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Старший викладач кафедри «Облік, оподаткування і економічна безпека». 
Досвід роботи - 21 рік. 

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. 
Викладаю дисципліни: «Податковий менеджмент», «Міжнародне податкове планування», «Облік та звітність за міжнародними 
стандартами», «Аудит за міжнародними стандартами», «Податковий облік та звітність». 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 
«Міжнародне податкове планування» є вибірковою дисципліною, яка сприяє підготовці фахівців з обліку і оподаткування. Глобалізація ринків капіталу 
привела до необхідності застосування гармонізованих стандартів бухгалтерського обліку, надання і розкриття інформації про суб’єкт звітування. Тому 
важливим для сучасного професіонала бухгалтера є вміння формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, інтерпретувати, 
оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття економічних рішень. 

 

Мета та цілі 
Метою дисципліни «Міжнародне податкове планування» є формування системи знань про: тенденції розвитку і функціонування системи 
міжнародного оподаткування; теоретичні і практичні навички, які пов'язані із застосуванням фіскальних технологій в зарубіжних країнах в умовах 
ведення міжнародного бізнесу; понятійний апарат у сфері міжнародного оподаткування; механізми міжнародного оподаткування у регулюванні 
діяльності суб’єктів ЗЕД; послідовне формування у студентів системи знань та основ, методів і прийомів у сфері міжнародного оподаткування. 

Формат Лекції (очний, заочний формат), практичні заняття (очний, заочний формат), консультації (очний, заочний формат), підсумковий контроль – екзамен 
(очний, заочний формат). 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти («Оподаткування», «Податковий облік та звітність», 
«Державний фінансовий контроль», «Мікро- та макроекономіка» та ін.). 

Пореквізити Знання з дисципліни «Міжнародне податкове планування» можуть бути використані під час вивчення написання магістерської роботи. 

Компетентності відповідно до освітньо-професійної 
програми 

Інтегральна компетентність (ІК) 

ІК. Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, контролю, аудиту, оподаткування, що передбачає здійснення організаційних, 
методичних, регуляторних інновацій у сфері обліку, оподаткування та контролю та характеризується невизначеністю умов і вимог здійснення професійної та навчальної 
діяльності. 
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Загальні компетентності (ЗК) Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 
ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних               
технологій. 
ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел. 
ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних  
робіт. 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, 
планування та оптимізації податкових розрахунків. 
СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з 
урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.  
СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового 
та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 
СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших 
користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 
СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, 
організації та практики  обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 
СК13. Здатність управління  зовнішньо-економічною діяльністю суб’єктів господарювання, здійснення обліку і 
аудиту міжнародних операцій. 
СК14. Здатність здійснювати податкове планування і прогнозування з використанням сучасних міжнародних 
практик у відповідності зі стратегічними цілями підприємства в умовах невизначеності. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення 
сучасних проблем економіки та управління. 
ПРН06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта 
господарювання щодо облікової інформації. 
ПРН08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства. 
ПРН10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 
ПРН17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, 
аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 
ПРН18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, 
контактними аудиторіями. 
ПРН20. Організовувати системи внутрішнього контролю, комплаєнс контролю та проводити фінансовий дью ділідженс 

 
Вимоги  
викладача 
 

Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять згідно розкладу, не спізнюватись, а також самостійну роботу. Здобувач 
зобов’язаний працювати з навчальною та додатковою літературою, з інформацією на електронних носіях і в Інтернет-ресурсах. За умов пропуску лекційних 
занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття за наявності допуску викладача. 
Курс передбачає роботу в колективі. Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. Самостійна робота включає в себе 
теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка 
за рекомендованою літературою. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо студент відсутній з поважної 
причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. Під час роботи над завданнями не припустимо 
порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане в 
ході виконання завдання. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів. 

 

  



 

 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  
Лекція 1 Тема Т1. 

