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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Моделі міжнародного оподаткування» є складовою циклу спеціальної 

підготовки докторів філософії галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071  

«Облік і оподаткування» освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування». 

Анотація навчальної дисципліни: 
 Моделі міжнародного оподаткування (Models of international taxation) – це сукупність 

об’єктів, методів, форм та нормативно-правового забезпечення побудови податкових відносин 

на макро- і мікро рівнях держав та на рівні світового господарства. Міжнародне оподаткування 

зорієнтовано на усвідомлення основ динамічного розвитку тенденцій з гармонізації податкових 

систем і податкової політики між усіма країнами світу, й особливо тих, що входять у 

міжнародні регіональні угруповання й об’єднання. 

Дисципліна «Моделі міжнародного оподаткування відіграє важливу роль у забезпеченні 

наукових інтересів аспірантів в частині набуття знань і навичок для  вирішення наукових і 

прикладних проблем при здійсненні податкового планування діяльності суб’єкта 

господарювання у динамічному середовищі та буде сприяти розвитку наукового світогляду 

аспіранта. 

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: «Моделі 

міжнародного оподаткування» як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять 

та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Фінанси», «Міжнародна 

економіка», «Облік в зарубіжних країнах», «Право», «Облік та фінансова звітність за 

міжнародними стандартами», «Аудит сталого розвитку», «Інформаційні системи і технології 

обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації економіки» та інших навчальних 

дисциплін циклу професійної підготовки. 

Мета вивчення дисципліни –  формування у аспірантів сучасного економічного 

мислення і системи теоретичних знань і практичних навичок з організації та функціонування 

моделей і механізмів міжнародного оподаткування, що дасть можливість самостійно 

здійснювати дослідження національних податкових систем світу в умовах глобалізації, 

розв’язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання з усунення механізмів подвійного 

оподаткування.  

Завдання (навчальні цілі) дисципліни - формування у аспірантів знань і вмінь щодо 

основ формування та уніфікації структури і принципів оподаткування у системах світового 

співтовариства, розуміння засад устрою податкових моделей міжнародного оподаткування та 

принципів їх побудови та оволодіння методиками податкового планування і прогнозування, 

формування у аспірантів наукових інтересів щодо сучасної політики різних держав світу та 

проблем міжнародного оподаткування та здатності працювати в міжнародному контексті.  

Предметом дисципліни є теоретичні і практичні засади побудови податкових відносин 

на макро- і мікро рівнях держав та на рівні світового господарства, особливості їх розвитку на 

сучасному етапі, а також методи їх регулювання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен набути такі  результати 

навчання: 

1. знати / знання: 

˗ володіти знаннями щодо фундаментальних концепцій організації та функціонування 

моделей і механізмів міжнародного оподаткування; 

˗ здатність опановувати знаннями на рівні новітніх досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної діяльності; 

˗ здатність формувати розуміння на рівні критичного осмислення проблем у навчанні 

та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей. 

2. вміти / вміння:  
˗ використовувати спеціалізовані навички і методи, необхідні для розв’язання значущих 

проблем у сфері професійної діяльності, науки та інновацій; 

˗ представляти наукові результати українською та англійською мовами; 

˗ інтерпретувати результати наукових досліджень в умовах неповної/недостатньої 

інформації та суперечливих вимог провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності; 
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˗ розв'язувати складні завдання і проблеми, що потребує оновлення та інтеграції знань; 

˗ вміти формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків 

належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, експериментальних досліджень і 

математичного та/або комп’ютерного моделювання; 

˗ використовувати дієві інструменти та заходи управління, враховуючи  соціальні, етичні, 

правові та економічні аспекти для критичного оцінювання результатів досліджень. 

3. комунікація  
˗ вести комунікацію з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з 

колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому; 

˗ використовувати академічну українську та іноземну мови у професійній діяльності та 

дослідженнях. 

