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Консультації з питань 

навчання по дисципліні 

відбуваються 

Щосереди, 17.00-18.00 год. (м. Львів,  просп. Свободи, 18, кім. 102).  

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). Також 

можливі он-лайн консультації через Microsoft Teams або Google Zoom.. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або телефонувати. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/podatkovi-systemy-zarubizhnyh-krajin 

Інформація про дисципліну Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання для розуміння підходів і чинників 

побудови податкових систем країн світу, базові принципи формування і реалізації фіскальної політики у 

країнах Великої Сімки, що дозволить здобувачам проводити порівняльну оцінку ефективності їхніх 

регуляторних інструментів з вітчизняною податковою політикою, виокремлювати позитивний досвід і 

визначати напрями його адаптації в Україні. 

https://econom.lnu.edu.ua/course/podatkovi-systemy-zarubizhnyh-krajin


 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна “Фіскальна політика країн світу” є вибірковою дисципліною з спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» для освітніх програм підготовки магістрів, яка викладається в 1 

семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі дисципліни Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з загальнотеоретичними та прикладними 

аспектами побудови податкових систем країн світу з різною економічною спрямованістю, сучасними 

тенденціями формування і реалізації фіскальної політики країн Великої Сімки, оволодіння сучасними 

підходами та інструментами проведення порівняльної оцінки ефективності фіскальних політик країн світу, 

задля пошуку напрямів адаптації виявленого позитивного досвіду в умовах вітчизняної податкової 

системи.  

Цілі навчальної дисципліни: сформувати теоретичні знання і практичні навики проведення оцінки 

внутрішніх і зовнішніх чинників становлення сучасних податкових систем країн світу, вивчити їхню 

структуру, а також особливості справляння основних бюджетоутворюючих податків; з’ясувати напрями 

формування і виконання фіскальної політики країн Великої Сімки, їхніх тенденцій розвитку та 

інструментів реалізації; розглянути особливості державного регулювання податкових систем зарубіжних 

країн; виробити вміння використовувати набуті знання для аналізу ефективності податкового регулювання 

у країнах світу для надання рекомендацій щодо впровадження виявленого позитивного досвіду у 

вітчизняну економіку.  

Література для вивчення 

дисципліни 

Основна література: 

1. Андрущенко В.Л. Податкові системи зарубіжних держав: Навчальний посібник / Андрущенко В.Л., 

Варналій З.С., Прокопенко І.А., Тучак Т.В. – К.: КондорВидавництво, 2012. – 222с. 

2. Якушик І.Д. Податки в країнах світу: довідник / Якушик І.Д., Литвиненко Я.В. – К. : “МП Леся”, 2004. 

– 480 с. 

3. Мельник В., Кощук Т. Сучасна податкова політика у країнах ЄС-15 [Електронний ресурс] / Економіка 

зарубіжних країн. – Режим доступу: file:///D:/Downloads/EkUk_2012_6_9%20(1).pdf 

4. Фіскальна політика: порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України Acquis 

Communautaire Європейського Союзу [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://just.odessa.gov.ua/files/upload/files/34.pdf 

5. Крисоватий А. І. Податкові трансформації в ЄС та податкова політика України в контексті 

євроінтеграції: моногр. / А. І. Крисоватий, В. М. Мельник, Т. В. Кощук ; за ред. д.е.н., проф. 

А.І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 236 с. 

 

Допоміжна література: 

6. Д'яконова І.І. Міжнародні фінанси: навч. посіб. / І.І. Д'яконова – 2013. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: - http://pidruchniki.ws/1842101444188/finansi/mizhnarodni_finansi_-_dyakonova_ii 

file:///D:/Downloads/EkUk_2012_6_9%20(1).pdf
https://just.odessa.gov.ua/files/upload/files/34.pdf
http://pidruchniki.ws/


 

7. Иванов Ю.Б. Системы налогообложения зарубежных стран: учеб. пособ. для студ. высших учеб. 

заведений / Иванов Ю.Б., Давыскиба Е.В. / Харьков. нац. экон. ун-т. – Х.: ИД “ИНЖЕК”, 2006. – 224 с.  

8. Литвиненко Я.В. Податкові системи зарубіжних країн: навч. посіб. / Литвиненко Я.В., Якушик І.Д. – К. 

: МАУП, 2004. – 208с. 

9. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. / Лучко М.Р., Бенько І.Д. – К. : 

Знання, 2006. – 311 с.: табл. – (Вища освіта ХНІ ст.).  

10. Пугаченко О.Б. Діяльність податкових органів у зарубіжних країнах / О.Б.Пугаченко [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: - http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/28.pdf 

 

15. Інформаційні ресурси 
11. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL:  https://www.treasury.gov.ua. 

12. Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень. URL: www.ibser.gov.ua. 

13. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL:  https://mof.gov.ua. 

14. Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: https://tax.gov.ua. 

15. Офіційні інтернет-сайти податкових органів країн світу:  

Податкова служба Великобританії. URL: http://www.inlandrevenue.gov.uk,  

Митне та податкове агентство Канади. URL: http://www.ccra-adrc.gc.ca,  

Податкове управління Німеччини. URL: http://www.finanzamt.de,  

Служба внутрішніх доходів США. URL: http://www.irs.ustreas.gov,  

Головне податкове управління Франції. URL: http://www.impots.gouv.fr,  

Внутрішньо-європейська організація податкових адміністрацій. URL: http://www.iota-tax.org 

Обсяг курсу 32 години  аудиторних. З них 16  годин лекцій, 16 годин  практичних занять та 88 годин самостійної 

роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 

знати: теоретико-прикладні аспекти формування та реалізації фіскальної політики країн світу, організації 

та функціонування їхніх податкових систем, чинники впливу на становлення сучасних податкових систем 

зарубіжних країн; особливості нарахування та сплати основних бюджетоутворюючих податків і зборів 

(індивідуального прибуткового податку, податку на прибуток корпорацій, податку на додану вартість та 

ін.) у країнах Великої Сімки; сучасні орієнтири та принципи державної податкової політики у різних 

країнах світу, структуру і повноваження їхніх органів державної влади у сфері оподаткування.  

вміти: виокремлювати та пояснювати чинники впливу на формування національних податкових систем 

країн світу, можливі їхні наслідки для економіки; аналізувати структуру податкових систем країн Великої 

Сімки, податкові елементи їхніх ключових бюджетоутворюючих податків; визначати напрями реалізації 

https://www.treasury.gov.ua/
http://www.ibser.gov.ua/
https://mof.gov.ua/
http://www.inlandrevenue.gov.uk/
http://www.ccra-adrc.gc.ca/
http://www.finanzamt.de/
http://www.irs.ustreas.gov/
http://www.impots.gouv.fr/
http://www.iota-tax.org/


 

фіскальних політик країн світу; проводити порівняльну оцінку податкових систем зарубіжних країн між 

собою та з вітчизняною податковою системою; виокремлювати позитивний досвід застосування 

інструментів податкового регулювання у різних країнах світу, надавати рекомендації щодо його адаптації 

в Україні, розробляти концептуальні засади формування та розвитку податкової системи держави. 

Ключові слова Фіскальна політика, податкова система, країни світу, країни Великої Сімки, податкове регулювання, 

податок, податкова ставка, платник податків, інструмент податкового регулювання, податкова служба. 

Формат курсу Очний 

Теми 
ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік в кінці І семестру 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу здобувачі потребують базових знань з дисциплін програми підготовки бакалаврів 

(“Податкова система”, “Податковий облік і звітність”, “Оподаткування юридичних і фізичних осіб”, 

“Фінансова система”, “Фінансовий аналіз”) достатніх для сприйняття категоріального апарату. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Презентація, лекції, практичні заняття, колаборативне навчання, проектно-орієнтоване навчання 

(проектування власної траєкторії підготовки індивідуальної роботи), дискусія, робота з тестовими та 

іншими діагностичними методиками. 

Необхідні обладнання Інформаційно-комп’ютерне забезпечення: ПК, планшет, смартфон або інший мобільний пристрій, 

проектор; Програмне забезпечення: пакет програм Microsoft Office або аналог, ПЗ для доступу в мережу 

Інтернет і для роботи з презентаціями. 



 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру за такими видами робіт:  

 практичні заняття, самостійна робота: 60% підсумкової оцінки; максимальна кількість балів 60; 

 контрольний замір (модуль): 20% підсумкової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

 ІНДЗ: 20% підсумкової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

Залік виставляється за підсумками навчання упродовж семестру.  

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що магістри виконають декілька видів письмових робіт (есе, реферати, 

пошукові роботи, індивідуальне завдання тощо).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі є підставою для її не 

зарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і 

практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів, визначених для виконання 

письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, усному опитуванні, 

самостійній роботі на основі підготовлених рефератів та інших пошукових робіт, бали за виконане 

індивідуальне завдання та контрольний замір знань (модуль). При цьому обов’язково враховуються 

присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до контрольної 

модульної роботи 

1. Сутність фіскальної політики 

2. Види фіскальної політики. 

3. Концепції походження податків  

4. Сутність податкової системи у науковому аспекті. 

5. Сутність податкової системи у національному аспекті. 

6. Чинники впливу на формування фіскальної політики держави 

7. Наукові методи дослідження фіскальної політики зарубіжних країн. 



 

8. Класифікаційні ознаки поділу податків у країнах світу. 

9. Спільні та відмінні риси податкових систем країн з різними типами економік. 

