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Вступ 
 

Податкова система – це найважливіший інструмент державного еко-

номічної політики і регулювання ринкових відносин, що вимагає постійного 

вдосконалення в міру розвитку суспільства. 

Сучасний етап ринкових перетворень в Україні вимагає глибокого 

аналізу тенденцій розвитку світового оподаткування, обліку сильних сторін 

і особливостей систем оподаткування в зарубіжних країнах. Пов'язано 

це з тим, що під час реформування системи оподаткування України слід 

ураховувати не тільки наявний власний досвід, а й використовувати пози-

тивний досвід зарубіжних країн з урахуванням національних умов і особли-

востей розвитку системи оподаткування. 

Навчальна дисципліна "Сучасні тенденції світового оподаткування" 

є важливою для підготовки магістрів за спеціальністю 8.03050803 "Опо-

даткування". 

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу 

дисципліни "Сучасні тенденції світового оподаткування" є самостійна ро-

бота студентів із законодавчими, нормативними актами та спеціальною 

літературою з питань податкової політики та оподаткування. Вона 

є невід’ємною частиною циклу економічних дисциплін, важливих для ро-

бітників економічних підрозділів підприємств незалежно від форми влас-

ності та організаційно-правової форми господарювання та робітникам 

контролюючих органів.  
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 4  

Галузь знань 

0305 "Економіка 

та підприємництво" 

Варіативна 

Модулів – 2 

Спеціальність 

8.03050803 

"Оподаткування" 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2  
2-й 

Семестр 

Загальна кількість годин – 144 
1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 8; 

самостійної роботи студента – 

7,5 

Освітній ступінь: 

магістр 

24 год 

Практичні, семінарські 

24  год 

Самостійна робота 

96 год 

Вид контролю 

Іспит 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самос-

тійної й індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 50 %. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни – надання студентам необхідних теоретичних  

щодо питань оподаткування та практики функціонування різних подат-

кових систем країн на основі світового досвіду. 

Для досягнення мети поставлені основні завдання, які поля-

гають у: 

засвоєнні теоретичних та організаційних основ податкових  систем  

та податкової політики країн світу;  



5 

ознайомленні з особливостями діяльності контролюючих органів 

у країнах світу; 

вивченні організаційних особливостей обліку платників податків 

у країнах світу; 

вивченні особливостей сплати основних видів загальнодержавних 

та місцевих податків у країнах світу; 

розгляді особливостей  порядку сплати прямих і непрямих податків 

юридичними та фізичними особами в зарубіжних країнах;  

дослідженні  спеціальних податкових режимів у країнах світу; 

виявленні умов, мотивів та наслідків ухилення платників від сплати 

податків та методів протидії цьому явищу в країнах світу. 

"Сучасні тенденції світового оподаткування" – це навчальна 

дисципліна, що вивчає особливості та механізми оподаткування в зару-

біжних країнах. 

Об'єктом навчальної дисципліни є система фінансово-економічних 

правовідносин, що виникають у процесі оподаткування окремих видів 

операцій суб’єктів господарювання. 

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні та практичні 

особливості оподаткування в зарубіжних країнах. 

З метою найкращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни 

студенти повинні до його початку опанувати знання і навички в галузі 

загальної економічної теорії, фінансів, макроекономіки, економіки, вміти 

простежити вплив економічних важелів державного управління еконо-

мікою на основні фінансово-економічні показники роботи підприємств та 

їх фінансовий стан. Вивчення дисципліни  ґрунтується на  знаннях 

з податкової системи,  корпоративних фінансів, фінансового  аналізу, 

фіскального адміністрування, податкових розрахунків і звітності, бух-

галтерського  обліку  в  управлінні  підприємством,  економіки  підпри-

ємства. Цю дисципліну вивчають студенти, оволодівши знаннями з таких 

спеціальних дисциплін, як "Податкова система", "Податковий та фінан-

совий облік", "Бухгалтерський облік".  

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

лекційних занять і виконуючи практичні завдання. Найбільш складні 

питання винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять.  

Велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має 

самостійна робота студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно 

вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.      
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У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:  

знати: 

основні тенденції побудови й розвитку податкових систем розви-

нених країн світу;  

основні риси прямого оподатковування в закордонних країнах, 

включаючи: оподатковування доходів корпорацій, оподатковування дохо-

дів фізичних осіб, майнові податки;  

основні риси непрямого оподатковування в закордонних країнах; 

особливості спеціальних режимів оподатковування в податкових систе-

мах країн світу;  

основні риси адміністрування податків у зарубіжних країнах; 

вміти: 

визначати типи податкової політики країн; 

аналізувати основні напрямки податкових реформ у країнах світу;  

аналізувати особливості функціонування та напрями розвитку по-

даткових систем розвинених країн світу й виявляти можливість адаптації 

світової практики оподатковування до вітчизняних умов; 

володіти категоріальним апаратом оподаткування;  

володіти економічними законами щодо формування та реалізації 

процесу оподаткування в державі. 

У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага при-

діляється оволодінню студентами професійними компетентностями, що 

наведені в табл. 2.1. 
 

Таблиця 2.1 

Професійні компетентності, які отримують студенти  

після вивчення навчальної дисципліни 

Код компе-

тентності 

Назва 

компе-

тентності 

Складові компетентності 

1 2 3 

СТСО* 1 

Визначати 

загальні 

тенденції 

розвитку 

сучасних 

подат-

кових 

систем 

Здатність до володіння понятійним апаратом тенденцій роз-

витку податкових систем зарубіжних країн 

Здатність визначати  тенденції розвитку податкових систем 

Здатність визначати тенденції розвитку податкових систем 

зарубіжних країн на різних стадіях економічного циклу  

Здатність визначати роль та наслідки реалізації податкової 

політики в державному регулюванні економіки на конкретному 

етапі розвитку 
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Закінчення табл. 2.1 
 

 

1 2 3 

  

Здатність до визначення роль та наслідки реалізації антикри-

зової податкової політики в державному регулюванні еконо-

міки на конкретному етапі розвитку 

Здатність до оцінювання факторів, які визначають напрями та 

характер антикризової податкової політики 

 Здатність до визначення завдань антикризової податкової по-

літики на макро- та макрорівні 

СТСО 2 

Визначати 

тенденції 

розвитку 

сучасних 

подат-

кових 

систем 

щодо 

прямого та 

непрямого 

оподатку-

вання 

Здатність до визначення методів обчислення оподатковува-

ний прибуток підприємства в країнах світу 

Здатність до визначення видів непрямих податків, що засто-

совуються в іноземних країнах 

Здатність до визначення впливу оподаткування прибутку під-

приємств у різних країнах на економічні процеси 

Здатність до визначення напрямків удосконалення оподатку-

вання прибутку підприємств в Україні на основі зарубіжного 

досвіду 

Здатність до загальної характеристики оподаткування доходів 

фізичних осіб у зарубіжних країнах 

Здатність до визначення видів податкових ставок з прибут-

кового податку  залежно від розміру доходів 

Здатність до характеристики впливу оподаткування доходів гро-

мадян в зарубіжних країнах на економічні та соціальні процеси 

Здатність до визначення напрямків удосконалення оподаткуван-

ня доходів фізичних осіб в Україні на основі зарубіжного досвіду 

СТСО 3 

Визначати 

сучасні 

тенденції 

розвитку 

податко-

вого 

адміні-

стрування 

Здатність до визначення економічної сутності ресурсного опо-

даткування 

Здатність до характеристики видів ресурсних податків, зборів 

та платежів, що стягуються в зарубіжних країнах 

Здатність до характеристики впливу ресурсного оподаткуван-

ня в зарубіжних країнах на економічні та соціальні процеси 

Здатність до визначення напрямків вдосконалення ресурсного 

оподаткування  в Україні на основі зарубіжного досвіду 

Визначати особливості застосування альтернативних систем 

оподаткування  для підприємств окремих галузей 
 

* Сучасні тенденції світового оподаткування. 
 

Структуру складових професійних компетентностей та їх форму-

вання відповідно до Національної рамки кваліфікацій України наведено  

в додатку А. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Теоретико-методичні основи оподаткування  

в зарубіжних країнах 

 

Тема 1. Основні тенденції розвитку податкових систем зарубіжних 

країн 

1.1. Основні риси сучасних систем оподаткування зарубіжних країн. 

Склад і структура сучасних податкових систем країн світу, 

співвідношення прямих та непрямих податків, майнових та податків на 

доходи, податків з юридичних і фізичних осіб. Основні тенденції розвитку 

податкових систем. Державне регулювання податкових систем у різних 

країнах світу.  

1.2. Етапи реформування податкових систем країн із ринковою 

економікою. 

Розвиток оподаткування в світі у період після Першої світової війни 

до теперішнього часу. Чинники, що здійснювали вплив на розвиток по-

даткових систем у світі.  

1.3. Глобалізація та інтеграція світової економіки та її вплив на 

конвергенцію національних податкових систем.  

Вплив глобалізацій них процесів на розвиток світової економіки та 

податкових систем держав. Перспективи європейської податкової коор-

динації.  

 

Тема 2. Податкова політика держав у періоди криз 

2.1. Антикризова податкова політика держави: загальні риси. 

Мета та основні завдання провадження антикризової податкової 

політики держави. Напрями реалізації та принципи здійснення антикри-

зової податкової політики. 

2.2. Види антикризової податкової політики.  

Дискреційна та недискреційна податкова політика в зарубіжних 

країнах. Особливості застосування заходів дискреційної та недискре-

ційної політики  залежно від причин виникнення та характеру кризових 

явищ. 
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2.3. Податкова політика держав у період світової фінансово-еко-

номічної кризи. 

Зарубіжний досвід застосування інструментів податкової політики 

в період світової фінансово-економічної кризи. Позитивні та негативні 

наслідки застосування інструментів антикризової податкової політики 

в зарубіжних країнах. 
 

Тема 3. Оподаткування прибутку корпорацій у зарубіжних країнах 

3.1. Основи оподаткування доходів корпорацій.  

Загальна характеристика прямого оподаткування в економічно 

розвинених країнах. Основні риси сучасного корпоративного оподатку-

вання в зарубіжних країнах та його вплив на економічні процеси.  

3.2. Схема визначення оподатковуваного доходу корпорацій. 

Загальна схема визначення оподаткованого прибутку корпорацій 

і наявні її особливості в різних країнах. Особливості застосування 

податкових пільг із корпоративного податку в зарубіжних країнах 

3.3. Формування податкових зобов’язань з корпоративного податку 

в зарубіжних країнах.  

Ставки корпоративного податку. Амортизаційна політика. Системи 

відрахувань, податкових кредитів і пільг в оподаткуванні доходів кор-

порацій.  
 

Тема 4. Непряме оподаткування в податкових системах зарубіжних 

країн 

4.1. Особливості оподаткування податком на додану вартість 

у зарубіжних країнах. 

Основи справляння ПДВ у зарубіжних країнах. Платники ПДВ у за-

рубіжних країнах. Ставки ПДВ, пільги з ПДВ у зарубіжних країнах. 

Порядок справляння ПДВ під час торгівлі між країнами Євросоюзу. 

Перспективи розвитку ПДВ в європейських країнах.  

4.2. Особливості справляння акцизів у зарубіжних країнах  

Основи справляння акцизів у зарубіжних країнах. Підакцизні товари 

в зарубіжних країнах. Платники акцизів у зарубіжних країнах. Ставки 

акцизного податку, пільги з акцизу в зарубіжних країнах. 

4.3. Митні збори в зарубіжних країнах. 

Види ставок мита, що справляються в зарубіжних країнах, платники 

мита в зарубіжних країнах. Особливості митної політики в країнах 

Європейського союзу. 
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Тема 5. Оподаткування доходів фізичних осіб у зарубіжних 

країнах 

5.1. Основи прибуткового оподаткування фізичних осіб.  

Основні риси сучасного оподаткування прибутковим податком 

з громадян у зарубіжних країнах та його вплив на економічні та соціальні 

процеси. 

5.2. Платники прибуткового податку з фізичних осіб.  

Платники податку та їх розподіл на резидентів і нерезидентів, особ-

ливості визначення статусу податкового резидентства в зарубіжних країнах. 

5.3. Особливості визначення податкових зобов’язань з прибутко-

вого податку в зарубіжних країнах.  

Сукупний річний дохід платників прибуткового податку. Ставки 

прибуткового податку з фізичних осіб.  Система податкових відрахувань, 

заліків та спеціальних податкових пільг. 
 

Змістовий модуль 2 

Майнове оподаткування та спеціальні режими 

оподаткування в зарубіжних країнах  
 

Тема 6. Майнові податки у зарубіжних країнах 

6.1. Основи майнового оподаткування.  

Основи майнового оподаткування.  Основні види майна, власники 

якого сплачують податки в зарубіжних країнах. Особливості оподат-

кування нерухомого майна в зарубіжних країнах. 

6.2. Основні принципи оподаткування нерухомого майна.  

Принципи визначення вартості майна, що оподатковується, прин-

ципи встановлення ставок із податків на нерухомість, принципи визна-

чення платників майнових податків. 

6.3. Обчислення податків із нерухомого майна в зарубіжних країнах. 