4.  відповідальність і автономія  

- демонструвати навички самостійного продукування власних науково-теоретичних та 

практично-спрямованих ідей на принципах академічної культури та доброчесності; 

- здатність до самостійного і незалежного мислення, формулювання ідей та продукування 

гіпотез; 

- демонструвати розуміння особистої відповідальності за результати наукових досліджень 

та практичних рекомендацій; 

- здатність самостійно виконувати дослідницьку роботу та апробацію результатів 

наукових досліджень, висновків і практичних рекомендацій  та сприяти їх впровадженню в 

науковій та практичній сферах; 

- здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення. 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Теорія і практика міжнародного оподаткування 

Зміст курсу «Моделі міжнародного оподаткування». Предмет, метод і об’єкти 

дисципліни. Еволюція податкових систем. Податкові реформи у розвинутих країнах, результати 

податкових реформ. Поглиблення процесів міжнародної економічної інтеграції. Орієнтація на 

уніфікацію фіскальної політики. Гармонізація податкових систем в світовій економіці. 

Координація податкової політики окремих держав. Зближення рівнів оподаткування. Уніфікація 

методів визначення податкової бази. Приведення у відповідність критеріїв надання податкових 

пільг. Міжнародне співробітництво у сфері оподаткування. Міжнародні договори та податкові 

угоди у системі податкового законодавства. 

 

Тема 2. Моделі податкових систем країн світу, їх специфіка 

Загальні принципи функціонування податкових систем у країнах з розвиненою 

економікою. Типологія податкової політики зарубіжних країн. Політика максимальних 

податків.  Політика «Розумних податків». Податкова політика, що передбачає високий рівень 

оподаткування. Моделі світових податкових систем. Фактори, що впливають на вибір моделі 

податкової системи. Класифікаційні ознаки моделей світових податкових систем, країни їх 

застосування. Особливості змішаної моделі оподаткування. Варіанти моделювання систем 

оподаткування. Ключові принципи побудови оптимальної податкової системи. Застосування 

засобів податкового стимулювання та підтримки в період економічних дисбалансів. 

 

Тема 3. Ключові особливості та співвідношення прямого і непрямого 

оподаткування в зарубіжних країнах 

 Співвідношення прямих і непрямих податків, моделі співвідношення. Особливості аналізу 

співвідношення за моделлю Р.Г. Гаджиєва. Особливості побудови прямого оподаткування. 

Основні прямі податки в розвинених країнах. Застосовувані в зарубіжних країнах системи 

оподаткування прибутку (доходів) корпорацій. Роль індивідуального прибуткового податку у 

системі оподаткування фізичних осіб. Основні принципи обкладення доходів фізичних осіб. 



6 

 

 

Оподаткування капіталу і власності в зарубіжних країнах. Регулюючий характер податку на 

особистий стан. Податок на спадщину та дарування. Моделі побудови непрямого 

оподаткування. Стабілізуючий характер непрямих податків у вирішенні проблем фінансового 

благополуччя бюджету держави. Податок на додану вартість, його економічна природа. Акцизи 

як особлива група непрямих податків. Ключові особливості співвідношення прямого та 

непрямого оподаткування в різних країнах. Зв’язок між співвідношенням прямих та непрямих 

податків і рівнем податкової культури. Фіскальна ефективність непрямих податків та їх 

соціальна несправедливість. 

Тема 4. Особливості податкових систем різних країн світу 

Особливості функціонування податкових систем федеративних держав. Характеристика 

основних податків у США. Характеристика основних податків у Німеччині. Особливості 

функціонування податкових систем унітарних держав (на прикладі Японії та Китаю). Загальна 

характеристика податкової системи Японії. Система податкових органів Японії. 

Характеристика основних видів податків у КНР. Особливості латиноамериканської моделі 

оподаткування. Особливості податкової системи Чилі. Податкова система Перу. Особливості 

функціонування податкової системи Болівії. 

 

Тема 5. Досвід різних країн у питаннях оподаткування мікро- та малого бізнесу 

       Економічно-управлінські особливості мікробізнесу. Основні чинники особливостей 

мікробізнесу. Позаекономічні суспільні ефекти мікробізнесу. Спеціальні податкові режими як 

інструмент деталізації та розвитку мікробізнесу. Переваги спеціальних податкових режимів для 

мікробізнесу. Пашуальний податок як різновид фіксованих витрат та способи запобігання його 

обтяжливості. Визначення загальних трендів оподаткування мікро- та малого бізнесу. Загальні 

моделі оподаткування мікро- та малого бізнесу. Аналіз досвіду нормативного врегулювання 

питань оподаткування мікро- та малого бізнесу у окремих країнах на прикладі Південно-

Африканської Республіки, Польщі, Румунії, Чехії, Німеччині, Індії, Естонії, Норвегії, 

