ПЕРЕДМОВА

Податки – одне з важливих джерел, що забезпечує державу грошовими
коштами для фінансування її видатків і регулювання соціально-економічних
процесів. Дієздатність податкової системи залежить від ефективності управління у сфері оподаткування. Податкова система – це сукупність законів та
інших нормативно-правових актів з питань оподаткування. Найвищою формою
функціонування податкового законодавства як системи є його зведення у
Податковий кодекс. Податкові відносини як фінансово-правове явище проявляються в конкретних формах оподаткування. Тому податкова система на рівні
господарської практики – сукупність взаємопов’язаних та взаємоузгоджених
податків. Особливим елементом податкової системи є наявність державних
інститутів, що здійснюють адміністрування податків. Адміністрування податків
є складною справою, що потребує висококваліфікованих кадрів, спроможних
планувати податки та інші платежі та забезпечувати контроль за правильністю
нарахування та своєчасністю їх сплати до бюджетів.
Забезпечення зазначеної вище мети можна досягти завдяки оволодінню
теоретичними та організаційними основами управління податковою роботою.
Наведені вище завдання викладені у навчальному посібнику “Податковий
менеджмент”. Дисципліна “Податковий менеджмент” як спецкурс тісно пов’язана з дисциплінами “Податкова система”, “Податковий облік”, “Ревізія і
контроль”, “Бухгалтерський облік” тощо.
Особливу увагу у посібнику звернено на такі питання: основи організації
податкової роботи платниками податків та фіскальними органами, обчислення і
сплата податків, подання податкової звітності платниками податків в
контролюючі органи, облік платників і фактичних надходжень до бюджету
податків та інших платежів, проведення документальних перевірок податковою
службою роботи суб’єктів підприємництва, автоматизація процесів оподаткування, погашення податкового боргу платників податків, організація роботи
контролюючих органів з платниками податків.
У завданні до практичних занять наведено перелік питань і навчальні
завдання до певних тем дисципліни, що сприятиме закріпленню теоретичного
матеріалу курсу та оволодінню навиками податкової роботи. Для вивчення
дисципліни “Податковий менеджмент” передбачено також виконання курсової
роботи. Ця форма самостійної роботи сприяє закріпленню та поглибленню
знань, яких набуває студент під час вивчення курсу. Виконання курсової роботи
дає можливість студентові навчитися самостійно працювати з інформаційними
джерелами, інтерпретувати матеріали періодичної літератури, глибше вивчити
основні проблемні питання з управління податковою роботою.
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Вивчення дисципліни “Податковий менеджмент” сприятиме отриманню
студентами економічних спеціальностей певних знань, необхідних майбутнім
спеціалістам для здійснення управління у сфері адміністрування податків.
Мета навчального посібника – допомогти студентам економічних
спеціальностей зрозуміти сутність і призначення адміністрування податків,
принципи його організації, а також виконання податкової роботи суб’єктами
інформаційної взаємодії (платниками податків і контролюючими органами).
Автори щиро вдячні рецензентам і колективу кафедри фінансів, фахівцям
податкової служби у місті Львові за корисні рекомендації, які сприяли
покращенню змісту і структури посібника. Навчальний посібник “Податковий
менеджмент” не претендує на вичерпність і всеохопність проблеми у зв’язку з
продовженням реформи податкової системи України. Для написання посібника
використано нормативно-правову базу, викладену у Податковому та Митному
кодексах України.
Оскільки дисципліна “Податковий менеджмент” входить до освітньопрофесійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, галузі знань 07
“Управління та адміністрування”, то цей навчальний посібник може бути
корисним для студентів кваліфікації магістр з фінансів, банківської справи та
страхування, аспірантів, викладачів, платників податків, менеджерів тощо.

