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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Навчальними  планами підготовки фахівців економічних спе-
ціальностей поряд з аудиторними заняттями передбачається само-
стійна робота студентів, яка є невіддільною складовою навчального 
процесу. У світовій освітній практиці самостійна робота студентів 
домінує.

Мета самостійної роботи — закріпити знання, здобуті на лекціях 
та інших видах аудиторних занять, самостійно опанувати теоретичні 
знання з фахових дисциплін і сформувати навички розв’язання прак-
тичних завдань у процесі господарської діяльності.

Для контролю знань, передбаченого навчальними планами, вико-
ристовують контрольні та курсові роботи, реферати, проходження 
навчальної та виробничої практики, розв’язання завдань та тестів 
для самоконтролю при підготовці до заліків та іспитів і самостійного 
вивчення теоретичних засад та методики проведення аудиту, надання 
аудиторських послуг.

Студенти, які беруть участь у науково-дослідній роботі, можуть 
також підготувати доповідь для науково-практичної конференції.

Мета методичних рекомендацій — допомогти студентам само-
стійно засвоювати як охоплені, так і не охоплені в повному обсязі 
теми дисципліни “Податковий менеджмент” або теми, які не входять 
у навчальну (робочу) програму, але мають важливе значення  для 
визначення податкової політики України.

По суті та за змістом податковий менеджмент є дуже важливою 
частиною загальної економічної стратегії та фінансової політики як 
держави, так і окремого підприємства. Як складова бюджетної сис-
теми держави податковий менеджмент є інструментом державного 
регулювання економіки.

Податковий менеджмент — це складний механізм зі специфіч-
ними елементами. Він складається із законодавчої та інформаційної 
бази, податкового  аналізу, планування  податкових платежів, контро-
лю та регулювання. 

Визначається податковий менеджмент тією фінансовою та загаль-
ною економічною стратегією, яка існує в суспільстві. Тому податко-
вий менеджмент кожної держави має певні особливості. Крім того, 
слід враховувати, що у світі не існує  ідеальної  податкової системи. 
Кожна має як переваги, так і недоліки. Тому їх знання має велике зна-
чення і для визначення всієї податкової політики  в  Україні.
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Мета вивчення дисципліни — розкрити сутність, методологічні 
та теоретичні засади податкового менеджменту підприємства, його 
структуру, систему будування та особливості функціонування в Ук-
раїні. Вивчення цього курсу дає можливість майбутнім фахівцям  
приймати обґрунтованіші рішення на рівні як держави, так і підпри-
ємства.

Дисципліна “Податковий менеджмент” входить до блоку дисци-
плін, які вивчають проблеми оподаткування. Вона є продовженням 
курсів “Податкова система України” та “Податкова система  зарубіж-
них країн”, призначена для подальшого  поглибленого вивчення тео-
рії та практики  оподаткування при навчанні на рівні спеціаліста.

Завдання вивчення курсу “Податковий менеджмент” полягає у 
теоретичній та практичній підготовці студентів економічних спе-
ціальностей з низки питань:

• змісту, сутності функцій та принципів організації податкового 
менеджменту на підприємстві;

• інформаційного забезпечення податкового менеджменту на під-
приємстві;

• змісту та методики виконання податкового аналізу податкових 
платежів підприємства;

• планування податкових платежів та методів їх здійснення;
• методів контролю за сплатою податкових платежів;
• податкове регулювання та його змісту.
Дисципліна “Податковий менеджмент” пов’язана з іншими дис-

циплінами, які вивчають окремі питання з проблем оподаткуван- 
ня — економічною теорією, макроекономікою, мікроекономікою, еко-
номікою підприємства, фінансами, бухгалтерським обліком та ін. 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ПОДАТКОВИЙ  МЕНЕДЖМЕНТ” 

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

1

змістовий модуль і. теоретико-методичні засади 
будування податкового менеджменту підприємства
Теоретичні та методологічні засади податкового 
менеджменту
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1 2

2

3

Система інформаційного забезпечення податкового 
менеджменту
Податковий аналіз та його місце в системі функціонування 
податкового менеджменту

�

�

6

змістовий модуль іі. складові податкового менеджменту 
та їх характеристика
Планування податкових платежів як складова податкового 
менеджменту
Податковий контроль як складова податкового 
менеджменту 
Податкове регулювання в системі податкового 
менеджменту

Разом годин: 108

ЗМіСТ  САМОСТіЙНОї  рОбОТИ 
з дисципліни  

“ПОДАТКОВИЙ  МЕНЕДЖМЕНТ”

плани семінарських занять

змістовий модуль і.  теоретико-методичні засади будування 
податкового менеджменту підприємства

Тема 1. Теоретичні та методологічні засади податкового  
менеджменту

 1. Поняття податкового менеджменту та його зміст. 
 2. Мета податкового менеджменту та її зміст.
 3. Завдання податкового  менеджменту та їх характеристика. 
 �. Принципи  організації  податкового менеджменту та їх зміст.
 �. Суб’єкти і об’єкти податкового  менеджменту  та  їх  характерис-

тика. 
 6. Функції  податкового  менеджменту та їх характеристика.
 7. Державний податковий менеджмент та його характеристика. 
 8. Податковий менеджмент підприємства та особливості його ор-

ганізації. 
Література [13; 1�; 20; 21; 26; 38–�1]
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Тема 2. Система інформаційного забезпечення податкового 
менеджменту

 1. Інформаційне забезпечення податкового менеджменту, його сут-
ність та місце. 

 2. Користувачі  інформації: внутрішні та зовнішні, їх характери- 
стика. 

 3. Особливості інформаційної бази підприємства та вимоги до її 
формування. 

 �. Методи збирання, зберігання та опрацювання інформації, яка 
потрібна для податкового менеджменту, форми її надання для 
користувачів.

 �. Показники, які характеризують ефективність організації подат-
кового менеджменту і податкової системи підприємства та їх 
класифікація за різними ознаками.

 6. Технічне забезпечення податкового менеджменту.
 7. Автоматизація інформаційного забезпечення податкового мене-

джменту.
 8. Захист інформації.

Література [�–8; 10; 19; 21–23]

Тема 3. Податковий  аналіз та його місце в системі 
функціонування податкового менеджменту

 1. Податковий аналіз як частина податкового менеджменту. Його  
характеристика.

 2. Сутність податкового аналізу та особливості його проведення 
на різних рівнях управління економікою. 