Казахстану. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Тема 6. Спеціальні економічні зони 

Сутність спеціальної (вільної) економічної зони, її основні риси. Основні концептуальні 

підходи до створення  спеціальної (вільної) економічної зони. Цілі створення вільних 

економічних зон. Принципи функціонування С(В)ЕЗ. Класифікація та основні групи пільг, що 

можуть встановлюватись у спеціальних (вільних) економічних зонах. Класифікація вільних 

економічних зон за місцем розташування, за характером об’єктів зонування, залежно від 

характеру взаємовідносин з національною економікою приймаючої країни, за функціональною 

орієнтацією. Комплексні спеціальні (вільні) економічні зони. Спеціальні правові режими 

торгівлі. Специфіка режиму прикордонної торгівлі, її характерні риси. Основні положення 

щодо прикордонної торгівлі. Транскордонне співробітництво як специфічна форма реалізації 

міжнародного поділу праці. Специфіка господарювання прикордонних територій. Динаміка 

розвитку єврорегіонального співробітництва, поняття «єврорегіон». 

 

Тема 7. Зміст і призначення офшорних операцій., специфіка офшорних зон 

Поняття офшорної операції та офшорного підприємництва. Найбільш поширені 

різновиди офшорних операцій. Засади офшорного підприємництва. Специфіка офшорних зон. 

Основні ознаки, що об’єднуть всі види офшорних юрисдикцій. Групи офшорних територій. 

Групування офшорних зон за географічним принципом. Спільні риси та відмінності вільних 

економічних та офшорних зон. Визначення статусу «податкової гавані», їх особливості. 

Критерії визначення реєстру «зручне стягнення». Передумови успішної реалізації проектів 

офшорних зон. Стратегічні цілі держав щодо одержання соціально-економічних вигод, які 

створюють офшорні зони. Особливості організації та діяльності офшорних компаній. Основні 

ознаки офшорної компанії. Типи офшорних компаній. Принципи та критерії класифікації 
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офшорних компаній. Типові офшорні схеми. Переваги і недоліки створення офшорних 

компаній. Призначення секретарської юридичної фірми. 

Тема 8. Врегулювання міжнародного подвійного оподаткування 

Поняття міжнародного подвійного оподаткування. Визначні показники подвійного 

оподаткування. Антіоподаткування. Спільні риси та відмінності міжнародного подвійного 

оподаткування та антіоподаткування. Економічні наслідки антіоподаткування. Способи 

усунення подвійного оподаткування. Характеристика методів усунення міжнародного 

подвійного оподаткування. Особливості застосування методу податкового кредиту. Постійне 

представництво іноземної юридичної особи. Умови реєстрації представництва іноземної 

юридичної особи. Уникнення подвійного оподаткування в Україні.  

 

Тема 9. Світовий досвід сплати соціальних податків 

Сутність соціального оподаткування. Соціальні податки. Принципи ефективності 

соціального оподаткування. Соціальне страхування як окремий елемент соціального захисту 

населення. Фонди соціального страхування. Метод формування страхових фондів. Основні 

джерела надходження грошових засобів у фонди соціального страхування. База нарахувааня 

внесків на соціальне страхування. Пряме датування фондів соціального страхування з 

державного бюджету. Фінансовий механізм соціального страхування. Соціальні податки у 

Великобританії. Соціальне страхування у Швеції та інших північних країнах. Переваги та 

недоліки державної та приватної систем соціального страхування у північних країнах. Система 

соціального страхування Японії. 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  ОЧНОЇ (ДЕННОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.1. Карта навчальної роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ АСПІРАНТА 

з дисципліни «Моделі міжнародного оподаткування» (обов’язкова) 

для аспірантів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

освітньої програми «Облік і аудит» 

Очна (денна) форма навчання 

№ семінарського (практичного, 

лабораторного) заняття 

Форма самостійної роботи Види семінарських 

(практичних, 

лабораторних) 

занять* 

Максимальна 

кількість 

балів 

За систематичність і активність на практичних заняттях 

Контактне заняття 1  
Тема 1. Теорія і практика 

міжнародного оподаткування 

Попередня підготовка з 

визначених питань.  

