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1. Вступ 
 

Програмні результати підготовки магістра з фінансів, банківської справи та 
страхування визначені в стандарті вищої освіти [3].  

В освітній програмі магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» [1] здійснено 
розподіл результатів навчання за видами навчальної діяльності здобувача. 

 
Загальна характеристика процесу навчання  
з дисципліни «Міжнародне оподаткування» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти  Магістр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Обмеження щодо форм навчання Немає 

Освітня кваліфікація Магістр фінансів, банківської справи та страхування 

Опис предметної 
області 

 Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи й 
механізми функціонування міжнародного оподаткування. 
 Цілі навчання: здобуття знань і умінь 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.  
 Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на 
теоріях і концепціях фінансової науки, які визначають 
тенденції і закономірності функціонування й розвитку 
міжнародного оподаткування. 
 Методи, методики та технології: інтерактивні 
практичні заняття (рішення задач, розгляд конкретних 
ситуацій, кейси); рішення самостійних задач; самостійне 
вивчення матеріалу; групові проекти; поточні консультації. 
 Інструменти: ЕОМ, мультимедійна техніка, 
демонстраційний матеріал, дидактичні матеріали для 
практичних робіт, самостійного вивчення матеріалу, 
виконання кейсів. 

Базові дисципліни Дисципліни першого (бакалаврського) освітнього рівня 
 

Дисципліни, що забезпечуються Управління фінансовою санацією та банкрутством 
підприємств 
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2. Галузь використання 
 

Робоча програма поширюється на кафедри, яким доручено викладання 
навчальної дисципліни наказом ректора.  

 
Робоча програма призначена для:  

 реалізації компетентнісного підходу при формуванні структури та змісту 
дисципліни; 

 визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

 внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

 акредитації освітньої програми за спеціальністю. 
 
Робоча Програма встановлює: 
– форму підсумкового контролю; 
– базові дисципліни та дисципліни, що забезпечуються; 
– результати навчання за дисципліною та їх відповідність компетентностям; 
– тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальної діяльності 
– вимоги до структури і змісту курсової роботи; 
– завдання для самостійної роботи здобувача; 
– вимоги до засобів діагностики, методи та критерії оцінювання навчальних 

досягнень; 
– вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни; 
– основний тезаурус дисципліни. 
 

3. Нормативні посилання 
 

Робоча програма дисципліни «Фінансовий менеджмент» розроблена на основі таких 
нормативних документів: 

1. Освітня програма підготовки магістра за спеціальністю галузі  знань  07  
Управління  та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування.» / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2016. –  ____ с.  

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 Ліцензійними 
умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти (постанова КМ України від 30 
грудня 2015 р. № 1187  «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів 
освіти». 

3.  Стандарт  вищої  освіти  другого  рівня  (магістр)  галузі  знань  07  Управління  
та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.   – 
Затверджено і введено в дію наказом МОН України від               №    . 

4. Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти Державного вищого 
навчального закладу «Національний гірничий університет» / М-во освіти і науки України, 
Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 38 с. 

5. Положення про організацію освітнього процесу за Європейською кредитною 
трансферно-накопичувальною системою. Стандарт вищої освіти Державного вищого 
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навчального закладу «Національний гірничий університет» / Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 
2015. – 25 с. 

4. Обсяг кредитів ЄКТС дисципліни 
 

Загальний обсяг – 3 кредити ECTS (90 академічних годин). 
 

5. Результати навчання з дисципліни «Міжнародне оподаткування» та їх 
відповідність компетентностям 

 
5.1. Компетентності, яких набувають студенти в процесі вивчення навчальної 

дисципліни «Міжнародне оподаткування» згідно з СВО другого рівня (магістр) галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування». 

 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної 
діяльності або навчання у сфері міжнародного оподаткування, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог до професійної, 
навчальної або дослідницької діяльності. 

Загальні 
компетентності 

1. Здатність проводити дослідження та генерувати нові ідеї. 
2. Здатність проявляти лідерські навички. 
3. Здатність вести переговори та розв’язувати конфлікти. 
4. Здатність до мотивації та досягнення спільної мети. 
5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
6. Здатність працювати автономно. 
7. Здатність працювати у міжнародному просторі. 
 Спеціальні 

(фахові, 
предметні) 
компетентності 

1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 
міжнародного оподаткування у поєднанні з дослідницькими і 
управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової 
діяльності. 

2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій 
для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання. 

3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері міжнародного 
оподаткування. 

4. Здатність демонструвати поглиблені знання у сфері міжнародного 
оподаткування. 