Теоретичні та 

організаційні 

засади 

міжнародного 

податкового 

планування 

    

Лекція 2 

Лекція 3 
 

Тема  Т2. 
Світові практики 
боротьби з 
розмиванням 
оподатковуваної 
бази й 
виведенням 
прибутку з-під 
оподаткування 
(BEPS) 

Практичне 
заняття 1  

01.1 Суть та принципи міжнародного податкового планування.  
01.2 Офшори та критерії вибору юрисдикцій для МПП. 
01.3 Тенденції розвитку міжнародного оподаткування.  
02.1 План протидії практикам розмивання бази оподаткування й 
виведення прибутку з-під оподаткування (BEPS) 
02.2 Впровадження Плану дій BEPS державами, що розвиваються 

Мотиви для утворення холдингових компаній за 
кордоном. 
З якою метою утворюються фінансові та ІР компанії за 
кордоном? 

Лекція 4  
Лекція 5 

Тема Т3. 
Реалізація 
міжнародних 
зобов’язань 
України 
відповідно до 
Угоди між Урядом 
України та Урядом 
Сполучених Штатів 
Америки для 
поліпшення 
виконання 
податкових 
правил й 
застосування 
положень закону 
США «Про 
податкові вимоги 
до іноземних 
рахунків» (FATCA) 

Практичне 
заняття 2 

03.1 Положення закону США «Про податкові вимоги до іноземних 
рахунків» (FATCA) 
03.2 Шляхи подолання асиметрії податкової інформації в Україні 
03.3 Порядок подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки 
відповідно до Угоди FATCA 
 

Наведіть зміст та приклади податкових пільг у різних 
країнах. 

Лекція 6 

Лекція 7 

Тема Т4. 
Багатосторон
ня конвенція 
(MLI – 
Multilateral 
Instrument) 

Практичне 
заняття 3 

04.1 Співробітництво Державної фіскальної служби України з 
міжнародними організаціями 
04.2 Впровадження правил MLI до оподаткування ЗЕД в Україні 
04.3 Угоди про уникнення подвійного оподаткування 
 

Наведіть зміст та приклади «тонкої капіталізації». 



Лекція 8 
Лекція 9 

Тема  Т5.  
Директиви ЄС 
щодо уникнення 
оподаткування. 
EU Anti-Tax 
Avoidance 
Directive (ATAD І 
and ATAD II) 

Практичне 
заняття 4 

05.1 Сучасні тенденції в податковому законодавстві європейських держав 
05.2 Адміністративне співробітництво, як спосіб боротьби з агресивним 
стилем податкового планування у країнах ЄС 
 

Охарактеризуйте Директиву ЄС відносно виплат 
дивідендів та роялті. 

Лекція 
10  
Лекція 
11 

Тема  Т6. 
Бізнес-моделі 
використання 
іноземних 
компаній 

Практичне 
заняття 5 

06.1 Історичний розвиток злиттів і поглинань (M&A) 
06.2 Сутність та класифікація угод M&A з використанням іноземних 
компаній 
06.3 Європейські принципи M&A 
06.4 Особливості застосування M&A в Україні 
06.5 Етапи перевірки порядку об'єднання підприємств в Україні 
 

З яких причин для договірної обв'язки угоди 
застосовуються норми англійського права? 
Яким чином оподатковуються угоди M&A у ЄС? 

Лекція 12 
Лекція 13 

 

Тема  Т7. 
Due Diligence 
(юридична 
експертиза) 
контрагента 

Практичне 
заняття 6 

07.1 Визначення та процедури дью ділідженс  
07.2 Дью ділідженс контрагента 
 

 Надайте характеристику тріангуляційної угоди. 