 3. Класифікація податкового аналізу за різними ознаками.
 �. Місце  податкового аналізу в системі податкового менеджменту.
 �. Функції податкового аналізу.
 6. Принципи податкового аналізу та їх особливості.
 7. Порядок та послідовність податкового аналізу. 
 8. Етапи  податкового  аналізу  та  їх  зміст.
 9. Методи податкового аналізу та їх зміст.

Література [1–3; 8; 10; 19; 21–23]



7

змістовий модуль іі. складові податкового менеджменту 
та їх характеристика

Тема 4. Планування податкових платежів як складова 
податкового менеджменту

 1. Місце податкового планування в системі податкового менедж-
менту. 

 2. Принципи податкового планування та їх зміст. 
 3. Планування податкових платежів та його характеристика.
 �. Процес планування податкових платежів та його характери- 

стика.
 �. Етапи розробки плану податкових платежів та їх зміст. 
 6. Види планів податкових платежів: стратегічні, поточні та опера-

тивні.
 7. Стратегія податкового планування та її сутність.
 8. Етапи розробки  стратегій податкового планування підприєм-

ства та їх зміст. 
 9. Показники ефективності плану податкових платежів, їх види та  

характеристика. 
 10. Методи розробки оптимальної податкової стратегії підприємс-

тва. 
 11. Шляхи оптимізації податкових платежів.
 12. Податковий календар підприємства, його зміст та необхідність 

розробки. 
Література [1–8; 10; 19; 21–23]

Тема 5. Податковий контроль як складова податкового 
менеджменту

 1. Податковий контроль та його види: зовнішній і внутрішній. 
 2. Органи, які здійснюють державний податковий контроль, їх ха-

рактеристика і зобов’язання.
 3. Форми здійснення внутрішнього податкового  контролю.
 �. Податковий аудит.
 �. Порушення у сфері оподаткування підприємств та їх мотиви в 

сучасних умовах розвитку економіки України.
 6. Елементи складу порушення податкового законодавства.
 7. Загальні способи ухиляння від сплати податків.
 8. Специфічні способи ухиляння від сплати податків.
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 9. Види ухилянь від сплати податків.
 10. Причини нелегального ухиляння від сплати податків.
 11. Методи виконання обов’язку сплачувати законно встановлені 

податки.
 12. Адміністративна відповідальність.
 13. Кримінальна відповідальність.
 1�. Фінансова відповідальність.
 1�. Види податкових перевірок.
 16. Порядок оскарження рішень контролюючих органів.
 17. Відповідальність об’єктів  за  порушення податкового законодавс-

тва, їх види та заходи покарання.
 18. Міжнародний податковий контроль та перспективи його роз-

витку у світі та Україні. Міжнародні угоди, які укладаються між 
державами з метою об’єднання зусиль різних країн світу щодо 
контролю за усуненням порушень законодавства в галузі ухилян-
ня від сплати податків. 

Література [1–8; 10; 19; 21–23]

Тема 6. Податкове регулювання  в системі  податкового 
менеджменту

 1. Податкове регулювання та його сутність.
 2. Напрями здійснення державного податкового регулювання. 
 3. Особливості податкового регулювання.
 �. Законодавча база для здійснення податкового регулювання. 
 �. Мета, завдання та функції податкового регулювання, методи 

його здійснення та їх сутність.
 6. Пільги з оподаткування як можливість зменшення податкових 

платежів підприємства. 
 7. Принципи  надання пільг з оподаткування.
 8. Види податкових пільг та їх характеристика. 
 9. Прямі та непрямі податкові пільги.
 10. Наслідки податкового регулювання  та  методи  їх  визначення. 
 11. Вільні економічні зони в Україні, їх характеристика. 
 12. Офшорні економічні зони та їх характеристика.
 13. Особливості організації оподаткування та основна їх мета.

Література [1–8; 10; 19; 21–23]
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ВКАЗіВКИ ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТрОЛЬНОї  рОбОТИ

Виконання контрольної роботи полягає в написанні реферату 
та розкритті змісту трьох теоретичних питань. Варіант контрольної 
роботи студенти вибирають за першою  літерою свого прізвища (див. 
таблицю).

Перша літера прізвища студента Номер варіанта

А — Є 1

Ж — Л 2

М — С 3

Т — Ц �

Ч — Я �

Викладають матеріал у рефераті у формі самостійного дослід-
ження. Наприкінці реферату наводять висновки і пропозиції щодо 
вдосконалення податкового менеджменту підприємства, на якому 
працюють. 

Структура  реферату:
• вступ (одна сторінка);
• основна  частина (до 1� с.);
• висновки (до  двох сторінок);
• список  використаної  літератури.
Відповіді на питання повинні бути точними, короткими і не пере-

вищувати двох сторінок. Загальний обсяг контрольної роботи  — до 
20 сторінок  друкованого або  рукописного тексту на аркушах паперу 
формату А�.

ВАріАНТИ  КОНТрОЛЬНИх  рОбіТ

варіант 1
Реферат на тему “Податковий менеджмент підприємства та харак-

теристика його складових”.
Питання:

 1. Вимоги  до  інформаційної  бази, потрібної для  податкового ме-
неджменту.

 2. Класифікація  видів  аналізу  за різними ознаками.
 3. Планування податкових платежів залежно від рівня управління.
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варіант 2
Реферат на тему “Податкове регулювання та його зміст”.
Питання:

 1. Законодавчі та нормативні документи, що входять  до складу ін-
формаційної податкової бази.

 2. Функції податкового аналізу та їх характеристика.
 3. Порядок та етапи податкового планування на підприємстві.

варіант 3
Реферат на тему “Інформаційне забезпечення податкового ме-

неджменту та його зміст”.
Питання:

 1. Принципи податкового аналізу.
 2. Податкова стратегія підприємства та етапи її розробки.
 3. Податковий  контроль та його види.

варіант 4
Реферат на тему “Податковий аналіз та методи його здійснення на 

різних рівнях податкового менеджменту”.
Питання:

 1. Податковий календар підприємства та його сутність.
 2. Пільги за податками, які може отримати підприємство, та їх  

види.
 3. Внутрішній податковий контроль та методи його виконання на 

підприємстві.

варіант 5

Реферат на тему “Податкове планування та його місце в системі 
загальної фінансової стратегії підприємства ”.

