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Мета дисципліни 
отримання знань з організації та 

функціонування систем та механізмів 

міжнародного оподаткування 



Завдання навчальної дисципліни 

вивчення теоретичних основ формування та 

уніфікації структури і принципів оподаткування у 

системах світового співтовариства, розуміння 

засад устрою податкових систем закордонних 

країн та принципів їх побудови та оволодіння 

методиками податкового планування і 

прогнозування. 



Компетентності дисципліни згідно  

ОПП Міжнародні економічні відносини 
загальні:  

 ЗК 2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, генерувати нові ідеї.  

 ЗК 3. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, брати участь у розробці проектів, мотивувати 
людей рухатися до мети, бути наполегливим у досягненні поставлених завдань і взятих обов’язків, 
діяти соціально відповідально і свідомо.  

 ЗК 4. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності 

 ЗК 9. Здатність працювати в команді та автономно, навички міжособистісної взаємодії. 

фахові: 

 ФК 4. Уміння розробляти елементи продуктової, цінової, збутової, кредитної та інвестиційної, 
зовнішньоекономічної політики суб’єктів господарювання.  

 ФК 5. Здатність застосовувати базові знання у сфері міжнародних економічних відносин з 
використанням нормативно-розпорядчих документів, нормативно-правових актів, довідкових 
матеріалів. 

 ФК 8. Здатність оцінювати масштаби діяльності транснаціональних компаній та їх позиції на світових 
ринках.  

 ФК 9. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання 
міжнародної торгівлі. 

 ФК 16. Здатність здійснювати процедуру експортного/імпортного контролю. 

 ФК 19. Володіти методами, прийомами та інструментарієм оцінки результатів функціонування та 
розвитку економічних систем на мікро, мезо, макрорівнях. 

 



Програмні результати дисципліни згідно  
ОПП Міжнародні економічні відносини 

 ПРН 3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію, 
ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, 
використовуючи інноваційні підходи та сучасні технології, програмне забезпечення з 
метою розв’язання практичних завдань з МЕВ. 

 ПРН 5. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері 
міжнародних відносин. ПРН 6. Приймати обґрунтовані рішення, працювати самостійно і 
в команді, брати на себе ініціативу та відповідальність, мотивувати та керувати роботою 
інших для досягнення поставлених цілей забезпечувати якість виконуваних робіт, 
аргументувати результативність економічної діяльності у мінливому середовищі 

 ПРН 10. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, 
грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, 
вести прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали з 
метою формування пропозиції налагодження міжнародних економічних відносин на 
всіх рівнях їх реалізації 

 ПРН 17. Застосовувати базові знання, аналізуючи теорії, принципи, засоби й 
інструменти реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. 

 ПРН 20. Застосовувати на практиці знання конвенцій Міжнародної організації праці, 
процесів міжнародного поділу праці, міграції робочої сили, міжнародних моделей 
ринку праці. 

 



Тематичний план дисципліни 

 Тема 1. Теорія і практика міжнародного оподаткування. 

 Тема 2. Особливості податкових систем різних країн світу. 

 Тема 3. Податок на додану вартість у міжнародній торгівлі.  

 Тема 4. Прибуткове оподаткування на міжнародному рівні. 

 Тема 5. Врегулювання міжнародного подвійного оподаткування.  

 Тема 6. Особливості оподаткування інвестиційної діяльності на 
міжнародному рівні. Оподаткування дивідендів нерезидентів. 

 Тема 7. Оподаткуванням у вільних економічних зонах та 
офшорних центрах. 

 Тема 8. Ввізне мито. Особистості сплати мита в Європейському 
союзі та Україні. 

 Тема 9. Світовій досвід сплати соціальних податків. 

 



Методика викладання, форми та 

методи навчання  

 лекції (інформативні, проблемні); 

  практичні заняття (інформативні, аналітичні, 

проблемні); 

  активні методи навчання (ділові ігри; міні-

конференції; семінари проблемного 

характеру, дискусії та інші). 

 дидактичні (мозкові атаки; рольові ігри). 

 



Організація поточного модульного контролю 

знань здобувачів вищої освіти передбачає:  

виконання здобувачами вищої освіти завдань у формі: 

 усної відповіді; 

 розв’язування задач та ситуацій; 

 написання рефератів; 

 виконання індивідуальних завдань 

 розв’язування тестових та контрольних 

 завдань 

 



Навчально-методичне, наукове  

та інформаційне забезпечення 

Засвоєння здобувачами вищої освіти  навчальної 

програми дисципліни „Міжнародне оподаткування” 

забезпечується: 

 висвітленням фундаментальних основ дисципліни на 

планових лекціях та веденням конспекту лекцій 

здобувачами вищої освіти; 

 використанням методів прогнозування  явищ в 

податковій сфері під час читання лекцій і проведення 

практичних занять; 

 використанням теоретичних, статистичних, 
ілюстративних матеріалів при виконанні студентами 

індивідуальних навчально-дослідних завдань  

 



Дякую  

за  

увагу! 