10. Передумови формування ефективної податкової політики підприємства. 

11. Місце податкового планування у процесі формування податкової політики підприємства. 

12. Документи, які виконують роль актів адміністративного і податкового права у Великій Британії. 

13. Фіскальна ефективність прямих податків у Великій Британії. 

14. Система поділу доходів громадян Великої Британії щодо адміністрування прибуткового податку. 

15. Порівняльний аналіз вітчизняної системи сплати податку на прибуток підприємств та корпоративного 

податку у Великій Британії. 

16. Сутність податку на спадщину у Великій Британії. 

17. Групи підакцизних товарів у Великій Британії. 

18. Класифікація податків у Німеччині залежно від їхнього закріплення за окремими ланками бюджетної 

системи. 

19. Податки, які перебувають у повній компетенції федерального уряду Німеччини. 

20. Класи платників прибуткового податку у Федеральній Республіці Німеччини. 

21. Особливості справляння промислового податку у Німеччині. 

22. Методи зменшення оподатковуваного прибутку при справлянні податку на прибуток корпорацій у 

Німеччині. 

23. Акцизи у Німеччині.   

24. Структура прямих податків у Франції. 

25. Ставки податку на прибуток компаній у Франції. 

26. Операції, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість у Франції. 

27. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності, що функціонує у Франції. 

28. Робота Податкової служби Франції.  

29. Структура прямих податків в Італії. 

30. Способи стягнення податків, що використовуються в Італії. 

31. Прибутковий податок з фізичних осіб, що справляється в Італії. 

32. Особливості справляння місцевого прибуткового податку в Італії. 

33. Порівняльний аналіз податку на додану вартість в країнах “Великої Сімки”.  

34. Ключові відмінності функціонування податкової системи США від інших країн світу. 

35. Принципи формування груп платників індивідуального прибуткового податку в США. 

36. Ставки податку на прибуток корпорацій у США.  

37. Мета запровадження альтернативного мінімального податку у США, його суть.  

38. Оцінка ефективності штатного податку із продаж, що справляється у США. 

39. Визначення поняття “фіскальний федералізм”. 

40. Структура федеральних податків у Канаді. 



 

41. Провінційні податки на індивідуальний дохід та на прибуток корпорацій у Канаді. 

42. Товари та послуги, які відносяться до групи підакцизних у Канаді. 

43. Відмінність між акцизним митом і акцизом, які справляються у Канаді. 

44. Орган державної влади, який здійснює адміністрування податків у Канаді. 

45. Роль Карла Шоупа у становленні податкової системи Японії. 

46. Бюджетоутворюючі податки Японії. 

47. Рівні справляння прибуткового податку та податку на прибуток корпорацій у Японії. 

48. Ставки податку на додану вартість у Японії. 

49. Товари і послуги, які відносяться до груп підакцизних у Японії. 

50. Міждержавні угоди України про уникнення подвійного оподаткування. 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

  

Силабус курсу розробила доцент Грін Ольга Володимирівна 

 



 

ДОДАТОК 

Схема курсу  
Тиж. / 

дата / 

год. 

 

Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття) лекція, 

самостійна, дискусія, 

групова робота) 

Матеріали 

 

Література. 

Ресурси в 

Інтернеті 

 

Завдання, год 

 

 

Термін 

виконання 

 

1/2 год Тема 1. Теоретичні аспекти 

формування фіскальної політики у 

країнах з різною економічною 

спрямованістю 

1. Суть та передумови становлення 

податкових систем країн світу 

2. Функції та ознаки фіскальної 

політики країн з різними типами 

економіки 

3. Залежність податкової політики 

підприємств від спрямованості 

фіскальної політики країни 

4. Класифікація податків (зборів, 

обов’язкових платежів) у 

зарубіжних країнах  

Лекція 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

1, 2,3,4,5,6,7, 

8, 9, 12, 13 

Підготовка до практичних занять 

(опрацювання лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем або питань, що 

передбачені для самостійного 

опрацювання; 

виконання домашніх завдань; 

підготовка до контрольних робіт та інших 

форм поточного контролю) 5,5 год. 

1 – 2 

тиждень 
2/2 год 

Практичне заняття: 

дискусія, групова 

робота 

3/2 год Тема 2. Фіскальна політика Великої 

Британії 

1. Сутність і становлення сучасної 

податкової системи Великої 

Британії 

2. Характеристика основних 

бюджетоутворюючих податків у 

Великій Британії 

3. Державне регулювання та 

фіскальна політика Великої 

Лекція 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

1, 2,3,4,5, 6, 

7, 8, 9,10,15 

Підготовка до практичних занять 

(опрацювання лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем або питань, що 

передбачені для самостійного 

опрацювання; 

виконання домашніх завдань; 

підготовка до контрольних робіт та інших 

форм поточного контролю) 5,5 год. 

