
Міністерство освіти і науки України 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

 
Кафедра статистики, обліку та аудиту 

 
 
 
 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 
 

Проректор з науково-педагогічної 
роботи  

 
_________________________________ 

 
                                                                          “______”__________________20____р                                                                               

                                                                         
 
 

 
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
_Податкові системи зарубіжних країн 

(назва навчальної дисципліни) 
 

 
рівень вищої освіти ______перший (бакалаврський)____________ 

галузь знань ____07 «Управління та адміністрування»__________ 

спеціальність ___071_ «Облік  і оподаткування»_______________ 

освітня програма ____ «Облік і оподаткування»________________ 

спеціалізація _____________________________________________ 

вид дисципліни____нормативна_____________________________ 

факультет ________економічний____________________________ 

 
 
 

 
 
 

2018 / 2019 навчальний рік 



 2 

      Програму рекомендовано до затвердження вченою радою факультету 
економічного факультету Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна   22 червня  2018 р,  протокол № 7 
 

                 
 
 

 
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Глушач Юлія Станіславівна, ст.викладач кафедри 

статистики, обліку та аудиту  

 
 
 
 
 
Програму схвалено на засіданні кафедри статистики, обліку та аудиту 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
 
Протокол від 21.06.2018 року № 9 
Завідувач кафедри  статистики, обліку та аудиту__________  (Соболєв В.М.) 
                                                                                     (підпис)    (прізвище та ініціали )          
“_____”___________________ 2018___ р  
          
 
 
 
 
 
 
 
            Програму погоджено методичною комісією економічного факультету 
 
Протокол від 21.06.2018 року № 9 
 
 
Голова методичної комісі       ____________                      (Євтушенко В.А.)       
                                                              (підпис)                           (прізвище та ініціали)          

 
 
 
 
 
 
 



 3 

ВСТУП 
 

    Програма навчальної дисципліни “Податкові системи зарубіжних країн” складена 
відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалавра 
напряму   071 «Облік та оподаткування» 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: визначити особливості податкових систем 
зарубіжних країн з різною економічною спрямованістю: командно-адмінистративною або 
ринковою. Визначення цих особливостей дає можливість застосувати світовий досвід при 
організації податкової системи в Україні та запобігти тих помилок та негативних випадків, які 
характерні для інших держав. 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: набуття теоретичних знань з основних 
елементів податкової системи, з принципів і вимог щодо її організації і формування податкової 
політики, з видів податків та їх класифікації, з особливостей та ознак податкових систем країн з 
різною економічною спрямованістю. 
 
1.3. Кількість кредитів - 5 

 
1.4. Загальна кількість годин - 150 
  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна  
 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

1-й 1-й 
Семестр 

2-й 2-й 
Лекції 

32 год. 2 год. 
Практичні, семінарські заняття 

32 год.  
Лабораторні заняття 

Не передбачено  
Самостійна робота 

86 год. 148 год. 
в т.ч. індивідуальні завдання  

Не передбачено  
 

1.6. Заплановані результати навчання 
Знати : 
- сутність та елементи податкової системи, характеристику об’єкту та суб’єкту оподаткування; 
- принципи та вимоги до організації податкової системи; 
- етапи розвитку податкової системи в Україні; 
- класифікацію податків за різними ознаками та методику розрахунків окремих податків; 
- обов’язки та права платників податків; 
- строки та способи стягнення податків, внесків та обов’язкових платежів; 
-причини порушень податкового законодавства та види податкових покарань за них; 
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- сутність податкової політики підприємства. 
- загальні особливості та ознаки податкових систем країн з різною економічною спрямованістю 
Вміти: 

- розраховувати окремі податки та платежі; 
- розробляти податковий календар 

 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
       

Тема 1. Теоретичні та методологічні засади організації податкових систем у 
країнах світу 

Податкова система, її сутність та місце в загальній фінансовій стратегії держави. 
Елементи податкової системи та їх зміст. Об’єкти та суб’єкти оподаткування; їх 
характеристика. Законодавча база податкової системи, вимоги до неї та принципи 
організації. Роль та місце держави в організації податкової системи. 

