
Дисципліна Міжнародне оподаткування 

Рівень ВО другий (магістерський)  

Курс 2 

Обсяг 3,0 кредити  

Мова викладання  українська 

Кафедра Обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Податковий 

менеджмент» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріалом таких дисциплін «Фінансовий 

облік 1», «Фінансовий облік 2», «Система оподаткування», 

«Менеджмент», «Податкова система». 

Що буде вивчатися Міжнародне оподаткування: теоретичні основи, сутність, 

особливості; Міжнародна податкова конкуренція: теорія та 

практика; Подвійне оподаткування: поняття, характеристики, 

механізми усунення; Методи та алгоритми розробки міжнародної 

податкової стратегії підприємства. Міжнародне податкове 

планування; Офшорні центри в системі міжнародного 

оподаткування; Принципи та підходи роботи з офшорними 

компаніями. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

формування у студентів системи знань та основ, методів і 

прийомів 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, вирішувати наукові і 

прикладні проблеми при здійсненні податкового планування 

діяльності суб’єкта господарювання у динамічному середовищі. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

1 Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та 

знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки 

та управління 

2. Знати теорію, методику і практику формування облікової 

інформації за стадіями облікового процесу і контролю для 

сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами 

господарювання з урахуванням професійного судження 

3. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням 

потреб менеджменту суб’єктів господарювання 

4. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування 

діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого 

податкового законодавства 

5. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та 



оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з 

метою їх оптимізації 

6. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх 

у професійну діяльність та господарську практику 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

- Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

- Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності)  

- Цінування та повага різноманітності та мультикультурності  

- Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

- Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні 

підходи щодо організації обліку, контролю, планування та 

оптимізації податкових розрахунків  

-  Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 

стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику 

та/або асиметричності інформації  

- Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 

 



 