Ставки та бази оподаткування податком на нерухомість у зару-

біжних країнах, платники податку. Податкові пільги з майнових податків 

у зарубіжних країнах. 
 

Тема 7. Спеціальні режими оподаткування у зарубіжних країнах 

6.1. Світовий досвід застосування спеціальних податкових режимів.  

Світовий досвід застосування спеціальних податкових режимів. 

Спеціальні режими оподаткування територіального характеру. Спеці-

альні режими оподаткування для суб’єктів малого підприємництва в світі. 
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6.2. Офшорні механізми в міжнародному оподаткуванні.  

Офшорні зони, що існують в сучасному світі. Основи ведення 

офшорного бізнесу, мінімізація податкових платежів за допомогою засто-

сування офшорів. Міжнародний досвід регулювання офшорного бізнесу. 
 

Тема 8. Податкові пільги в зарубіжних країнах 

8.1. Вплив податкових пільг на економічні процеси. 

Поняття та сутність податкових пільг. Податкові пільги та їх вплив 

на розвиток підприємництва в державі. Система пільг в оподаткуванні 

галузевого спрямування, що застосовується в  зарубіжних країнах.  

8.2. Види податкових пільг у зарубіжних країнах. 

Стимулювання інноваційного розвитку зарубіжних країн через за-

стосування податкових пільг. Податкові пільги з непрямих податків. Світо-

вий досвід застосування податкових пільг соціальної спрямованості. 
 

Тема 9. Місцеве та ресурсне оподаткування в зарубіжних 

країнах 

9.1. Місцеве оподаткування в зарубіжних країнах. 

Економічна сутність та значення місцевих податків. Економічна 

сутність та значення місцевих зборів. Види місцевих податків та зборів, 

що застосовуються в зарубіжних країнах. Суб’єкти й об’єкти оподат-

кування. Податкові ставки. Механізм обчислення та строки сплати місце-

вих податків і зборів.  

9.2. Ресурсне оподаткування в зарубіжних країнах. 

Економічна сутність ресурсного оподаткування. Види ресурсних 

податків, зборів та платежів, що стягуються в зарубіжних країнах. 

Фіскальна та регулююча функції ресурсного оподаткування. Світовий 

досвід адміністрування ресурсних податків. 

 

Тема 10. Організація адміністрування податків у зарубіжних 

країнах 

10.1. Податкові служби зарубіжних країн.  

Загальні риси та відмінності податкового контролю в зарубіжних 

країнах. Загальна характеристика податкових служб зарубіжних країн  

та функцій, що ними виконуються. Особливості проведення податкових 

перевірок, існуючих систем покарань та процедур оскарження результа-

тів перевірок у різних зарубіжних країнах. 
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10.2. Адміністрування податків у зарубіжних країнах.  

Особливості адміністрування податків у зарубіжних країнах. Сучасні 

тенденції розвитку систем електронного адміністрування податків у зару-

біжних країнах.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Із самого початку вивчення навчальної дисципліни кожен студент має 

бути ознайомлений як із робочою програмою навчальної дисципліни 

і формами організації навчання, так і зі структурою, змістом та обсягом 

кожного з її навчальних модулів, а також з усіма видами контролю 

та методикою оцінювання сформованих професійних компетентностей. 

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом 

послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних модулів. Навчальний 

модуль – це окремий, відносно самостійний блок дисципліни, який логічно 

об'єднує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємо-

зв'язками. Тематичний план дисципліни складається з двох змістових моду-

лів (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

У
с
ь
о

го
 

у тому числі 

Л
е

кц
ій

н
і 

П
р
а

кт
и
ч
н
і 
та

 с
е

м
ін

а
р
с
ь
кі

 

П
р

о
в
е

д
е

н
н
я
 п

ід
с
у
м

ко
в
о
го

  

ко
н
тр

о
л

ю
 

самостійна 

робота 

П
ід

го
то

в
ка

  

д
о

 з
а

н
я
ть

 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1  

Теоретико-методичні основи оподаткування в зарубіжних країнах 

Тема 1. Основні тенденції розвитку податкових 

систем зарубіжних країн 
13 2 2 – 9 

Тема 2. Податкова політика держав у періоди 

криз 
13 2 2 – 9 
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Закінчення табл. 4.1 

1 2 3 4 5 6 

Тема 3. Оподаткування прибутку корпорацій 

у зарубіжних країнах 
13 2 2 – 9 

Тема 4. Непряме оподаткування в податкових 

системах зарубіжних країн 
15 3 3 – 9 

Тема 5. Оподаткування доходів фізичних осіб 

у зарубіжних країнах 
15 3 3 – 9 

Разом за змістовим модулем 1 69 12 12 0 45 

Змістовий модуль 2. Майнове оподаткування та спеціальні режими 

оподаткування в зарубіжних країнах 

Тема 6. Майнові податки у зарубіжних 

країнах 
13 2 2 – 9 

Тема 7. Спеціальні режими оподаткування 

у зарубіжних країнах 
13 2 2 – 9 

Тема 8. Податкові пільги в зарубіжних 

країнах 
13 2 2 – 9 

Тема 9. Місцеве та ресурсне оподаткування 

в зарубіжних країнах 
15 3 3 – 9 

Тема 10. Організація адміністрування подат-

ків у зарубіжних країнах 
15 3 3 – 9 

Разом за змістовим модулем 2  69 12 12 0 45 

Підготовка до екзамену 6    6 

Усього годин за модулем 144 24 24 0 96 

 

 

5. Теми та плани семінарських занять 

 

Семінарське заняття – це форма навчального заняття, за якої 

викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, 

до яких студенти готують тези виступів. На кожному семінарському занятті 

викладач оцінює підготовлені доповіді та презентації з окреслених питань 

(табл. 5.1), їх виступи, активність у дискусії, вміння формулювати і від-

стоювати свою позицію. Підсумкові бали за кожне семінарське заняття 

виставляються у журнал. Отримані студентом бали за окремі семінарські 

заняття враховуються в процесі накопичення підсумкових балів з даної 

навчальної дисципліни. 
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Таблиця 5.1 
 

Плани семінарських занять 

Назва теми Програмні питання 

Кіль-

кість 

годин 

Література 

1 2 3 4 

Змістовий модуль  1  

Теоретико-методичні основи оподаткування в зарубіжних країнах 

Тема 1. 

Основні 

тенденції 

розвитку 

податкових 

систем 

зарубіжних 

країн 

 

Тема семінарського заняття "Сучасні 

податкові системи": 

1. Співвідношення прямих і непрямих подат-

ків у податкових системах зарубіжних країн. 

2. Співвідношення податків із доходів фізич-

них та юридичних осіб у податкових системах 

зарубіжних країн. 

3. Етапи розвитку податкових систем у зару-

біжних країн. 

4. Вплив інтеграційних процесів у Європі на 

розвиток  податкових систем 

2 

Основна: 

[1; 2; 5; 6;  

10 – 16]; 

додаткова: 

[24 – 26]; 

інформаційні 

ресурси: [37; 

63] 

Тема 2. 

Податкова 

політика 

держав 

у періоди криз 

Тема семінарського заняття "Антикризова 

податкова політика": 

1. Мета та завдання та необхідність про-

вадження антикризової податкової політики 

держави. 

2. Етапи та напрями реалізації антикризової 

податкової політики. 

3. Інструменти антикризової податкової політики. 

4. Світовий досвід провадження антикризової 

політики в період світової фінансово-еконо-

мічної кризи 

2 

Основна: 

[1; 2; 5; 6, 8; 9; 

11; 13; 15; 16]; 

додаткова: 

[18; 23 – 26], 

інформаційні 

ресурси: [30; 

39; 41 – 43; 

49; 50; 57] 

Тема 3. 

Оподаткуван-

ня прибутку 

корпорацій у 

зарубіжних 

країнах 

Тема семінарського заняття 

"Корпоративний податок у зарубіжних 

країнах": 

1. Економічна сутність оподаткування при-

бутку підприємств. 

2. Особливості формування податкових зобов‘я-

зань з податку на прибуток у зарубіжних 

країнах. 

3. Ставки корпоративного податку в зарубіж-

них країнах. 

4. Амортизаційна політика в зарубіжних країнах. 

5. Пільги з корпоративного податку в зару-

біжних країнах 

3 

Основна: 

[1; 2; 5  – 7; 

10; 11; 13; 

15; 16]; 

додаткова: 

[18, 19; 

23 – 25], 

інформаційні 

ресурси: [36; 

39; 41 – 43; 

53; 54; 57; 

60] 
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Закінчення табл. 5.1 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 2  

Майнове оподаткування та спеціальні режими оподаткування в зарубіжних 

країнах 

Тема 7. 

Спеціальні 

режими 

оподаткування 

у зарубіжних 

країнах 

Тема семінарського заняття 

"Особливості функціонування спеціальних 

режимів оподаткування у зарубіжних 

країнах": 

1. Спеціальні режими оподаткування для 

малого бізнесу в країнах СНД. 

2. Спеціальні режими оподаткування для 

малого бізнесу в країнах Західної Європи та 

Америки. 

3. Спеціальні режими оподаткування для 

сільськогосподарських підприємств у зару-

біжних країнах. 

4. Особливості функціонування офшорних зон 

2 

Основна: 

[1; 2;  5 – 8; 

11 – 16]; 

додаткова: 

[18; 24 – 26; 

28] ; 

інформаційні 

ресурси: [32 

– 37; 38; 41; 

44; 47; 62] 

Тема 10. 

Організація 

адмініструван-

ня податків 

у зарубіжних 

країнах 

 

Тема семінарського заняття 

"Податкові служби зарубіжних країн": 

1. Структури податкових служб у зарубіжних 

країнах. 

2. Особливості здійснення податкових переві-

рок у зарубіжних країнах. 

3. Особливості функціонування систем елект-

ронного адміністрування податків у зару-

біжних країнах 

3 

Основна: 

[1 – 6; 9; 11 – 

13; 15; 16]; 

додаткова: 

[18; 19; 22; 

24 – 26]; 

інформаційн

і ресурси: 

[29; 34; 36; 

37; 40] 

Усього годин 12  

 

6. Теми практичних занять 
 

Практичне заняття – це форма навчального заняття, за якої 

викладач організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання студентом сформу-

льованих завдань. Проведення таких занять ґрунтується на попередньо 

підготовленому методичному матеріалі – тестах для виявлення ступеня 

оволодіння необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань 

різного рівня складності для розв'язування їх на занятті. Воно містить 

проведення попереднього контролю знань, вмінь і навичок студентів, 
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постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю 

студентів, розв'язування завдань із їх обговоренням, розв'язування конт-

рольних завдань, їх перевірку, оцінювання (табл. 6.1). 

 

Таблиця 6.1 

Перелік тем практичних занять 

Назва 

змістового 

модуля 

Теми практичних занять 

(за модулями) 

Кількість 

годин 
Література 

1 2 3 4 

Змістовий 

модуль 1. 

Теоретико-

методичні 

основи 

оподаткування 

в зарубіжних 

країнах 

Визначення наслідків євро-

пейської інтеграції для роз-

витку податкових систем 

2 

Основна: [1; 2; 5; 6; 10 – 16]; 

додаткова: [24 – 26]; 

інформаційні ресурси: [37; 60] 

Порівняльний аналіз опо-

даткування прибутку під-

приємств в Україні та за-

рубіжних країнах 

1 

Основна: [1; 2; 5 – 7; 10 – 15]; 

додаткова: [18; 24 – 26]; 

інформаційні ресурси: [40; 43; 

48; 63] 

Порівняльний аналіз опо-

даткування доходів грома-

дян в Україні та зарубіж-

них країнах 

1 

Основна: [1; 2; 5 – 7; 10; 11; 

13; 15; 16];  

додаткова: [18; 19; 23; 24; 25],  

інформаційні ресурси: [36; 39; 

41 – 43; 36; 53; 54; 57; 62] 

Порівняльний аналіз опо-

даткування ПДВ в Україні 

та зарубіжних країнах 1 

Основна: [1; 2; 5; 6; 8; 9; 11;  

13; 15; 16];  

додаткова: [18; 23 – 26], 

інформаційні ресурси: [30; 39; 

41 – 43; 49; 50; 57] 

Змістовий 

модуль 2. 