Податкова система в Україні та її зміст. Етапи її розвитку. Законодавча та нормативна 
база системи оподаткування та її характеристика. Класифікація податків за різними 
ознаками. Методика розрахунку окремих податків та її зміст. Обов’язки платників податків 
та їх права. Строки та способи стягнення податків, внесків та обов’язкових платежів. 
Причини порушень податкового законодавства та види покарань за них. 
Податкова політика підприємства та її сутність. Мета та завдання її в сучасних умовах 
розвитку економіки України. Методи планування податкових платежів на підприємстві та 
контроль за виконанням плану. Розробка податкового календаря та його значення для 
ефективної діяльності підприємства. Пільги щодо податків підприємства та їх види. 
Можливості зменшення розмірів податкових платежів з урахуванням чинного 
законодавства України. 
 

Тема 2. Загальні особливості та ознаки податкових систем країн з різною 
економічної спрямованістю 

Податкові системи різних країн та особливості їх розвитку у ХХ ст. Загальні ознаки 
податкових систем країн з різною економічною орієнтацією. 

Економічна теорія Кейнса, її зміст та характеристика як теоретичної бази; застосування 
цієї теорії при розробці державної податкової політики. Модифікації економічної теорії 
Кейнса в сучасних умовах та їх вплив на розробку податкових систем. 

Економічна теорія Лафера та її характеристика. Особливості застосування цієї теорії при 
розробці державної податкової системи. 

Складові податкових систем різних країн та особливості окремих її елементів. 
Державне регулювання податкових систем у різних країнах та їх зміст. Методи 

впливу держави на економічну ефективність підприємства та їх характеристики. Пільги, 
які надаються підприємствам, та принципи їх надання. Вільні економічні зони та 
особливості сплати податків у цих зонах. 

Податкова політика підприємства в різних країнах та особливості її розробки. Основна 
мета та завдання розробки податкової політики в різних країнах. Податкова культура 
платників податків, внесків та обов’язкових платежів. 
 

Тема 3. Податкова система Сполучених Штатів Америки  
Податкова система США як важливий інструмент державного впливу на розвиток 

економіки та господарську діяльність підприємств. Податки як основні джерела фінансових 
ресурсів державного та місцевих бюджетів. Стимулююча роль податків та методи її 
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застосування в державному регулюванні підприємницької діяльності, заінтересованості у 
впрова-дженні нових технологій та обладнання, передового досвіду. Федеральний бюджет 
США, його структура та місце податкових платежів у ньому.  Прибутковий податок з 
фізичних осіб: порядок нарахування, строки сплати та варіанти розрахунку. Відрахування 
на соціальне страхування та їх зміст.  Податок на доходи корпорацій та їх місце в загальній 
системі податків; методика розрахунку цього податку. Акцизні збори та їх характеристика, 
мито та ін. 

Податки, які сплачуються в бюджети штатів, та їх характеристика. Податки з 
юридичних осіб: на доходи корпорацій; на надприбуток; від продажу капітальних активів; 
на майно; прибутковий з громадян; на споживання; на ділову активність та ін. 

Податки та збори, які сплачуються в бюджети штатів. Види та структура податків: 
на готельне обслуговування; на комунальні послуги; на угоди та ін. 
 

Тема 4. Система оподаткування в Канаді  
Податкова система Канади та її рівні — федеральний, провінційний, місцевий. Джерела 

отримання доходів бюджетів усіх рівнів та їх характеристика. 
Прибутковий податок з громадян, методика його розрахунку та порядок сплати. 

Пільги, які надаються щодо цього податку, та їх соціально-економічне значення. Ставки 
сплати податку та їх залежність від об’єкта отримання (федеральний або провінційний 
бюджет), місця сплати та ін. Податок на приріст ринкової вартості активів та його сутність. 

Податок на прибуток юридичних осіб та пільги щодо цього податку. Стимулювання 
через систему податків розвитку науково-технічного прогресу, розвитку 
підприємництва в окремих районах (наприклад, окремих північних), стимулювання 
розвитку сільського господарства, фермерського господарства та ін. Податок з продажів 
та його сутність. Податок на товари та послуги і його характеристика. 

Провінційні податки та збори, їх сутність. Місцевий податок з роздрібних продажів та 
його ставки. Особливості податкових систем у провінціях Канади. 

