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Предмет навчальної дисципліни 

Податкові відносини на макро- і мікро рівнях держав та на рівні світового господарства, 

особливості їх розвитку на сучасному етапі, а також методи їх регулювання. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Отримання знань з організації та функціонування систем та механізмів міжнародного 

оподаткування. 

Основні завдання 

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. 

 

Місце навчальної  дисципліни в навчальному процесі підготовки бакалаврів 

Вивчення навчальної дисципліни ‟Міжнародне оподаткування” ґрунтується на знанні  таких 

навчальних дисциплін як ‟Бюджетна система”, ‟Податкова система”, ‟Фінанси”, ‟Фінанси 

підприємств”, ‟Гроші і кредит”, ‟Банківська система” та передує науково-дослідній практиці та 

виробничій (переддипломній) практиці. 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати: 

‒ теоретичні та організаційні основи міжнародного оподаткування;  

‒ діюче податкове законодавство країн світу;  

‒ теоретичні основи подвійного оподаткування; 

‒ діючі міжнародні умови щодо міжнародних актів про запобігання подвійного 

оподаткування;  

‒ теоретичні основи з питань офшорних центрів і вільних економічних зон;  

‒ особливості сплати мита в Європейському Союзі та в Україні; 

‒ порядок сплати соціальних податків у різних країнах світу. 

б) уміти: 

‒ працювати з основними законодавчими актами, які регулюють міжнародне 

оподаткування;  

‒ розуміти засади устрою податкових систем закордонних країн та принципів їх 

побудови; 

‒ критично аналізувати окремі ланки податкової системи України і зарубіжних країн. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Теорія і практика міжнародного оподаткування 

Тема 2. Особливості податкових систем різних країн світу 

Тема 3. Податок на додану вартість у міжнародній торгівлі: Європейський союз 

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. Юрисдикції з помірним оподаткуванням і нетипові офшорні центри 

Тема 8. Вільні економічні зони 

Тема 9. Ввізне мито. Особистості сплати мита в Європейському Союзі та Україні 

Тема 10. Світовій досвід сплати соціальних податків 

 

Кафедра: Державних та місцевих фінансів 



Мова викладання: українська 

Форма організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття, практичні заняття 

Форма підсумкового контролю: залік 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, к.е.н. Попович Д.В. 
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