Питання:
 1. Джерела інформації для аналізу податкових платежів підприємс-

тва. 
 2. Види податкового контролю та їх характеристика.
 3. Вільні економічні зони та їх місце в загальній системі податково-

го регулювання.
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ВКАЗіВКИ  ДО  НАПИСАННЯ  рЕФЕрАТУ

На початку  відповідного навчального семестру викладач видає 
студентам завдання для індивідуальної самостійної роботи зі вста-
новленням терміну їх виконання.

Студенти опрацьовують основні нормативні акти, складають їх 
конспект, готують реферати, виступають з ними на семінарах, рецен-
зують реферати інших студентів.

Перед виконанням роботи студент повинен підібрати і поглибле-
но вивчити відповідні нормативні акти Уряду України, спеціальну 
літературу.  Після цього скласти робочий план реферату, що охоплює 
розгляд логічно взаємопов’язаних двох-трьох питань за темою рефе-
рату.

Бажано навести приклади  ситуацій з фактами порушень податко-
вого законодавства, показати застосування методів і прийомів їх кон-
тролю з деталізацією конкретних джерел інформації та показників, 
які дослідити з первинних документів, облікових реєстрів.

У кінці роботи формують власні висновки і перелік використаної 
літератури.

Викладач після попередньої позитивної оцінки реферату передає 
його для рецензування письмово іншим одному-двом студентам.

Студенти виступають з рефератами на семінарах як доповідачі та 
рецензенти. У кінці семінару викладач узагальнює результати роз-
гляду рефератів на семінарі як доповідачів та рецензентів і оцінює їх 
як результат поточного контролю знань студентів.

ТЕМИ  рЕФЕрАТіВ

 1. Сутність державного податкового менеджменту та його характе-
ристика.

 2. Податковий менеджмент підприємства та його особливості.
 3. Функції податкового менеджменту в Україні в умовах трансфор-

мації економіки.
 �. Стратегічний і тактичний податковий менеджмент: характерис-

тика та особливості.
 �. Податковий контроль як складова податкового менеджменту.
 6. Податковий аналіз як складова податкового менеджменту.
 7. Податкове планування як складова податкового менеджменту.
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 8. Економіко-статистичні методи аналізу та планування податкових 
платежів.

 9. Податкове регулювання як складова податкового менеджменту.
 10. Шляхи підвищення ефективності податкового менеджменту під-

приємства.
 11. Напрями поліпшення методів аналізу та планування податкових 

платежів підприємства.
 12. Прогнозування податку з прибутку: обчислення бази оподатку-

вання, вплив макроекономічних показників, напрями поліпшен-
ня прогнозування тощо.

 13. Прогнозування податку на додану вартість: обчислення бази 
оподаткування, вплив макроекономічних показників, напрями 
поліпшення прогнозування тощо.

 1�. Прогнозування акцизного збору: обчислення бази оподаткуван-
ня, вплив макроекономічних показників, напрями поліпшення 
прогнозування тощо.

 1�. Прогнозування податку з власників транспортних засобів та ін-
ших самохідних машин і механізмів: обчислення бази оподатку-
вання, вплив макроекономічних показників, напрями поліпшен-
ня прогнозування тощо.

 16. Прогнозування надходжень плати за землю: обчислення бази 
оподаткування, вплив макроекономічних показників, напрями 
поліпшення прогнозування тощо.

 17. Прогнозування податку з доходів фізичних осіб: обчислення бази 
оподаткування, вплив макроекономічних показників, напрями 
поліпшення прогнозування тощо.

 18. Прогнозування надходжень місцевих податків і зборів: обчислен-
ня бази оподаткування, вплив макроекономічних показників, на-
прями поліпшення прогнозування тощо.

 19. Прогнозування єдиного податку для суб’єктів малого підпри-
ємництва: обчислення бази оподаткування, вплив макроеконо- 
мічних показників, напрями поліпшення прогнозування тощо.

 20. Оптимізація (мінімізація) податкових платежів.
 21. Інформаційне забезпечення податкового менеджменту та його 

сутність.
 22. Стратегія податкового планування підприємства та етапи її  

розробки.
 23. Показники ефективності плану податкових  платежів підприємс-

тва.
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 2�. Оптимізація плану податкових  платежів  підприємства та її ха-
рактеристика.

 2�. Органи, які здійснюють податковий контроль в Україні, та їх ха-
рактеристика.

 26. Повноваження контролюючих органів та їх зміст.
 27. Податковий аудит та його сутність.
 28. Методи боротьби з ухилення від сплати податків.
 29. Види порушень податкового законодавства.
 30. Види покарань за порушення податкового законодавства. 
 31. Ефективність податкового регулювання в Україні та шляхи її 

підвищення.
 32. Джерела інформаційної бази податкового менеджменту та їх ха-

рактеристика.
 33. Методи опрацювання інформації для аналізу податкових пла-

тежів підприємства. 
 3�. Організація податкового менеджменту на підприємстві та її 

зміст.
 3�. Ефективність податкового менеджменту підприємства та її виз-

начення.
Література [3; 11; 1�; 18; 20; 21; 2�; 27; 3�; 37]

ПИТАННЯ  ДЛЯ  ДИСКУСіЙ

 1. Менеджмент як унікальний і універсальний інструмент управ-
ління.

 2. Управління оподаткуванням в умовах трансформації економіки 
України.

 3. Еволюція податкового менеджменту в Україні.
 �. Прогнозування макроекономічне і мікроекономічне.
 �. Чинники впливу на якість прогнозування і планування.
 6. Методи податкового прогнозування і планування.
 7. Способи реалізації податкового регулювання в Україні.
 8. Основні причини і типові способи скоєння правопорушень у 

сфері оподаткування.
 9. Чинники впливу на ефективність корпоративного податкового 

менеджменту.
 10. Податкове планування в системі корпоративного податкового 

менеджменту.
 11. Види і основи організації міжнародного податкового планування.
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 12. Морально-етичні аспекти реалізації засад податкового менедж-
менту податковими органами.

 13. Податкова етика.
 1�. Закономірності сприйняття та податкового мислення подат-

коплатників.
 1�. Ухилення від оподаткування як різновид антифіскальної поведін-

ки платників податків.

ТЕСТОВі  ЗАВДАННЯ

Тест — це система контрольних завдань встановленої форми і 
змісту, що сприяють об’єктивному оцінюванню рівня знань з теми чи 
розділу облікової дисципліни.

Тестові завдання сформульовані у формі твердження чи запере-
чення, що залежно від відповідей перетворюються на істинні чи по-
милкові логічні висловлення. У завданнях міститься вся необхідна 
для відповіді інформація. За будовою і змістом тести різноманітні. 
У пропонованих тестах серед поданих відповідей потрібно вибрати 
одну або кілька правильних. 

