
Дисципліна Податкова політика країн світу 

Рівень ВО перший (бакалаврський)  

Курс 4 

Обсяг 4,0 кредити  

Мова викладання  українська 

Кафедра Обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Податкові системи 

зарубіжних держав» значно підвищиться, якщо здобувач вищої 

освіти попередньо опанував матеріалом таких дисциплін 

«Економічна теорія», «Мікро і макроекономіка», «Аналіз 

господарської діяльності», «Міжнародна економіка». 

Що буде вивчатися Статистична інформація щодо оподаткування країн ЄС 

Порівняльний аналіз податкового навантаження в Україні та 

країнах Євросоюзу. Податки та економічне зростання. Крива 

Лаффера Нормативна база оподаткування в Україні. Податкові 

розрахунки: ПДВ. Податкові розрахунки: податок на прибуток  . 

Презентації та обговорення доповідей 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Опанування дисципліни сприяє формуванню системи базових 

знань з податкової теорії, основ податкової політики і світового 

досвіду та вітчизняної практики оподаткування. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно 

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами 

та явищами на різних рівнях економічних систем.  

2. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів 

бухгалтерського обліку на національному та міжнародному 

рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на 

підприємстві.  

3. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій в професійній 

діяльності;  

4. проявляти самостійність та відповідальність у роботі, 

професійну повагу до етичних принципів, демонструвати повагу 

до індивідуального та культурного різноманіття;  

5. виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової 

дисципліни, планування та управління часом. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

1. здатність виявляти тенденції зміни соціально-економічних 

Вміння використовувати методи і зміст сучасних, зокрема 

новітніх, досліджень і розробок українських і зарубіжних учених 

в галузі економічної науки, методології та практики, адаптувати 

їх до сучасного стану і актуальних завдань розвитку економіки 

України. Здатність робити обґрунтовані висновки щодо 



сучасного стану національної економіки України, резервів та 

перспектив її розвитку в умовах глобалізації та європейської 

інтеграції 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, 

схеми), онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 

 



 