Лекція 14 
Лекція 15 
 

Тема  Т8. 
Трансфертне 
ціноутворення 

Практичне 
заняття 7 

08.1 Історичні аспекти контролю за трансфертним ціноутворенням (ТЦ) 
08.2 Контрольовані операції (КО) 
08.3 Принцип витягнутої руки 
08.4 Методи ТЦ  
08.5 Звітність з ТЦ 
08.6 Контроль органами ДПС питань КО та ТЦ  

 Дослідить послідовність застосування принципу ALP. 
Охарактеризуйте методи трансфертного 
ціноутворення. 

Лекція 16 
Лекція 17 
 

Тема  Т9. 
Контрольовані 
іноземні компанії 
(КІК) 

Практичне 
заняття 8 

09.1 Контрольована іноземна компанія 
09.2 Випадки звільнення від оподаткування прибутку КІК в Україні 
09.3 Звіт про КІК 
09.4 Перевірка КІК 

 Історичний аспект розвитку контрольованих 
іноземних компаній (КІК) 
Надайте характеристику контролюючої особи. 

Лекція 18 
 

Тема  Т10. 
Фонди і трасти для 
податкового 
планування 

Практичне 
заняття 9 

10.1 Використання трастів для податкового планування 
10.2 Використання фондів для податкового планування 
 

 Приватне імміграційно-податкове планування 
приватного життя з активами та бізнесом у різних 
країнах. Процедура автоматичного обміну банками 
фінансовою інформацією для податкових цілей (CRS). 
Найбільш ефективні країни для податкової міграції та 
зміни статусу резидента. Від кого слід захищати власні 
активи фізичній особі? Вкажіть головні причини 
існування фондів і трастів для особистого податкового 
планування. Назвіть особливості використання 
приватних фондів наступних країн: Панама, 
Ліхтенштейн, Кіпр та Люксембург. 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: Ноутбук Acer Aspire5750Z (Intel (R) Core (TM) i5-2410M (2.30 ГГц) / RAM 6 ГБ ), ноутбук Samsung NP R528, 
мультимедійний бізнес-проектор Epson H435B, OpenOffice.org 4.1.7, Googledocs, Internet-браузер Google Chrome 92.0.4515.159, екран. Система дистанційного навчання і контролю 
Moodle – http://moodle.dgma.donetsk.ua/my/ 

http://moodle.dgma.donetsk.ua/my/
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ 

Який зміст мають функції управління у сфері управління податковою системою? Який зміст «податкового менеджменту» залежно від рівня податкової політики? За допомогою яких 

структур забезпечується надходження до бюджету податків, зборів, інших відрахувань? Які найважливіші цілі діяльності Державної податкової служби? Які недержавні організації 

беруть участь в управлінні податковими відносинами? Укажіть суб’єктів інформаційних відносин у сфері оподаткування. Які особи повинні стати на облік як платники  ПДВ? У яких 

випадках анулюється Свідоцтво платника ПДВ?  Які умови необхідно виконати платнику податків для зняття з обліку при ліквідації підприємства? З якими службами контролюючі 

органи координують свою діяльність з питань обліку платників податків? Поясніть розбіжності між податковим плануванням та плануванням? У чому полягає тактика податкового 

планування та його стратегія? Який взаємозв’язок існує між фінансовим менеджментом та податковим плануванням? Хто бере участь у процесі державного бюджетно-податкового 

планування? На що вказують кількісні та якісні ознаки податкових ризиків? Які основні причини сприяють виникненню правопорушень  

у сфері оподаткування? У чому полягає Стратегія сприяння добровільній сплаті податків? Що передбачають управління ризиками, податковий контроль та аудит? Надайте 

характеристику методів податкового контролю. Охарактеризуйте існуючі форми податкового контролю. Назвіть принципи, на яких ґрунтується оперативний облік та звітність 

податкових органів. У чому полягають етапи попереднього та загального контролю? Які державні органи є контролюючими? За яких умов та на кого накладаються адміністративні 

штрафи? За наявності яких умов настає кримінальна відповідальність, яка передбачена за заниження сум податків і податкових платежів? Ким і яким чином проводяться камеральні 

