
Назва дисципліни  
Міжнародне оподаткування 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу. 

Денне відділення. 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини». 

ОПП  «Міжнародний бізнес» 

4 курс,  8 семестр. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Кафедра: Міжнародного бізнесу та економічної теорії 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, 

к.е.н. Лєгостаєва О.О. 

Контакти: ауд. 3-76, 3-78 (Центральний корпус), 

ec_teor@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Наявність фахових знань студентів, спроможність до 

аналізу та синтезу; здатність до практичного застосування 

теоретичних знань 

Опис 

Мета дисципліни. 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 

Завдання дисципліни - вивчення принципів, елементів і 

етапів міжнародного оподаткування,  розуміння студентами 

законодавчих актів, принципів розвитку та механізмів 

регулювання податкових систем різних країн; вміння 

використовувати студентами знання про оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності України у процесі 

інтеграції її економіки в сучасні світові господарські 

структури на практиці.  

Очікувані результати навчання.  

Студенти повинні  

знати: особливості формування податкової політики 

провідних країн з розвинутою економікою;  види податків в 

країнах світу; особливості податкових систем провідних країн 



світу;  сучасні тенденції процесів оподаткування в умовах 

міжнародної економічної інтеграції, глобалізації. 

вміти: визначати та аналізувати основні показники 

системи оподаткування в країнах світу;  класифікувати види 

податків в них; визначити засади сучасної системи 

оподаткування міжнародної діяльності, принципи її формування 

та розвитку у світовій практиці. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Теорія і практика 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. Ввізне мито. Особистості сплати мита в Європейському 

Союзі 

Тема 6. Врегулювання міжнародного подвійного оподаткування 

Тема 7. Оподаткування іноземних інвестицій 

Тема 8.  Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування 

 

Методи контролю результатів навчання 

Присутність на лекціях, наявність конспектів, опитування 

та письмові завдання на семінарах (практичних), написання 

контрольної роботи та розрахункової роботи, залік 

Мова викладання.  Українська 

 

 

 

 

 

 

 

 


