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МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ:
Виявлення помилок системи бухгалтерського,

фінансового та податкового обліку. Розробка
заходів по їх усуненню, збір, аналіз
інформації про можливості платника податків
по оптимізації оподаткування.

Підтвердження вірогідності даних податкових
декларацій, правильне нарахування
податкових платежів у бюджет, розроблення
пропозицій поліпшення фінансово-
господарської діяльності підприємства.

Організації і проведення аудиту податків і
зборів суб’єктів господарювання, їх
практичному використанню у майбутній
професійній діяльності



ПРЕДМЕТОМ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ Є 

теоретичні та практичні аспекти

оподаткування підприємств та контролю

та дотриманням платниками податків

норм податкового законодавства а також
Міжнародних стандартів аудиту.



ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ:

 опанування знаннями про сучасний стан 
розвитку аудиту оподаткування в Україні;

 опанування методики проведення аудиту 
оподаткування;

 творче застосування спеціальних знань та 
прийомів суміжних наук під час 
аудиторських процедур, які допомагають 
розкрити, ідентифікувати, класифікувати 
та документально виявити факти 
викривлення податкової звітності



ВИ БУДЕТЕ ВМІТИ: 

 вести ділове листування із замовником
податкового аудиту оподаткування та іншими
учасниками аудиторського процесу, збирати
аудиторські докази, оформляти аудиторську
документацію за результатами аудиту
оподаткування підприємств відповідно до
вимог Міжнародних стандартів контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг;

 володіти навиками з написання та оформлення
висновків за результатами аудиту з питань
оподаткування;

 використовувати принципи, процедури та
рекомендації Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг на всіх
етапах проведення аудиту оподаткування
підприємств та надання інших видів
аудиторських послуг у сфері оподаткування..



ВИ БУДЕТЕ ЗНАТИ

 загальні підходи до організації та методики
виконання процедур аудиторської перевірки
оподаткування підприємств;

 особливості проведення аудиторської перевірки 
оподаткування підприємств в розрізі окремих 
податків, зокрема: податку на прибуток 
підприємств, податку на додану вартість, податку 
на доходи фізичних осіб, акцизного податку, інших 
податків та зборів;

 узагальнення результатів аудиту оподаткування, 
аналіз та систематизація виявлених порушень. 
Оформлення результатів аудиту оподаткування 
підприємства;

 види та особливості надання аудиторських послуг 
у сфері оподаткування (консультування, допомога 
при вирішенні податкових спорів, складання та 
подання податкових декларацій, планування та 
оптимізації податкових платежів.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


