік С.В. Нові правила аудиту: основні тези/Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 
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: у 4 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 
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8. Брік С.В. Основні принципи організації аудиту. Дослідження оптимізації економічних процесів: 
мат-ли XІІІ Міжнародної науко-во-практичної конференції «Оптимум 2017», 6-8 грудня 2017р. – 
Х.: НТУ ХПІ, 2017., с.27-29 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34945 
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1. Про аудиторську діяльність : Закон України від 
22.04.1993 № 3125-ХІ  

2. Кодекс етики професійних бухгалтерів. Міжнародна 
федерація бухгалтерів / за ред. С. Я. Зубілевич. – К. : 
Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 
2010. – 124 с. 

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VII 
4. Брік С.В. Особливості організації обліку, аудиту та 

аналізу доходів і витрат підприємства з метою 
формування його фінансового результату/Актуальні 
проблеми економіки та управління в умовах системної 
кризи: Міжнародна науково-практичній інтернет-
конференція 28 листопада 2017 р. м. Львів.- Економіка, 
бізнес-адміністрування та право-Київ, 2017-№2, с.279-
313 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-
Press/30837 

5. Брік С.В. Особливості аудиту цінової політики 
підприємства// С.В. Брік, Н.Ю. Мардус / Дослідження та 
оптимізація економічних процесів в готельно-
ресторанному бізнесі : кол. монографія / За ред. Н.В. 
Якименко-Терещенко, Є.М. Строкова. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2019. – с.55-60 

6. Брік С.В. Перерахунок ПДВ за 2019 рік: податковий аудит 
та бухгалтерський облік. Інфраструктура ринку, 2020, 
№39 (0,44д.а.) 

 

ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Сутність аудиту оподаткування підприємств, його види, мета та завдання. Організація аудиту оподаткування. Планування та етапи аудиту оподаткування. Узагальнення результатів аудиту 
оподаткування та складання звіту аудитором. Загальні підходи до організації та методики виконання процедур аудиторської перевірки податку на прибуток. Загальні підходи до 
організації та методики виконання процедур аудиторської перевірки податку на додану вартість. Загальні підходи до організації та методики виконання процедур аудиторської перевірки 
податку на доходи фізичних осіб. Загальні підходи до організації та методики виконання процедур аудиторської перевірки єдиного соціального внеску. Загальні підходи до організації та 
методики виконання процедур аудиторської перевірки акцизного податку. Загальні підходи до організації та методики виконання процедур аудиторської перевірки інших податків та 
зборів 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 
модульної роботи: 50 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
85-89 В 

добре 
75-84 С 
65-74 D 

задовільно 
55-64 Е 

35-54 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту звертатись до завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