Система координації податків у Канаді та її здійснення в сучасних умовах. 
 

 
Тема 5. Система оподаткування у Великобританії  
Історія розвитку податкової системи Великобританії у XVI–XX ст. та її етапи. 

Економічні теорії англійських економістів (Ф. Бекон, У. Петті та ін.). Принципові підходи 
до побудови податкової системи в державі. 

Податкова система Великобританії та основні групи податків, їх характеристика. 
Прямі податки та їх види. Прибутковий податок з громадян та особливості методики 

його розрахунку. Пільги щодо прибуткового податку. Ставки цього податку, особливості 
їх застосування. Податок на прибуток корпорацій та тенденції його зміни. Ставки податку 
на прибуток та їх особливості. Податок на спадщину та методика його розрахунку. По-
даток на соціальне страхування та особливості оподаткування ним. 

Непрямі податки Великобританії та їх види. Податок на додану вартість та його 
характеристика. Акцизи та порядок їх сплати. Мито, гербовий збір, податок з ігорного 
бізнесу та інші податки. 

Місцеві податки та збори: на майно, подушний та інші, які встановлюються в кожному 
графстві; їх відмінності. 
 

Тема 6. Податкова система Німеччини  
Історія розвитку податкової системи Німеччини у XIX–XX ст. та характеристика 

основних її етапів. Сучасна податкова система та принципи її побудови. 



 6 

Види податків, з яких складаються податкові платежі. Прибутковий податок і 
особливості його розрахунку та сплати в Німеччині. Податки: з фізичних осіб — на 
додану вартість; промисловий; з корпорацій; на майно; поземельний; при купівлі землі; 
страхові внески; на спадщину; автомобільний; на утримання пожежної охорони; мито; 
акцизи та ін. 

Державне регулювання податків у Німеччині. 
 

Тема 7. Система оподаткування в Австрії  
Система оподаткування в Австрії та її характеристика. Об’єкти та суб’єкти оподаткування. 

Оподаткування юридичних осіб та види податків, які вони сплачують. Залежність 
податків та розміру ставок оподаткування від виду підприємства та форми його власності. 
Податки на операції з капіталом та їх види. Пільги для окремих підприємств та платників 
податків. Податок на прибуток підприємств. Податок на фонд заробітної плати. Податок на 
підприємницьку діяльність. 

Оподаткування фізичних осіб та види податків, які вони сплачують. Прибутковий 
податок з громадян та особливості його розрахунку в Австрії. Види стягнення 
прибуткового податку та їх характеристика. Ставки прибуткового податку та пільги, які 
надаються при його нарахуванні та сплаті. Податок на майно та особливості його 
розрахунку. Способи стягнення податку на майно та їх види (згідно з декларацією, “у 
джерела” та ін.). 

Податок на додану вартість та методика його розрахунку. Податки: еквівалентний; на 
нерухомість; на забудовані земельні ділянки; на спадщину та дарування; акцизи; гербові 
збори. Інші податки та особливості їх сплати в Австрії.  

Тема 8. Система оподаткування у Франції 
Податкова система Франції та її характеристика. Види податків та класифікація їх за 

групами. 
Податок на додану вартість та методика його нарахування; особливості сплати. Пільги, 

які надаються при сплаті цього податку, та особливості їх застосування. Мито: його 
основна мета та особливості застосування в державі. Прибутковий податок з корпорацій 
та його розрахунок. 

Прибутковий податок з фізичних осіб та його місце в загальній податковій системі. База 
оподаткування цього податку та методика розрахунку. Соціальні відрахування, дохід, 
отриманий від операцій з нерухомістю, з цінними паперами та іншим майном. Податок на 
власність та методика його розрахунку. 

Інші федеральні податки та збори Франції, особливості їх розрахунку. 
Місцеві податки та збори; їх види.  
Тема 9. Податкові системи Італії та Іспанії 
Історичний аспект розвитку та становлення податкової системи Італії; особливості 

застосування державою різних податків залежно від обставин, які складались. Сучасна 
податкова система Італії та Іспанії, її характеристика. Податки з фізичних осіб та їх 
характеристика. Прибутковий податок, його характеристика та особливості розрахунку. 
Оподаткування доходу від земельної власності, від капіталу, від підприємницької 
діяльності. 

