Програмові вимоги та плани практичних занять
з дисципліни "Податковий менеджмент"
Семінар 1
ТЕМА

1.

ТЕОРЕТИЧНІ

ТА

ОРГАНІЗАЦІЙНІ

ОСНОВИ

ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
План
1. Управління оподаткуванням в умовах трансформації економіки
України.
2.

Державний

податковий

менеджмент

у

системі

управління

оподаткуванням.
3. Державна податкова служба у структурі державного податкового
менеджменту.

Семінар 2
ТЕМА 2 ПОДАТКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ СКЛАДОВА

ЧАСТИНА

ДЕРЖАВНОГО

ПОДАТКОВОГО

МЕНЕДЖМЕНТУ
План
1. Зміст поняття “податкове прогнозування і планування”.
2. Макроекономічне прогнозування – основа бюджетного процесу.
3. Методи прогнозування і планування.
4. Фактори, які впливають на якість прогнозування і планування.

ТЕМА

3.

ПРОГНОЗУВАННЯ

ПОДАТКІВ,

ЗБОРІВ

(ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ): МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
План
1. Прогнозування податку на прибуток та прибуткового податку.
2. Прогнозування податку на додану вартість та акцизного збору.
3. Прогнозування окремих податків, зборів (обов’язкових платежів).
Семінар 3
ТЕМА 4. ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
План
1. Податкове регулювання як складова частина державного податкового
менеджменту.
2. Методи податкового регулювання.
3. Способи реалізації податкового регулювання в Україні.

ТЕМА 5. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ – СКЛАДОВА ЧАСТИНА
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ І ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ
План
1. Зміст податкового контролю.
2.Порядок проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності
органами ДПС України.
3. Основні причини і типові способи здійснення правопорушень у сфері
оподаткування та методи їх виявлення.
4. Відповідальність платників податків за порушення податкового
законодавства.

Семінар 4
ТЕМА 6. КОРПОРАТИВНИЙ ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
План
1. Зміст категорії “корпоративний податковий менеджмент” та його
елементи.
2. Фактори які впливають на ефективність корпоративного податкового
менеджменту.
Семінар 5
ТЕМА

7.

ПОДАТКОВЕ

ПЛАНУВАННЯ

У

СИСТЕМІ

КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
План
1. Зміст поняття “податкове планування”.
2. Принципи податкового планування.
3. Етапи податкового планування.
Семінар 6
ТЕМА 8. МІЖНАРОДНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
План
1. Зміст поняття “міжнародного податкового планування”.
2. Форми і методи податкового планування.
3. Взаємозв’язок і взаємозалежність податкового права і податкового

планування.
4. Види міжнародного податкового планування.
5. Основи міжнародного податкового інвестування.

ТЕМА 9. МОРАЛЬНО –ЕТИЧНІ, ФІСКАЛЬНО –СОЦІОЛОГІЧНІ
АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В
УКРАЇНІ
План
1.Фіскальна соціологія в теоретичних розробках вітчизняних та
зарубіжних науковців.
2.Фіскальні технології та морально – етичні аспекти реалізації засад
податкового менеджменту податковими органами.
3.Податкова етика, закономірності сприйняття та податкового мислення
податкоплатників.
4.Ухилення від оподаткування як різновид антифіскальної поведінки
платників податків.

Програмові вимоги
з дисципліни "Податковий менеджмент"

1.

Зміст економічного поняття менеджмент.

2.

Органи управління податковими відносинами.

3.

Система органів державної податкової служби та їх структура.

4.

Еволюція трактування менеджменту у наукових школах.

5.

Розвиток органів Державної податкової служби України.

6.

Роль органів законодавчої влади у податковому менеджменті.

7.

Роль органів виконавчої влади у податковому менеджменті.

8.

Роль органів судової влади у податковому менеджменті.

9.

Функції податкових органів.

10. Недоліки діяльності вітчизняних податкових органів.
11. Необхідність та напрями модернізації Державної податкової служби
України.
12. Завдання податкового менеджменту.
13. Види податкового менеджменту та їх характеристика.
14. Особливості взаємозв’язку між видами податкового менеджменту.
15. Суть функціональних елементів податкового менеджменту.
16. Особливості використання функціональних елементів у різних видах
податкового менеджменту.
17. Правова база податкового менеджменту.
18. Оцінка

основних

законів

загальної

дії

з

позиції

податкового

менеджменту.
19. Оцінка законів спеціальної дії з позиції податкового менеджменту.
20. Розвиток податкового менеджменту в Україні.
21. Податкове прогнозування і планування у податковому менеджменті.
22. Податкове регулювання як важливий чинник підвищення ефективності
податкового менеджменту.
23.

Податковий контроль у податковому менеджменті.

24. Макроекономічні показники у податковому прогнозуванні держави.
25.

Показники, що впливають на точність прогнозів по окремих податкових

платежах.
26.

Основні завдання і об’єкти податкового прогнозування і планування.

27.

Прогнозування обсягів дохідної частини бюджетів.

28.

Методи прогнозування і планування.

29.

Роль науково-дослідних та недержавних організацій у податковому

прогнозуванні.

30. Методи податкового регулювання.
31.

Основні суб’єкти та об’єкти державного податкового менеджменту.

32.

Шляхи вдосконалення податкового регулювання економіки.

33.