3 – 4 

тиждень 
4/2 год 

Практичне заняття: 

дискусія, групова 

робота 



 

Британії останніх років 

5/2 год Тема 3. Фіскальна політика 

Німеччини 

1. Сутність та становлення 

податкової системи Німеччини 

2. Основні бюджетоутворюючі 

податки Німеччини 

3. Державне регулювання 

податкової системи і тенденції 

фіскальної політики Німеччини 

останніх років 

Лекція 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

1, 2,3,4,5, 6, 

7, 8, 9,10,15 

Підготовка до практичних занять 

(опрацювання лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем або питань, що 

передбачені для самостійного 

опрацювання; 

виконання домашніх завдань; 

підготовка до контрольних робіт та інших 

форм поточного контролю) 5,5 год. 

5 – 6  

тиждень 
6/2 год 

Практичне заняття: 

дискусія, групова 

робота 

7/2 год Тема 4. Фіскальна політика Франції  

1. Сутність та становлення 

податкової системи Франції 

2. Основні бюджетоутворюючі 

податки Франції 

3. Державне регулювання 

податкової системи і тенденції 

фіскальної політики Франції 

останніх років 

Лекція 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

1, 2,3,4,5, 6, 

7, 8, 9,10,15 

Підготовка до практичних занять 

(опрацювання лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем або питань, що 

передбачені для самостійного 

опрацювання; 

виконання домашніх завдань; 

підготовка до контрольних робіт та інших 

форм поточного контролю) 5,5 год. 

7 – 8 

тиждень 
8/2 год 

Практичне заняття: 

дискусія, групова 

робота 

9/2 год Тема 5. Фіскальна політика Італії 

1. Сутність і становлення сучасної 

податкової системи Італії 

2. Основні бюджетоутворюючі 

податки Італії 

3. Державне регулювання 

податкової системи і тенденції 

фіскальної політики Італії останніх 

років 

Лекція 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

1, 2,3,4,5, 6, 

7, 8, 9,10,15 

Підготовка до практичних занять 

(опрацювання лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем або питань, що 

передбачені для самостійного 

опрацювання; 

виконання домашніх завдань; 

підготовка до контрольних робіт та інших 

форм поточного контролю) 5,5 год. 

9 – 10 

тиждень 10/2 

год 

Практичне заняття: 

дискусія, групова 

робота 

11/2 

год 

Тема 6. Фіскальна політика 
Лекція 

Презентація, 

методичні 
1, 2,3,4,5, 6, 

7, 8, 9,10,15 

Підготовка до практичних занять 

(опрацювання лекційного матеріалу; 

11 – 12 

тиждень 



 

12/2 

год 

Сполучених Штатів Америки 

1. Сутність та становлення 

податкової системи США 

2. Основні бюджетоутворюючі 

податки США 

3. Державне регулювання 

податкової системи і тенденції 

фіскальної політики США останніх 

років 

Практичне заняття: 

дискусія, групова 

робота 

рекомендації вивчення окремих тем або питань, що 

передбачені для самостійного 

опрацювання; 

виконання домашніх завдань; 

підготовка до контрольних робіт та інших 

форм поточного контролю) 5,5 год. 

13/ 2 

год 

Тема 7. Фіскальна політика Канади 

1. Сутність та становлення 

податкової системи Канади 

2. Характеристика основних 

бюджетоутворюючих податків у 

Канаді 

3. Державне регулювання 

податкової системи і тенденції 

фіскальної політики Канади 

останніх років 

Лекція 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

1, 2,3,4,5, 6, 

7, 8, 9,10,15 

Підготовка до практичних занять 

(опрацювання лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем або питань, що 

передбачені для самостійного 

опрацювання; 

виконання домашніх завдань; 

підготовка до контрольних робіт та інших 

форм поточного контролю) 5,5 год. 

13 – 14 

тиждень 14/2 

год 

Практичне заняття: 

дискусія, групова 

робота 

15/ 2 

год 

Тема 8. Фіскальна політика Японії 

1. Сутність та становлення 

податкової системи Японії 

2. Характеристика основних 

бюджетоутворюючих податків у 

Японії 

3.  Державне регулювання 

податкової системи і тенденції 

фіскальної політики Японії останніх 

років 

Лекція 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

1, 2,3,4,5, 6, 

7, 8, 9,10,15 

Підготовка до практичних занять 

(опрацювання лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем або питань, що 

передбачені для самостійного 

опрацювання; 

виконання домашніх завдань; 

підготовка до контрольних робіт та інших 

форм поточного контролю) 5,5 год. 

15 – 16 

тиждень 16/2 

год 

Практичне заняття: 

дискусія, групова 

робота 

 