  1.  до основних завдань органів дпс україни належать:
 а) контроль  за додержанням податкового законодавства;
 б) облік платників податків – фізичних осіб;
 в) планування надходження податків;
 г) удосконалення податкового законодавства;
 д) роз’яснення податкового законодавства.

  2.  податкова вимога — це:
 а) письмове повідомлення платника податку про розмір податково-

го зобов’язання;
 б) письмова вимога податкового органу до платника податку пога-

сити суму податкового боргу;
 в) письмове повідомлення контрольного органу про обов’язок плат-

ника податку сплатити суму податкового зобов’язання.

  3.  Штрафна санкція — це:
 а) плата у вигляді відсотків, нарахованих на суму податкового бор-

гу, що справляється з платника податків у зв’язку з несвоєчасним 
погашенням податкового зобов’язання;
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 б) плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податко-
вого зобов’язання, яка справляється з платника у зв’язку з пору-
шенням податкового законодавства.

  4.  податкове повідомлення — це:
 а) письмове повідомлення платника податку про розмір податково-

го зобов’язання;
 б) письмове повідомлення контрольного органу про обов’язок плат-

ника сплатити суму податкового зобов’язання, визначену конт-
рольним органом.

  5.  пеня — це:
 а) плата у вигляді відсотків, нарахованих на суму податкового боргу, 

що справляється з платника у зв’язку з несвоєчасним погашен-
ням податкового зобов’язання;

 б) плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податко-
вого зобов’язання, що справляється з платника у зв’язку з пору-
шенням правил оподаткування.

  6.  податкова застава — це:
 а) зобов’язання, узгоджене з платником податків або встановлене 

судом, але не сплачене у встановлений термін;
 б) є спосіб забезпечення податкового зобов’язання платника подат-

ків не погашеного у встановлений термін.

  7.  до основних завдань органів дпс україни належать:
 а) облік надходжень податків;
 б) облік несплати у встановлений термін суми податкового 

зобов’язання, визначеної платником податку, з наступного дня за 
останнім днем зазначеного терміну;

 в) планування надходження податків;
 г) удосконалення податкового законодавства;
 д) роз’яснення податкового законодавства.

  8.  за  результатами  документальної  перевірки,  здійсненої  на  під-
приємстві, посадові особи дпі в разі виявлення порушень по-
даткового  законодавства  самостійно  визначають  податкове 
зобов’язання платника і складають:

 а) довідку;
 б) акт;
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 в) звіт;
 г) висновок.

  9.  до джерел сплати податкових зобов’язань (податкового боргу) 
належать:

 а) власні кошти;
 б) майнові права інших осіб, надані платнику в тимчасове користу-

вання;
в) за рішенням органу стягнення будь-яких актів платника.

 10. право податкової застави виникає в разі несплати у встановлені 
терміни  суми  податкового  зобов’язання,  самостійно  визначе-
ного:

 а) платником податку, з наступного дня за останнім днем зазначено-
го терміну;

 б) контролюючим органом, з наступного дня за останнім днем тер-
міну, встановленого в податковому повідомленні.

 11. адміністративний арешт активів може застосовуватись у тако-
му разі:

 а) якщо платник податків порушує правила відчуження активів;
 б) якщо до платника податків, який має податковий борг, порушено 

провадження справи про банкрутство;
 в) якщо фізична або юридична особа має податковий борг;
 г) якщо платника податків визначено неплатоспроможним.

 12. періодичність, здійснення податковими органами документаль-
них перевірок така:

 а) не частіше одного разу на два роки;
 б) не частіше одного разу на  рік;
 в) щороку.

 13. контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати 
до бюджету податку з власників транспортних засобів із фізич-
них осіб здійснює:

 а) державна автоінспекція;
 б) податковий аудитор;
 в) незалежний (аудиторський) контролюючий орган.
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 14. державний реєстр фізичних осіб — це:
 а) автоматизований банк даних, створений для забезпечення Єди-

ного державного обліку платників податків;
 б) банк даних платників податків, який створюється для забезпечен-

ня Єдиного податкового обліку платників податків — суб’єктів 
підприємництва;

 в) Єдиний банк даних платників податків – юридичних осіб.

 15. Фізичним особам — платникам податків надаються:
 а) індивідуальні ідентифікаційні номери з Державного реєстру;
 б) індивідуальні податкові  номери платника податку.

 16. державний реєстр фізичних осіб — платників податків передба-
чає облік громадян, які отримують доходи:

 а) не за місцем основної роботи;
 б) від підприємницької діяльності;
 в) за місцем основної роботи.

 17. особові рахунки платникам податків відкриваються щороку на 
конкретний вид платежу з метою обліку:

 а) нарахованих податків та інших платежів;
 б) фактично сплачених сум податків та інших платежів;
 в) сум пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платника у 

зв’язку з порушенням податкового законодавства;
 г) переплачених і недоплачених сум податків та інших платежів.

 18. податкове  зобов’язання  платника  податків,  нараховане  конт-
ролюючим органом, вважається узгодженим від дня:

 а) отримання платником податків першої податкової вимоги;
 б) отримання платником податків другої податкової вимоги;
 в) отримання платником податків податкового повідомлення;
 г) подання декларації до податкового органу.

 19. до джерел самостійної сплати податкових зобов’язань або по-
гашення податкового боргу платника податків належать:

 а) майно платників податків, яке він надав у заставу іншим особам;
 б) кошти кредитів або позик, наданих платнику кредитно-фінансо-

вою установою, що обліковуються на позичкових рахунках;
 в) кошти, отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна і не-

майнових цінностей, випуску цінних паперів.
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 20. погашення суми податкових зобов’язань (податкового боргу), 
що виникає у зв’язку з несвоєчасним перерахуванням податко-
вим агентом податку з доходів фізичних осіб, здійснює:

 а) платник податку;
 б) податкова служба;
 в) податковий агент.

 21. включення  в  реєстр  неприбуткових  установ  і  організацій 
здійснює:

 а) Кабінет Міністрів України;
 б) ДПА України;
 в) Верховна Рада України.

 22. Фінансову відповідальність за порушення умов сплати податку 
з річного оподатковуваного доходу платника несе:

 а) податковий агент;
 б) платник податку.  