5. Здатність використовувати положення і методи дослідження інших 
наук для розв’язання професійних та наукових задач у сфері 
міжнародного оподаткування. 

6. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації для 
вирішення професійних і наукових завдань в міжнародного оподаткування. 
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5.2. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти в процесі вивчення 
дисципліни «Міжнародне оподаткування», сформульований у термінах результатів 
навчання 

1. Планувати та управляти часом при проведенні досліджень. 
2. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну 

діяльність. 
3. Демонструвати навички самостійного прийняття рішень, бути лідером, нести 

відповідальність за стратегічний розвиток команди. 
4. Використовувати навички ведення переговорів та розв’язання конфліктів в 

професійній діяльності та при проведенні досліджень. 
5. Проявляти вміння працювати в команді, мотивувати та управляти роботою 

інших для досягнення спільної мети. 
6. Оцінювати сучасний стан міжнародного оподаткування і приймати 

обґрунтовані рішення. 
7. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за 
особистий професійний розвиток. 

8. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та 
нормативів в професійній діяльності. 

9. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку міжнародного 
оподаткування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для 
здійснення професійної та наукової діяльності. 

10. Демонструвати управлінські навички у сфері міжнародного оподаткування. 
11. Застосовувати поглиблені знання в сфері міжнародного оподаткування для 

прийняття рішень. 
12. Адаптувати положення та методи дослідження інших наук для розв’язання 

професійних та наукових задач у міжнародного оподаткування. 
13. Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та 

наукових завдань в міжнародного оподаткування. 
14. Здійснювати самостійне дослідження та презентувати його результати з 

вмінням виокремлювати особистий внесок. 
 
У додатку А представлено матрицю відповідності визначених Стандартом 

компетентностей дескрипторам НРК, а у додатку Б – матрицю відповідності визначених 
Стандартом результатів навчання та компетентностей 
 

6. Форма підсумкового контролю 
 
Залік за результатами поточного контролю та виконання комплексної контрольної 

роботи (за необхідністю). 
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7. Тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальних занять 
 

Види, тематика навчальних занять 
Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

1. Міжнародне оподаткування: теоретичні основи, сутність, 
особливості 

4 6 10 

1.1.  Причини виникнення міжнародного оподаткування 

1.2.  Визначення міжнародного оподаткування у вузькому та 
широкому розумінні 

1.3.  Цілі міжнародного оподаткування 

1.4.  Розв’язання кейсу «Глобалізація та інтеграція: вплив на 
міжнародне оподаткування» 

2. Міжнародна податкова конкуренція: теорія та практика 2 4 6 

2.1.  Сутність міжнародної податкової конкуренції 

2.2.  Причини виникнення міжнародної податкової 
конкуренції 

2.3.  Переваги та недоліки впливу міжнародної податкової 
конкуренції на розвиток національних податкових систем 

3. Презентація самостійної роботи №1 «Порівняльний аналіз 
податкових систем різних країн світу та легкості ведення 
бізнесу» 

2 10 12 

4. Подвійне оподаткування: поняття, характеристики, механізми 
усунення 

6 10 16 

4.1. Принципи міжнародного оподаткування 

4.2. Поняття міжнародного подвійного оподаткування  

4.3 Механізми усунення подвійного оподаткування 

4.4.Конвенція про усунення подвійного оподаткування 

5. Методи та алгоритми розробки міжнародної податкової 
стратегії підприємства. Міжнародне податкове планування 

4 4 8 

5.1.  Сутність міжнародної податкової стратегій підприємства 

5.2.  Принципи побудови міжнародної податкової стратегій 
підприємства 

5.3. Міжнародне податкове планування та планування 
податкових видатків: сутність та відмінність категорій 

6. Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування 2 8 10 

6.1.  Поняття офшорних центрів та податкових гаваней: 
тотожності та відмінності 

6.2.  Класифікація офшорних центрі 

6.3.  Офшорні центри в міжнародному податковому 
плануванні 

6.4.  Основні види діяльності офшорних компаній    

7. Презентація самостійної роботи №2 «Порівняльний аналіз 
офшорних зон світу» 

2 12 12 

8. Принципи та підходи роботи з офшорними компаніями 4 8 12 

8.1.  Імпортна схема роботи 

8.2.  Експортна схема роботи 

8.3.  Давальницька схема роботи 
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Види, тематика навчальних занять 
Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

8.4.  Агентська схема роботи 

8.5.  Лізингова схема роботи 

8.6.  Схема використання нематеріальних активів 

8.7.  Схема продажу бізнесу 

8.8.  Схема володіння активами 

9. Підсумковий модульний контроль 2  2 

Разом 28 62 90 

 

8. Завдання для самостійної роботи здобувача 
 

Основні завдання для самостійної роботи: 
1) попереднє опрацювання інформаційного забезпечення за кожним модулем 

(темою); 
2) підготовка до поточного контролю – розв’язання завдань самоконтролю за 

кожною темою; 
3) виконання тематики науково-дослідної роботи; 
4) підготовка до підсумкового контролю. 
 

