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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Дисципліна «Міжнародне оподаткування» передбачає вивчення фундаментальних 

теоретичних основ міжнародного оподаткування, практики застосування угод про уникнення 

подвійного оподаткування та використання методів міжнародного податкового планування. 

забезпечує розуміння тенденцій розвитку і функціонування системи міжнародного оподаткування, а 

також теоретичних і практичних навичок, які пов'язані із застосуванням фіскальних технологій в 

зарубіжних країнах в умовах ведення міжнародного бізнесу в Україні та українського бізнесу на 

міжнародному ринку. В результаті вивчення курсу аспіранти повинні знати фундаментальні основи 

міжнародного оподаткування, Модельну конвенцію ОЕСР, систему міжнародних угод про 

уникнення подвійного оподаткування, вміти аналізувати сукупність податкових ризиків для бізнесу 

і держави, правильно обирати податкову стратегію компаній в межах чинного податкового 

законодавства, мати навички виявляти і оцінювати проблеми податкових наслідків при аналізі 

конкретних практичних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення з урахуванням діючого 

податкового законодавства.  

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабо

раторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання 
Оцінюва

ння 

2 семестр 

Тема 1. Міжнародне 

оподаткування: 

теоретичні основи, 

сутність, особливості 

 

2/2 Знати особливості визначення 

предмета міжнародного 

оподаткування, міжнародних 

угод у сфері оподаткування та 

податкових систем різних країн 

світу. 

Робота з 

джерелами і 

базами даних.  

Підготовка 

презентації. 

Виконання 

тестового 

контролю. 

7 

Тема 2. Міжнародна 

податкова конкуренція: 

теорія та практика 

2/2 Розуміти поняття, суть, 

особливості, види і міжнародної 

податкової конкуренції. 

Суб'єкти і об'єкти, цілі 

міжнародної податкової 

Робота з 

масивом 

джерел і 

ділова гра. 

Виконання 

7 
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конкуренції та етапи її 

розвитку. Знати визначення 

концепції податкового 

(фіскального) суверенітету 

неупередженого міжнародного 

оподаткування.  

тестового 

контролю. 

Тема 3. Міжнародне 

податкове право 

2/2 Знати поняття, предмет, 

джерела та основні категорії 

міжнародного податкового 

права, межі податкової 

юрисдикції держави і 

екстериторіальність в 

оподаткуванні. 

Робота з 

джерелами і 

базами даних. 

Виконання 

тестового 

контролю. 

7 

Тема 4. Основні 

принципи 

міжнародного 

оподаткування 

2/2 Розуміти етапи формування 

основних принципів 

міжнародного оподаткування та 

основні проблеми їх визначення 

Сутність і зміст основних 

принципів оподаткування. 

Підготовка 

аналітичної 

записки. 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Відповіді на 

питання.  

7 

Тема 5.Міжнародне 

подвійне 

оподаткування 

2/4 Ознайомитися з причинами 

виникнення міжнародного 

подвійного (багаторазового) 

юридичному оподаткуванню. 

Знати підстави виникнення 

подвійного економічного 

оподаткування і механізми та 

способи його усунення.  

Робота з 

джерелами і 

базами даних. 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Підготовка 

презентації. 

7 

Тема 6. Міжнародне 

податкове планування 

2/4 Розуміти поняття міжнародного 

податкового його завдання та 

види.  Знати основні способи 

мінімізації оподаткування 

фізичних і юридичних осіб та їх 

характеристику.  

Ділова гра. 

Виконання 

тестового 

контролю. 

 

7 

Тема 7. Методи та 

алгоритми розробки 

міжнародної податкової 

стратегії суб’єктів 

господарювання  

2/4 Знати сутність та принципи 

побудови міжнародної 

податкової стратегій 

підприємства. Дослідити види 

спеціалізованих базових 

компаній (БК) 

внутрішньофірмової структури. 

та способи мінімізації податків.  

Вибір, розбір 

і презентація 

складних 

кейсів. 

Виконання 

тестового 

контролю. 

7 

Тема 8. Офшорні 

центри в системі 

міжнародного 

оподаткування 

2/4 Розуміти сутність офшорного 

бізнесу та ознайомитися з 

поняття офшорних зон. Знати 

фінансовий механізм офшорної 

компанії. 

Робота з 

джерелами і 

базами даних. 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Підготовка 

презентації. 

7 

Тема 9. Оподаткування 

іноземних інвестицій 

2/2 Ознайомитися з податковою 

політикою різних держав у 

стимулюванні інвестицій. Знати 

особливості оподаткування 

Участь у 

діловій грі. 

Виконання 

тестового 

7 



доходів від інвестиційної 

діяльності та способи 

мінімізації податків.  

контролю. 

Тема 10. Заходи 

мінімізації ухилення 

від оподаткування та 

розмивання податкових 

баз 

2/4 Знати правові норми ЄС та дані 

Глобального форуму з 

прозорості та обміну 

інформацією для податкових 

цілей та ОЕСР. Розуміти 

загальносвітову динаміка і 

масштаби ухилення від сплати 

податків, види зловживань, 

зміст та стан імплементації в 

Україні рекомендації FATF. 

Вибір, розбір 

і презентація 

складних 

кейсів. 

Виконання 

тестового 

контролю. 

 

7 

Всього за семестр 70 

Екзамен 30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання тестового контролю 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати, презентації  та 

наукові доповіді повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів/заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