Майнове 

оподаткування 

та спеціальні 

режими 

оподаткування 

в зарубіжних 

країнах 

Порівняльний аналіз майно-

вого оподаткування в Україні 

та зарубіжних країнах 
1 

Основна: [1 – 7; 12; 14; 16]; 

додаткова: [18; 19; 22; 24 – 26];  

інформаційні ресурси: [29; 34; 

36; 39; 42; 60] 

Порівняльний аналіз засто-

сування спеціальних режи-

мів оподаткування в Украї-

ні та зарубіжних країнах 

1 

Основна: [1; 3; 6 – 8; 11 – 14]; 

додаткова: [17 – 19; 25]; 

інформаційні ресурси: [37; 43; 

53; 61] 

Застосування податкових 

пільг у зарубіжних країнах 
2 

Основна: [1 – 4; 6; 13; 15]; 

додаткова: [18; 19; 22; 24; 25;  

26]; інформаційні ресурси: [34; 

37; 60; 61] 
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Закінчення табл. 6.1 

1 2 3 4 

 

Порівняльний аналіз функ-

ціонування податкових служб 

в Україні та зарубіжних краї-

нах 

2 

Основна: [1; 6; 8; 13 – 15]; 

додаткова: [18; 24; 26; 27; 28]; 

інформаційні ресурси: [32; 38; 

41; 44; 61] 

Особливості функціонуван-

ня офшорів 
1 

Основна: [3 – 6; 7; 11 – 13; 15; 

16]; додаткова: [18; 19; 22; 24; 

26]; інформаційні ресурси: [29; 

34; 36; 37, 40; 45; 49] 

Разом годин за змістовими модулями 12  

 

6.1. Приклади типових практичних завдань за темами 

 

Змістовий модуль 1 

Теоретико-методичні основи оподаткування в зарубіжних 

країнах 
 

Тема 3. Оподаткування прибутку корпорацій у зарубіжних 

країнах 

Рівень 1. Обґрунтуйте, які види податкових пільг із податку на 

прибуток корпорацій, що застосовуються в податкових системах за-

рубіжних країн, доцільно впровадити в Україні. До якого впливу на еко-

номічні та соціальні процесу призведе впровадження таких пільг у 

вітчизняну практику. 

Рівень 2. Здійсніть порівняльний аналіз заходів антикризової 

податкової політики щодо податку на прибуток підприємств у країнах 

Європейського союзу та України в період світової фінансово-економічної 

кризи. 

Рівень 3. Під час оподаткування прибутку підприємств у більшості 

зарубіжних країн застосовується прогресивна шкала оподаткування. 

Обґрунтуйте, чи доцільно впровадити таку шкалу в Україні, якщо так, то 

на досвід якої країни доцільно спиратися в цьому питанні. 
 

Тема 4. Непряме оподаткування в податкових системах 

зарубіжних країн 

Рівень 1. Спираючись на зарубіжний досвід оподаткування ПДВ, 

обґрунтуйте, чи доцільним є розширення переліку податкових пільг із 

даного податку. Якщо так, то за рахунок яких пільг? 



18 

Рівень 2. Обґрунтуйте, спираючись на зарубіжний досвід, чи 

доцільним є біль широке застосування диференційованих ставок із ПДВ 

в Україні. Якщо так, то для яких товарів необхідна така диференціація. 

Рівень 3. Проаналізуйте досвід зарубіжних країн, де замість ПДВ 

застосовується податок з продажів (США, Канада та ін.). Спираючись на 

цей досвід, обґрунтуйте, чи доцільно провести в Україні податкову 

реформу, спрямовану на заміну ПДВ на податок із продажів. Який вплив 

на економічні та соціальні процеси матиме таке впровадження. 

 
 

7. Самостійна робота 

 

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчаль-

ного процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом самос-

тійно під методичним керівництвом викладача. 

Мета СРС – засвоєння в повному обсязі навчальної програми та фор-

мування у студентів загальних і професійних компетентностей, які віді-

грають суттєву роль у становленні майбутнього фахівця вищого рівня квалі-

фікації. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів денної 

форми навчання, визначається навчальним планом і становить 29 % (42 

години) від загального обсягу навчального часу на вивчення дисципліни 

(144 години). У ході самостійної роботи студент має перетворитися на 

активного учасника навчального процесу, навчитися свідомо ставитися 

до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися 

в інформаційному просторі, нести індивідуальну відповідальність за якість 

власної професійної підготовки.  

СРС містить: опрацювання лекційного матеріалу; опрацювання та 

вивчення рекомендованої літератури, основних термінів і понять за 

темами дисципліни; підготовку до практичних, семінарських, лабо-

раторних занять; підготовку до виступу на семінарських заняттях; 

поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або питань; виконання 

індивідуальних завдань (вирішення розрахункових індивідуальних та 

комплексних завдань) за вивченою темою; написання есе за заданою 

проблематикою; пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою 

проблематикою дисципліни; аналітичний розгляд наукової публікації; 
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контрольну перевірку студентами особистих знань за запитаннями для 

самодіагностики; підготовку до контрольних робіт та інших форм поточного 

контролю; підготовку до модульного контролю (колоквіуму); система-

тизацію вивченого матеріалу з метою підготовки до семестрового екза-

мену.  

Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної 

дисципліни є самостійна робота студентів із вітчизняною та закордонною 

спеціальною економічною літературою, нормативними актами з питань 

державного регулювання економіки, статистичними матеріалами.  

Основні види самостійної роботи, запропоновані студентам для 

засвоєння теоретичних знань з даної  дисципліни, наведені в табл. 7.1. 

 

Таблиця 7.1 

Завдання для самостійної роботи студентів та форми  

її контролю  

Назва теми 
Зміст самостійної роботи 

студентів 

Кількість 

годин 

Форми 

контролю 

СРС 

Література 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1  

Теоретико-методичні основи оподаткування в зарубіжних країнах  

Тема 1. 

Основні 

тенденції 

розвитку 

податкових 

систем 

зарубіжних 

країн 

Вивчення лекційного мате-

ріалу, підготовка до семі-

нарського заняття, огляд 

теоретичного матеріалу з 

теми "Вплив інтеграційних 

процесів на розвиток подат-

кових систем краї Європи" 

9 

Експрес-

опитування 

Основна: 

[1; 2; 5; 10 –

 13; 16]; 

додаткова: 

[24 – 26]; 

інформаційні 

ресурси: [37; 

59] 

Тема 2. 

Податкова 

політика 

держав 

у періоди криз 

Вивчення лекційного ма-

теріалу, підготовка до прак-

тичного заняття. Підготовка 

до контрольної роботи за 

темами 1 і 2. Виконання 

індивідуального завдання 

"Інструменти антикризової 

податкової політики" 

9 

Експрес-

опитування 

Основна: 

[1; 2; 5; 6; 8; 9; 

11; 13; 15; 16]; 

додаткова: 

[18; 23 – 26]; 

інформаційні 

ресурси: [30; 

39; 41 – 43; 

49; 50; 57] 
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Продовження табл. 7.1 

1 2 3 4 5 

Тема 3. 

Оподаткування 

прибутку 

корпорацій у 

зарубіжних 

країнах 

Вивчення лекційного мате-

ріалу, підготовка до практич-

ного заняття, підготовка до 

контрольної роботи. Вико-

нання індивідуальних зав-

дань "Ставки корпоративно-

го податку в зарубіжних 

країнах", "Фіскальна ефек-

тивність корпоративного по-

датку в зарубіжних країнах" 

9 

Письмова 

контрольна 

робота за 

темами 1 і 2. 

Захист інди-

відуального 

завдання 

Основна: 

[1; 2; 5 – 7; 10; 

11; 13; 15; 16]; 

додаткова: 

[18; 19; 23 – 

25]; 

інформаційні 

ресурси: [36; 

39; 41 – 43; 

53; 54; 57; 62] 

Тема 4. 

Непряме 

оподаткування 

в податкових 

системах 

зарубіжних 

країн. 

Пошук, підбір та огляд лі-

тературних джерел за зада-

ною тематикою; огляд тео-

ретичного матеріалу з теми 

"Особливості оподатку-

вання ПДВ та акцизом у 

зарубіжних країнах" 

9 

Експрес-

опитування 

Тестування 

Основна: 

[2; 5 – 7; 9 – 

11; 13 – 16]; 

 додаткова: 

[18; 21; 23 – 

25]; 

інформаційні 

ресурси: [35 – 

38; 43; 54] 

Тема 5. 

Оподаткування 

доходів 

фізичних осіб 

у зарубіжних 

країнах 

Вивчення лекційного ма-

теріалу, підготовка до прак-

тичного заняття, підготовка 

до контрольної роботи. 

Виконання завдань: "Подат-

кові пільги з прибуткового 

податку в зарубіжних країнах" 

9 

Письмова 

контрольна 

робота за те-

мами 3 і 4 

Основна: 

[1; 2; 5; 6; 7; 

10; 11; 13]; 

додаткова: 

[18; 19; 23 – 

25]; інформа-

ційні ресурси: 

[36; 39; 41 – 

43, 53; 54] 

Усього за змістовим модулем 1 45   

Змістовний модуль 2.  

Майнове оподаткування та спеціальні режими оподаткування в зарубіжних 

країнах 

Тема 6. 

Майнові 

податки у 

зарубіжних 

країнах 

Вивчення лекційного ма-

теріалу, підготовка до прак-

тичного заняття. Виконання 

індивідуальних завдань: 

"Особливості оподаткуван-

ня податком на нерухо-

мість у зарубіжних країнах"  

9 

Презентація 

результатів. 

Експрес-опи-

тування 

Основна: [3 – 

6; 8; 10; 11; 

16]; додат-

кова: [18; 19; 

25;26]; інфор-

маційні ре-

сурси: [39; 43; 

49; 54; 55; 

61] 
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Закінчення табл. 7.1 

1 2 3 4 5 

Тема 7. 

Спеціальні 

режими 

оподаткування 

у зарубіжних 

країнах 

Пошук, підбір та огляд 

літературних джерел за 

заданою тематикою. 

Виконання індивідуального 

завдання "Спрощені сис-

теми оподаткування для 

малого бізнесу в країнах 

СНД", вивчення лекційного 

матеріалу, підготовка до 

практичного заняття 

9 

Презентація 

результатів 

Основна: 

[1; 3; 6 – 8; 12 

– 15]; 

додаткова: 

[17; 19; 25; 

26]; 

інформаційні 

ресурси: [37; 

41; 53] 

Тема 8. 

Податкові пільги 

в зарубіжних 

країнах 

Вивчення лекційного ма-

теріалу, підготовка до прак-

тичного заняття, підготовка 

до контрольної роботи 

Виконання індивідуального 

завдання "Застосування 

податкових пільг із корпо-

ративного податку в краї-

нах ЄС" 

9 

Письмова 

контрольна 

робота за те-

мами 5, 6 і 7 

Основна: [1 – 5; 

12; 14; 15]; 

додаткова: 

[18;  19; 22; 

24; 25]; 

інформаційні 

ресурси: [29; 

34; 36; 60] 

Тема 9. 

Місцеве та 

ресурсне 

оподаткування 

в зарубіжних 

країнах 

Пошук, підбір та огляд 

літературних джерел за 

заданою тематикою, вивчен-

ня лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного 

заняття 

9 

Експрес-

опитування. 

Тестування 

Основна: [1; 

3; 4; 6; 11; 13; 

14]; 

додаткова: 

[18;  19; 22; 

24; 25]; 

інформаційні 

ресурси: [34; 

37; 39; 43] 

Тема 10. 

Організація 

адміністрування 

податків у 

зарубіжних 

країнах 

Вивчення лекційного ма-

теріалу, підготовка до прак-

тичного заняття, підготовка 

до контрольної роботи. 

Виконання індивідуально-

го завдання "Податкове 

адміністрування в зарубіж-

них країнах" 

9 

Письмова 

контрольна 

робота за те-

мами 8, 9 і 10 

Основна: [1; 

4; 5; 7; 11; 15; 

16]; 

додаткова: 

[18; 19; 22; 

25; 26]; 

інформаційні 

ресурси: [36; 

37; 40; 45] 

Усього за змістовим модулем 2 45   

Підготовка до екзамену 6   

Усього годин 96   
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8. Контрольні запитання для самодіагностики 
 

Тема 1. Основні тенденції розвитку податкових систем зарубіжних 

країн 

1. Опишіть основні риси сучасних систем оподаткування зарубіжних 

країн. 

2. Які загальні риси притаманні структурам національних податкових 

систем країн Євросоюзу? 

3. Які існують особливості в співвідношенні прямих і непрямих податків 

в зарубіжних країнах? 

4. Опишіть існуючі тенденції зміни структури прямих і непрямих подат-

ків у зарубіжних країнах. 

5. Опишіть причини необхідності реформування податкових систем 

провідних країн світу на рубежі 70 – 80-х років ХХ ст. 

6. Дайте коротку характеристику етапів реформування податкових 

систем країн із ринковою економікою. 

7. Обґрунтуйте наявність взаємозв'язку між етапами глобалізації світо-

вої економіки та розвитком міждержавного співробітництва в податковій сфері. 

8. Дайте коротку характеристику тимчасових етапів розвитку міждер-

жавного співробітництва в податковій сфері. 

9. У чому причини посилення міжнародної податкової конкуренції 

в єдиному європейському економічному просторі? 

10. Опишіть перспективи європейської податкової координації? 
 

Тема 2. Податкова політика держав у періоди криз 

1. Охарактеризуйте антикризову податкову політику в період світової 

фінансово-економічної кризи в США. 

2. Охарактеризуйте антикризову податкову політику в період світової 

фінансово-економічної кризи в Великій Британії. 

3. Охарактеризуйте антикризову податкову політику в період світової 

фінансово-економічної кризи у Франції. 

4. Охарактеризуйте антикризову податкову політику в період світової 

фінансово-економічної кризи в Російській Федерації.  

5. Охарактеризуйте антикризову податкову політику в період світової 

фінансово-економічної кризи в країнах Східної Європи. 

6. Охарактеризуйте антикризову податкову політику в період світо-

вої фінансово-економічної кризи в країнах Азії. 
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7. Охарактеризуйте антикризову податкову політику в період "вели-

кої депресії" в США. 