Податки з юридичних осіб та їх види. Прибутковий податок з юридичних осіб та 
напрямки його сплати (у загальнодержавний та місцеві бюджети). Непрямі податки та їх 
характеристика. Податок на додану вартість; акцизи та їх застосування в Італії. Інші 
податки та збори Італії, їх характеристика. 

Способи стягнення податків. Правопорушення податкового законодавства в Італії та 
покарання за це. 
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Податкова реформа Іспанії в 70-х роках ХХ ст. та її зміст. Організація податкової 
служби держави та її ефективність. Об’єкти оподаткування та їх характеристика. 
Державний контроль податкової система та організація його в сучасних умовах. 

Рівні податкової системи Іспанії та їх характеристика. Джерела формування державного 
бюджету за рахунок податків. 

Прибутковий податок з фізичних осіб; методика його розрахунку та сплати. Пільги, які 
надаються платникам прибуткового податку. Особливості обкладання цим податком 
залежно від статусу платника (резидент чи нерезидент). Податок на додану вартість та 
особливості його сплати в Іспанії. 

Податки та збори, які сплачуються в місцеві бюджети: їх види, особливості нарахування 
та сплати. Особливості місцевого оподаткування залежно від території. Податковий 
контроль та ефективність його здійснення в Іспанії. 
 

Тема 10. Податкові системи Бельгії, Нідерландів та Люксембургу  
Особливості податкової системи Бельгії. Види податків, які сплачують юридичні особи 

— податок з корпорацій. Особливості його сплати залежно від організаційно-правової 
форми підприємства, а також від статусу платника (резидент чи нерезидент). Пільги, які 
може отримати підприємство при сплаті цього податку. Податок на додану вартість та 
особливості його сплати. 

Персональний прибутковий податок з резидентів Бельгії та особливості його сплати. 
Суб’єкти оподаткування в Нідерландах та їх характеристика. Юридичні особи; податки, 
які вони сплачують. Податок на прибуток, приріст капіталу та особливості його розрахунку 
й сплати. Оподаткування підприємств залежно від його організаційно-правової форми. 
Пільги, які надаються платникам податків. Інші податки, які сплачують юридичні особи. 

Податки, які сплачують фізичні особи в Нідерландах, та особливості їх розрахунків. 
Податкова система Люксембургу та її особливості. Податки, які сплачують 

юридичні особи, та обов’язкові платежі. Податок на прибуток та особливості його сплати; 
методика розрахунку бази оподаткування та ставки податку. 

Оподаткування фізичних осіб в Люксембурзі та його особливості.  
                                                                        
Тема 11. Податкові системи країн СНД  
Для самостійного вивчення. 
 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 
Назва  розділів 

і тем 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1 -  
Тема 1 .Теоре- 
тичні та методо- 
логічні засади 
організації 
податкових 
систем в країнах 
світу 

18 

6 4   8       

Тема 2. Загальні 
особливості та 
ознаки 

18 
6 4   8       
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податкових 
систем країн з 
різною 
економічної 
спрямованістю 
СР №1 2  2          
Тема 3. 
Податкова 
система США 

12 
2 2   8       

Тема 4. Система 
оподаткування в 
Канаді 

12 
2 2   8       

Тема 5.Система 
оподаткування у 
Великобританії 

12 
2 2   8       

Тема 6. Подат 
кова система 
Німеччини 

12 
2 2   8       

СР№2 2  2          
Тема 7 .Система 
оподаткування в 
Австрії 

12 
2 2   8       

Тема 8 .Система 
оподаткування у 
Франції 

12 
2 2   8       

Тема 9. Податкові 
системи Італії та 
Іспанії 

10 
2 2   6       

Тема 10. 
Податкові 
системи Бельгії, 
Нідерландів та 
Люксембургу 

10 

2 2   6       

Тема 11. Подат 
кові системи 
країн СНД 

16 
4 2   10       

СР№3 2  2          
Разом 150 32 32   86       

 
4.Теми семінарських занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 
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1. Тема 1. Теоретичні та методологічні засади організації 
податкових систем у країнах світу 

(семінарське заняття) 
1. Зміст та характеристика податкової системи. 
2. Податки як складова податкової системи та їх види. 
3. Методи розрахунку розміру сплати окремих видів податків та 

особливості їх стягнення. 
4. Податкова політика підприємства та етапи її розробки. 