 23. Менеджмент — це:

 а) інтеграційний процес формування організацій  і управління ними 
шляхом розробки способів і прийомів досягнення намічених ре-
зультатів;

 б) визначення напряму та інтенсивності грошових потоків протягом 
планового чи звітного періоду;

 в) спосіб групування  цифрових  показників,  що характеризують 
певне явище (зокрема, наявність чи використання матеріальних, 
трудових, фінансових ресурсів) за допомогою порівняння або 
протиставлення окремих його аспектів.

 24. податковий менеджмент — це інструмент:

 а) вилучення доходів суб’єктів підприємницької діяльності у дер-
жавний бюджет;

 б) вилучення доходів суб’єктів підприємницької діяльності в дер-
жавний бюджет, а також для оптимізації фінансово-господарської 
діяльності підприємств;

 в) управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом відповід-
но до чинного законодавства.
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 25. Мета органів, які здійснюють податковий менеджмент, полягає 
в такому:

 а) вилученні у  податкоплатника максимальної суми податкових 
платежів на користь державного бюджету;

 б) вилучення у податкоплатника необхідної суми податкових пла-
тежів на користь державного бюджету із залишенням йому такої 
кількості коштів, яка необхідна для розширеного відтворення і 
розвитку податкової бази;

 в) контролі за надходженням і використанням коштів державних 
позабюджетних коштів.

 26. ринковим  терміном  “менеджмент”  замінено  таке  традиційне 
поняття:

 а) обслуговування;
 б) моделювання;
 в) управління.

 27. Менеджмент — це:

 а) вид діяльності, спрямований на координацію зусиль людей з ви-
користанням їхніх прав інтелекту, урахуванням мотивів поведін-
ки для досягнення поставленої мети;

 б) категорія, соціальний прошарок людей, які фахово здійснюють 
обслуговуючу діяльність;

 в) метод запобігання нещасним випадкам у процесі виробництва.

 28. за  умов  ринкової  економіки  менеджмент  пов’язаний  з  таким 
елементом:

 а) обслуговуванням засобів виробництва;
 б) умінням управляти людьми і розробляти плани, формувати від-

повідні правила та процедури;
 в) розробкою виробничих стандартів на підприємстві.

 29. у завдання органів державної податкової служби з позицій по-
даткового менеджменту входить:

 а) внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдоскона-
лення податкового законодавства;

 б) роз’яснення законодавства з питань оподаткування платників;
 в) здійснення реєстрації платників податків у податкових органах.
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 30. податковий менеджмент — це:

 а) система державного управління оподаткуванням, що здійснює 
координацію і вдосконалення всіх аспектів оподаткування;

 б) система управління фінансами, призначена для організації взає-
модії фінансових відносин і фондів грошових засобів з метою оп-
тимізації їх впливу на кінцеві результати виробництва;

 в) економічна категорія, яка відображає грошові відносини, що ви-
никають між державою з одного боку і підприємствами, організа-
ціями, установами всіх форм  власності та фізичними особами — з 
іншого з питань утворення централізованого фонду грошових 
коштів держави і його використання для розширеного відтворен-
ня, підвищення рівня життя і задоволення інших суспільних пот-
реб.

 31. Мета податкового менеджменту полягає в такому:

 а) забезпеченні виконання плану економічного і соціального роз-
витку необхідними бюджетними коштами з дотриманням опти-
мальних фінансових пропорцій;

 б) створенні та у забезпеченні функціонування ефективної податко-
вої політики, удосконалення податкової системи загалом;

 в) складанні звітів, інформація яких призначена для внутрішніх ко-
ристувачів (власників, менеджерів).

 32. у завдання податкового менеджменту входять:

 а) облік, аналіз і контроль фінансово-господарської діяльності;
 б) аналіз взаємозв’язку витрат, обсягів виробництва продукції та 

прибутку;
 в) прогнозування обсягів податкових надходжень на перспективу 

на основі прогнозних розрахунків збільшення дохідності підпри-
ємств, галузей, економіки загалом із застосуванням зарубіжного 
досвіду.

 33. до складових податкового менеджменту належать:

 а) аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності;
 б) податкове планування і прогнозування, податкове регулювання, 

податковий контроль;
 в) інвентаризація, оцінка, калькуляція, баланс, звітність.
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 34. до суб’єктів податкового менеджменту належать:

 а) держава та її органи, платники податків;
 б) тільки держава (в особі законодавчих та виконавчих, у тому числі 

фінансових, органів);
 в) тільки платники податків.

 35. об’єкт податкового менеджменту становить:

 а) фінансові відносини, у тому числі пов’язані з формуванням і ви-
користанням фондів грошових коштів;

 б) дії та процеси, спрямовані на встановлення та зміну податкових 
норм, а також на справляння податків;

 в) організація інформаційної системи на підприємстві, що відпові-
дає вимогам внутрішніх комунікаційних зв’язків між структур-
ними підрозділами, різними рівнями управління.

 36. податковий  менеджмент  повинен  бути  спрямований  на  забез-
печення інтересів:

 а) держави;
 б) держави і платників податків;
 в) платників податків.

 37. основний суб’єкт податкового менеджменту — це:

 а) контрольно-ревізійне управління;
 б) державна податкова адміністрація;
 в) державне казначейство України.

 38. податковий менеджмент спрямований на таке:

 а) оптимальне поєднання фіскальної та регулятивної функцій по-
датків;

 б) виконання фіскальної функції;
 в) виконання регулятивної функції.

 39. податковий менеджмент — це:

 а) розробка зведеного бюджету України;
 б) контроль за сплатою податкових платежів при перетині митного 

кордону України;
 в) система державного управління оподаткуванням.
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 40. основне завдання податкового планування і прогнозування по-
лягає в такому:

 а) пошуку резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рен-
табельності та платоспроможності;

 б) необхідності економічно обґрунтованого забезпечення якісних 
і кількісних параметрів бюджетних завдань та перспективних 
програм соціально-суспільного розвитку країни з урахуванням 
розробленої і прийнятої в законодавчому порядку соціально-еко-
номічної доктрини;

 в) зміцненні дохідної бази бюджету за рахунок удосконалення сис-
теми оподаткування і зміцнення контролю за повнотою сплати 
податків.

 41. Мета загальнодержавного податкового планування і прогнозу-
вання полягає в такому:

 а) фінансовому забезпеченні поточної виробничо-господарської 
діяльності;

 б) мобілізації фінансових ресурсів в обсязі,  необхідному для фі-
нансування виробничого і соціального розвитку, збільшення 
власного капіталу суб’єкта підприємницької діяльності;

 в) визначення обсягів фінансових ресурсів у розрізі платників по-
датків для їх централізації в загальнодержавному фонді бюдже-
ту.