8. Охарактеризуйте антикризову податкову політику в період світо-

вої фінансово-економічної кризи в Скандинавських країнах. 
 

Тема 3. Оподаткування прибутку корпорацій у зарубіжних 

країнах 

1. Чим пояснюється невелика частка корпоративного податку в су-

купних податкових надходженнях у більшості економічно розвинених 

країн? 

2. Опишіть схему визначення оподатковуваного доходу корпорацій 

в зарубіжних країнах. 

3. Дайте характеристику застосовуваних ставок корпоративного по-

датку в зарубіжних країнах. 

4. Наведіть приклади застосування в зарубіжних країнах подат-

кових механізмів, спрямованих на отримання в бюджет держави певної 

мінімальної суми корпоративного податку і запобігання ухиленню від 

сплати цього податку. 

5. Чи доцільно застосування у вітчизняній практиці оподаткування 

зарубіжного досвіду щодо стягнення мінімального корпоративного по-

датку? 

6. Опишіть загальні риси та особливості амортизаційної політики 

в зарубіжних країнах. 

7. Яка роль спеціальних резервних фондів у системі оподаткування 

прибутку корпорацій? 

8. Дайте характеристику податкових пільг, застосовуваних у корпо-

ративному оподаткування зарубіжних країн. 

9. Опишіть механізми заліку або компенсації понесених збитків, які 

застосовуються у сфері оподаткування доходів корпорацій в зарубіжних 

країнах. 

10. Чи доцільно застосування у вітчизняній практиці оподаткування 

прибутку підприємств механізму перенесення збитків на минуле? 
 

Тема 4. Непряме оподаткування в податкових системах 

зарубіжних країн 

1. Опишіть загальні принципи стягування ПДВ у зарубіжних країнах. 

2. Платники ПДВ у зарубіжних країнах. 
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3. Дайте характеристику застосовуваних ставок із ПДВ у країнах-

членах Євросоюзу. 

4. Дайте коротку характеристику пільг з ПДВ, що застосовуються 

в практиці оподаткування зарубіжних країн. 

5. Сутність звільнення від оподаткування ПДВ окремих операцій 

та видів діяльності в зарубіжних країнах. 

6. Застосування нульової ставки ПДВ у зарубіжних країнах. 

7. Сутність звільнення від оподаткування ПДВ окремих груп 

платників у зарубіжних країнах. 

8. Опишіть існуючий порядок справляння ПДВ під час торгівлі між 

країнами Євросоюзу. 

9. Опишіть перспективи розвитку ПДВ в європейських країнах. 

10. Охарактеризуйте особливості справляння акцизів у зарубіжних 

країнах. 

11. Мита в країнах Євросоюзу. 
 

Тема 5. Оподаткування доходів фізичних осіб у зарубіжних 

країнах 

1. Основи прибуткового оподаткування фізичних осіб у зарубіжних 

країнах. 

2. Платники прибуткового податку з фізичних осіб у зарубіжних 

країнах. 

3. Опишіть загальний порядок визначення податкових зобов'язань 

з прибуткового податку з фізичних осіб у зарубіжних країнах. 

4. Існуючі особливості визначення сукупного річного доходу під час 

стягнення прибуткового податку з фізичних осіб у різних зарубіжних 

країнах. 

5. Дайте характеристику ставок прибуткового податку з фізичних 

осіб, застосовуваних у зарубіжних країнах. 

6. Дайте характеристику додаткових ставок прибуткового податку 

з фізичних осіб, застосовуваних у зарубіжних країнах для оподаткування 

окремих категорій доходів або окремих категорій платників податків. 

7. Дайте коротку характеристику системи дозволених відрахувань, 

податкових заліків і спеціальних податкових пільг для визначення подат-

кових зобов'язань з прибуткового податку з фізичних осіб у зарубіжних 

країнах. 

8. Опишіть діючу в Німеччині систему податкових пільг з при-

буткового оподаткування фізичних осіб. 
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9. Наведіть приклади спеціальних податкових пільг, що застосо-

вуються в зарубіжних країнах під час визначення податкових зобов'язань 

з прибуткового податку з фізичних осіб. 

10. Опишіть діючі в Японії стандартні і спеціальні податкові пільги 

з прибуткового податку з фізичних осіб. 

 

Тема 6. Майнові податки у зарубіжних країнах 

1. Наведіть принципи оподаткування майна. 

2. Обґрунтуйте необхідність майнового оподаткування. 

3. Які особливості оподаткування землі  в зарубіжних країнах? 

4. Наведіть особливості оподаткування нерухомого майна в зару-

біжних країнах. 

5. Наведіть приклади податкових пільг в оподаткуванні нерухомого 

майна в зарубіжних країнах. 

6. Наведіть приклади податкових пільг в оподаткуванні землі в за-

рубіжних країнах. 

7. У чому полягає фіскальна значущість майнових податків зару-

біжних країн? 

8. Які особливості майнового оподаткування в країнах ЄС? 

9. Які особливості майнового оподаткування в країнах СНД? 

 

Тема 7. Спеціальні режими оподаткування у зарубіжних 

країнах 

1. Дайте характеристику існуючих форм державної підтримки 

суб'єктів малого та середнього бізнесу в зарубіжних країнах. 

2. Наведіть спрощені режими оподаткування, що діють у Франції 

щодо малих, середніх і мікропідприємств. 

3. Дайте характеристику спеціальних податкових режимів, що діють 

в Республіці Казахстан. 

4. Які особливості застосування спрощеної системи оподаткування 

в Республіці Білорусь? 

5. Дайте характеристику спрощених систем для оподаткування 

суб'єктів малого підприємництва, що діють в Російській Федерації. 

6. Наведіть порівняльну характеристику спрощеної системи оподат-

кування в Російській Федерації та в Україні. 

7. Назвіть податкові пільги, що діють у Великобританії щодо суб'єк-

тів малого підприємництва. 
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8. Які особливості оподаткування суб'єктів малого підприємництва 

в США? 

9. Зробіть характеристику найбільш типових схем використання офшор-

них компаній, що застосовуються в міжнародній практиці оподаткування. 

10. Дайте коротку характеристику міжнародного досвіду регулюван-

ня офшорного бізнесу. 
 

Тема 8. Податкові пільги в зарубіжних країнах 

1. Охарактеризуйте економічну сутність податкових пільг. 

2. Які принципи надання податкових пільг у зарубіжних країнах? 

3. Які податкові пільги соціальної спрямованості існують в зарубіж-

них країнах? 

4. Які види податкових пільг надаються у зарубіжних країнах?  

5. Які податкові пільги з непрямих податків існують в зарубіжних 

країнах?  

6. Які податкові пільги спрямовані на підтримку інвестицій в зару-

біжних країнах.  

7. Які податкові пільги, спрямовані на підтримку інноваційного бізне-

су, в зарубіжних країнах.  

8. Які податкові пільги галузевої спрямованості існують в зарубіж-

них країнах? 

 

Тема 9. Місцеве та ресурсне оподаткування в зарубіжних 

країнах 

1. Наведіть принципи ресурсного оподаткування. 

2. Обґрунтуйте необхідність ресурсного оподаткування. 

3. Які особливості справляння місцевих податків в зарубіжних 

країнах? 

4. Охарактеризуйте бюджетний федералізм у зарубіжних країнах. 

5. Наведіть особливості оподаткування використання природних ре-

сурсів у зарубіжних країнах. 

6. Наведіть приклади податкових пільг щодо ресурсних податків у за-

рубіжних країнах. 

7. Яка фіскальна значущість ресурсних податків зарубіжних країн. 

8. Які особливості місцевого оподаткування в країнах ЄС? 

9. Які особливості місцевого оподаткування в країнах СНД. 
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Тема 10. Організація адміністрування податків у зарубіжних 

країнах 

1. Дайте характеристику функціональних обов'язків податкових органів 

Німеччини. 

2. Дайте характеристику функціональних обов'язків Управління внут-

рішніх доходів та Управління мит і акцизів Великобританії. 

3. Дайте характеристику функціональних обов'язків Агентства подат-

кових надходжень Італії. 

4. Охарактеризуйте службу внутрішніх доходів США: функціонально-

організаційна структура і стиль роботи. 

5. Які права Федеральної податкової служби Російської Федерації? 

6. Дайте коротку характеристику адміністрування податків в зарубіж-

них країнах. 

7. Які особливості проведення податкових перевірок у зарубіжних 

країнах? 

8. Дайте характеристику організації документальних перевірок у ФРН. 

9. Дайте характеристику існуючих фінансової та адміністративної 

відповідальності платників податків у зарубіжних країнах. 

10. Які загальні риси та особливості діючих у різних зарубіжних країнах 

процедур оскарження результатів податкових перевірок? 

 

9. Індивідуально-консультативна робота 

 

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком 

індивідуально-консультативної роботи у формі індивідуальних занять, 

консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки 

та захисту завдань, що винесені на поточний контроль тощо. 

Формами організації індивідуально-консультативної роботи є: 

а) за засвоєнням теоретичного матеріалу: 

консультації: індивідуальні (запитання – відповідь), групові (розгляд 

типових прикладів – ситуацій); 

б) за засвоєнням практичного матеріалу: 

консультації індивідуальні та групові; 

в) для комплексного оцінювання засвоєння програмного матеріалу: 

індивідуальне здавання виконаних робіт. 
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10. Методи навчання 
 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації нав-

чально-пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як 

активних, так і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції 

проблемного характеру, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-

дискусії, мозкові атаки, кейс-метод, презентації, метод Дельфі, банки ві-

зуального супроводу (табл. 10.1 і 10.2). 

 

Таблиця 10.1 

Розподіл форм та методів активізації процесу навчання 

за темами навчальної дисципліни 
 

Тема 
Практичне застосування 

навчальних технологій 

1 2 

Тема 1. Основні тенденції роз-

витку податкових систем зару-

біжних країн 

Проблемна лекція з питання: "Етапи розвитку 

податкових систем зарубіжних країн". 

Міні-лекція з питання: "Вплив інтеграційних про-

цесів в Європі на розвиток податкових систем" 

Тема 2. Податкова політика дер-

жав у періоди криз 

Міні-лекція з питання "Особливості оподаткування 

непрямими податками в зарубіжних країна в пе-

ріод світової фінансово-економічної кризи", банки 

візуального супроводу 

Тема 3. Оподаткування прибут-

ку корпорацій у зарубіжних 

країнах 

Проблемна лекція з питання: "Особливості аморти-

заційної політики в зарубіжних країнах", робота 

в малих групах, презентація результатів, банки 

візуального супроводу 

Тема 4. Непряме оподаткуван-

ня в податкових системах за-

рубіжних країн 

Міні-лекція з питання "Акцизне оподаткування в за-

рубіжних країнах", робота в малих групах, пре-

зентація результатів, банки візуального супроводу 

Тема 5. Оподаткування дохо-

дів фізичних осіб у зарубіжних 

країнах 

Лекція проблемного характеру з питання "Ставки 

прибуткового податку в зарубіжних країнах", 

робота в малих групах, презентація результатів, 

банки візуального супроводу 

Тема 6. Майнові податки у зару-

біжних країнах 

Лекція проблемного характеру з питання "Особ-

ливості оподаткування земельних ділянок в зару-

біжних країнах" 

Тема 7. Спеціальні режими опо-

даткування у зарубіжних 

країнах 

Міні-лекція з питання "Спрощені системи оподат-

кування для малого бізнесу в країнах СНД", банки 

візуального супроводу 
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Закінчення табл. 10.1 

1 2 

Тема 8. Податкові пільги в за-

рубіжних країнах 

Міні-лекція з питання "Податкові пільги соціальної 

спрямованості в країнах Європи", банки візуаль-

ного супроводу 

Тема 9. Місцеве та ресурсне 

оподаткування в зарубіжних 

країнах 

Лекція проблемного характеру з питання "Ресурс-

не оподаткування в країнах Європи", робота в ма-

лих групах, презентація результатів, банки візу-

ального супроводу 

Тема 10. Організація адміністру-

вання податків у зарубіжних 

країнах 

Міні-лекція з питання "Податкові служби зарубіж-

них країн", банки візуального супроводу 

 

Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від 

традиційних визначаються не тільки методикою і технікою їх викладання, 

але й високим ступенем  ефективності навчального процесу, який вияв-

ляється у: високій мотивації студентів; закріпленні отриманих ними теоре-

тичних знань на практиці; істотне підвищенні самосвідомості студентів; 

формуванні у них здатності приймати самостійно ефективні рішення; 

формуванні здатності до ухвалення колективно ефективних рішень; 

формуванні здатності до високої соціальної інтеграції; набуття навичок 

вирішення конфліктів; розвитку здатності до знаходження компромісів. 