 

Семінар – розгорнута 

бесіда 
5 

Контактне заняття 2  

Тема 2. Моделі податкових систем 

країн світу, їх специфіка 

Опрацювання теоретичних 

основ прослуханого 

лекційного матеріалу та 

додаткової літератури 

Семінар - дискусія 3 

Контактне заняття 3 

 Тема 3. Ключові особливості та 

співвідношення прямого і 

непрямого оподаткування в 

зарубіжних країнах 

Вивчення методик 

розрахунку, розв’язання 

задач-вправ 

Семінар-розв’язання 

проблемних завдань 
2 

Контактне заняття 4  
Тема 4. Особливості податкових 

систем різних країн світу 

Вивчення методик 

розрахунку, розв’язання 

задач-вправ 

Семінар-розв’язання 

проблемних завдань 
3 

Контактне заняття 5  
Тема 5. Досвід різних країн у 

питаннях оподаткування мікро- та 

малого бізнесу 

Опрацювання проблемних 

ситуацій 
Семінар-дискусія 2 
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Контактне заняття 6  
Тема 5. Досвід різних країн у 

питаннях оподаткування мікро- та 

малого бізнесу 

Тема 6. Спеціальні економічні 

зони 

Контрольна (модульна) робота  

№ 1 

Опрацювання теоретичних 

основ прослуханого 

лекційного матеріалу та 

опрацювання додаткової 

літератури 

Семінар – дискусія 

 

Проведення 

контрольної 

(модульної) роботи  

№ 1 

3 

Контактне заняття 7  

Тема 6. Спеціальні економічні 

зони 

Тема 7. Зміст і призначення 

офшорних операцій., специфіка 

офшорних зон 

Вивчення методик 

розрахунку, розв’язання 

задач-вправ 

Семінар – розгорнута 

бесіда 
2 

Контактне заняття 8  
Тема 8. Врегулювання 

міжнародного подвійного 

оподаткування 

 

Попередня підготовка з 

визначених питань.  

 

Семінар-вирішення 

ситуаційних вправ 

 

3 

 

- 

Контактне заняття 9  

Тема 8. Методи усунення 

міжнародного подвійного 

оподаткування. 

Контрольна (модульна) робота  

№ 2 

Опрацювання теоретичних 

основ прослуханого 

лекційного матеріалу та 

опрацювання додаткової 

літератури 

Семінар – дискусія 

 

Проведення 

контрольної 

(модульної роботи 

№2 

2 

Контактне заняття 10                     

Тема 9. Світовий досвід сплати 

соціальних податків 

Опрацювання теоретичних 

основ прослуханого 

лекційного матеріалу та 

опрацювання додаткової 

літератури 

Семінар-вирішення 

ситуаційних вправ 

 

5 

 

 

 

 

Усього  балів за роботу на практичних заняттях 30 

ІІ. Виконання і презентація індивідуального завдання за темою дисертаційного дослідження аспіранта 

або кафедри. 

Виконання індивідуального завдання ……… - 

Презентація індивідуального завдання ………. - 

Усього балів за індивідуальне завдання - 

ІІІ. Виконання інших індивідуальних завдань (за вибором аспіранта). 

Види індивідуальних завдань:  

1. Підготовка презентації за заданою тематикою 5 

2. Написання реферату 5 

3. Аналітичний огляд та опрацювання актуальної нормативної бази 5 

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 10 

5.Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою 10 

6. Прийняття участі у конференції, науковому гуртку 10 

7. Підготовка фахової публікації за темою дослідження аспіранта англійською мовою 10 

Усього балів за виконання інших індивідуальних завдань 10 

IV. Підсумкова модульна робота 

Написання контрольної (модульної ) роботи № 1 5 

Написання контрольної (модульної) роботи № 2 5 

Усього балів за виконання контрольних (модульних) робіт 10 

РАЗОМ БАЛІВ 50 
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2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

У процесі поточного контролю перевіряється рівень засвоєння теоретичних знань, 

набуття навичок конкретних розрахунків. Об’єкти поточного контролю знань аспірантів з 

дисципліни «Моделі міжнародного оподаткування» поділяються на обов’язкові та вибіркові. До 

обов’язкових належать завдання, які аспіранти повинні виконати обов’язково під час 

опанування даної дисципліни. До вибіркових належить альтернативні завдання, серед яких 

кожен аспірант може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну 

кількість балів. 