 42. суб’єктивні прогнози базуються на такому:
 а) правилах або моделях, в яких формалізовано взаємовідносини 

потрібних змінних;
 б) здогадках, досвіді та інтуїції, неформальних поглядах і міркуван-

нях експерта;
 в) правильної відповіді немає.

 43. прогнози повинні бути:
 а) обов’язково точними;
 б) не обов’язково точними.

 44. зазначте,  чи  правильне  твердження:  у  процесі  прогнозування 
точність не така важлива, як безпосередньо процес:

 а) так;
 б) ні.
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 45. план і прогноз — це:
 а) взаємовиключні стадії планування;
 б) взаємодоповнюючі стадії планування;
 в) взаємонезалежні стадії планування.

 46. Методами елімінування досліджують:
 а) щільність зв’язку між факторним та результативним показника-

ми;
 б) кількісний вплив факторного показника на результативний;
 в) числові характеристики та якісні властивості об’єкта, зводячи за-

вдання до вивчення простіших і зручніших величин.

 47. до багатовимірних методів статистичного аналізу не належать 
такі:

 а) теорія ігор;
 б) метод ланцюгових підстановок;
 в) метод експертних оцінок.
 48. Метод “прогнозування тенденцій” базується на такому припу-

щенні:

 а) процентна різниця у виконанні плану між кожним наступним і 
попереднім частковим показником, помножена на базове значен-
ня узагальнюючого показника, дорівнює впливу цього часткового 
показника на узагальнюючий;

 б) рівень зростання майбутньому році буде такий же, як і в поперед-
ні роки;

 в) перемінні, що впливають на ситуацію, не піддаються логіці про-
стих аналітичних рішень.

 49. інтерполяція — це:
 а) заміна одних математичних величин іншими, у тому чи іншому 

розумінні близьких до вихідної;
 б) знаходження приблизного чи точного значення величини за відо-

мими окремими значеннями цієї самої чи іншої пов’язаної з нею 
величини;

 в) правильної відповіді немає.

 50. теорія ігор — це:
 а) розділ математики, який вивчає індивідуальні дії та поведінку 

гравців в умовах конфлікту інтересів;
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 б) розділ математики, який вивчає математичні моделі прийняття 
оптимальних рішень в умовах конфлікту інтересів;

 в) модель конфліктної ситуації двох учасників з прямо протилежни-
ми цілями.

 51. кореляційний аналіз вивчає:
 а) вплив окремих чинників на результати експерименту;
 б) залежність середнього значення однієї величини від деякого ін-

шого значення величини чи від кількох значень величин;
 в) щільність зв’язку між факторними та результативними показни-

ками, що не перебувають у функціональній залежності.

 52. регресійний аналіз вивчає:
 а) вплив окремих чинників на результати експерименту;
 б) залежність середнього значення  величини від деякого значення 

іншої величини чи кількох значень величин;
 в) щільність зв’язку між факторними та результативними показни-

ками, що не перебувають у функціональній залежності.

 53. теорія масового обслуговування — це:
 а) розділ теорії ймовірності, який вивчає потоки вимог на обслуго-

вування, що надходять до системи з обмеженими пропускними 
властивостями;

 б) розділ теорії ймовірності, який вивчає механізми обслуговування 
вимог;

 в) гра двох, трьох і більше гравців, кожний з яких має на меті мак-
симізувати власну вигоду за рахунок іншого.

 54. імітаційні методи застосовуються в такому випадку:
 а) коли є багато взаємопов’язаних змінних і потрібно знайти опти-

мальне рішення;
 б) коли змінні, які впливають на ситуацію, не піддаються логіці про-

стих аналітичних рішень;
 в) коли факторний і результативний показники не перебувають у 

функціональній залежності.

 55. поняття “податок” визначається в такому законі україни:

 а) “Про систему оподаткування”;
 б) “Про державну податкову службу”;
 в) “Про податок з доходів фізичних осіб”.
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 56. до функцій податків входять:

 а) законодавча;
 б) фіскальна;
 в) регулююча;
 г) стимулююча;
 д) оперативна;
 е) контролююча.

 57. податки сплачуються до такого органу:

 а) бюджету; 
 б) Державної податкової служби України;
 в) Ощадного банку України.

 58. згідно  із  законом  україни  “про  систему  оподаткування”  до 
принципів системи оподаткування належать:

 а) обов’язковість, доступність, стабільність, єдиний підхід, стиму-
лювання підприємницької дільності та ін.; 

 б) законність, загальнодержавність, відкритість та компенсаційність.

 59. податкове право є інститутом права:

 а) фінансового;
 б) бюджетного;
 в) відносно самостійними сектором фінансового права.

 60. суб’єкти податкового права — це:

 а) держава в особі представницьких органів;
 б) податкові органи; 
 в) платники податків;
 г) кредитно-фінансові установи, через які здійснюються платежі.

 61. до складу податкових органів входять:

 а) Державна податкова служба України; 
 б) податкова міліція; 
 в) органи Державного казначейства; 
 г) Національний банк України; 
 д) Державна митна служба України.

 62. розрізняють такі види податків і зборів:

 а) загальнодержавні податки і місцеві збори; 
 б) загальнодержавні податки та збори і місцеві податки та збори. 
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 63. до місцевих належать податки:

 а) з реклами; 
 б) комунальний; 
 в) на промисел.

 64. до місцевих належать збори:

 а) збір на спеціальне використання природних ресурсів; 
 б) за припаркування автотранспорту; 
 в) ринковий;
 г) курортний; 
 д) з власників собак; 
 е) за участь у перегонах.

 65. до загальнодержавних належать такі податки і збори:

 а) ПДВ;
 б) акцизний збір; 
 в) податок на доходи фізичних осіб; 
 г) мито;
 д) державне мито; 
 е) податок на прибуток підприємств.

 66. базова ставка, за якою оподатковується прибуток юридичних 
осіб — платників податку, становить:

 а) 30 %;
 б) 2� %;
 в) 1� %.

 67. непрямим податком є такий:

 а) акцизний збір;
 б) податок на додану вартість.

 68. відповідальність  за  порушення  чинного  податкового  законо-
давства настає в такому випадку:

 а) сплати податку;
 б) ухиляння від сплати податку;
 в) заниження об’єкта оподаткування;
 г) несвоєчасної сплати податку.
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 69. у законодавстві україни за порушення податкових норм перед-
бачені такі види кримінальної відповідальності: 

 а) фінансова; 
 б) кримінальна;
 в) превентивна;
 г) адміністративна;
 д) репресивна;
 е) примусова.