9. Рекомендована тематика науково-дослідної роботи студентів за дисципліною 
 

9.1. Оподаткування прибутку підприємств та його роль в регулюванні фінансово-
господарської діяльності. 

9.2. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва та його вплив на 
господарську діяльність. 

9.3. ПДВ та його вплив на господарську діяльність підприємств. 
9.4. Податкове планування на підприємстві та його вдосконалення. 
9.5. Податкові пільги та їх вплив на діяльність підприємств. 
9.6. Поточне фінансове планування на підприємстві (на прикладі окремих сфер 

діяльності). 
9.7. Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств. 
9.8. Митне оподаткування та його вплив на результати діяльності суб’єктів 

господарювання. 
9.9. Трансфертне ціноутворення як інструмент бюджетування. 
9.10. Трансфертне ціноутворення як інструмент контролінгу. 

 
10. Вимоги до засобів діагностики, критерії та процедури оцінювання навчальних 

досягнень 
 

Інформаційною базою для формування засобів діагностики (тестів відкритого чи 
закритого типу) є система компетентностей, що передбачена даною програмою.  

Вимоги до засобів діагностики, критерії та процедури оцінювання навчальних 
досягнень формуються згідно з Положенням про організацію атестації здобувачів вищої 
освіти Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», 
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Положенням про організацію освітнього процесу за Європейською кредитною 
трансферно-накопичувальною системою. Стандарт вищої освіти Державного вищого 
навчального закладу «Національний гірничий університет» / Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 
2015. – 25 с. 

 
11. Вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни 
 
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, має бути 

розташований на сайті кафедри економічного аналізу і фінансів та повинен містити [2]: 
1. робочу програму дисципліни; 
2. методичне забезпечення практичних занять;  
3. матеріали методичного забезпечення самостійної роботи студента щодо: 
3.1. попереднього опрацювання інформаційного забезпеченням за кожним модулем 

(темою); 
3.2. розв’язання завдань самоконтролю за кожною темою 
3.3. підготовки до підсумкового контролю; 
4. завдання для поточного та підсумкового контролю рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей; 
5. завдання для комплексної контрольної роботи; 
6. завдання для післяатестаційного моніторингу рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей. 
 

12. Рекомендована література 
 
Навчальні посібники та монографії: 
1. Дернберг Р. Международное налогообложение. – М., 1997. 
2. Карлін М.І. Міжнародне оподаткування: Навчально-методичний посібник. – 

Тернопіль: 2013. – 360 с. 
3. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн. — К., 2004. 
4. Карлін М.І. Фінанси України та сусідніх країн. — К., 2007. 
5. Карлін М.І. Фінансові системи країн Західної Європи. — К., 2009. 
6. Карлін М.І. Фінанси країн Європейського Союзу. — К., 2011. 
7. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Ковалевський В.В. Міжнародні фінанси: 

Навчальний посібник. Видання 3-тє, перероб. та доп. – Київ: 2007 – 640 с. 
8. Литвиненко Я. В., Якушик І. Д. Податкові системи зарубіжних країн: 

Навчальний посібник / Я. В. Литвиненко, І. Д. Якушик. – К.: МАУП, 2005. – 208 с. 
9. Педь І.В. Податкова конкуренція: Монографія. — К., 2009. 
10. Погорлецкий А.И. Международное налогообложение: Учебник. – СПб.: 2006. – 

384 с. 
11. Погорлецкий А.И. Налоговое планирование внешнеэкономической 

деятельности. – СПб., 2006. 
12. Погорлецкий А.И. Принципы международного налогообложения и 

международного налогового планирования. – СПб., 2005. 
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Нормативно-правові акти: 
1. Податковий кодекс України №2755-VI від 02.12.2010 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
2. Типова конвенція ООН про уникнення подвійного оподаткування між 

розвинутими країнами та країнами, що розвиваються, та коментарів до неї [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.un.org/esa/ffd/documents/UN_Model_2011_UpdateRu.pdf 

3. Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Польща про уникнення 
подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень 
(документ 616_168, чинний від 12.01.1993) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/616_168 

