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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Оподаткування в системі міжнародних відносин
Викладач (-і) к.е.н., викл. Мацьків В.В.

Контактний телефон 
викладача

+38(063)4129818

E-mail викладача Gy40k1986@gmail.com
Формат дисципліни Очний
Обсяг дисципліни 5 кредитів EСTS 
Посилання  на  сайт
дистанційного навчання

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій
2. Анотація до курсу

Навчальна дисципліна «Оподаткування в системі міжнародних відносин» комплексно роз-
криває актуальні питання, пов’язані з організацією системи оподаткування у сфері між-
народних відносин. Студенти  отримують  теоретичні  знання  і  практичні навички  щодо
вивчення  теоретичних  та  організаційних  основ  міжнародного оподаткування,  а  також
ознайомлення з податковими системами різних країн.

3. Мета та цілі курсу 
Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Оподаткування  в  системі  міжнародних
відносин»  є  формування  у  студентів  комплексу  знань  та  вмінь  у  сфері  міжнародного
оподаткування, що надасть можливість самостійно здійснювати дослідження національних
податкових  систем  світу  в  умовах  глобалізації,  розв’язувати  складні  спеціалізовані  та
управлінські завдання з усунення механізмів подвійного оподаткування.

4. Результати навчання (компетентності)
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно
навченим; здатність  дискутувати,  аргументовано обстоювати свої думки та переконання,
правильно  оцінювати,  вибирати  та  аналізувати  інформацію  з  різних  джерел,  робити
правильні та обґрунтовані висновки; здатність приймати обґрунтовані рішення;  здатність
визначати  теоретичні  та   організаційні  основи  міжнародного   оподаткування;  здатність
аналізувати  діюче   податкове  законодавство  країн  світу;  здатність  визначати  основи
подвійного оподаткування; здатність визначати діючі  міжнародні умови щодо міжнародних
актів про запобігання подвійного оподаткування; здатність визначати теоретичні  основи з
питань  офшорних  центрів  і   вільних  економічних  зон;  здатність  визначати  особливості
сплати мита в  Європейському Союзі   та  в  Україні;  здатність  визначати порядок сплати
соціальних податків у різних країнах  світу.

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу 150 год.

Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 32 год.
семінарські заняття / практичні / лабораторні 32 год.
самостійна робота 86 год.

Ознаки курсу

Семестр Спеціальність
Курс
(рік

навчання)

Нормативний /
вибірковий

VIII 072«Фінанси,
банківська  справа

IV вибіркова



та страхування»
Тематика курсу

Тема, план Форма
заняття

Літер
атура

Завдання,
год

Вага
оцінки

Термін
виконання

Тема 1.  Теоретичні та організа-
ційні  засади  міжнародного
оподаткування 
Принципи  міжнародного
оподаткування.  Податкове
законодавство  Європейського
Союзу. Міжнародні угоди у сфері
оподаткування.  Організація
економічного  співробітництва  та
розвитку  та  роль  Модельної
конвенції ОЕСР щодо податків на
доходи і капітал.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[5] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема 2. Податкові системи клю-
чових  торгівельних  партнерів
України 
Характеристика  експортно-
імпортний  операцій  України  за
географічною  класифікацією.
Податкова  система  Німеччини
Податкова  система  Китаю.
Податкова  система  Польщі..
Податкова  система  Білорусі.
Податкова  система  Туреччини.
Податкова система РФ. 

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[1,3] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

15
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  3.  Міжнародна  податкова
конкуренція 
Сутність  та  передумови  між-
народної  податкової  конкурен-ції.
Міжнародні рейтинги оцінювання
якості  функціонуван-ня
податкових  систем  країн  світу
(Paying  Taxes,  Tax  Attractiveness
Business).  Інструменти  міжнарод-
ної податкової конкуренції. Форми
міжнародної податкової конкурен-
ції.  Наслідки  міжнародної
податкової конкуренції.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[6] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

15
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема 4. Подвійне оподаткування 
Економічний  зміст  подвійного
оподаткування.  Форми  подвійного
оподаткування.  Міжнародні

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[4,8] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом



ініціативи  у  сфері  подвійного
оподаткування.

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття
Тема  5.  Агресивне  податкове
планування 
Сутність агресивного податкового
планування.  Міжнародні
інструменти  та  ініціативи  щодо
виявлення  схем  агресивного
податкового  планування.  На-
ціональна  практика  усунення
агресивного податкового планува-
ння. Податкова інверсія.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[59] Опрацювати
лекційний
матеріал,

підготувати
ся до

семінарсько
го заняття,

пройти
тестування

до
попередніх

тем

15
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  6.  Розмивання
оподатковуваної бази й виведен-
ня прибутку  з-під  оподаткуван-
ня (BEPS Base erosion and profit
shifting)   
Зміст  плану  BEPS  та  характери-
стика  його  елементів.  Мережа
покриття  плану  BEPS.  BEPS  і
Україна.  Передумови,  прогрес  та
наслідки плану BEPS.

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[2,7] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

10
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема 7. Уникнення та ухилення
від оподаткування 
Економічна сутність уникнення та
ухилення  від  податків.  Форми та
способи  ухилення  від  податків.
Схеми  уникнення  оподаткування.
Міжнародні  ініціативи  у  сфері
протидії ухилення від оподаткува-
ння. 