 

4 

2. Тема 2. Загальні особливості та ознаки податкових систем 
країн з різною економічної спрямованістю 

1. Зміст теорії Кейнса в частині побудови податкової політики 
держа-ви. 

2. Теорія А. Лафера як економічна база побудови податкової 
політики держави. 

3. Особливості податкових систем країн з командно-
адміністративним напрямком економічного розвитку. 

4. Особливості податкових систем країн з ринковим напрямком 
еко-номічного розвитку. 

5. Податкова політика підприємства та особливості її побудови 
залеж-но від податкової системи, яка діє в державі. 

4 

 СР№1 2 
3 Тема 3. Податкова система Сполучених Штатів Америки  

1. Характеристика податкової системи США та історичний 
аспект її побудови. 

2. Особливості податкової системи США. 
3. Податки, які сплачують фізичні особи, та їх характеристика. 
4. Податки, які сплачують юридичні особи в бюджети різних рівнів 

2 

4 Тема 4. Система оподаткування в Канаді 
1. Особливості системи оподаткування в Канаді, яка діє в 

сучасних умовах. 
2. Податки та збори, які надходять до федерального 
бюджету.  
3. Податкові платежі до провінційного бюджету. 
4. Особливості координаційної діяльності держави та регулювання 

по-даткових платежів. 

2 

5 Тема 5. Система оподаткування у Великобританії 
1. Прибутковий податок з громадян та особливості його 

розрахунку та сплати у Великобританії. 
2. Податок на прибуток підприємств та методика його 
розрахунку.  
3. Податок на додану вартість та його зміст. 
4. Місцеві податки та збори, їх характеристика. 

2 

6 Тема 6. Податкова система Німеччини 
1. Особливості податкової системи Німеччині. 
2. Податки з юридичних осіб та їх характеристика.  
3. Податки з фізичних осіб. 
4. Регулювання податкової системи Німеччині. 

2 

 СР№2 2 
7 Тема 7. Система оподаткування в Австрії 2 
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1. Федеральні податки та їх місце в загальній системі 
оподаткування в Австрії. 

2. Види податків в Австрії та їх характеристика. 
3. Пільги, які мають підприємства при сплаті окремих видів 
податків. 
4. Оподаткування фізичних осіб та його особливість. 

8 Тема 8. Система оподаткування у Франції 
1. Сучасна податкова система Франції та її 
характеристика.  
2. Непрямі податки та їх місце в бюджетній системі 
Франції.  
3. Прямі податки, їх види та особливості розрахунку. 
4. Місцеві податки та збори, особливості їх застосування. 

2 

9 Тема 9. Податкові системи Італії та Іспанії 
1. Податкові система Італії та Іспанії, їх особливості.  

 2. Оподаткування фізичних осіб в Італії.  
 3. Оподаткування юридичних осіб в Італії. 
 4. Організаційна структура податкової служби Іспанії. 
 5. Особливості оподаткування юридичних та фізичних осіб 

залежно від територіальної ознаки. 

2 

10 Тема 10.Податкові системи Бельгії, Нідерландів та Люксембургу 
1.Особливості податкової системи Бельгії: вида податків та  
особливості  їх  сплати.  

  2. Оподаткування фізичних та юридичних осіб в Нідерландах. 