Поточний контроль здійснюється у таких формах: 

1) відповіді (виступи) на аудиторних заняттях  – від 0 до 30 балів;  

2) виконання контрольних (модульних робіт) –  від 0 до 10 балів;  

3) виконання і захист індивідуальних завдань самостійної роботи (аспірант може обрати 

не більше одного завдання в межах відведених балів) – від 0 до 10 балів. 

З метою перевірки засвоєння аспірантами матеріалу по важливіших розділах дисципліни 

«Моделі міжнародного оподаткування», а також для надання аспірантам можливості набути 

практичних навичок письмового викладу навчального матеріалу з точки зору його повноти, 

правильності, логічної послідовності та оформлення, передбачено обов’язкове виконання 2 

контрольних (модульних) робіт. 

На модульний контроль виносяться теоретичні, методичні і розрахунково-аналітичні 

завдання.  

Завдання для модульного контролю складається з 5 завдань.  

Кожне письмове завдання оцінюється за наступною шкалою: - 0-5 балів 

Оцінка за одну контрольну (модульну) роботу – 0-5 балів. 

Таким чином, результат поточного контролю знань аспірантів в цілому  оцінюються в 

діапазоні від 0 до 50 балів (включно). 

Аспірант, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), 

вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  дисципліни, 

передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. 

Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги 

встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-

консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями.   

Під час таких занять аспірант має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні 

контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни 

та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску 

аспіранта до екзамену.  

Результати  поточного контролю знань аспірантів  вносяться до відомості обліку поточної 

і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування 

дисципліни.  

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному 

журналі обліку навчальної роботи аспірантів академічної групи. 

Форми контролю результатів навчальної діяльності здобувачів  

та їх оцінювання 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Очна (денна) форма навчання 

Робота на контактних заняттях (оцінювання активності та 

ініціативності здобувачів, якості їх роботи, творчого підходу тощо під час 

виконання вправ, проведення дискусій, ігор, аналізу кейсів тощо) 

30 

Виконання контрольних (модульних) робіт (тестування, відповіді на 

проблемні запитання, практичні завдання) 

10 

Перевірка виконання завдань з самостійної роботи (оцінювання та аналіз 

результатів діяльності - проектування навчальних занять з використанням 

сучасних освітніх технологій, підготовки дидактичних матеріалів, роботи 

з електронними освітніми ресурсами тощо) 

10 
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Додаткові види активності (участь тренінг-курсах, конкурсах, 

конференціях, наукових дослідженнях, викладацька діяльність, підготовка 

наукових публікацій тощо з проблем використання сучасних освітніх 

технологій) 

бонусні бали  

(до 10 балів) 

Всього: 50 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

3.1. Карта навчальної роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ АСПІРАНТА 

з дисципліни «Моделі міжнародного оподаткування» (обов’язкова) 

для аспірантів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

освітньої програми «Облік і аудит» 

Заочна форма навчання 

№ семінарського (практичного, 

лабораторного) заняття 

Форма самостійної роботи Види 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) 

занять* 

Максимальна 

кількість 

балів 

За систематичність і активність на практичних заняттях 

Контактне заняття 1 (2 год) 
Тема 1. Теорія і практика 

міжнародного оподаткування 

Попередня підготовка з 

визначених питань.  

 

Семінар – 

розгорнута бесіда 
3 

Контактне заняття 2 (2 год) 
Тема 2. Моделі податкових систем 

країн світу, їх специфіка 

Опрацювання теоретичних 

основ прослуханого 

лекційного матеріалу та 

додаткової літератури 

Семінар - дискусія 3 

Контактне заняття 3 (2 год) 
Тема 3. Ключові особливості та 

співвідношення прямого і 

непрямого оподаткування в 

зарубіжних країнах 

Попередня підготовка з 

визначених питань.  

 

Семінар-

розв’язання 

проблемних 

завдань 

3 

Контактне заняття 4 (2 год) 
Тема 4. Особливості податкових 

систем різних країн світу 

Попередня підготовка з 

визначених питань.  