4. Лист ДФС України від 15 вересня 2015 року № 34020/7/99-99-12-01-03-17 «Про 
перелік країн, на які поширюється дія Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в 
податкових справах. Розділ: Чинні двосторонні міжурядові угоди (конвенції) про 
уникнення подвійного оподаткування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/chinni-dvostoronni-mijuryado/217024.html 

 
Інтернет-ресурси: 
1. The World Bank. Data catalog // The World Bank [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://data.worldbank.org 
2. Doing Business. Data and Rankings // The World Bank Group [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org 
3. Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 
4. Офіційний портал Державної фіскальної служби України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua 
 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://www.un.org/esa/ffd/documents/UN_Model_2011_UpdateRu.pdf
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/616_168
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/chinni-dvostoronni-mijuryado/217024.html
http://data.worldbank.org/
http://www.doingbusiness.org/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
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Додаток А 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія та 
відповідальність 

Здатність проводити дослідження та 
генерувати нові ідеї 

 +   

Здатність проявляти лідерські навички    + 

Здатність вести переговори та 
розв’язувати конфлікти 

  +  

Здатність до мотивації та досягнення 
спільної мети 

  +  

Здатність приймати обґрунтовані рішення    + 

Здатність працювати автономно    + 

Здатність працювати у міжнародному 
просторі 

  +  

Здатність використовувати 
фундаментальні закономірності розвитку 
міжнародного оподаткування у поєднанні 
з дослідницькими і управлінськими 
інструментами для здійснення 
професійної та наукової діяльності 

 
 
 

+ 

   

Здатність використовувати теоретичний та 
методичний інструментарій для 
діагностики і моделювання фінансової 
діяльності суб’єктів господарювання 

 
 

+ 

   

Здатність застосовувати управлінські 
навички у сфері міжнародного 
оподаткування 

   
+ 

 

Здатність демонструвати поглиблені знання 
у сфері міжнародного оподаткування 

 
+ 

   

Здатність використовувати положення 
і методи дослідження інших наук для 
розв’язання професійних та наукових 
задач у сфері міжнародного 
оподаткування 

  
 

+ 

  

Здатність до пошуку, використання та 
інтерпретації інформації для вирішення 
професійних і наукових завдань в сфері 
міжнародного оподаткування 

  
 

+ 
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Додаток Б 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання з дисципліни та компетентностей 

 
Програмні результати навчання 

Інтегральна 
компетентність 

Компетентності 
Загальні  

 
Спеціальні (фахові)  

1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 6 7 9 
Планувати та управляти часом при проведенні досліджень             +              

Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність + +             
Демонструвати навички самостійного прийняття рішень, бути лідером, нести 
відповідальність за стратегічний розвиток команди 

+  
+ 

           

Використовувати навички ведення переговорів та розв’язання конфліктів в професійній 
діяльності та при проведенні досліджень 

+   
+  

         

Проявляти вміння працювати в команді, мотивувати та управляти роботою інших для 
досягнення спільної мети 

+   
 + 

         

Оцінювати сучасний стан міжнародного оподаткування і приймати обґрунтовані 
рішення 

 
+ 

    +         

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 
знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий 
професійний розвиток 

 
+ 

      
+ 

       

Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та 
нормативів в професійній діяльності 

+       
+ 

      

Використовувати фундаментальні закономірності розвитку міжнародного оподаткування 
у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 
професійної та наукової діяльності 

 
+ 

        
+ 

     

Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання +         +       

Демонструвати управлінські навички у сфері міжнародного оподаткування +          +    

Застосовувати поглиблені знання в сфері міжнародного оподаткування для прийняття рішень +           
+ 

  

Адаптувати положення та методи дослідження інших наук для розв’язання 
професійних та наукових задач у сфері міжнародного оподаткування 

+ 
           

+ 
 

Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та наукових 
завдань в сфері міжнародного оподаткування 

            
            + 

            
+ 

Здійснювати самостійне дослідження та презентувати його результати з вмінням 
виокремлювати особистий внесок 

            
            + 

+ 
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Додаток В 

Обов’язковий тезаурус 

 

Конвергенція національних податкових систем – зближення основних принципів 

оподаткування, структури податкових систем, подібність податкових законодавств, 

методик розрахунку податкової бази, вирівнювання існуючих податкових ставок в різних 

країнах, наслідком чого є певна взаємозалежність і взаємозумовленість національних 

податкових систем, що характеризується також взаємопроникненням національних 

податкових політик в результаті міждержавної координації в податковій сфері в 

сучасному глобалізованому світі; 

