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Дисципліна «Моделі міжнародного оподаткування відіграє важливу роль 

у забезпеченні наукових інтересів аспірантів в частині набуття знань і навичок 

щодо побудови податкових відносин на макро- і мікро рівнях держав та на рівні 

світового господарства для  вирішення наукових і прикладних проблем при 

здійсненні податкового планування діяльності суб’єкта господарювання у 

динамічному середовищі. 

Мета дисципліни – формування у аспірантів сучасного економічного 

мислення та 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.  

Оскільки дисципліна зорієнтована 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, вона забезпечує розвиток наукового світогляду 

аспірантів. 

Також для виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

аспірантів пропонується широке коло дослідницьких вправ, пов’язаних з 

підготовкою наукових праць (тез, статей, участі в науково-дослідній роботі 

кафедри), що сприяють формуванню навичок наукової та пошукової роботи 

аспірантів. 

Належний рівень англомовного академічного письма, достатній для 

комунікації в міжнародному науковому середовищі, забезпечується включенням 

до переліку індивідуальних завдань для самостійної роботи аспірантів вправ 

щодо роботи з іноземною (в т.ч. англомовною) літературою, включаючи її 

переклад, а також написання аспірантами наукових праць (тез, статей, 

монографій) іноземною мовою з подальшою їх публікацією. 

 

Дисципліна забезпечує широке коло міждисциплінарних зв’язків з іншими 

дисцилінами навчального плану для аспірантів. Зокрема, «Інтегрована звітність 

суб’єктів господарювання» 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». 

За результатами вивчення дисципліни «Моделі міжнародного 

оподаткування» аспіранти набудуть таких програмних результатів навчання та 

компетентностей: 

 Знання: фундаментальних концепцій організації та функціонування моделей 

і механізмів міжнародного оподаткування, набутих у процесі навчання та/або 

професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті 

дослідницької роботи; критичного осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей.  

 

 Уміння: розв'язувати складні завдання і проблеми, що потребує оновлення та 

інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих вимог провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

 

 Комунікація: здатність працювати у міжнародному та вітчизняному  

просторі, застосовувати управлінські навички у сфері бухгалтерського обліку, 

оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування, зрозуміле і 

недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

 

 Автономність та відповідальність: продемонструвати розуміння особистої 

відповідальності за професійні та/або управлінські рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування, за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного 

розвитку команди; здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є 

автономним та самостійним. 

 

 Основною сферою реалізації набутих компетентностей буде володіння 

знанням законодавчої і нормативної бази, яка регламентує процеси організації та 

функціонування моделей і механізмів міжнародного оподаткування, володіння 

знаннями формування податкових відносин на макро- і мікро рівнях держав та 

на рівні світового господарства на практиці, вміти здійснювати та 

обґрунтовувати майбутні прогнози податкового планування діяльності суб’єкта 

господарювання у динамічному середовищі. 

 

Зміст навчальної дисципліни розкривається такими основними темами: 

Тема 1. Теорія і практика міжнародного оподаткування 

Тема 2. Моделі податкових систем країн світу, їх специфіка 

Тема 3. Ключові особливості та співвідношення прямого і непрямого 

оподаткування в зарубіжних країнах 

Тема 4. Особливості податкових систем різних країн світу 

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

Тема 6. Спеціальні економічні зони 

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

Тема 8. Врегулювання міжнародного подвійного оподаткування 



Тема 9. Світовий досвід сплати соціальних податків 

 

Серед основних рекомендованих інформаційних джерел ключова роль 

відводиться: 

1. Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу документ 

n0001100-00, поточна редакція — Редакція від 10.07.2015, підстава - 398/2015,  

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-00#Text  

2. Международное «антиофшорное» регулирование. Современное 

состояние и перспективы. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://business.rin.ru/cgi-

bin/search.pl?action=view&num=341442&razdel=22&w=0 

3. Про зовнішньоекономічну діяльність документ 959-XII, чинний, поточна 

редакція — Редакція від 15.08.2020, підстава - 808-IX, [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text  

Також аспіранти матимуть широкі можливості у дослідженні зарубіжних 

видань, присвячених організації та функціонуванню моделей та механізмів 

міжнародного оподаткування, основам динамічного розвитку тенденцій з 

гармонізації податкових систем і податкової політики між усіма країнами світу.  

Дослідницька компонента буде посилена набуттям практичних навичок щодо 

побудови податкових відносин при здійсненні податкового планування 

діяльності  суб’єкта господарювання.  
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