Податкові пільги і стимули: необхідність та ефективність застосування

в умовах перехідної економіки.
34. Зміст податкового прогнозування.
35. Зміст податкового планування.
36. Фактори, які впливають на якість податкового прогнозування.
37. Пріоритети загальнодержавного податкового планування.
38. Податкове прогнозування на мікрорівні.
39. Органи, які займаються податковим прогнозуванням.
40. Використання

результатів

податкового

прогнозування

органами

державної влади.
41. Застосування

багатомірних

методів

статистичного

аналізу

у

податковому прогнозуванні.
42. Суть кореляційно-регресійного аналізу та застосування у податковому
прогнозуванні.
43. Використання теорії ігор у податковому прогнозуванні.
44. Використання

теорії

масового

обслуговування

у

податковому

прогнозуванні.
45. Поняття та ефективність державного податкового менеджменту.
46. Корпоративний податковий менеджмент та основні напрями його
здійснення.
47. Використання математичних методів при податковому плануванні.
48. Використання програмного забезпечення персонального комп’ютера при
складанні податкових прогнозів.
49. Застосування імітаційних методів у податковому прогнозуванні.
50. Розвиток та необхідність особистого податкового менеджменту.
51. Особливості застосування експертних оцінок в роботі податкових
органів по податковому прогнозуванні.

52. Способи застосування податкового регулювання в Україні.
53. Податкове

регулювання

як

складова

державного

податкового

менеджменту.
54. Порівняння податкового регулювання і інших елементів державного
впливу.
55. Реструктуризація податкового боргу як важлива складова податкового
регулювання.
56. Визначення податкових періодів при здійсненні податкового впливу на
суб’єктів економічної діяльності.
57. Види та характеристика фінансових санкцій за порушення податкового
законодавства.
58. Спрощені технології оподаткування: зміст та значення у стимулюванні
економічної активності.
59. Система санкцій як спосіб впливу на платників податків.
60. Податкові пільги та їх значення у податковому регулюванні.
61. Використання галузевих податкових пільг у податковому регулюванні
України.
62. Об’єктивна необхідність існування спеціальних економічних зон та
інших форм територіальних пільг.
63. Проблеми пільгового регулювання в Україні.
64. Дієвість регулювання податкових ставок в Україні.
65. Економічні наслідки зниження податкового навантаження в країні.
66. Соціально-економічні наслідки підвищення податкового навантаження в
країні.
67. Фінансовий контроль: зміст поняття та розвиток в Україні.
68. Зміст податкового контролю.
69. Необхідність здійснення податкового контролю.
70. Характеристика форм податкового контролю.
71. Характеристика видів податкового контролю.
72. Органи, що уповноважені здійснювати податковий контроль в Україні.

73. Об’єкти податкового контролю.
74. Права і обов’язки платників податків при здійсненні державного
податкового контролю.
75. Правове регламентування здійснення податкового контролю в Україні.
76. Порядок проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності.
77. Апеляційне узгодження податкових зобов’язань в Україні.
78. Ухилення та уникнення від оподаткування в Україні.
79. Види податкових перевірок та їх характеристика.
80. Основні причини та типові способи податкових правопорушень.
81. Економічні причини податкових правопорушень в Україні.
82. Моральні причини податкових правопорушень в Україні.
83. Політичні фактори податкових злочинів в Україні.
84. Інформаційне забезпечення податкового контролю.
85. Камеральні перевірки: зміст поняття та практика їх здійснення.
86. Особливості проведення документальних перевірок.
87. Види відповідальності за порушення податкового законодавства.
88. Адміністративна

відповідальність

за

порушення

податкового

законодавства.
89. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.
90. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства.
91. Види штрафних санкцій та умови їх застосування в Україні.
92. Порядок застосування пені за порушення податкового законодавства.
93. Об’єктивна необхідність корпоративного податкового менеджменту.
94. Зміст поняття корпоративний податковий менеджмент.
95. Характеристика процесів, необхідних для здійснення корпоративного
податкового менеджменту.
96. Значення аудиту у корпоративному податковому менеджменті.
97.

Об’єкти корпоративного податкового менеджменту.

98. Роль

податкового

менеджменті.

планування

у

корпоративному

податковому

99. Мета податкового планування та прогнозування на підприємстві.
100. Формування мети, завдань і сфери діяльності при корпоративному
податковому плануванні.
101. Врахування

регіональних

особливостей

ведення

підприємницької

діяльності у корпоративному податковому плануванні.
102. Оцінка організаційно-правових форм ведення бізнесу з позиції
податкового планування на підприємствах.
103. Регулювання

бази

оподаткування

при

податковому

плануванні

підприємств та організацій.
104. Оцінка ризику здійснення податкових правопорушень на підприємстві.
105. Податковий календар і оптимізація податкових платежів.
106. Збалансування активів і пасивів при корпоративному податковому
плануванні.
107. Оптимізація податку на додану вартість при податковому плануванні на
підприємстві.
108. Оптимізація податку на прибуток підприємства при податковому
плануванні на підприємстві.
109. Оптимізація податку на з доходів фізичних осіб при податковому
плануванні на підприємстві.
110. Оцінка ефективності податкового планування підприємства.
111. Наслідки податкового планування на підприємстві.
112. Науково-теоретичні основи фіскальної соціології.
113. Девіантна поведінка платників податків: зміст поняття та еволюція.
114. Податкова культура стосунків платників податків та працівників органів
державної влади.
115. Діяльність

податкових

органів

по

налагодженню

партнерських

стосунків з платниками податків.
116. Роз’яснення податкового законодавства як ефективний засіб покращення
стосунків між платниками і податковими органами.
117. Зарубіжний досвід розвитку податкової культури.

118. Закономірності сприйняття та податкового мислення платників податків.
119. Необхідність врахування морально-етичних засад у податковому
менеджменті.
120. Науково-соціологічні
оподаткування.

дослідження

В.Паретто

щодо

оптимізації

