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Мета дисципліни – визначити особливості

податкових систем зарубіжних країн.

Завданням навчальної дисципліни є

опанування студентами теоретичних і

практичних основ оподаткування та

функціонування податкових систем

зарубіжних країн; сучасні проблеми та

основні тенденцій розвитку.

Предмет навчальної дисципліни є

податки в зарубіжних країнах



Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

загальних та спеціальних  компетентностей:

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність бути критичним і самокритичним. 

Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових 
систем та їх структури. 

Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна 
та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, 
фінансові ринки, банківська система та страхування). 

Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального 
регулювання та регулювання фінансового ринку. 

Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. 

Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. 



Програмні результати навчання:

Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська 

система та страхування). 

Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного 

демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.



Перелік тем

Тема 1. Засади організації податкових систем в зарубіжних

країнах

Тема 2. Пряме та непряме оподаткування в зарубіжних країнах

Тема 3. Податкова система в США

Тема 4. Податкова система Канади

Тема 5. Податкова система Європейського Союзу

Тема 6. Податкова система Китаю

Тема 7. Характеристика податків Японії

Тема 8. Адміністрування податків в зарубіжних країнах

Тема 9. Спеціальні режими оподаткування в зарубіжних

країнах
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