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[3,10] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

15
балів

До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  8.  Офшорні  центри  в  си-
стемі міжнародного оподаткува-
ння 
Поняття  офшорних  центрів  та
податкових гаваней: 
тотожності та відмінності 
Класифікація офшорних центрі 
Офшорні центри в міжнародному
податковому плануванні 
Основні  види  діяльності  офшо-
рних компаній

Лекція,
семінар-

ське
заняття

[5,8] Опрацюва
ти

лекційний
матеріал,

підготуват
ися до

семінарсь
кого

заняття

15
балів

До
підсумковог

о заняття



6. Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як середньо

арифметичне 100 балів протягом семестру
та 100 балів за екзамен

“відмінно” –  студент  демонструє
повні  і  глибокі  знання  навчального
матеріалу,  достовірний  рівень  розвитку
умінь  та  навичок,  правильне  й
обґрунтоване  формулювання  практичних
висновків, наводить повний обґрунтований
розв’язок  прикладів  та  задач,  аналізує
причинно-наслідкові  зв’язки;вільно
володіє науковими термінами;

“добре” – студент демонструє повні
знання  навчального  матеріалу,  але
допускає  незначні  пропуски  фактичного
матеріалу,  вміє  застосувати  його  до
розв’язання конкретних прикладів та задач,
у  деяких  випадках  нечітко  формулює
загалом  правильні   відповіді,  допускає
окремі  несуттєві  помилки  та  неточності
розв’язках; 

“задовільно” –  студент  володіє
більшою частиною фактичного матеріалу,
але викладає його не досить послідовно і
логічно,  допускає  істотні  пропуски  у
відповіді,  не  завжди  вміє  правильно
застосувати набуті  знання до розв’язання
конкретних прикладів та задач, нечітко, а
інколи  й  невірно  формулює  основні
твердження  та  причинно-наслідкові
зв’язки; 

“незадовільно” – студент не володіє
достатнім рівнем необхідних знань, умінь,
навичок, науковими термінами.

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану,
студент виконує одну контрольну роботу,
яка  є  допуском  до  складання  іспиту.
Головна мета  її  –  перевірка  самостійної
роботи  студентів  в  процесі  навчання,
виявлення  ступеня  засвоєння  ними
теоретичних  положень  курсу.   При
розв’язанні  задач  студент  має  детально
вказувати,  яким  саме  був  хід  його
роздумів,  якими  формулами  він
користувався.

Семінарські заняття Семінарське,  практичне  заняття
проводиться  з  метою  формування  у
студентів  умінь  і  навичок  з  предмету,
вирішення  сформульованих   завдань,  їх
перевірка  та  оцінювання..  За  метою  і
структурою  семінарські,  практичні



заняття  є  ланцюжком,  який  пов'язує
теоретичне  навчання  і  навчальну
практику  з  дисципліни,  а  також
передбачає  попередній  контроль  знань
студентів.  Оцінка  за  семінарське,
практичне  заняття  враховується  при
виставлення  підсумкової  оцінки  з
дисципліни

Умови допуску до підсумкового контролю – оцінка за поточне тестування (10
балів);

– оцінка за відповіді на всі основні
та  додаткові  запитання  під  час
аудиторних занять (60 балів);

– оцінка за контрольну роботу (20
балів);

– оцінка за самостійну роботу (10
балів).

7. Політика курсу
-  самостійне  виконання  навчальних  завдань,  завдань  поточного  та  підсумкового

контролю результатів  навчання (для  осіб  з  особливими освітніми потребами ця  вимога
застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,
відомостей;

-  надання  достовірної  інформації  про  результати  власної  навчальної  (наукової,
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».

Засвоєння  пропущеної  теми  лекції  з  поважної  причини  перевіряється  під  час
складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується
студентом (співбесіда, реферат тощо). 

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини
пропуску,  студент  відпрацьовує  згідно  з  графіком  консультацій.  Поточні  ,,2”,  отримані
студентом  під  час  засвоєння  відповідної  теми  на  практичному,  семінарському  та
лабораторному  занятті  перескладаються  викладачеві,  який  веде  заняття  до  складання
підсумкового контролю з  обов'язковою відміткою у журналі  обліку роботи академічних
груп.

8. Рекомендована література
1. Андрущенко  В.Л.,  Варналій  З.С.,  Прокопенко  І.А.,  Тучак  Т.В.  Податкові  си-

стеми зарубіжних держав : навч. посіб. за заг. ред. П.В. Мельника. К.:Кондор. 2012. 222с
2. Д’якова І. І. Міжнародні фінанси / І. І. Д’якова, Ф.О. Журава,  М. І. Макаренко. К.:

КНЕУ, 2013. 548 с. 
3. Карлін  М.І.  Міжнародне  оподаткування:  Навчально-методичний  посібник.  –  Те-

рнопіль: 2013. – 360 с. 
4. Литвиненко Я. В., Якушик І. Д. Податкові системи зарубіжних країн: Навчальний

посібник / Я. В. Литвиненко, І. Д. Якушик. – К.: МАУП, 2005. – 208 с. 
5. Міжнародне оподаткування : навч. посіб. для студ. економіч.  спец. / В.І. Грушко,

Ю.О. Махортов, Н.А. Телічко, В.М. Бородачова; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса
Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – 382 с.

6. Педь І.В. Податкова конкуренція: Монографія. К., 2009. 
7. Податковий кодекс України №2755-VI від 02.12.2010 [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755  -  17   
8. Податкові системи зарубіжних країн: навчальний посібник / М. І. Карлін. К.: Ви-

давничий дім «КОНДОР», 2018. 368 с. 
9. Протидія  агресивному податковому плануванню: світовий досвід  та  виклики для
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України : монографія / авт. кол. : С. С. Брехов, В. І. Коротун, О. Є.Сушкова, Н. В. Новицька,
та ін. ; за заг. ред. С. С. Брехова та В. І. Коротуна / Ун-т ДФС України, Наук.-дослідний ін-т
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