Лекції проблемного характеру – представляють собою один із 

найважливіших елементів проблемного навчання студентів. Вони перед-

бачають поряд із розглядом основного лекційного матеріалу встанов-

лення та розгляд кола проблемних питань дискусійного характеру, які недо-

статньо розроблені в науці й мають актуальне значення для теорії та 

практики. Лекції проблемного характеру відрізняються поглибленою аргу-

ментацією матеріалу, що викладається. Вони сприяють формуванню у сту-

дентів самостійного творчого мислення, прищеплюють їм пізнавальні 

навички. Студенти стають учасниками наукового пошуку та вирішення 

проблемних ситуацій. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за ко-

роткий проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю 

логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Вони проводяться, як 

правило, як частина заняття-дослідження. Міні-лекції відрізняються від 

повноформатних лекцій значно меншою тривалістю. Зазвичай міні-лекції 
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тривають не більше 10 – 15 хвилин і використовуються для того, щоб 

стисло донести нову інформацію до всіх слухачів. Міні-лекції часто 

застосовуються як частини цілісної теми, яку бажано викладати повно-

форматною лекцією, щоб не втомлювати аудиторію. Тоді інформація на-

дається по черзі кількома окремими сегментами, між якими застосо-

вуються інші форми й методи навчання. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учас-

ників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають 

формувати погляди та переконання, виробляють вміння формулювати 

думки й висловлювати їх. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати практично-

семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі 

кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування 

особистісних якостей та досвіду соціального спілкування. 

Мозкові атаки – метод розв'язання невідкладних завдань, сутність 

якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за 

дуже обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію. 

Презентації представляють собою виступи перед аудиторією, що 

використовуються для представлення певних досягнень, результатів 

роботи групи звіту про виконання індивідуальних завдань, проектних 

робіт. Презентації можуть бути як індивідуальними, наприклад виступ 

одного слухача, так і колективними, тобто виступи двох та більше 

слухачів. 

Метод Дельфі використовується з метою досягнення консенсусу  

в експертних оцінках і передбачає надання можливості висловити свої 

думки групі експертів, що працюють індивідуально в різних місцях, 

віддалених одне від одного. Під час вибору управлінського рішення за 

цим методом академічну групу розподіляють, наприклад, на п'ять малих 

груп. Чотири групи є робочими, вони розробляють і приймають управ-

лінське рішення, а п'ята група є експертною. Аналіз та варіанти управ-

лінських рішень робочих груп усереднюються цією групою. Експертна 

група може бути поділена за спеціалізаціями. 

Банки візуального супроводу сприяють підвищенню активізації 

процесу навчання за темами навчальної дисципліни, що досягається за 

допомогою застосування наочності. 
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Таблиця 10.2 

Використання методик активізації процесу навчання 

Тема навчальної 

дисципліни 

Практичне застосування 

методик 

Методики активізації 

процесу навчання 

Тема 1. Основні 

тенденції розвитку 

податкових систем 

зарубіжних країн 

Тема семінарського заняття: 

"Сучасні податкові системи" 

Семінари-дискусії, презен-

тації 

Тема 2. Податкова 

політика держав в 

періоди криз 

Тема семінарського заняття: 

"Антикризова податкова полі-

тика " 

Семінари-дискусії, презен-

тації 

Тема 3. Оподаткування 

прибутку корпорацій у 

зарубіжних країнах 

Тема семінарського заняття: 

"Корпоративний податок у 

зарубіжних країнах" 

Семінари-дискусії, презен-

тації 

Проблемна ситуація "Визна-

чення схожих та відмінних 

рис в оподаткуванні прибут-

ку в США та Україні" 

Робота в малих групах, моз-

кові атаки, метод Дельфі 

Тема 7. Спеціальні 

режими оподаткування 

у зарубіжних країнах 

Тема семінарського заняття: 

"Особливості функціонуван-

ня спеціальних режимів опо-

даткування у зарубіжних 

країнах" 

Семінари-дискусії, презен-

тації 

Проблемна ситуація "Визна-

чення переваг та недоліків 

функціонування офшорного 

бізнесу" 

Робота в малих групах, 

мозкові атаки, метод 

Дельфі 

Тема 10. Організація 

адміністрування 

податків у зарубіжних 

країнах 

Тема семінарського заняття: 

"Податкові служби зарубіж-

них країн" 

Семінари-дискусії, презен-

тації 

 

11. Методи контролю 

 

Система оцінювання сформованих компетентностей (див. табл. 2.1) 

у студентів ураховує види занять, які згідно з програмою навчальної 

дисципліни передбачають лекційні, семінарські, практичні заняття, а також 

виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей 
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у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. 

Відповідно до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання резуль-

татів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою систе-

мою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця, контрольні заходи включають: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюється сумою 

набраних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що доз-

воляє студенту складати іспит, – 35 балів); 

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі се-

местрового екзамену, відповідно до графіка навчального процесу. 

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни проводиться  

в таких формах: 

активна робота на лекційних заняттях; 

активна участь у виконанні практичних завдань; 

активна участь у дискусії та презентації матеріалу на семінарських 

заняттях; 

захист індивідуального та комплексного розрахункового завдання; 

перевірка есе за заданою тематикою; 

проведення поточного тестування; 

проведення письмової контрольної роботи;  

експрес-опитування; 

проведення диктанту за лекційним матеріалом. 

Підсумковий/семестровий контроль проводиться у формі семестро-

вого екзамену. Семестрові екзамени – форма оцінювання підсумкового 

засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу з окремої 

навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. 

Оцінювання знань студента під час семінарських і практичних занять та вико-

нання індивідуальних завдань проводиться за накопичувальною 100-бальною 

системою за такими критеріями:  

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розгля-

даються;  

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 

ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядаються;  

вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих си-

туацій, розв'язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання 

індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;  
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логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під 

час виступів в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійсню-

вати узагальнення інформації та робити висновки;  

арифметична правильність виконання індивідуального та комплексного 

розрахункового завдання.  

Максимально можливий бал за конкретним завданням ставиться за 

умови відповідності індивідуального завдання студента або його усної 

відповіді всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової 

знижує кількість балів. У процесі оцінювання індивідуальних завдань увага 

також приділяється якості, самостійності та своєчасності здачі виконаних 

завдань викладачу, згідно з графіком навчального процесу. Якщо якась із 

вимог не буде виконана, то бали будуть знижені. 

Поточний тестовий контроль проводиться 2 рази за семестр. Тест 

містить запитання одиничного і множинного вибору щодо перевірки знань 

основних категорій навчальної дисципліни. 

Письмова контрольна робота проводиться 4 рази за семестр, містить 

практичні завдання різного рівня складності відповідно до тем модуля. 

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання позааудитор-

ної самостійної роботи студентів, є: глибина і міцність знань, рівень мис-

лення, вміння систематизувати знання за окремими темами, вміння роби-

ти обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, навички 

і прийоми виконання практичних завдань, вміння знаходити необхідну 

інформацію, здійснювати її систематизацію та оброблення, самореаліза-

ція на практичних та семінарських заняттях. 

Критеріями оцінювання есе є:  

здатність проводити критичне та незалежне оцінювання певних проб-

лемних питань;  

вміння пояснювати альтернативні погляди та наявність власної точки 

зору, позиції на певне проблемне питання;  

застосування аналітичних підходів;  

якість і чіткість викладення міркувань;  

логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо конкретної 

проблеми; 

самостійність виконання роботи;  

грамотність подачі матеріалу;  

використання методів порівняння, узагальнення понять та явищ;  

оформлення роботи.  
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Порядок підсумкового контролю з навчальної дисципліни. Підсум-

ковий контроль знань та компетентностей студентів із навчальної дис-

ципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену. 

Екзаменаційний білет охоплює програму дисципліни і передбачає визна-

чення рівня знань та ступеня опанування студентами компетентностей 

(див. табл. 2.1). 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, 

здатності творчого використання накопичених знань, вміння формулю-

вати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо. 

В умовах реалізації компетентнісного підходу екзамен оцінює рівень 

засвоєння студентом компетентностей, що передбачені кваліфікаційними 

вимогами. Кожен екзаменаційний білет складається із 5 практичних 

ситуацій, які передбачають вирішення типових професійних завдань 

фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень теоретич-

ної підготовки студента і рівень його компетентності з навчальної дис-

ципліни. 

Екзаменаційний білет містить два стереотипних, два діагностичних 

та одне евристичне завдання, які оцінюються відповідно до Тимчасового 

положення "Про порядок оцінювання результатів навчання студентів за 

накопичувальною бально-рейтинговою системою" ХНЕУ імені Семена 

Кузнеця. 

Студент, який із поважних причин, підтверджених документально, не 

мав можливості брати участь у формах поточного контролю, тобто не 

склав змістовий модуль, має право на його відпрацювання у двотижневий 

термін після повернення до навчання за розпорядженням декана факуль-

тету відповідно до встановленого терміну. 

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо 

кількість балів, одержаних за результатами перевірки успішності під час 

поточного та модульного контролю відповідно до змістового модуля впро-

довж семестру, в сумі не досягла 35 балів. Після екзаменаційної сесії 

декан факультету видає розпорядження про ліквідацію академічної 

заборгованості. У встановлений термін студент добирає залікові бали. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за 

результатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або 

перевищує 60. Мінімально можлива кількість балів за поточний і модуль-

ний контроль упродовж семестру – 35 та мінімально можлива кількість 

балів, набраних на екзамені, – 25. 
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Результат семестрового екзамену оцінюється в балах (максимальна 

кількість – 40 балів, мінімальна кількість, що зараховується, – 25 балів) і про-

ставляється у відповідній графі екзаменаційної "Відомості обліку успішності".  

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуван-

ням балів, отриманих під час екзамену, та балів, отриманих під час поточ-

ного контролю за накопичувальною системою. Сумарний результат у ба-

лах за семестр складає: "60 і більше балів – зараховано", "59 і менше 

балів – не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість обліку успіш-

ності" навчальної дисципліни. У випадку отримання менше 60 балів сту-

дент обов'язково здає залік після закінчення екзаменаційної сесії у встанов-

лений деканом факультету термін, але не пізніше двох тижнів після 

початку семестру. У випадку повторного отримання менше 60 балів декан 

факультету призначає комісію у складі трьох викладачів на чолі із 

завідувачем кафедри та визначає термін перескладання заліку, після чого 

приймається рішення відповідно до чинного законодавства: "зараховано" 

– студент продовжує навчання за графіком навчального процесу, а якщо 

"не зараховано", тоді декан факультету пропонує студенту повторне 

вивчення навчальної дисципліни протягом наступного навчального 

періоду самостійно. 

 

Зразок екзаменаційного білета 

 

Харківський національний економічний університет  

імені Семена Кузнеця 

Освітній ступінь "магістр" 

Спеціальність: "Оподаткування". Семестр III 

Навчальна дисципліна "Сучасні тенденції світового оподаткування" 

 

Екзаменаційний білет 1 
 

Завдання 1 (стереотипне). 

Спираючись на світовий досвід, визначте, чи відповідає стан сучас-

ної податкової системи України тенденціям розвитку податкових систем 

зарубіжних країн? Обґрунтуйте, які податкові реформи в державі наразі 

є необхідними.  

 

Форма № Н-5.05 
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Завдання 2 (стереотипне). 

Здійснить порівняльний аналіз непрямого оподаткування в країнах 

Північної Америки (США, Канада) та України. Визначте, чи доцільно буде 

замінити ПДВ на податок з продажів в Україні? До якого впливу на еконо-

мічні та соціальні процеси приведе така податкова реформа? 
 

Завдання 3 (евристичне). 

Порівняйте комплекси заходів антикризової політики щодо оподат-

кування доходів фізичних осіб в Україні та країнах ЄС у період світової 

фінансово-економічної кризи. Визначте, які заходи антикризової податко-

вої політики щодо ПДФО доцільно впроваджувати під час сучасної кризи. 
 

Завдання 4 (евристичне). 

У більшості Європейських країн платником прибуткового податку 

є фіскальна одиниця, в якості якої може  виступати як одна особа, так 

і родина. Чи доцільно в Україні впровадити такий механізм оподатку-

вання доходів фізичних осіб, що враховує соціальний статус. Якщо так, 

то яким саме повинен бути цей механізм в Україні? 
 

Завдання 5 (діагностичне). 

Що таке офшорні зони? Які офшорні зони ви знаєте, назвіть особли-

вості їх функціонування. Які переваги та недоліки функціонування офшор-

ного бізнесу. Чи доцільним є впровадження офшорної зони на території 

України? Обґрунтуйте відповідь. 
 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри оподаткування ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Протокол №___ від "___"    ___________ 20____р. 

Зав. кафедри ________________ Екзаменатор _______________. 

                      (підпис)        (підпис)  
 

Алгоритм вирішення кожного завдання містить окремі етапи, які від-

різняються за складністю, трудомісткістю та значенням для розв'язання 

завдання. Тому окремі завдання та етапи їх розв'язання оцінюються 

відокремлено один від одного таким чином. 
 

За виконання завдання 1 ставиться оцінка 4 бали, яка складається 

з таких складових:  

2 бали – за правильне посилання на відповідну статтю законодав-

чого або нормативно-правового акту під час відповіді на ситуаційне 

завдання; 
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1,8 бали – за правильну інтерпретацію статті законодавчого або 

нормативно-правового акту та обґрунтований висновок;  

0,2 бала – за охайне оформлення відповіді. 
 

 

За виконання завдання 2 ставиться оцінка 4 бали, яка складається 

з таких складових:  

2 бали – за правильне посилання на відповідну статтю законо-

давчого або нормативно-правового акту під час відповіді на ситуаційне 

завдання; 

1,8 бали – за правильну інтерпретацію статті законодавчого або 

нормативно-правового акту та обґрунтований висновок;  

0,2 бала – за охайне оформлення відповіді. 
 