 70. у  разі  порушення  податкових  норм  відповідальність  покла-
дається:

 а) на директора (керівника);
 б) на головного бухгалтера;
 в) на фінансового директора;
 г) на усіх працівників підприємства.

 71. сплату податків, зборів і обов’язкових платежів контролюють 
такі органи:

 а) Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, 
Державна податкова служба України;

 б) митні органи, установи Пенсійного фонду України, установи 
Фонду соціального страхування України, податкові органи;

 в) Державна контрольно-ревізійна служба України, Державна по-
даткова служба України.

 72. податковий контроль — це:

 а) форма державного фінансового контролю, що забезпечує процес 
акумуляції, розподілу та використання бюджетних коштів;

 б) незалежна експертиза фінансової звітності та іншої інформації 
про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання 
для з’ясування  його реального фінансового стану;

 в) діяльність посадових осіб органів ДПС щодо спостереження за 
відповідністю процесу організації платниками податків облі-
ку об’єктів оподаткування, методики обчислення та сплати по-
датків прийнятим актам законодавства з питань оподаткування 
щодо виявлення відхилень, допущених при виконанні податко-
вих правил та визначенні впливу наслідків порушень податкових 
зобов’язань.
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 73. документальні перевірки — це:

 а) перевірки фахівцями галузевих відділів оподаткування у при-
міщенні податкового органу, зміст яких полягає у встановленні 
правильності розрахунку сум податків, заповнених відповідних 
форм і перевірці їх взаємозв’язку;

 б) перевірки, які передбачають перегляд первинних документів, 
виявлення правильності та достовірності організації і ведення 
бухгалтерського та податкового обліку, своєчасності та повноти 
сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, а також пра-
вильності застосування існуючих пільг (такі перевірки здійсню-
ються за місцем знаходження платника податку);

 в) правильної відповіді немає.

 74. планова перевірка здійснюється не частіше:

 а) як тричі на рік;
 б) одного разу на рік;
 в) як двічі на рік.

 75. коло контролюючих органів, які мають право здійснювати пе-
ревірки  своєчасності,  достовірності,  повноти  нарахування  і 
сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), визначено:

 а) Законом України “Про державну податкову службу в Україні”;
 б) Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників 

податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”;
 в) постановою Кабінету Міністрів України “Про порядок коорди-

нації проведення планових виїзних перевірок фінансової госпо-
дарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності контро-
люючими органами”.

 76. про  дату  проведення  планової  перевірки  суб’єкт  підприємни-
цької діяльності повідомляється не пізніше такого терміну до її 
початку:

 а) � днів;
 б) 20 днів;
 в) 10 днів.

 77. до податкового контролю належить така вимога:

 а) контроль повинен давати більше коштів, ніж витрачено на нього;
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 б) контроль повинен здійснюватись жорсткими методами;
 в) контроль повинен відбуватись виключно в установах податкових 

інспекцій і адміністрацій.

 78. камеральними є такі перевірки:
 а) які здійснюються фахівцями галузевих відділів оподаткування у 

приміщенні податкового органу щодо правильності заповнення 
податкових декларацій;

 б) які передбачають перегляд первинних документів, виявлен-
ня правильності та достовірності організації і ведення бухгал-
терського обліку, своєчасності та повноти сплати податків, зборів 
і обов’язкових платежів та пільг і здійснюється за місцем знаход-
ження  підприємства;

 в) які здійснюються за місяць до ліквідації підприємства, під час 
якої оцінюються фонди підприємства.

 79. до умов документальної перевірки не належать такі:
 а) суб’єкт перевірки письмово повідомляє про дату планової пере-

вірки не пізніше як за 10 днів до її початку;
 б) якщо плануються виїзні перевірки різними органами зокрема: по-

датковими, митними тощо, то вони повинні здійснюватись одно-
часно;

 в) на час виконання перевірки робота підприємства зупиняється.

 80. позапланова перевірка не здійснюється з таких причин:
 а) злиття двох підприємств;
 б) виявлення недостовірності даних, що містяться в документах 

обов’язкової звітності;
 в) за результатами зустрічних  перевірок виявлено факти, що свід-

чать про порушення суб’єктами підприємницької діяльності норм 
законодавства.

 81. Метод фінансово-господарського контролю — це сукупність:
 а) дій, спрямованих на суб’єкти контролю;
 б) способів і прийомів фінансово-господарського контролю;
 в) елементів фінансово-господарського контролю.

 82. Мета економічного контролю полягає в такому:
 а) регулюванні процесу розширеного відтворення суспільно необ-

хідного продукту відповідно до прийнятих у державі законодав-
чих норм;
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 б) створенні системи органів державного і незалежного госпо-
дарського управління з метою регулювання розширеного відтво-
рення суспільно-необхідного продукту;

 в) об’єктивній оцінці економічної ефективності фінансово-госпо-
дарської діяльності, встановленні законності та доцільності опе-
рацій.

 83. основна мета державного контролю полягає в такому:
 а) встановленні доцільності й ефективності діяльності платників 

податків;
 б) перевірці виконання законодавства, контролі за формуванням 

прибуткової і видаткової частин бюджету;
 в) захисті інтересів держави. 

 84. до державних правоохоронних органів в україні належать:
 а) Державна податкова служба;
 б) Адвокатура;
 в) Прокуратура;
 г) Державна контрольно-ревізійна служба;
 д) міліція;
 ж) служба безпеки.

 85. держава не виконує таку функцію:
 а) економічну;
 б) екологічну;
 в) оборону та охорону здоров’я;
 г) управління приватними підприємствами.

завдання 1
Пов’язати назви принципів контролю з їх визначенням (зазначи-

ти поруч з назвою принципу відповідну букву).

