
 

Інформаційна довідка 

 

 

1. Вид і назва: навчальна дисципліна ПОДАТКОВА СИСТЕМА 

 

2. Код: шифр дисципліни ПП Н.01 
 

3. Тип: нормативна  

 

4. Рівень: третій (підготовки доктора філософії)  

 

5. Семестр, в якому викладається: 3 
 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 6,0  

 

7. Лектор (викладач): к.е.н., доц. М.Ю. Карпушенко 

 

8. Результати навчання, вміти: творчо і діалектично оцінювати суспільні явища, що 

відбуваються в умовах ринкової економіки, вміння працювати із законодавчим та 

інструктивним матеріалами, науковими та навчальними літературними джерелами. 

 

9. Дисципліни, на які спирається сучасні інформаційні технології у науковій 

діяльності, сучасні методи викладання у вищій школі. 

 

10. Зміст: Змістовний модуль 1. Особливості податкової системи України та 

міжнародної практики оподаткування. Змістовний модуль 2. Податковий 

менеджмент, контроль та адміністрування 
 

11. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, обговорення тем, 

дискусійні методи, самостійна робота з навчальною літературою, тестування.  

 

12. Мова навчання: українська  



Information note 
 

 

1. Type and title: academic discipline: TAX SYSTEM 

 

2. Code: the code of the discipline ПП Н.01 

 

3. Type: normative  

 

4. Level: third (Doctor of Philosophy)  

 

5. The semester in which it is taught: 3 
 

6. Credits ЄКТС: 6,0  

 

7. Lecturer (lecturer): Candidate of Economic Sciences, M.Y. Karpushenko 

 

8. Learning outcomes: to be able to: creatively and dialectically evaluate social phenomena 

occurring in a market economy, the ability to work with legislative and instructional 

materials, scientific and educational literary sources. 

 

9. Disciplines, which are based Modern information technologies in scientific activity. 

Modern methods of teaching in higher education. 

 

10. Content: Module 1. Features of the tax system of Ukraine and international tax practice. 

Module 2. Tax management, control and administration 

 

11. Forms and methods of teaching: lectures, practical classes, discussion of topics, 

discussion methods, independent work with educational literature, testing. 

 

12. Language of education: Ukrainian  



Информационная справка 

 

 

1. Вид и название : учебная дисциплина НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА 

 

2. Код: шифр дисциплины ПП Н.01 

 

3. Тип: нормативная  

 

4. Уровень: третий (подготовки доктора философии) 

 

5. Семестр, в котором читается: 3 
 

6. Количество кредитов ЄКТС : 6,0  
 

7. Лектор (преподаватель) : к.е.н., доц. М. Ю. Карпушенко 

 

8. Результаты обучения, уметь: творчески и диалектически оценивать 

общественные явления, которые происходят в условиях рыночной экономики, 

умения работать с законодательным и инструктивным материалами, научными и 

учебными литературными источниками. 

 

9. Дисциплины, на которые опирается Современные информационные технологии 

в научной деятельности. Современные методы преподавания в высшей школе. 

 

10. Содержание: Содержательный модуль 1. Особенности налоговой системы 

Украины и международной практики налогообложения. Содержательный модуль 2. 

Налоговый менеджмент, контроль и администрирование 
 

11. Формы и методы обучения: лекции, практические занятия, обсуждения тем, 

дискуссионные методы, самостоятельная работа с учебной литературой, 

тестирование.  

 

12. Язык обучения : украинская  
 