 

За виконання завдання 3 ставиться оцінка 8 балів, яка складається 

з таких складових:  

3 бали – за подання чіткого та правильного алгоритму розрахунку; 

3 бали – за правильні арифметичні розрахунки; 

1,8 бали – за правильну інтерпретацію статті законодавчого або 

нормативно-правового акту та обґрунтований висновок;  

0,2 бала – за охайне оформлення відповіді. 

 

За виконання завдання 4 ставиться оцінка 8 балів, яка складається 

з таких складових:  

3 бали – за подання чіткого та правильного алгоритму розрахунку; 

3 бали – за правильні арифметичні розрахунки; 

1,8 бали – за правильну інтерпретацію статті законодавчого або 

нормативно-правового акту та обґрунтований висновок;  

0,2 бала – за охайне оформлення відповіді. 

За виконання завдання 5 ставиться оцінка 16 балів, яка скла-

дається на таких складових:  

10 балів – за подання чіткого та правильного алгоритму розрахунку; 

4 бали – за правильні арифметичні розрахунки; 

1,8 бали – за формування обґрунтованих, взаємопов’язаних 

висновків; 

0,2 бала – за охайне оформлення відповіді. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Система оцінювання рівня сформованості професійних компетент-

ностей студентів денної форми навчання наведена в табл. 12.1.  

 

Таблиця 12.1 

Система оцінювання рівня сформованості 

професійних компетентностей 

 

Професійні 

компетент-

ності 

Н
а
в
ч
а

л
ь
н
и

й
 

ти
ж

д
е
н
ь
 

Год Методи та форми навчання 

Оцінка рівня 

сформованості 

компетентностей 

Форми 

контролю  

Максима-

льний 

бал 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1 

Теоретико-методичні основи оподаткування в зарубіжних країнах 
30 

С
Т

С
О

 1
 

В
и

зн
а
ч
а

ти
 з

а
га

л
ь
н
і 
те

н
д

е
н
ц

ії
 р

о
зв

и
тк

у
 с

у
ч
а

с
н
и

х
 п

о
д

а
тк

о
в
и

х
 

с
и

с
те

м
 

1 

А
у
д

. 

2 Лекція 

Тема 1. Основні тенденції розвит-

ку податкових систем зарубіж-

них країн 

Робота 

на лекції 
0,5 

2 

Семінар-

ське 

заняття 

Тема семінарського заняття 

"Сучасні податкові системи": 

1. Співвідношення прямих та не-

прямих податків у податкових сис-

темах зарубіжних країн. 

2. Співвідношення податків із до-

ходів фізичних та юридичних осіб 

у податкових системах зарубіж-

них країн. 

3. Етапи розвитку податкових сис-

тем в зарубіжних країн. 

4. Вплив інтеграційних процесів 

в Європі на розвиток податко-

вих систем 

Активна 

участь у 

дискусії 

2 

 

 2 

Прак-

тичне 

заняття 

Завдання 1 "Визначення наслід-

ків європейської інтеграції для роз-

витку податкових систем" 

Експрес-

опитуван-

ня 

1,5 

С
Р

С
 

9 

Підготов-

ка до за-

нять  

Вивчення лекційного матеріалу, 

підготовка до семінарського за-

няття, огляд теоретичного матеріа-

лу з теми "Етапи розвитку подат-

кових систем" 

Презента-

ція  
2 
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Продовження табл. 12.1 

1 2 3 4 5 6 

С
Т

С
О

 1
 

В
и

зн
а
ч
а
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а
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л
ь
н
і 
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н
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е
н
ц

ії
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о
зв

и
тк

у
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у
ч
а

с
н
и

х
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о
д

а
тк

о
в
и

х
 с

и
с
те

м
 

1 

А
у
д

 

2 Лекція 

Тема 2. Податкова політика дер-

жав у періоди криз. Оподатку-

вання промислових підприємств 

Робота 

на лекції 
0,5 

2 

Семінар-

ське 

заняття 

Тема семінарського заняття 

"Антикризова податкова полі-

тика": 

1. Мета та завдання та необхід-

ність провадження антикризової 

податкової політики держави. 

2. Етапи та напрями реалізації 

антикризової податкової політики. 

3. Інструменти антикризової по-

даткової політики. 

4. Світовий досвід провадження 

антикризової політики в період сві-

тової фінансово-економічної кризи 

Активна 

участь у 

дискусії 

2 

2 

Прак-

тичне 

заняття 

Завдання 2. "Порівняльний ана-

ліз оподаткування прибутку під-

приємств в Україні та зарубіж-

них країнах" 

Активна 

участь у 

виконанні 

завдань 

2 

С
Р

С
 

9 

Підгото-

вка до 

занять  

Вивчення лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного занят-

тя. Підготовка до контрольної ро-

боти за темами 1 і 2. Виконання 

індивідуального завдання "Анти-

кризова податкова політика" 

Експрес-

опитуван-

ня 

1,5 

С
Т

С
О

 2
 

В
и
зн

а
ч
а
ти

 т
е
н
д

е
н
ц
ії 

р
о
зв

и
тк

у
 с

у
ч
а
с
н
и
х
 

п
о
д
а
тк

о
в
и
х
 с

и
с
те

м
 щ

о
д
о
 п

р
я
м

о
го

 т
а
 

н
е
п
р
я
м

о
го

 о
п
о
д
а
тк

у
в
а
н
н
я
 

2 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 3. Оподаткування прибутку 

корпорацій у зарубіжних країнах 

Робота 

на лекції 
0,5 

3 

Семінар-

ське 

заняття 

Тема семінарського заняття 

"Корпоративний податок у зару-

біжних країнах". 

1. Економічна сутність оподат-

кування прибутку підприємств. 

2. Особливості формування по-

даткових зобов‘язань з податку 

на прибуток в зарубіжних країнах 

3. Ставки корпоративного подат-

ку в  зарубіжних країнах. 

4. Амортизаційна політика в  за-

рубіжних країнах 

Активна 

участь у 

дискусії 

 

 

1 
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Продовження табл. 12.1 

1 2 3 4 5 6 

  

 

 

  
5. Пільги з корпоративного подат-

ку в зарубіжних країнах 
  

1 

Прак-

тичне 

заняття 

Завдання 3. Порівняльний 

аналіз оподаткування доходів 

громадян в Україні та зарубіж-

них країнах 

Письмова  

контрольна 

робота  

3 
С

Р
С

 

9 

Підготов

ка до 

занять  

Вивчення лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного занят-

тя, підготовка до контрольної 

роботи. Виконання індивідуаль-

ного завдання "Податкові пільги 

з прибуткового податку в зару-

біжних країнах" 

Захист 

індивіду-

ального 

завдання 

 

1,5 

2 

А
у
д

. 

2 Лекція 

Тема 4. Непряме оподаткування 

в податкових системах зарубіж-

них країн 

Робота 

на лекції 
0,5 

1 

Прак-

тичне 

заняття 

Завдання 3. Порівняльний ана-

ліз оподаткування ПДВ у Україні 

та зарубіжних країнах 

Активна 

участь у 

виконанні 

завдань 

1 

Тестуван-

ня 
2 

С
Р

С
 

9 

Підготов

ка до 

занять  

Пошук, підбір та огляд літера-

турних джерел за заданою те-

матикою; огляд теоретичного 

матеріалу з теми "Особливості 

оподаткування ПДВ в зарубіж-

них країнах" 

Експрес-

опитуван-

ня 

2.5 

3 

А
у
д

. 

2 Лекція 

Тема 5. Оподаткування доходів 

фізичних осіб у зарубіжних 

країнах 

Робота 

на лекції 
0,5 

1 

Прак-

тичне 

заняття 

Завдання 4. Порівняльний ана-

ліз оподаткування доходів грома-

дян в Україні та зарубіжних 

країнах 

Активна 

участь у 

виконанні 

завдань 

1.5 

С
Р

С
 

9 

Підготов-

ка до за-

нять  

Вивчення лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного за-

няття, підготовка до контрольної 

роботи. Виконання завдань: 

"Розрахунок податкових зобов’я-

зань за фіксованим  сільсько-

господарським податком" 

Письмова  

контроль-

на робота 

4 
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Продовження табл. 12.1 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 2. Майнове оподаткування та спеціальні режими 

оподаткування в зарубіжних країнах 
30 

С
Т

С
О

  
2
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о
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с
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м
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о
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о
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р
я
м

о
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а
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е

п
р
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о
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п
о

д
а

тк
у
в
а
н
н
я
 

4 

А
у
д

. 
2 Лекція 

Тема 6. Майнові податки у зару-

біжних країнах 

Робота 

на лекції 
0,5 

2 

Прак-

тичне 

заняття 

Завдання 5. Порівняльний ана-

ліз майнового оподаткування    

в Україні та зарубіжних країнах 

Активна 

участь у 

виконанні 

завдань  

2 

С
Р

С
 

9 

Підгото-

вка до 

занять  

Вивчення лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного занят-

тя, Виконання індивідуальних 

завдань: "Особливості майнового 

оподаткування в країнах Європи" 

Презента-

ція 
2 

Експрес-

опитуван-

ня 

1.5 

5 

5 А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 7. Спеціальні режими опо-

даткування у зарубіжних країнах 

Робота 

на лекції 
0,5 

2 

2 

Семінар-

ське за-

няття 

Тема семінарського заняття 

"Особливості функціонування спе-

ціальних режимів оподаткуван-

ня у зарубіжних країнах". 

1. Спеціальні режими оподатку-

вання для малого бізнесу в краї-

нах СНД. 

2. Спеціальні режими оподатку-

вання для малого бізнесу в краї-

нах Західної Європи та Америки. 

3. Спеціальні режими оподатку-

вання для сільськогосподарських 

підприємств у зарубіжних країнах. 

4. Особливості функціонування 

офшорних зон 

Активна 

участь у 

дискусії 

2 

2 

Прак-

тичне 

заняття 

Завдання 6. Порівняльний ана-

ліз застосування спеціальних ре-

жимів оподаткування в Україні 

та зарубіжних країнах 

Активна 

участь у 

виконанні 

завдань 

2 

 С
Р

С
 

9 

Підготов-

ка до 

занять  

Пошук, підбір та огляд літера-

турних джерел за заданою тема-

тикою. Виконання індивідуального 

завдання "Офшорні зони", ви-

вчення лекційного матеріалу, під-

готовка до практичного заняття" 

Презен-

тація ре-

зультатів 

1,5 
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Продовження табл. 12.1 

1 2 3 4 5 6 
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5 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 8. Податкові пільги в зару-

біжних країнах 

Робота 

на лекції 
0,5 

2 

Прак-

тичне 

заняття 

Завдання 7. Застосування подат-

кових пільг у зарубіжних країнах 

Активна 

участь у 

виконанн

і завдань 

1.5 
С

Р
С

 

9 

Підготов-

ка до за-

нять  

Пошук, підбір та огляд літера-

турних джерел за заданою те-

матикою. Виконання індивідуаль-

ного завдання "Податкові пільги 

з прямих податків", вивчення 

лекційного матеріалу, підго-

товка до практичного заняття 

Письмова 

контроль-

на робота 

4 

6 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 9. Пільгове оподаткування 

окремих видів діяльності 

Робота 

на лекції 
0,5 

2 

Прак-

тичне 

заняття 

Завдання 8. Порівняльний ана-

ліз функціонування податкових 

служб в Україні та зарубіжних 

країнах 

Активна 

участь у 

виконанні 

завдань 

2 

Тести  2 

С
Р

С
 

9 

Підготов-

ка до за-

нять  

Пошук, підбір та огляд літера-

турних джерел за заданою те-

матикою, вивчення лекційного 

матеріалу, підготовка до прак-

тичного заняття 

Експрес-

опитуван-

ня 

1.5 

6 

А
у
д

. 

1 Лекція 

Тема 10. Організація адміністру-

вання податків у зарубіжних краї-

нах 

Робота 

на лекції 
0,5 

3 

Семінар-

ське 

заняття 

Тема семінарського заняття 

"Податкові служби зарубіжних 

країн" 

1. Структури податкових служб 

в зарубіжних країнах 

2. Особливості здійснення подат-

кових перевірок у зарубіжних 

країнах. 

3. Особливості функціонування 

систем електронного адміні-

стрування податків в зарубіжних 

країнах 

Активна 

участь у 

дискусії 

1 



43 

Закінчення табл. 12.1 

1 2 3 4 5 6 

С
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1 

Прак-

тичне 

заняття 

Завдання 9. Особливості функ-

ціонування офшорів 

Активна 

участь у 

виконанні 

практич-

них зав-

дань 

1 
С

Р
С

 

9 

Підготов-

ка до за-

нять 

Вивчення лекційного матеріалу, 

підготовка до практичного за-

няття, підготовка до контрольної 

роботи Виконання індивідуаль-

ного завдання "Електронне адмі-

ністрування податків в зарубіж-

них країнах" 

Письмова 

контроль-

на робота 

3.5 

 

 

2 

Передек-

замена-

ційна 

консуль-

тація 

Вирішення практичних завдань 

на різні теми, що входять до 

підсумкового контролю 

Підсумко

вий 

конт-

роль 

40 

2 Екзамен 
Виконання завдань екзамена-

ційного білета 

С
Р

С
 

10 

Підго-

товка до 

екзамену 

Повторення матеріалів змісто-

вих модулів 

   Загальна максимальна кількість балів із дисципліни 100 

  

    поточний контроль 60 

    підсумковий контроль 40 

 

Розподіл балів у межах тем змістових модулів наведено в табл. 12.2. 