 

Семінар-

розв’язання 

проблемних 

завдань 

3 

Контактне заняття 5 (2 год) 
Тема 5. Досвід різних країн у 

питаннях оподаткування мікро- та 

малого бізнесу 

Опрацювання проблемних 

ситуацій 
Семінар-дискусія 1 

Контактне заняття 6 (2 год) 
Тема 6. Спеціальні економічні 

зони 

Тема 7. Зміст і призначення 

офшорних операцій., специфіка 

офшорних зон 

Опрацювання теоретичних 

основ прослуханого 

лекційного матеріалу та 

опрацювання додаткової 

літератури 

Семінар - дискусія 3 

Контактне заняття 7 (2 год) 
Тема 8. Врегулювання 

міжнародного подвійного 

оподаткування 

Тема 9. Світовий досвід сплати 

соціальних податків 

Опрацювання проблемних 

ситуацій 

Семінар – 

розгорнута бесіда 
3 

Контактне заняття 8 (2 год) 
Проведення підсумкової 

контрольно (модульної) роботи 

Попередня підготовка з 

визначених питань.  

 

Семінар-

вирішення 

ситуаційних вправ 

1 
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Виконання 

підсумкової 

контрольної 

(модульної) 

роботи  

Усього  балів за роботу на практичних заняттях 20 

ІІ. Виконання і презентація індивідуального завдання за темою дисертаційного дослідження 

аспіранта або кафедри. 

Виконання індивідуального завдання 5 

Презентація індивідуального завдання  5 

Усього балів за індивідуальне завдання 10 

ІІІ. Виконання інших індивідуальних завдань (за вибором аспіранта). 

Види індивідуальних завдань:  

1. Підготовка презентації за заданою тематикою 5 

2. Написання реферату 5 

3. Аналітичний огляд та опрацювання актуальної нормативної бази 5 

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 10 

5.Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою 10 

6. Прийняття участі у конференції, науковому гуртку 10 

7. Підготовка фахової публікації за темою дослідження аспіранта англійською мовою 10 

Усього балів за виконання інших індивідуальних завдань 10 

IV. Підсумкова модульна робота 

Підсумкова контрольна (модульна) робота  10 

Усього балів за виконання контрольних (модульних) робіт 10 

РАЗОМ БАЛІВ 50 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

У процесі поточного контролю перевіряється рівень засвоєння теоретичних знань, 

набуття навичок конкретних розрахунків. Об’єкти поточного контролю знань аспірантів з 

дисципліни «Моделі міжнародного оподаткування» поділяються на обов’язкові та вибіркові. До 

обов’язкових належать завдання, які аспіранти повинні виконати обов’язково під час 

опанування даної дисципліни. До вибіркових належить альтернативні завдання, серед яких 

кожен аспірант може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну 

кількість балів. 

Поточний контроль здійснюється у таких формах: 

1) відповіді (виступи) на контактних заняттях  – від 0 до 20 балів;  

2) виконання контрольних (модульних робіт) –  від 0 до 10 балів;  

3) виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи в міжсесійний 

період – від 0 до 20 балів. 

Сесійний період 

Обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: 

а) відповіді (виступи) на контактних заняттях та виконання практичних завдань – 0-20 

балів 

б) контрольних (модульних) робіт – 0-10 балів. 

Таким чином поточний контроль в сесійний період оцінюється від 0 до 30 балів. 

Міжсесійний період 
Обов’язкові об’єкти поточного контролю знань та їх оцінювання: виконання і захист 

обов’язкових завдань для самостійної роботи 

а) домашнє індивідуальне завдання – 0-10 балів: 

- за виконання індивідуального завдання – 0-5 балів; 

- за захист індивідуального завдання в обговоренні його результатів з викладачем – 0-5 

балів. 

Вибіркові об’єкти поточного контролю для заочної форми навчання наведені у Карті 

навчальної роботи аспіранта і оцінюються в 10 балів. 
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За рішенням кафедри аспірантам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності 

— в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись 

додаткові бали за поточну успішність, але не більше 5 балів. 

Таким чином поточний контроль в міжсесійний період оцінюється від 0 до 20 балів. 

З метою перевірки засвоєння аспірантами матеріалу по важливіших розділах дисципліни 

«Моделі міжнародного оподаткування», а також для надання аспірантам можливості набути 

практичних навичок письмового викладу навчального матеріалу з точки зору його повноти, 

правильності, логічної послідовності та оформлення, передбачено обов’язкове виконання 2 

контрольних (модульних) робіт 

На модульний контроль виносяться теоретичні, методичні і розрахунково-аналітичні 

завдання.  

Завдання для модульного контролю складається з 5 завдань.  

Кожне письмове завдання оцінюється за наступною шкалою: - 0-5 балів 

Результати поточного контролю знань аспірантів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 

до 50 балів (включно). 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять аспірант заочної форми навчання 

має право їх відпрацювати за графіком консультацій. 