2 

11 Тема 11. Податкові системи країн СНГ 2 
 СР№3 2 

Разом 32 
 

 
5. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Підготовка до семінарського заняття та написання рефератів за 
темою: «Теоретичні та методологічні засади організації 
податкових систем у країнах світу» 

8 

2 Підготовка до семінарського заняття та написання рефератів за 
темою: «Загальні особливості та ознаки податкових систем країн 
з різною економічної спрямованістю» 

8 

3 Підготовка до семінарського заняття та написання рефератів за 
темою: «Податкова система Сполучених Штатів Америки» 

8 

4 Підготовка до семінарського заняття та написання рефератів за 
темою: «Система оподаткування в Канаді» 

8 

5 Підготовка до семінарського заняття та написання рефератів за 
темою: «Система оподаткування у Великобританії» 

8 

6 Підготовка до семінарського заняття та написання рефератів за 
темою: «Податкова система Німеччини» 

8 

7 Підготовка до семінарського заняття та написання рефератів за 
темою:  «Система оподаткування в Австрії» 

8 

8 Підготовка до семінарського заняття та написання рефератів за 
темою:  «Система оподаткування у Франції» 

8 
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9 Підготовка до семінарського заняття та написання рефератів за 
темою:  «Податкові системи Італії та Іспанії» 

6 

10 Підготовка до семінарського заняття та написання рефератів за 
темою:«Податкові системи Бельгії, Нідерландів та Люксембургу» 

6 

11 Підготовка до семінарського заняття та написання рефератів за 
темою:«Податкові системи країн СНГ» 

10 

 Разом: 86 
 
 
6. Індивідуальні завдання ( не передбачено навчальним планом) 
 

7. Методи контролю 
Оцінювання знань, умінь та навичок студентів включає ті види занять, які згідно з 

програмою навчальної дисципліни «Податкові системи зарубіжних країн» передбачають 
лекційні й семінарські заняття, самостійні роботи та виконання контрольної роботи за 
навчальним планом. 

Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться в наступних формах: 
- оцінювання роботи і знань студентів під час семінарських занять; 
- складання проміжного контролю знань (самостійних  та тестових завдань); 
- оцінювання виконання та захист контрольної роботи, яка передбачена навчальним 

планом; 
- складання іспиту. 

Критерії оцінювання знань для дисципліни «Податкові системи зарубіжних країн» 
Порядок оцінювання знань студентів, розроблений: і впроваджений в навчальний процес 

у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна унормовує основні принципи 
організації поточного, підсумкового та семестрового контролю знань студентів з усіх видів 
виконуваних робіт (теоретична підготовка, робота на семінарах, самостійна аудиторна робота, 
наукова робота тощо), а також методику переведення показників академічної успішності 
студентів ХНУ імені В.Н.Каразіна в національну шкалу. 

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі навчання. Вони 
визначають відповідність рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам 
нормативних документів щодо вищої освіти. 

Поточний контроль знань студентів  
Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення семінарських 

занять,самостійних аудиторних робіт, перевірки рефератів та творчих завдань з підготовки 
презентацій і розробки тестів за визначеною тематикою і має на меті перевірку рівня 
підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

Об’єктами поточного контролю є: 
♦ активність та результативність роботи студента протягом семестру над вивченням 

програмного матеріалу дисципліни; 
♦ відвідування занять; 
♦ підготовка рефератів та презентацій з визначеної тематики; 
♦ складання проміжного контролю (виконання самостійних та контрольної роботи); 
Контроль систематичного виконання самостійної роботи та активності на семінарських 

заняттях проводиться за такими критеріями: 
▪ розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 
▪ ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 
▪ ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з 

питань, що розглядаються; 
▪ творчий підхід при виконанні рефератів та підготовки презентацій і тестових завдань;  
▪ логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в 
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аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та 
робити висновки.  

Проміжний контроль рівня знань передбачає виявлення опанування студентом 
лекційного матеріалу та вміння застосування його для розв’язання тестових завдань..  

Проміжний контроль проводиться у вигляді опитування студентів з питань теми, 
написання самостійних робіт (теоретичні питання,тести), перевірки  творчих завдань 
(рефератів, тестів, презентацій), виконання контрольної роботи, що передбачена навчальним 
планом.  
 Оцінювання знань студентів здійснюється за принципами 

1) правильні відповіді на питання даної теми на семінарських заняттях – до 5 балів за тему; 
2) самостійна робота (відповідь на теоретичні питання, тестування) – до 15 балів; 
3) контрольна робота (теоретичне питання, тестові завдання)- до 10 балів; 

Підсумкове оцінювання знань студентів за семестр виводиться з кількості набраних 
балів за поточний контроль (60%) та іспиту (40%). 
До складання екзамену допускають студентів, що мають задовільну кількість балів зі 

складених тестів з основних навчальних елементів поточного контролю. 
Екзамен здійснюють за екзаменаційними білетами, які містять 3 завдання (одне 

теоретичне питання, тести та одне практичне завдання). Вони дають можливість здійснити 
оцінювання знань студента за дисципліною «Податкові системи зарубіжних країн» (рис. 1).  

