
 

Дисципліна Податкова політика країн світу 

Рівень ВО Перший (бакалаврський)  

Мова викладання  Українська 

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) 

1. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково- аналітичної інформації у вирішенні 

проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств. 

2. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

3. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 

статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію для прийняття управлінських рішень. 

4. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності 

підприємств.  

5. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних 

форм власності, організаційно-правових форм господарювання та 

видів економічної діяльності. 

6. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової 

систем України та враховувати їх особливості з метою організації 

обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на 

підприємствах. 

7. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 

комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування.  

8. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови 

для формування ділових паперів і спілкування у професійній 

діяльності.  

9. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення 

як демократичної, соціальної, правової держави.  

10. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного 



суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на 

основі розуміння місця предметної області у загальній системі 

знань, використовувати різні види та форми рухової активності 

для ведення здорового способу життя. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  
ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК4. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

спеціальні 
СК1. Здатність до відображення інформації про господарські операції 

суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для 

задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.  

СК2. Застосовувати знання права та податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання. 

СК3. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій. 

СК4.Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків.  

СК5.Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

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, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