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів                                      

(14 календарних днів), починаючи з моменту, коли аспірант має знову приступити до занять 

(завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у 

відповідному семестрі. 

Поважними причинами пропуску аспірантом аудиторних занять можуть бути хвороба, 

виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні 

обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, 

повістка, тощо. 

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач. 

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному 

журналі обліку навчальної роботи аспірантів академічної групи. 

При необхідності переходу на дистанційний режим навчання для викладання курсу 

та  комунікації зі здобувачами освіти застосовуються ресурси наступних платформ: 

1. https://zoom.us/ 

2. Moodle на сайті КНЕУ 

3. Skype 

4. Google Meet 

Усі наведені ресурси забезпечують проведення групових занять. 

Крім того, тестування та опитування здійснюється з використанням інструментів для 

тестування та опитування Google, Survio. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності здобувачів  

та їх оцінювання 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Заочна форма навчання 

Робота на контактних заняттях (оцінювання активності та 

ініціативності здобувачів, якості їх роботи, творчого підходу тощо під час 

виконання вправ, проведення дискусій, ігор, аналізу кейсів тощо) 

20 

Виконання контрольних (модульних) робіт (тестування, відповіді на 

проблемні запитання, практичні завдання) 

10 

Перевірка виконання завдань з самостійної роботи (оцінювання та аналіз 

результатів діяльності - проектування навчальних занять з використанням 

сучасних освітніх технологій, підготовки дидактичних матеріалів, роботи 

з електронними освітніми ресурсами тощо) 

20 

Додаткові види активності (участь тренінг-курсах, конкурсах, 

конференціях, наукових дослідженнях, викладацька діяльність, підготовка 

бонусні бали  

(до 10 балів) 

https://zoom.us/
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наукових публікацій тощо з проблем використання сучасних освітніх 

технологій) 

Всього: 50 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи аспіранта є засвоєння в 

повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою, та послідовне формування у 

аспірантів самостійності як риси характеру, що відіграє важливу роль у підготовці сучасного 

фахівця вищої кваліфікації. 

Враховуючи зміст, цілі та завдання, що вирішуються в процесі опанування навчального 

матеріалу з дисципліни, можна виділити такі види самостійної роботи аспірантів: 

1) теоретична підготовка до практичних занять – опрацювання лекційного матеріалу, 

навчально-методичної літератури; ознайомлення та конспектування основних норм 

нормативно-правової бази; 

2) практична підготовка до аудиторних занять – виконання практичних ситуаційних 

завдань; 

3) виконання індивідуальних завдань – за вивченим матеріалом відповідної теми аспірант 

в поза аудиторний час виконує практичні (ситуаційні) завдання. 

4) пошуково-аналітична робота – пошук (підбір) та огляд літературних джерел за обраною 

аспірантом проблематикою; написання реферату (ессе, доповіді) за обраною темою; аналітичне 

дослідження та розгляд наукових статей; 

5) науков-дослідна робота – підготовка наукової роботи за обраною темою дослідження; 

представлення результатів проведеної роботи у вигляді доповіді та презентації; написання 

наукових статей, тез доповідей з подальшим їх опублікуванням; виконання завдань в рамках 

науково-дослідних проектів кафедри. 

Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи  є засвоєння аспірантами 

основ методології та методики економічних наукових досліджень з бухгалтерського обліку, 

контролю, аналізу та аудиту. 

Перед виконанням кожного індивідуального завдання аспірант повинен опрацювати 

теоретичний матеріал відповідної теми: вивчити рекомендовану літературу, навчальні 

посібники, лекційний матеріал. 

Якщо виконана індивідуальна робота не відповідає зазначеній вимозі, вона не приймається 

до рецензування. У випадку утруднень при виконанні індивідуальної роботи необхідно 

звертатися на кафедру обліку і оподаткування згідно з графіком надання консультацій та 

проведення індивідуальних занять. 

Крім того, аспірантами можуть бути виконані наступні види вибіркових індивідуальних 

завдань СРС за вибором (1-2 завдань для денної форми навчання та заочної форми навчання): 

1. Підготовка презентації за заданою тематикою. 

2. Написання реферату. 

3. Аналітичний огляд та опрацювання актуальної нормативної бази 

4. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою. 