     

 
 
  Критерії оцінювання на екзамені: 
Оцінювання знань студента проводиться за чотирирівневою шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно). За екзамен студент може отримати максимум 40 балів: 
1. Для отримання оцінки «відмінно» (35-40 балів) студент повинен: 
• укластися у встановлений строк підготовки відповіді; 

Додаток 19 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 
Факультет економічний  
Спеціальність Облік та оподаткування 
Спеціалізація  
Семестр       2 
Форма навчання денна 
Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень):бакалавр 
Навчальна дисципліна:  Податкові системи зарубіжних країн 
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ (ЗАВДАННЯ) № 1 ∗ 

 
1.Теоретичні питання:   

1.1. Види податків за методом їх встановлення.  
1.2. Акцизи в податковій системі Канади: об’єкт, база оподаткування, ставки, особливості стягнення.  
2. Тести: 
1) 
2) 
… 
… 
20) 

Затверджено на засіданні кафедри ______________ 
протокол № ______ від  “______” ________ 20____ р. 
 
Завідувач кафедри ____________________ (Соболєв В.М.) 
    підпис 
Екзаменатор     _______________________ (Глушач Ю.С.) 
    Підпис 

∗ Кількість балів за кожне з питань відповіді: 1.1 - 10; 1.2.-10; 2 - 20 
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• викласти теоретичний матеріал чітко, коротко, зв’язано й обґрунтовано;  
• навести вірне рішення тестових завдань. 
2. Для одержання оцінки «добре» (25-34 балів) студент повинен: 
• укластися у встановлений строк підготовки відповіді; 
• викласти теоретичний матеріал обґрунтовано й зв’язано; 
• можливі помилки при відповіді на тести. 
3. Для отримання оцінки «задовільно» (15-24 балів) студент повинен: 
• викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі; 
• можливі помилки при розв’язанні тестів. 
4. Оцінку «незадовільно» (1-14 балів) отримують студенти, відповіді яких можуть бути 

оцінені нижче вимог, сформульованих у попередньому пункті. 
Кожне завдання екзамену оцінюється окремо, що зазначається в білетах. Якщо одна з 

оцінок «незадовільно», то загальна оцінка не може бути вищою за «задовільно». 
Диференціація відповідей на екзаменаційний білет у максимальних балах проводиться за 
шкалою, що наведена у таблиці 4: 

Таблиця 4 
№ питання Максимальна кількість 

балів 
Зміст відповіді 

1.1. 10  Глибокі знання учбового матеріалу 
1.2. 10 Глибокі знання учбового матеріалу 

 
2(2.1-2.20) 

 
20 

У логічній послідовності знайти відповідь на 
тестові завдання серед запропонованих варіантів 

 
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається як загальна оцінка, яка 

враховує оцінки з кожного виду контролю (оцінки проміжного контролю за роботу протягом 
семестру та оцінка за результатами підсумкового екзамену).  

У відповідності до набраних студентом балів оцінка знання матеріалу проводиться за 
чотирирівневою системою згідно з Методикою переведення показників успішності знань 
студентів. 
                                    8. Схема нарахування балів 

         Поточне тестування та самостійна робота 

   КР 

Підсумковий 
контроль 
(екзамен) 

Загальна 
сума балів 

     Теми   1 - 2   Теми 3- 6 Теми 6-11   

Семінар СР№1 Семінар СР№2 
 

СР №3( рефераті, 
презентацїї, тести) 

  

5 15 5 15              10 10 
40 100 

40   
min-20 min-5 min-5 min-20 min-50 

 
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 
протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 

70-89 добре  
50-69 задовільно  
1-49 незадовільно не зараховано 
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                    9. Рекомендована література 
 