та документальні перевірки? Які існують відмінності між камеральними та документальними перевірками? За якими ознаками можна класифікувати податкові перевірки? За яких 

обставин призначається фактична перевірка? Які відмінності існують між документальною позаплановою виїзною перевіркою та документальною невиїзною позаплановою 

електронною перевіркою? Яким чином оформлюються результати документальної перевірки? Які завдання та мета податкового планування на підприємстві? Яким чином 

відбувається інформаційне забезпечення податкового менеджменту підприємства? За допомогою яких показників оцінюють податкове навантаження на підприємство та яким чином 

податкове навантаження впливає на фінансовий стан підприємства? Від яких факторів залежать напрями податкової оптимізації підприємства? Які спільні і відмінні риси існують між 

податковим плануванням, податковою мінімізацією та податковою оптимізацією? Назвіть основні критерії відмінності податкового планування та ухилення від сплати податків. У 

чому полягає бюджетування податків? За яких умов забезпечується альтернативність податкового планування? Укажіть відмінності між плануванням податкових платежів 

(податковим бюджетуванням) та податковим плануванням. За якими ознаками можна класифікувати фактори ризиків податкового планування на підприємстві? Назвіть внутрішні та 

зовнішні фактори ризиків податкового планування на підприємстві? Що може забезпечити податкова політика на підприємстві? У чому полягає різниця між нелегальним 

зменшенням податкових зобов’язань та уникненням податків? Яким чином можна знизити рівень сплати податків? У чому полягає метод заміни податкового суб’єкта або метод 

пільгового підприємства? У чому полягає метод зміни (вибору) виду діяльності? У якій послідовності застосовуються методи податкового планування? Як розподіляють податкове 

планування залежно від характеру управлінських рішень? На використанні яких інструментів може базуватися податкове планування? За якими етапами здійснюється податкове 

планування, який їх зміст? Які принципи податкового планування слід застосовувати на кожному його етапі? Які форми оподаткування передбачає чинне законодавство України? 

Яким чином групують усю сукупність податкових платежів з позиції податкового планування? Яким чином групують усю сукупність податкових пільг з позиції податкового 

планування? Хто відповідає за організацію податкового планування на підприємстві? Хто виконує функції щодо податкового планування на підприємстві? Яка можлива 

підпорядкованість учасників податкового планування? Якими знаннями та навичками повинні володіти учасники податкового планування? Назвіть основних та другорядних суб’єктів 

податкового планування на підприємстві. За якими показниками оцінюється рівень податкового навантаження на підприємство та ефективності податкового планування? Яка 

документація може застосовуватися в процесі планування податкових зобов’язань? 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

для денної форми навчання: 

• поточний контроль (написання модульних контрольних робіт, 
усне опитування,  тестові завдання системи MOODLE, 
виконання індивідуального завдання, 
самостійна робота): 50 % семестрової оцінки; 

• підсумковий контроль (залік): 50% 

семестрової оцінки. 

 
для заочної форми навчання: 

• підсумкова тестова контрольна робота: 40 % семестрової 
оцінки; 

• підсумковий залік: 60 % семестрової оцінки. 

90-100 А відмінно 

81-89 В 
добре 

75-80 С 

65-74 D 
задовільно 

55-64 Е 

30-54 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-29 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 
Здобувач повинен дотримуватися «Стандарту академічної доброчесності Донбаської державної машинобудівної академії»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність, дотримуватися корпоративної культури, академічній доброчесності та етики академічних відносин, запобігати академічного плагіату. 
Дотримуватися вимог Інструкції про забезпечення належних протиепідеміологічних заходів. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, 
а при нерозв'язності конфлікту звертатись до завідувача кафедри обліку, оподаткування і економічної безпеки. 

 

Силабус за змістом відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 

http://www.dgma.donetsk.ua/u-ddma-zatverdzheno-instruktsiyu-pro-zabezpechennya-nalezhnih-protiepidemichnih-zahodiv.html