 

Таблиця 12.2 

Розподіл балів за темами 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Примітка. Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 



44 

Максимальну кількість балів, яку може накопичити студент про-

тягом тижня за формами та методами навчання, наведено в табл. 12.3. 
 

Таблиця 12.3 

Розподіл балів за тижнями 

Теми змістового модуля 

Л
е
кц

ій
н
і з

а
н
я
тт

я
 

П
р
а
кт

и
ч
н
і з

а
н
я
тт

я
 

С
е
м

ін
а
р
сь

кі
 

за
н
я
тт

я
 

З
а
хи

ст
 ін

д
и
в
ід

у-

а
л
ь
н
о
го

 з
а
в
д
а
н
н
я
 

П
р
е
зе

н
та

ц
ія

 

Е
кс

п
р
е
с-

о
п
и
ту

в
а
н
н
я
 

Т
е
ст

ув
а
н
н
я
 

П
и
сь

м
о
в
а
 

ко
н
тр

о
л
ь
н
а
 р

о
б
о
та

 

У
сь

о
го

 

З
м

іс
то

в
и
й
 м

о
д
ул

ь 
1
 

Т
е
о
р
е
ти

ко
-м

е
то

д
и
ч
н
і 

о
сн

о
в
и
 о

п
о
д
а
тк

ув
а
н
н
я
 

в
 з

а
р
уб

іж
н
и
х 

кр
а
їн

а
х 

Тема 1 1 тиждень 0,5  2  2 1,5 – – 6 

Тема 2 1 тиждень 0,5 2 2 1,5 – 1,5 – – 6 

Тема 3 2 тиждень 0,5 – 1 1,5 – – – 3 6 

Тема 4 2 тиждень 0,5 1 – – – 2,5 2 – 6 

Тема 5 3 тиждень 0,5 1,5 – – – – – – 6 

З
м

іс
то

в
и
й
 м

о
д
ул

ь 
 2

 

М
а
й
н
о
в
е
 о

п
о
д
а
тк

ув
а
н
н
я
 т

а
 

сп
е
ц
іа

л
ьн

і р
е
ж

и
м

и
 о

п
о
д
а
тк

у-

ва
н
н
я
 в

 з
а
р
уб

іж
н
и
х 

кр
а
їн

а
х 

Тема 6 4 тиждень 0,5 2 – – 2 2 – – 6 

Тема 7 5 тиждень 0,5 2 2 – 1,5 – – – 6 

Тема 8 5 тиждень 0,5 1,5 – – – – – 4 6 

Тема 9 6 тиждень 0,5 2 – – – 1,5 2 – 6 

Тема 10 6 тиждень 0,5 1 1 – – – – 3,5 6 

Усього 5 13 8 1,5 5,5 8,5 4 14,5 60 
 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відпо-

відно до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання результатів 

навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця (табл. 12.4).  

Таблиця 12.4 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

1 2 3 4 

90 – 100 А відмінно   
зараховано 

82 – 89 B добре  
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Закінчення табл. 12.4 

1 2 3 4 

74 – 81 C   

64 – 73 D 
задовільно  

 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно 

не зараховано 

1 – 34 F 

 

Оцінки за цією шкалою заносяться до відомостей обліку успішності, 

індивідуального навчального плану студента та іншої академічної доку-

ментації. 
 

13. Рекомендована література 
 

13.1. Основна 
 

1. Аведян Л. Й. Економіка : навч. посіб. / Л. Й. Аведян. – Х. : Вид. 

ХНЕУ, 2005. – 220 с. 

2. Александров И. М. Налоговые системы России и зарубежных 

стран / И. М. Александров. – М. : Бератор-Пресс, 2002. – 192 с. 

3. Бобоев М. Р. Налоги и налогообложение в СНГ : учеб. пособ. 

/ М. Р. Бобоев ; под ред. А. П. Починка, Л. П. Павловой. – М. : Финансы 

и статистика, 2004. – 424 с. 

4. Василик О. Д. Податкова система України : навч. посіб. 

/ О. Д. Василик. – К. : ВАТ "Поліграфкнига", 2004. – 478 с. 

5. Дадалко В. В. Налогообложение в системе международных 

экономических отношений : учеб. пособ. / В. В. Дадалко, В. В. Ру-

мянцева. – Мн. : Армита-Маркетинг, 2000. – 359 с. 

6. Иванов Ю. Б. Системы налогообложения зарубежных стран : 

учеб. пособ. / Ю. Б. Иванов, Е. В. Давыскиба. – Х. : ИД "ИНЖЕК", 2006. – 

224 с 

7. Іванов Ю. Б. Податкова система / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, 

О. М. Десятнюк. – К. : Атіка, 2006. – 920 с. 

8. Иванов Ю. Б. Современные проблемы налоговые политики : 

учебное пособие / Ю. Б. Иванов, А. Н. Тищенко. – Х. : ИД "ИНЖЕК", 

2006. – 328 с. 

9. Камаев В. Д. Экономическая теория / В. Д. Камаев. – М. : Гуманит. 

изд. центр "Владос", 1999. – 610 с. 
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10. Литвиненко Я. В. Податкова політика : навч. посіб. / Я. В. Лит-

виненко. – К. : МАУП, 2003. – 224 с. 

11. Литвиненко Я. В. Податкові системи зарубіжних країн : навч. 

посіб. / Я. В. Литвиненко. – К. : МАУП, 2004. – 208 с. 

12. Макконнелл К. Р. Економикс: принципы, проблемы и политика. 

В 2 т. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. – М. : Республика, 1992. – Т. 1. – 399 с.; 

Т. 2. – 400 с.  

13. Михасюк І. Державне регулювання економіки / І. Михасюк А. Мель-

ник, М. Крупка ; за ред. І. Р. Михасюка. – К. : Атіка ; Ельга-Н, 2000. – 592 с. 

14. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій : 

навчальний посібник під редакцією д-ра екон. наук, проф. Іванова Ю. Б., 

д-ра екон. наук, проф. І. А. Майбурова. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2010. – 492 с. 

15. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. – 

К. : Алерта, 2013. – 592 с. 

16. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение / Т. Ф Юткина. – М. : 

ИНФРА-М, 2003. – 576 с. 
 

 

13.2. Додаткова 
 

17. Александров И. М. Налоговые системы России  и зарубежных 

стран / И. М. Александров.  – М. : Бератор–Пресс, 2002. – 192 с. 

18. Бабанин В. А. Анализ международного опыта ведения и 

регулирования оффшорного бизнеса / В. А. Бабанин // Финансовый 

менеджмент. – 2004. – № 1. – С. 81–99. 

19. Бобоев М. Р. Налоги и налогообложение в СНГ : учеб. пособ. 

/ М. Р. Бобоев, Н. Т. Мамбеталиев, Н. Н. Тютюрюков ; под ред. А. П. По-

чинка, Л. П. Павловой. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 424 с. 

20. Вовк Т. Податкові аспекти права СОТ та acquis ЄС. Орієнтири 

податкової реформи в Україні / Т. Вовк, О. Водянніков, І. Коноваленко. – 

Х. : Консул, 2004. – 960 с. 

21. Дадалко В. В. Налогообложение в системе международных эко-

номических отношений : учеб. пособ. / В. В. Дадалко, Е. Е. Румянцева, 

Н. Н. Демчук. – Мн. : Армита – Маркетинг : Менеджмент, 2000. – 359 с. 

22. Даценко Л. Деякі аспекти оподаткування доходів фізичних осіб-

нерезидентів у межах застосування міжнародних договорів України 

/ Л. Даценко, А. Радченко // Вісник податкової служби України. – 2005. – 

№ 38. – С. 44–50. 
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23. Куницын Д. В. Налоговая система Италии / Д. В. Куницын 

// Налоговый вестник Сибири. – 2005. –  № 3(19). – С. 157–169. 

24. Ланг Й. Проект кодекса налоговых законов для государств 

Центральной и Восточной Европы / Й. Ланг ; пер. с нем. – Бонн : 

Федеральное министерство финансов, 1993. – 464 с.  

25. Мамбеталиев Н. Т. Налогообложение малого предприниматель-

ства в государствах-членах ЕврАзЭС / Н. Т. Мамбеталиев, М. Р. Бобоев 

// Налоговый вестник. – 2002. – № 2. – С. 124–131. 

26. Пеппер Д. Практическая энциклопедия международного нало-

гового и финансового планирования / Д. Пеппер. – М. : ИНФРА-М, 1999. 

27. Погорлецкий А. И. Внешние факторы формирования нацио-

нальной налоговой политики / А. И. Погорлецкий. – СПб. : Изд-во Санкт-

Петербургского университета, 2004. – 204 с. 

28. Податкові системи зарубіжних країн / за заг. ред. М. Я. Азарова. – 

К. : "Видавничий дім "Комп’ютерпрес", 2004. – 240 с. 

 

13.3. Інформаційні ресурси 

 

29. Девко С. Т. Гармонізація податкової політики країн Європей-

ського Союзу в умовах інтеграції [Електронний ресурс] / С. Т. Девко. – 

Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvu_2013_20(1)__29.pdf. 

30. Економічна криза зменшила розмір відкатів з 30 % до 10 % 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.ukrrudprom.ua/digest 

/Oleksy_Hmara_Ekonomchna_kriza_zmenshila_rozmr_vdkatv_z_30_do_10.html. 

31. Загоруйко Ю. Дисгармония от гармонизации [Электронный 

ресурс] / Ю. Загоруйко. – Режим доступа : http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS 

/disgarmoniya_ot_garmonizatsii.html.  

32. Калустян Я. В. Оцінка систем місцевого оподаткування 

зарубіжних країн / Я. В. Калустян // Інноваційна економіка. – 2013. – 

№ 11. – С. 200–205 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv. 

gov.ua/j-pdf/inek_2013_11_32.pdf. 

33. Конвенція 90/436/ЄЕС від 23 липня 1990 року про уникнення 

подвійного оподаткування у зв’язку з коригуванням прибутків пов’язаних 

осіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eurodocs.sdla.gov.ua 

/DocumentViewLast/tabid/30/ctl/Edit/mid/31/ID/10003395/. 

34. Костюк О. М. Особливості реформування спрощеної систе-

ми оподаткування суб'єктів малого бізнесу [Електронний ресурс] 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvu_2013_20(1)__29.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2013_11_32.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2013_11_32.pdf
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/ О. М. Костюк. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE 

/2010_1/Kostuk_110.htm. 

35. Крісоватий І. А. Можливості застосування в Україні позитивів 

міжнародного досвіду податкового регулювання інвестиційно-інно-

ваційної діяльності / І. А. Крісоватий // Бізнес-Інформ. – 2013. – № 10. – 

С. 347–350 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/binf_2013_10_63.pdf.   

36. Кучерова І. М. Оподаткування доходів підприємств у постсоціа-

лістичних країнах-кандидатах на вступ до ЄС / І. М. Кучерова // Ефек-

тивна економіка. – 2011. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/efek_2011_3_7.pdf.   

37. Мединська Т. Альтернативні системи оподаткування малого 

бізнесу в зарубіжних країнах: досвід для України [Електронний ресурс] 

/ Т. Мединська, Р. Слюсар. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Znpdetut_eiu_2014_30_26.pdf.   

38. Мельник В. М. Вплив інтеграційних процесів на оподаткування 

в країнах ЄС [Електронний ресурс] / В. М. Мельник, Т. В. Кощук. – Режим 

доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econprog_2014_4_12.pdf.   

39. Мельник В. М. Податкові реформи в умовах гострого дефіциту 

фіскальних ресурсів: досвід країн ЄС та українські реалії [Електронний 

ресурс] / В. М. Мельник, Т. В. Кощук. – Режим доступу : http://nbuv. 

gov.ua/j-pdf/EkUk_2014_6_4.pdf.   

40. Мельник В. Сучасна податкова політика у країнах ЄС-15 

[Електронний ресурс] / В. Мельник, Т. Кощук // Економіка України. – 2012. – 

№ 6. – С. 73–85 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv. 

gov.ua/j-pdf/EkUk_2012_6_9.pdf. 

41. Налоговые ставки в Латвийской Республике [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http://www.vid.gov.lv/dokumenti/krievu%20valoda 

/nodokli/2013/ likmes%202013%20 galavariants_ru_21.01.pdf. 

42. Романенко В. В. Екологічне оподаткування у країнах Євро-

пейського Союзу та в Україні: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] 

/ В. В. Романенко. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf /Fp_2013_2_ 

8.pdf. 

43. Румянцев А. Гармонизация налоговых систем стран-членов 

Европейского союза [Электронный ресурс]. / А. Румянцев. – Режим 

доступа : http://www.aha.ru/~andrew_r/articles/e&z1.htm.  

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/EkUk_2012_6_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/EkUk_2012_6_9.pdf
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/krievu%25


49 

44. Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. 

