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Рекомендована для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Мета дисципліни – набуття здобувачами необхідних знань та практичних 

навичок як методичного, так і прикладного характерів щодо методики обліку та 

оподаткуванню міжнародних операцій в Україні. 

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення навчальної дисципліни базується на 

знаннях, отриманих здобувачами під час вивчення дисциплін бакалаврського рівня: 

«Вступ до спеціальності», «Бухгалтерського обліку (загальна теорія)»,  

«Мікроекономіка», «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», 

«Податковий облік і звітність», «Оподаткування в зарубіжних країнах». 

Таблиця 1 

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної 

дисципліни «Оподаткування та облік міжнародних операцій» у відповідності до 

результатів навчання1 

Результат навчання за навчальною 

дисципліною 
Методи 

навчання 

Засоби  

діагностики  
Код Результат навчання 

1. Знання: 

1.1 Зміст основних законодавчих та 

нормативних актів, якими 

регламентуються питання обліку і 

оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні. 

лекція, семінарське 

заняття,  

дискусія, дискурс 

Презентація і захист результатів 

діяльності, тест, 

бліцопитування,  

перевірка виконання 

аналітично-розрахункових 

робіт, виконання 

індивідуальних та командних 

завдань, Case-study, контрольна 

(модульна) робота, дискурс, 

залік. 

 

1.2 Техніку складання первинних 

документів та основних форм 

звітності за міжнародними 

операціями та операціями з валютою; 

 методику ведення обліку 

міжнародних операцій та порядок їх 

оподаткування в Україні. 

лекція, семінарське 

заняття, вирішення 

конкретних задач 

та ситуацій 

2. Уміння/навички: 

2.1 Ззастосовувати теоретичні і 

методичні засади ведення обліку 

міжнародних операцій з урахуванням 

вітчизняних та міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку; 

обліковувати іноземну валюту, 

імпортні та експортні операції; 

 здійснювати облік інших 

міжнародних операцій: облік 

бартерних операцій, давальницьких 

операцій; систематизовувати 

інформацію про міжнародні операції 

на бухгалтерських рахунках і в 

регістрах бухгалтерського обліку. 

семінарське 

заняття, PBL, 

розв’язок 

модельованого 

завдання, дискурс 

Презентація, дискурс, перевірка 

виконання індивідуальної 

(командної) роботи, бліц 

опитування,  

перевірка виконання 

аналітично-розрахункових 

робіт, Case study, PBL, 

контрольна (модульна) робота, 

залік 

3. Комунікація 

3.1 Здатність організовувати діяльність 

облікового апарата в умовах взаємодії з 

іноземними партнерами. 

 

семінарське 

Перевірка виконання 

аналітично-розрахункових 

робіт, виконання вирішених 

                                                           
1 Є складовою робочої програми навчальної дисципліни.  



3.2 Здатність використовувати та 

приміняти зміст основних 

законодавчих та нормативних актів, 

якими регламентуються питання 

обліку і оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні.  

заняття, аналітична 

доповідь, дискусія, 

вирішення  

конкретних задач  

та ситуацій, PBL 

конкретних задач та ситуацій, 

PBL, презентація, 

дискурс, залік 

3.3 Володіння методикою складання 

фінансової та податкової звітності  з 

урахуванням зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 

4. Відповідальність і автономія 

4.1 Здатність аналізувати і 

обґрунтовувати  власну думку щодо 

умов іноземного інвестування та 

кредитування в залежності від 

міжнародних договорів. 

семінарське 

заняття, аналітична 

доповідь, дискусія, 

вирішення 

конкретних задач 

та ситуацій, PBL 

Перевірка виконання 

вирішених конкретних задач та 

ситуацій, PBL, презентація, 

дискурс, залік 

4.2 Самостійно набувати знання щодо 

аналізу змін податкової системи, 

прийняття рішень щодо 

прогнозування податкових платежів; 

уникнення подвійного 

оподаткування країн контрагентів. 

Зміст навчальної дисципліни за темами. 

Змістовий модуль 1 «Облік міжнародної економічної діяльності країни». 

Тема 1. Предмет, завдання і зміст дисципліни. 

Тема 2. Міжнародні економічні контракти та особливості відображення 

інформації в системі обліку. 

Тема 3. Фінансові операції у міжнародній економічній діяльності. 

Змістовий модуль 2 «Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні». 

Тема 4. Теорії оподаткування в світовій економічній науці. 

Тема 5. Особливості оподаткування в розвинутих країнах світу. 

Тема 6. Міжнародне подвійне оподаткування. 

Тема 7. Міжнародне оподаткування й офшорні центри. 

Тема 8. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної 

дисципліни, та адреси їх електронної пошти: Чередніченко Тетяна Володимирівна, 

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, 

доцент. email: chereta@ukr.net 
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