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 

6. Прийняття участі у конференції, науковому гуртк.у 

7. Підготовка фахової публікації за темою дослідження аспіранта англійською мовою. 

Вимоги до оформлення рефератів 

Реферати виконуються на аркушах білого паперу формату А4, які скріплюються та 

підписуються аспірантом за встановленою формою. 

Обсяг реферату має бути не більше 10 сторінок машинописного тексту (інтервал 1,5). 

При написанні реферату має бути використано не менше 10 літературних джерел, на які за 

текстом мають бути посилання. 

Структура реферату: 
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- Титульний лист 

- Зміст (з нумерацією сторінок) 

- Вступ (актуальність теми) 

- Основна частина (огляд літературних джерел, виклад основного змісту, 

постановка проблеми та розробка шляхів її вирішення) 

- Висновок: сучасний стан висвітлення та погляди на висвітлення проблеми 

(питання) 

- Список використаних літературних джерел 

- Додатки (ілюстрований матеріал: таблиці, рисунки, схеми тощо). 

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для 

самостійної роботи 

Очна (денна) форма навчання 

  Кожен аспірант для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 10 балів.  

- вибіркові індивідуальні завдань самостійної роботи та їх оцінювання: 

- підготовка презентації за заданою тематикою – 0-5 балів; 

- написання реферату – 0-5 балів; 

- аналітичний огляд та опрацювання актуальної нормативної бази – 0-5 

балів;  

- виконання розрахункових завдань – 0-5 балів; 

- переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою 

проблематикою – 0- 10 балів; 

- виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри 

(факультету)  - 0-10 балів;  

- прийняття участі у конференції, науковому гуртку - 0-10 балів; 

- підготовка фахової публікації за темою дослідження аспіранта англійською мовою -  

0-10 балів; 

За рішенням кафедри, аспірантам, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, 

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали за результатами поточного контролю 

(0-10 балів).   

Заочна форма навчання 

 Кожен аспірант для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 10 балів.  

За виконання індивідуальних завдань самостійної роботи за вибором: 

1. Підготовка презентації за заданою тематикою – 0-5 балів. 

2. Написання реферату – 0-5 балів. 

3. Аналітичний огляд та опрацювання актуальної нормативної бази – 0-5 балів. 

4. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою – 

0-10 балів. 

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) – 0-10 балів. 

6. Прийняття участі у конференції, науковому гуртку – 0-10 балів. 

7. Підготовка фахової публікації за темою дослідження аспіранта– 0-10 балів. 

За рішенням кафедри аспірантам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності 

— в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись 

додаткові бали за поточну успішність, але не більше 5 балів. 

Результати поточного контролю знань аспірантів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 

50 балів (включно). 

Результати  поточного контролю знань аспірантів вносяться до відомості обліку поточної і 

підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування 

дисципліни. 
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5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

  Форма підсумкового контролю визначається навчальним планом (екзамен). 

Переведення даних 100-балової шкали оцінювання в 4-балову та шкалу за системою 

ECTS здійснюється у такому порядку . 

Шкала оцінювання, що використовується в КНЕУ та ECTS 
Оцінка за шкалою,  

що використовується в 

КНЕУ 

Оцінка за національною шкалою 
Оцінка за шкалою 

EСTS 

90 – 100 5 (відмінно) A 

80 – 89 4 (добре) B 

70 – 79 4 (добре) C 

66 – 69 3 (задовільно) D 

60 – 65 3 (задовільно) E 

21 – 59 
2 (незадовільно) з можливістю повторного 

складання екзамену 
FX 

0 – 20 

2 (незадовільно) з можливістю вивчення  

дисципліни за індивідуальним графіком у 

формі додаткової індивідуально-

консультативної роботи 

F 

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право 

повторно скласти екзамен.      

Перезарахування оцінки з дисципліни 

В окремих випадках загальна оцінка з дисципліни «Моделі міжнародного 

оподаткування» або її окремі компоненти (завдання) можуть бути перезараховані в разі участі 

здобувача в програмі Академічної мобільності (навчання в інших Університетах України або 

світу). Перезарахування відбувається за умови підтвердження здобувачем отриманої оцінки з 

подібної дисципліни або індивідуальних завдань з карти СРС (назва дисципліни, вид 

індивідуальної роботи, кількість годин, отримана оцінка тощо) випискою з навчального плану 

іншого ЗВО 
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