Принцип Сутність принципу

1 2

1. Всеосяжність А. Передбачає активний вплив суб’єктів контролю 
на об’єкти шляхом прийняття ефективних 
управлінських рішень з усунення виявлених нестач, 
їх профілактики і попередження

2. Дієвість Б. Передбачає здійснення контролю з найменшими
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1 2

витратами мінімальною кількістю працівників, що 
володіють знаннями і навичками роботи

3. Економічність В. Полягає в застосуванні останніх досягнень науки 
і техніки, передового досвіду. Тому контрольний процес 
здійснюється  висококваліфікованими фахівцями, 
що мають, як правило, спеціальний дозвіл і професійну 
підготовку

�. Науковість Г. Полягає в розширенні контролю за всіма сферами 
сфери суспільної діяльності та господарський механізм 
загалом

завдання 2

Розподілити способи фінансово-господарського контролю на 
загальнонаукові та специфічні: спосіб зворотного рахунку, моделю-
вання, дедукція, логічний контроль, арифметична перевірка, синтез, 
інвентаризація, індукція, зустрічна перевірка, аналіз, експертиза, 
юридична перевірка.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ

 1. Податковий менеджмент та його сутність.
 2. Державний податковий менеджмент та його характеристика.
 3. Податковий менеджмент підприємства та його особливості.
 �. Податковий менеджмент домашнього господарства та його зміст.
 �. Принципи податкового менеджменту.
 6. Проблеми, які вирішує податковий менеджмент.
 7. Мета та завдання державного податкового менеджменту.
 8. Основні завдання податкового менеджменту підприємства.
 9. Функції податкового менеджменту.
 10. Стратегічний податковий менеджмент та його характеристика.
 11. Рівні податкового менеджменту та їх характеристика.
 12. Мета та завдання податкового менеджменту підприємства.
 13. Склад податкового менеджменту підприємства та його характе-

ристика.
 1�. Складові державного податкового менеджменту та їх зміст.
 1�. Податковий контроль як складова податкового менеджменту.
 16. Податковий аналіз як складова податкового менеджменту.
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 17. Податкове планування як складова податкового менеджменту.
 18. Економіко-статистичні методи аналізу та планування податкових 

платежів.
 19. Податкове регулювання як складова податкового менеджменту.
 20. Шляхи підвищення ефективності податкового менеджменту під-

приємства.
 21. Напрями поліпшення методів аналізу та планування податко- 

вих платежів підприємства.
 22. Тактичний податковий менеджмент та його особливості.
 23. Інформаційне забезпечення податкового менеджменту та  його  

сутність.
 2�. Зовнішні та внутрішні користувачі  інформаційної бази та їх ха-

рактеристика.
 2�. Вимоги до інформаційної бази.
 26. Система показників інформаційної бази податкового менедж-

менту.
 27. Показники ефективності податкового менеджменту підприємс-

тва.
 28. Податковий  аналіз, його сутність та зміст.
 29. Класифікація видів податкового аналізу за різними ознаками.
 30. Функції податкового аналізу.
 31. Принципи  податкового аналізу.
 32. Порядок  виконання системного податкового аналізу.
 33. Етапи  комплексного податкового  аналізу.
 3�. Класифікація  методів податкового  аналізу  за  різними  ознака-

ми.
 3�. Планування податкових платежів на рівні держави та його зміст.
 36. Значення плану податкових платежів на державному рівні для 

визначення загального бюджету.
 37. Методи розрахунку податкових платежів на державному рівні. 
 38. Місце планування податкових платежів у загальній фінансовій 

стратегії підприємства.
 39. Принципи планування податкових платежів та їх зміст.
 �0. Організація планування податкових платежів на підприємстві та 

її зміст.
 �1. Стратегічне податкове планування підприємства та його особли-

вості.
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 �2. Тактичне податкове планування підприємства та його характе-
ристика.

 �3. Оперативне планування податкових платежів підприємства та 
його зміст. 

 ��. План податкових  платежів на різних рівнях управління та   їх  
зміст.

 ��. Розробка плану податкових  платежів  та   його  сутність.
 �6. Заходи з розробки плану податкових  платежів.
 �7. Методи  розробки плану податкових  платежів підприємства.
 �8. Види планів податкових  платежів  на   підприємстві.
 �9. Стратегія  податкового  планування  підприємства  та  етапи  її  

розробки.
 �0. Показники  ефективності плану податкових  платежів  підпри-

ємства.
 �1. Оптимізація плану податкових  платежів  підприємства  та  її  ха-

рактеристика.
 �2. Розробка окремих податкових платежів підприємства.
 �3. Податковий календар та його зміст.
 ��. Податковий  контроль, його зміст та сутність.
 ��. Органи, які здійснюють податковий контроль в Україні, та їх ха-

рактеристика.
 �6. Повноваження контролюючих органів та їх зміст.
 �7. Зовнішній податковий контроль та його зміст.
 �8. Внутрішній податковий контроль та його характеристики.
 �9. Комплексний податковий контроль та його зміст.
 60. Причини ухиляння від сплати податків їх платниками.
 61. Методи боротьби з ухиляннями від сплати податків.
 62. Види порушень податкового законодавства.
 63. Види покарань за порушення податкового  законодавства. 
 6�. Податкове регулювання та його сутність.
 6�. Здійснення державного податкового регулювання в Україні.
 66. Принципи організації та функції податкового регулювання.
 67. Методи податкового  регулювання.
 68. Ефективність здійснення податкового регулювання в Україні та 

шляхи її підвищення.
 69. Пільги за податками та їх місце в податковій політиці підприємс-

тва.
 70. Принципи надання пільг при оподаткуванні підприємства.
 71. Класифікація пільг та їх характеристика.
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 72. Організація вільних економічних  зон України та їх значення для 
економічного розвитку держави.

 73. Принципи організації вільних економічних зон в Україні.
 7�. Вимоги до відкриття вільних економічних зон.
 7�. Характеристика відкритих вільних економічних зон України.
 76. Офшорні  зони та їх характеристика.
 77. Особливості організації оподаткування в офшорних зонах світу.
 78. Джерела інформаційної бази податкового менеджменту та їх ха-

рактеристика.
 79. Методи опрацювання інформації для виконання аналізу податко-

вих платежів  підприємства. 
 80. Організація податкового менеджменту на підприємстві та її 

зміст.
 81. Ефективність податкового менеджменту підприємства та її виз-

начення.
 82. Рівні податкового менеджменту та їх характеристика.
 83. Аналіз податкових платежів як складової податкового менедж-

менту.
 8�. Стратегії податкового менеджменту та їх характеристика.
 8�. Податковий менеджмент як складова загальної податкової полі-

тики підприємства.
 86. Методи отримання та опрацювання інформації для податкового 

менеджменту.
 87. Методи здійснення державного податкового контролю та їх ха-

рактеристика.
 88. Податковий менеджмент держави та його сутність.
 89. Податковий менеджмент підприємства та характеристика його 

складових.
 90. Податкова політика підприємства, її мета та завдання.
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