
МІЖНАРОДНИЙ ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

 

Мета курсу – отримання знань з організації та функціонування систем та 
механізмів міжнародного податкового менеджменту; податкових відносин на 
макро- і мікро рівнях держав та на рівні світового господарства, особливостей їх 
розвитку на сучасному етапі, а також методів їх регулювання.   

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Міжнародна 
економіка, Міжнародне податкове право, Податкова система, Міжнародний 
менеджмент, Управління ЗЕД тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: засвоєння необхідного понятійного апарату і питань теорії 
і практики міжнародного оподаткування, організації і методики сплати податків 
і податкових платежів в контексті нормативно-законодавчих актів, що 
регулюють цей процес; вивчення зарубіжного досвіду організації податкових 
систем як найважливіших важелів державного регулювання господарства країн.  

Програмні результати навчання: 
знати: особливості податкової системи як науки, понятійно-категоріальний 
апарат і основи оподаткування, фіскальні інструменти регулювання 
податкового менеджменту; 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; особистості сплати мита в Європейському 
Союзі та в Україні;  порядок сплати соціальних податків у різних країнах світу;  
вміти: 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; самостійно працювати з 
науковою літературою, писати аналітичні письмові роботи по курсу, готувати і 
представляти презентації, вести дискусію; 
володіти: теоретичними основами формування та уніфікації структури і 
принципів оподаткування у системах світового співтовариства; розумінням 
засад устрою податкових систем закордонних країн та принципів їх побудови та 
методиками податкового планування і прогнозування. 

Зміст навчальної дисципліни: 
       МІЖНАРОДНЕ ОПОДАТКУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, СУТНІСТЬ, 

ОСОБЛИВОСТІ. Глобалізація як основа міжнародного бізнесу. Загальна 
характеристика міжнародного бізнесу і податкового менеджменту. Досвід 
організації податкового менеджменту в різних країнах. Теорія і практика 
міжнародного оподаткування. Особливості податкових систем різних країн 
світу. Податок на додану вартість у міжнародній торгівлі: Європейський союз. 



Прибуткове оподаткування на міжнародному рівні. Подвійне оподаткування: 
поняття, характеристики, механізми усунення. Принципи міжнародного 
оподаткування. Поняття міжнародного подвійного оподаткування Механізми 
усунення подвійного оподаткування. Конвенція про усунення подвійного 
оподаткування Врегулювання міжнародного подвійного оподаткування.  
Причини виникнення міжнародного оподаткування. Визначення міжнародного 
оподаткування у вузькому та широкому розумінні. Цілі міжнародного 
оподаткування. Глобалізація та інтеграція: вплив на міжнародне оподаткування. 
Міжнародна податкова конкуренція: теорія та практика. Сутність міжнародної 
податкової конкуренції. Причини виникнення міжнародної податкової 
конкуренції. Переваги та недоліки впливу міжнародної податкової конкуренції 
на розвиток національних податкових систем. Порівняльний аналіз податкових 
систем різних країн світу та легкості ведення бізнесу.  

     МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ РОЗРОБКИ МІЖНАРОДНОЇ ПОДАТКОВОЇ  
СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Особливості оподаткування інвестиційної 
діяльності на міжнародному рівні. Оподаткування дивідендів нерезидентів. 
Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування. Поняття офшорних 
центрів та податкових гаваней: тотожності та відмінності. Класифікація 
офшорних центрів. Офшорні центри в міжнародному податковому плануванні. 
Основні види діяльності офшорних компаній. Порівняльний аналіз офшорних 
зон світу. Юрисдикції з помірним оподаткуванням і нетипові офшорні центри. 
Принципи та підходи роботи з офшорними компаніями. Імпортна схема роботи. 
Експортна схема роботи. Давальницька схема роботи. Агентська схема роботи. 
Лізингова схема роботи. Схема використання нематеріальних активів. Схема 
продажу бізнесу. Схема володіння активами. Вільні економічні зони. Ввізне 
мито. Особистості сплати мита в Європейському Союзі та Україні. Світовій 
досвід сплати соціальних податків Міжнародне податкове планування. Сутність 
міжнародної податкової стратегій підприємства. Принципи побудови 
міжнародної податкової стратегій підприємства. Міжнародне податкове 
планування та планування податкових видатків: сутність та відмінність 
категорій. Організація міжнародних ділових операцій. Стратегія і планування в 
системі міжнародного податкового менеджменту. Морально-етичні та 
фіскально-соціологічні аспекти міжнародного податкового менеджменту. 
Перспективи міжнародного податкового менеджменту. 

    Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 20 годин аудиторних занять і 85 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 

 


