
Код та назва дисципліни  1-073-1-5 Міжнародний фіскальний менеджмент 

Рекомендується для галузі знань2 

(спеціальності, освітньої програми) 
економічні спеціальності 

Кафедра (зазначати офіційний шифр)  маркетингу та міжнародного менеджменту 

П.І.П. НПП (за можливості)  

Рівень ВО  другий (магістерський) 

Курс, семестр (в якому буде 

викладатись) 3 
3 

Мова викладання  українська 

Пререквізити 4 

(передумови вивчення дисципліни)  
 

Що буде вивчатися 

Ключові питання фіскального менеджменту в на корпоративному, 

урядовому та міжнародному рівнях в умовах глобального 

сповільнення економічного зростання, збільшення державної та 

корпоративної заборгованості, демографічних змін та технологічного 

прогресу. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

В сучасних реаліях глобалізації економічної діяльності, збільшення 

міжнародних економічних операцій, активізації інтернет-торгівлі та 

розвитку міжнародних платіжних систем, в тому числі систем 

позабанківського обігу грошової маси через мережу інтернет, 

актуалізується антагонізм інтересів бізнесу щодо мінімізації оподат-

кування та наздоганяючої стратегії урядових щодо збереження контро-

лю над платниками податків в умовах діджиталізації  фінансово-

економічних процесів 

Чого можна навчитися  

(результати навчання) 

Розуміння фіскальної системи України, види податків і зборів, 

підходи щодо організації податкового менеджменту в компаніях, 

що займаються міжнародної діяльністю,   

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

В професійній сфері менеджменту організації набуті знання 

дозволять здійснювати податкове планування в системі 

бюджетування діяльності компанії, використовувати податкові 

розбіжності, закріплені в міжнародних договорах про уникнення 

подвійного оподаткування з метою зниження податкового 

навантаження, робити порівняльний аналіз інвестиційних проектів з 

позицій оптимізації оподаткування 
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Види навчальних занять  

(лекції, практичні, семінарські, 

лабораторні заняття тощо) 

 Лекції, семінарські заняття 

Вид семестрового контролю  Диференційний залік  

Максимальна кількість здобувачів 5 - 

Мінімальна кількість здобувачів 5 

(тільки для мовних та творчих 

дисциплін) 

- 
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