Профілі країн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wdc.org.ua/uk 

/services/country-profiles-visualization.  

45. Семчук О. Актуальні проблеми та напрями реформування 

спрощеної системи оподаткування в Україні [Електронний ресурс] 

/ О. Семчук, Т. Чайковська. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com 

/9_DN_ 2010/Economics/61456.doc.htm. 

46. Соколовська А. М. Податкова політика в Україні в контексті 

тенденцій реформування оподаткування у країнах ЄС / А. М. Соко-

ловська, Т. В. Кощук // Фінанси України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fu_2012_1_9.pdf.   

47. Спрощена система оподаткування у сфері малого бізнесу: 

вітчизняний і зарубіжний досвід [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.academia.org.ua/?p=351. 

48. Чайка В. В. Правові засади адаптації спрощеної системи 

оподаткування України до стандартів ЄС / В. В. Чайка // Право і сус-

пільство. – 2011. – № 2. – С. 169–175 [Електронний ресурс]. – Режим до-

ступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pis_2011_2_37.pdf. 

49. Directive 77/388/EEC [Electronic resource]. – Access mode : http: 

//www.taxation.ch/file-admin/user_upload/ pdf_ taxation/EU_6_VAT _Directive.pdf. 

50. European Charter for small enterprises [Electronic resource]. – 

Access mode : http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/charter/docs 

/charter_ en.pdf. 

51. European Commission. Eurostat. Environmental taxes [Electronic 

resource]. – Access mode : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained 

/index.php/Environ mental_taxes. 

52. France caters to innovative companies and offers the best tax credit 

in Europe [Electronic resource]. – Access mode : www.diplomatie.gouv.fr/en 

/IMG/pdf/ArguCIR_nov08_UK.pdf. 

53. HM Revenue & Customs. Environmental taxes [Electronic 

resource]. – Access mode : http://www.hmrc.gov.uk/rates/env-taxes.htm. 

54. Ireland cuts VAT for hotels and restaurants to 9% [Electronic 

resource]. – Access mode : http://www.caterersearch.com/Articles/2011/05 

/13/338262/Ireland&cuts&VAT&for&hotels&and&restaurants&to&9.htm. 

55. Maksu- ja Tolliamet [Electronic resource]. – Access mode : 
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Додатки 

Додаток А 

Таблиця А.1 

Структура складових професійних компетентностей з навчальної дисципліни  

"Сучасні тенденції світового оподаткування"  

за Національною рамкою кваліфікацій України 

Складові 

компетентності, яка 

формується в рамках 

теми 

Мінімальний досвід Знання Вміння Комунікації 
Автономність 

і відповідальність 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Основні тенденції розвитку податкових систем зарубіжних країн 

Володіти основними понят-

тями, що використовують-

ся при характеристиці су-

часних тенденцій світово-

го оподаткування. 

Розрізняти основні етапи 

розвитку світових подат-

кових систем 

Сутність понять, що 

використовуються 

під час характерис-

тики сучасних тен-

денцій світового опо-

даткування 

Знання характеристик 

інтеграційних та гло-

балізаційних процесів  

в світі. 

Знання основних харак-

теристик сучасних по-

даткових систем світу 

Ідентифікувати клю-

чові проблеми розвит-

ку сучасних подат-

кових систем світу 

 

Ефективно формувати 

комунікаційну страте-

гію щодо відображен-

ня інтеграційних та гло-

балізаційних процесів  

в світі 

Відповідальність за 

точну ідентифікацію 

характеристик сучас-

них тенденцій світо-

вого оподаткування 

 

Тема 2. Податкова політика держав в періоди криз 

Визначати основні харак-

терні риси  антикризової 

податкової політики в дер-

жавах світу  

 

Характеристику та 

основні інструменти 

антикризової подат-

кової політики в дер-

жавах світу 

 

Знання основних пра-

вил провадження анти-

кризової податкової по-

літики держав світу 

Ідентифікувати основ-

ні інструменти анти-

кризової податкової 

політики, що впрова-

джувалися в країнах 

світу  

Презентувати результа-

ти ідентифікації інстру-

ментів антикризової по-

даткової політики, що 

впроваджувалися в краї-

нах світу 

Відповідальність за 

точність і коректність 

визначення інструмен-

тів антикризової подат-

кової політики, що впро-

ваджувалися в країнах 

світу 
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Продовження додатка А 

Продовження табл. А.1 

1 2 3 4 5 6 

Тема 3. Оподаткування прибутку корпорацій у зарубіжних країнах 

З’ясовувати основні прави-

ла визначення податкових 

зобов’язань з корпоратив-

ного податку в зарубіжних 

країнах.  

 Визначати основні харак-

терні риси амортизаційної 

політики в країнах світу 

Характеристика за-

гальних умов та пра-

вил оподаткування 

прибутку підприємств 

у зарубіжних країнах 

Знання методичних 

основ оподаткуван-

ня прибутку підпри-

ємств у зарубіжних 

країнах 

Класифікувати ви-

ди податкових пільг 

з корпоративного 

податку, що застосо-

вуються у країнах 

світу 

Презентувати результа-

ти визначення особли-

востей оподаткування 

корпоративним податком 

у зарубіжних  країнах 

Відповідальність за 

ідентифікацію особли-

востей оподаткуван-

ня корпоративним по-

датком у зарубіжних  

країнах 

Тема 4. Непряме оподаткування в податкових системах зарубіжних країн 

З’ясовувати основні  прави-

ла визначення податкових 

зобов’язань з ПДВ, акцизу 

мита та інших непрямих по-

датків в зарубіжних країнах  

 

Визначення категорії 

ПДВ, податок з про-

дажів та податок 

з обороту, а також 

загальні умови опо-

даткування цими по-

датками 

Знання методич-

них основ оподат-

кування непрямими 

податками в зару-

біжних країнах 

Класифікувати види 

податкових пільг з 

ПДВ та акцизу, що 

застосовуються в 

країнах світу 

Презентувати результа-

ти визначення особли-

востей непрямого оподат-

кування в зарубіжних 

країнах 

Відповідальність за 

точність визначення 

особливостей непря-

мого оподаткування 

у зарубіжних країнах 

Тема 5. Оподаткування доходів фізичних осіб у зарубіжних країнах 

З’ясовувати основні прави-

ла оподаткування доходів 

фізичних осіб у зарубіжних 

країнах  

 

Визначення загаль-

них умов оподат-

кування доходів фі-

зичних осіб у зару-

біжних країнах  

 

Знання методич-

них основ визна-

чення оподаткова-

ного доходу фізич-

них осіб у зару-

біжних країнах  

Визначити особли-

вості розрахунку 

оподаткованого 

доходу фізичних 

осіб у зарубіжних 

країнах та Україні 

Презентувати результа-

ти визначення переваг 

та недоліків оподат-

кування фізичних осіб 

у зарубіжних країнах та 

Україні 

Відповідальність за 

точність визначення 

переваг та недоліків 

оподаткування фізич-

них осіб у зарубіж-

них країнах та Україні 
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Продовження додатка А 

Продовження табл. А.1 

1 2 3 4 5 6 

Тема 6. Майнові податки у зарубіжних країнах 

З’ясовувати основ-

ні  правила опо-

даткування неру-

хомого та рухо-

мого майна в зару-

біжних країнах  

 

Поняття майнового опо-

даткування. Визначен-

ня загальних умов опо-

даткування нерухомо-

го та рухомого майна в 

зарубіжних країнах 

Знання видів майнового 

оподаткування в зару-

біжних країнах. 

Знання методичних основ 

майнового оподаткуван-

ня в зарубіжних країнах 

Визначити особливос-

ті розрахунку майно-

вих податків в зару-

біжних країнах та 

Україні 

Презентувати резуль-

тати визначення пере-

ваг та недоліків майно-

вого оподаткування 

в зарубіжних країнах 

та Україні 

Відповідальність за 

точність визначення 

переваг та недоліків 

майнового оподатку-

вання в зарубіжних 

країнах і Україні 

Тема 7. Спеціальні режими оподаткування у зарубіжних країнах 

Обґрунтовувати 

переваги застосу-

вання спеціальних 

режимів оподат-

кування для еконо-

міки держави 

Поняття офшорного біз-

несу. Визначення за-

гальних умов застосу-

вання спеціальних режи-

мів оподаткування в за-

рубіжних країнах  

Знання особливостей 

функціонування офшор-

них зон. 

Знання методичних основ 

застосування спеціаль-

них режимів оподат-

кування в зарубіжних 

країнах 

Ідентифікувати та 

класифікувати види 

спеціальних режимів 

оподаткування в зару-

біжних країнах. 

 

Презентувати резуль-

тати визначення пере-

ваг та недоліків веден-

ня офшорного бізнесу 

Відповідальність за 

ідентифікацію переваг 

та недоліків ведення 

офшорного бізнесу 

Тема 8. Податкові пільги в зарубіжних країнах 

Обґрунтовувати 

наслідки застосу-

вання податкових 

пільг для еконо-

міки та соціальної 

сфери 

Визначення понять 

«податковий кредит» 

та «податкова знижка». 

Визначення загальних 

умов застосування 

податкових пільг 

Знання основних харак-

теристик нерезидента, 

методичних основ оподат-

кування нерезидентів 

Ідентифікувати види 

податкових пільг та 

особливості їх засто-

сування в зарубіжних 

країнах 

Презентувати резуль-

тати визначення особ-

ливостей застосуван-

ня податкових пільг у 

зарубіжних країнах 

Відповідальність за 

точність визначення 

переваг та недоліків 

застосування подат-

кових пільг у зару-

біжних країнах та 

Україні 
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Закінчення додатка А 

Закінчення табл. А.1 

1 2 3 4 5 6 

Тема 9. Місцеве та ресурсне оподаткування в зарубіжних країнах 

З’ясовувати основні  прави-

ла оподаткування викорис-

тання природних ресурсів 

у зарубіжних країнах  

 

Поняття ресурсного 

оподаткування. 

Визначення загальних 

умов оподаткування 

використання природ-

них ресурсів у зару-

біжних країнах 

Знання видів ресурсно-

го оподаткування у за-

рубіжних країнах. 

Знання методичних 

основ ресурсного оподат-

кування у зарубіжних 

країнах 

Визначити особ-

ливості розрахунку 

ресурсних податків 

в зарубіжних краї-

нах та Україні 

Презентувати резу-

льтати визначення 

переваг та недоліків 

ресурсного оподат-

кування у зарубіжних 

країнах та Україні 

Відповідальність 

за точність визна-

чення переваг та 

недоліків ресурс-

ного оподаткуван-

ня в зарубіжних 

країнах та Україні 

Тема 10. Організація адміністрування податків у зарубіжних країнах 

Визначати основні харак-

терні риси адміністрування 

податків у зарубіжних краї-

нах, особливості електрон-

ного адміністрування по-

датків. 

З’ясовувати характерні особ-

ливості функціонування по-

даткових служб у зарубіж-

них країнах  

Сутність та значущість 

категорій "електронне 

адміністрування подат-

ків" та "оптимізація по-

даткових зобов’язань" 

Знання методичних 

основ функціонування 

податкових служб зару-

біжних країн  

Здійснювати іден-

тифікацію переваг 

та недоліків функ-

ціонування подат-

кових служб у за-

рубіжних країнах 

та Україні 

Презентувати резу-

льтати визначення 

переваг та недоліків 

функціонування по-

даткових служб у за-

рубіжних країнах та 

Україні 

Відповідальність 

за точність визна-

чення переваг та 

недоліків функ-

ціонування подат-

кових служб у за-

рубіжних країнах 

та Україні 

 

 



55 

Зміст 

 

Вступ ............................................................................................................. 3 

1. Опис навчальної дисципліни ................................................................... 4 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни .............................................. 4 

3. Програма навчальної дисципліни ........................................................... 8 

4. Структура навчальної дисципліни ......................................................... 12 

5. Теми та плани семінарських занять ...................................................... 13 

6. Теми практичних занять ........................................................................ 15 

6.1. Приклади типових практичних завдань за темами ........................ 17 

7. Самостійна робота ................................................................................. 18 

8. Контрольні запитання для самодіагностики ......................................... 22 

9. Індивідуально-консультативна робота ................................................. 27 

10. Методи навчання ................................................................................. 28 

11. Методи контролю ................................................................................. 31 

12. Розподіл балів, які отримують студенти ............................................. 38 

13. Рекомендована література .................................................................. 45 

13.1. Основна .......................................................................................... 45 

13.2. Додаткова ...................................................................................... 46 

13.3. Інформаційні ресурси .................................................................... 47 

Додатки ....................................................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 

 

 

Робоча програма 

навчальної дисципліни 

"СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО 

ОПОДАТКУВАННЯ" 

для студентів спеціальності  

8.03050803 "Оподаткування" 

денної форми навчання 

 

 

Укладач Костяна Оксана Вікторівна 

 

 

Відповідальний за видання О. Є. Найденко  

 

 

Редактор В. О. Бутенко  

 

Коректор В. О. Бутенко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

План 2016 р. Поз. № 47 ЕВ. Обсяг 56 с. 

Видавець і виготовлювач – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А 

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру  

ДК № 4853 від 20.02.2015 р. 