Основна література 
Нормативно-законодавча база: 
 1. Конституція України. — К.: Український центрправничих студій, 2006. — 125 с. 
2. Податковий кодекс України [із змінами, внесеними згідно із Законом 2856 -17] від 23.12.2010 
№ 2856 –VI 
3. Про державну податкову службу в Україні: Закон країни від 4 грудня 1990 №509//ВВР 
УРСР.- 19991.- №6.- С.37. 
4. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон України від 14 травня 
1999 року №332-14-ВР (із змінами і доповненями). 
5. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних 
шляхом: Закон України від 28.11.2002.№249-IV. 
6. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1992 №959-XII 
7. П р о  о п о д а т к у в а н н я  п і д п р и є м с т в : З а к о н  У к р а ї н и  в і д  2 8  
т р а в н я  1 9 9 5  № 3 3 4 / 9 4 - В Р  
8. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22 травня 1997 №283-97-ВР (із 
змінами і доповненнями). 
9 .  П р о  п о д а т о к  з  д о х о д і в  ф і з и ч н и х  о с і б :  З а к о н  к р а ї н и  
в і д  2 7  л и с т о п а д а  2 0 0 3  №  1 3 4 4 -  I V -  В Р ( із змінами і доповненнями). 
10. Закон України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних 
машин i механізмів” від 18.02.97 № 75/97-ВР (iз змінами та доповненнями) // Уряд. кур’єр. — 
1997. — 27 берез. (№ 55–56). 
11. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 № 283/97-ВР 
(із змінами та доповненнями) // Уряд. кур’єр. — 1997. — 12 черв. (№ 105–106). 
12. Закон України “Про систему оподаткування” від 18.02.97 № 77/97-ВР (iз змінами та 

доповненнями) // Голос України. — 1997. — 25 берез. (№ 52). 
  
Навчальні посібники: 

1. Податкові системи зарубіжних країн: монографія / за ред. Проф. В.І Сидорова. – Х.: 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. - 260 с. 

2. Бечко П.К. Податкова система: навч.посіб. / П.К.Бечко.-К.,2006.-368 с. 
 

Допоміжна література 
1. Андрущенко В.Л. Податкові системи зарубіжних країн. /В.Л. Андрущенко, О.Д.Данілов.-

К.: ВД Комп’рпрес, 2004. - 240 с. 
2. Ботвинова Е. Налогообложение в зарубежных странах / Е.Ботвинова.-М., 2001. 
3. Буряковский В. В., Кармазин В. Я., Каламбет С. В., Водолазская О. А. Налоги: Учеб. 

пособие. — Днепропетровск: Пороги, 1998. — 611 с. 
4. Варналія З.С. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія 

/В.П.Мельник, Л.Л.Тарантул, З.С.Варналій та ін.- К.: Знання України, 2008.- 675 с. 
5. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування по-даткової системи // 

Eкономіст. — 1998. — № 7–9. — С. 120–123. 
6. Гега П., Доля Л. Основи податкового права: Навч. посіб. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 

1998. — 273 с. 
7. Глухой В. В., Дольдэ И. В. Налоги: теория и практика. — СПб.: Спец. лит., 1996. — 

285 с. 
8. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. 

пособие. — К.: МАУП, 2000. — 128 с. 
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9. Дернберг Р. Л. Международное налогообложение: Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ, 1997. 
— 375 с. 

10. Міжнародне оподаткування: навч. посіб.Козака Ю.Г.,Сліпа В.М.-К.: Центр навч. літ-ри, 
2004.-156 с. 

 
 Періодична печать: 
1. Водянников О.Усунення подвійного оподаткування. Як одержати вигоду з міжнародних 
договорів / О.Водянников, Н.Перестюк // Бухгалтерія.-2001.- № 25/2(440).-С.21-27. 
2. Дмитренко Г.В. Податкова система Європейського Союзу / Г.В.Дмитренко // Вісник 
Української Академії державного управління при Президентові України.- 2003. 

 
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 

1. Гід по податковим системам світу[ Електронний ресурс] . URL: http:// www.pkf.com 
2. Офіційний світовий сайт податкових та фінансових систем [Електронний  ресурс].- URL: 
www.worldwide-tax.com 

 
 

http://www.worldwide-tax.com/
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