Міжнародна податкова конкуренція – конкуренція податкових юрисдикцій за 

право залучення до своєї національної економіки «глобальних платників податків» (як 

господарюючих суб’єктів-резидентів інших країн, так і власних суб’єктів ЗЕД) з метою 

отримання доходу від оподаткування операцій як всередині даної юрисдикції, так і за її 

межами (у відповідності з принципами резидентства та оподаткування доходів у джерела 

їх виникнення);  

Міжнародна податкова координація – один з методів конвергенції національних 

податкових систем, який полягає у взаємодії податкових органів окремих країн з метою 

вивчення досвіду вирішення окремих проблем у податковій сфері та обміні інформацією 

про платників податків, насамперед для протидії ухиленню від оподаткування, та 

розроблення проектів змін до податкових законодавства для усунення взаємних 

негативних наслідків від їх реалізації; 

Офшорна зона (від англ. off shore – «поза берегом») – один із видів вільних 

економічних зон, що належать до сервісних вільно-економічних зон, особливістю яких є 

створення для нерезидентних компаній сприятливого валютно-фінансового та 

фіскального режимів, високий рівень та законодавчі гарантії банківської та комерційної 

секретності, лояльність державного регулювання; 

Податкова гавань – невеликі держави і території, які здійснюють політику 

залучення позичкових капіталів, надаючи податкові та інші пільги (іноді зниження 

оподаткування поширюється лише на деякі види доходів) як для іноземних, так і для 

місцевих компаній;  

Податкова юрисдикція (глобальна) – географічна територія країни, на якій 

справляються загальнодержавні податки та встановлюються загальнообов’язкові 

правила (підходи) адміністрування (стягнення) національних податків. Вона може бути 

також поширеною на окремі об’єкти оподаткування (доходи, прибутки, приріст капіталу 

тощо), які мають іноземне джерело походження та підлягають оподаткуванню незалежно 

від факту їхньої репатріації на користь податкового резидента; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Податкове вирахування – зменшення суми сукупного оподаткованого прибутку 

організації в державі, в якій компанія є податковим резидентом, на суму податків, 

сплачених в інших країнах; 

Податкове звільнення – закріплена на міжнародному рівні угода про те, що 

держава, де зареєстрована організація, обкладає податком певні види прибутку 

(доходу), у тому числі закордонні, при цьому доходи, отримані в закордонних державах, 

не підлягатимуть оподаткування в цих інших державах; 

Податковий доміциль – сукупність певних ознак, що необхідні для визнання 

фізичних або юридичних осіб платниками податків (для юридичних осіб – це місце 

знаходження або місце реєстрації; для фізичних – громадянство, прописка); 

податковий кредит (залік) – це зменшення суми належних до перерахування до 

бюджету податків на суму податків, сплачених за кордоном; 

Податковий суверенітет – сукупності виключних прав держави на 

запровадження, зміну та скасування національних податків у межах власних податкових 

юрисдикцій, включаючи надання, зміну та скасування податкових пільг, прав на 

вирішення будь-яких податкових суперечок, прав на встановлення юридичної 

відповідальності за порушення норм податкового законодавства та інших прав на 

адміністрування податків, які випливають із змісту загального (політичного) суверенітету 

країни; 

Подвійне оподаткування – це одночасне обкладання одного платника податків в 

двох або більше країнах щодо одного і того ж об'єкта одним і тим же або аналогічним 

податком; 

Принцип оподаткування у джерела виникнення доходів – передбачає 

оподаткування всіх доходів, отриманих з джерела, яке знаходиться у даній податковій 

юрисдикції; 

Ппринцип податкового резидентства – необмежені фіскальні зобов’язання 

суб’єкта податку, тобто оподаткування доходів фізичної або юридичної особи в країні її 

резидентства, які виникли у всіх країнах ведення нею комерційної діяльності;  

Ррепатріація доходу – повернення прибутків, тобто повернення доходу від зарубіжних 

інвестицій в країну походження капіталовкладень з метою його інвестування в 

національну економіку; 

Трансфертне ціноутворення – це викривлення цін угод або розподілу прибутків 

чи витрат задля мінімізації податкового навантаження; 

Шопінг податкових угод (tax treaty shopping) – з англійської «одержання вигоди 

від податкових угод», до яких належить, насамперед, договір про уникнення подвійного 

оподаткування, мета якого, крім уникнення повторного оподаткування тих самих 

суб’єктів, – припинення шахрайських махінацій або втечі від податків у країнах, які 

підписали цей договір. 

 


