
Дисципліна Податкові системи зарубіжних держав 

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 Основи вчення про податки в західній традиції. Податкова система 

Сполучених Штатів Америки. Податкова система Великої 

Британії. Податкова система Німеччини. Податкова система 

Франції. Податкова система Італії. Сучасні тенденції податкової 

політики та реформування податкових систем. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

формування у студентів системи теоретичних та практичних знань 

щодо особливостей податкових систем у різних країнах світу з 

різною економічною спрямованістю (командно-адміністративною 

або ринковою), а також щодо організації та функціонування 

податкових систем держав світу в межах їх податкової політики 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

1. Знати теорію, методику і практику формування облікової 

інформації за стадіями облікового процесу і контролю для 

сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами 

господарювання з урахуванням професійного судження  

2. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у галузі обліку та оподаткування. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

1. здатність аналізувати та інтерпретувати дані звітності і 

зарубіжної статистики про соціально-економічні явища, що 

виникають при формуванні податкових систем зарубіжних держав; 

2. здатність виявляти тенденції зміни соціально-економічних 

показників зарубіжних країн; 

3. здатність, використовуючи вітчизняні та зарубіжні джерела 

інформації, збирати необхідні дані і проводити аналіз податкових 

систем зарубіжних країн; 

4. здатність формувати інформаційний огляд та/або аналітичний 

звіт про можливість використання окремих елементів податкових 

систем економічно розвинутих країн в Україні. 

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 

 

 

 


