
МІЖНАРОДНА ПОДАТКОВА СИСТЕМА 
 

Мета курсу ˗ розкрити сутність системи оподаткування сучасних 
підприємств в Україні та світі; дослідження практичних проблем податкового 
законодавства; засвоєння принципів побудови податкової системи, 
особливостей нарахування і сплати податків. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Міжнародна податкова система» 
пов’язаний з такими дисциплінами, як: «Бізнес-аналіз», «Міжнародне 
економічне право», «Оподаткування», «Управління ЗЕД», «Основи 
економічної теорії», тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: формування у студентів спеціальних теоретичних та 
практичних навичок з питань механізму оподаткування фізичних і 
юридичних осіб; основних принципів побудови вітчизняної та міжнародної 
податковоих систем;  особливостей реалізації податкової політики в Україні 
та світі. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні положення податкового регулювання, в повній мірі 
практичні проблеми податкового законодавства; принципи побудови 
податкової системи, особливості нарахування і сплати податків; 
вміти: обчислювати основні види податків; аналізувати вплив існуючих 
податкових інструментів на розвиток і функціонування підприємств; 
використовувати знання в галузі оподаткування для прийняття раціональних 
економічних рішень на рівні підприємства або галузі; здійснювати пошук та 
аналіз необхідної інформації з різних джерел; аргументувати власну позицію 
в ході обговорення проблем оподаткування;  
володіти:  знаннями, що стосуються системи оподаткування та її функцій, 
досконало знати законодавчо-нормативну податкову базу, вміти 
розраховувати податкові зобов’язання і обирати найбільш економічно вигідні 
для підприємств системи оподаткування. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 
Історія виникнення податків. Суть податкової системи, податкова політика, 
види податків. Принципи побудови податкової системи. Функції податків. 
Облік платників податків.  
Структура державної фіскальної служби. Завдання державної фіскальної 
служби. Функції державної фіскальної служби. Прямі податки. Податок на 
прибуток підприємств. Платники податку на прибуток, ставка податку, 
визначення об’єкту оподаткування. Фінансовий результат. Податкові різниці. 
Амортизація основних засобів з метою визначення розміру податку на 



прибуток. Пільги щодо сплати податку на прибуток. Розрахунок суми 
податку на прибуток. Податковий період.  
Розвиток податкової системи у світі та умови створення податкових 
союзів в Європі, Америці, Африці, Азії. Об'єкти оподаткування митом. 
Поняття митної вартості товарів та методи її визначення. Види та ставки 
мита. Справляння мита та порядок його перерахування до бюджету. Основні 
концепції перекладення податків.  Процес та модель складного перекладення 
податків. Еластичність податкової системи.  Співвідношення прямого та 
непрямого оподаткування у державах з розвиненою та слаборозвиненою 
економікою. 
Платники податку на доходи фізичних осіб. Об’єкт і база оподаткування. 
Особливості визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних 
осіб. Ставки ПДФО. 
Інтеграція України в Європейську податкову систему. Рух капіталів у 
країнах. Розширення торговельних операцій, діяльності з надання послуг, 
будівництва як розвиток банківсько-фінансової співпраці суб’єктів 
господарської діяльності. Нові економічні процеси та їх вплив на 
міждержавну податкову систему. Угоди України про уникнення подвійного 
оподаткування. 
Особливості правового регулювання оподаткування у країнах Європейського 
Союзу. Особливості розвитку світового суспільства в системі економічних 
відносин як фактор впливу на формування податкової політики держави і 
регіонів. Стягнення податків громадами у Франції. Особливості стягнення 
податків за категорії осіб, які займаються різними видами діяльності. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
90 годин, у т.ч. – 34 годин аудиторних занять і 56 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


