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ВСТУП 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Оподаткування та облік міжнародних 

операцій» розроблена відповідно до Положення про робочу програму навчальної дисципліни в 

ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», затвердженого Вченою радою Університету 27.05.2021 р. 

(протокол № 10) та введеного в дію наказом ректора від 27.05.2021 р. №306. 

   Анотація навчальної дисципліни: 
Оподаткування та облік міжнародних операцій – це сукупність принципів, методів, 

форм, прийомів бухгалтерського обліку та оподаткування міжнародних операцій. 

Навчальна дисципліна має всебічно і повно охоплювати форми і види міжнародної 

економічної діяльності, бути адаптованою до системи управління підприємств різних 

галузей та форм власності, включаючи податкове планування, фінансову звітність за 

міжнародними стандартами. 

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». 

Мета вивчення навчальної дисципліни – набуття здобувачами необхідних знань 

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

обліку та оподаткуванню міжнародних операцій в Україні. 

       Завдання навчальної дисципліни оволодіння знанням та практичними навичками 

щодо ведення обліку міжнародних операцій з урахуванням загальноприйнятих принципів 

та стандартів бухгалтерського обліку. Зокрема, вивчення способів та механізмів 

здійснення підприємствами зовнішньоекономічної діяльності та порядку її оподаткування, 

особливостей документального забезпечення бухгалтерських записів та відображення в 

обліку господарських операцій, здійснених в іноземній валюті.  

Предмет вивчення навчальної дисципліни є організація, методика та практика 

обліку та оподаткування міжнародних операцій підприємствами в Україні.  

 
 Методи навчання та засоби діагностики, що відповідають визначеним 
результатам навчання за навчальною дисципліною, наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати та методи навчання, засоби діагностики за навчальною дисципліною 

«Оподаткування та облік міжнародних операцій» 

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; 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

вирішення 

конкретних задач 
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 методику ведення обліку 

міжнародних операцій та порядок 

їх оподаткування в Україні. 

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 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

дискусія, 

вирішення  

конкретних задач  

та ситуацій, PBL 

Перевірка виконання 

аналітично-розрахункових 

робіт, виконання вирішених 

конкретних задач та 

ситуацій, PBL, презентація, 

дискурс, залік 

3.2 Здатність використовувати та 

приміняти зміст основних 

законодавчих та нормативних 

актів, якими регламентуються 

питання обліку і оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності 

в Україні.  

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. 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Таблиця 2 

Тематичний план навчальної дисципліни «Оподаткування та облік міжнародних 

операцій» 
Назва теми Кількість годин за формами навчання 

Очна (денна) 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

(с
ем

ін
а

р
сь

к
і)

 з
а

н
я

т
т
я

 

Ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

і 
за

н
я

т
т
я

 

С
а

м
о

ст
ій

н

а
 р

о
б
о

т
а

 

зд
о

б
у
в

а
ч

а
 

Змістовий модуль 1 «Облік міжнародної економічної діяльності України» 

Тема 1. Предмет, завдання і зміст 

дисципліни. 
2 2 0,5 6 

Тема 2. Міжнародні економічні 

контракти та особливості 

відображення інформації в системі 

обліку. 

2 2 0,5 6 

Тема 3. Фінансові операції у 

міжнародній економічній діяльності. 
2 2 0,5 6 

Змістовий модуль 2 «Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні» 

Тема 4. Теорії оподаткування в 

світовій економічній науці. 
2 4 0,5 6 

Тема 5. Особливості оподаткування в 

розвинутих країнах світу. 
2 4 1 6 

Тема 6. Міжнародне подвійне 

оподаткування. 
4 4 1 7 

Тема 7. Міжнародне оподаткування й 

офшорні центри. 
2 4 1 7 

Тема 8. Оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні. 

2 4 1 6 

Виконання вибіркового завдання - - - 8 

Контрольна (модульна) робота - 2 - - 

Підготовка до контрольної (модульної) 

роботи 
- - - 8 

Виконання підсумкової контрольної 

роботи 
- 2 - - 

Усього: 18 30 6 66 

Підсумковий контроль (залік) 

Разом: годин 120 

 кредитів 4 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 «ОБЛІК МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ» 

 

Тема 1. Предмет, завдання і зміст дисципліни. 

Характеристика розвитку міжнародної економічної діяльності України. Предмет та 

основні завдання курсу. Державне регулювання здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності (ЗЕД) в Україні, його зміст та мета. Роль та функції основних регуляторних 



7 

 

органів у сфері бухгалтерського обліку та зовнішньоекономічних операцій. Нормативно-

правове забезпечення, особливості організації бухгалтерського обліку. Основні 

нормативно-правові документи, що визначають сутність здійснення міжнародної 

діяльності: Закони України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; Стандарти та принципи що 

застосовуються в обліку ЗЕД. Паралельне ведення обліку (в іноземній та національній 

валюті). Суб'єкти нормативно-правового регулювання ЗЕД: суб'єкти господарювання –

юридичні та фізичні особи, суб'єкти малого підприємництва, групи підприємств, 

бюджетні установи, установи банків та інші. 

 

Тема 2. Міжнародні економічні контракти та особливості відображення 

інформації в системі обліку. 

Міжнародний економічний контракт (зміст, будова, терміни, категорії та документація) - 

як основне джерело інформації для відображення у системі бухгалтерського обліку. 

Розмежування витрат згідно умов поставки ІНКОТЕРМС, зобов’язання покупця та 

продавця в структурі ІНКОТЕРМС та ризики відповідних груп Е, F, C, D. 

 

Тема 3. Фінансові операції у міжнародній економічній діяльності. 

Іноземна валюта та валютні цінності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств. Організація та відображення в обліку міжнародних розрахунків згідно умов 

контракту. Особливості та порядок здійснення банківського переказу, документарного 

акредитиву, документарне інкасо, комерційні та фінансові документи. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 «ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ» 
 

Тема 4. Теорії оподаткування в світовій економічній науці. 

Теоретичні основи організації управління податковими відносинами. Виникнення 

податків та їх розвиток. Сутність та функції податків. Основні складові економічної 

категорії “податки”. Класифікація податків.  

 

Тема 5. Особливості оподаткування в розвинутих країнах світу. 

Принципи побудови податкових систем в світовій економіці. Оподаткування в 

промислово-розвинутих країнах: США, Японія, ФРН, Франція, Італія, Великобританія, 

Канада. 

 

Тема 6. Міжнародне подвійне оподаткування. 

Виникнення подвійного оподаткування. Основні системи усунення подвійного 

оподаткування. Міжнародні податкові угоди як основний інструмент регулювання 

податкових відносин. 

 

Тема 7. Міжнародне оподаткування й офшорні центри. 

Загальна характеристика офшорних центрів в системі міжнародного оподаткування. 

Способи використання офшорних центрів. Податкові стратегії офшорних центрів. 

Особливості внутрішньодержавного антиофшорного регулювання. 

 

Тема 8. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

Система оподаткування України на сучасному етапі. Особливості оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності. Застосування міжнародних угод з питань уникнення 

подвійного оподаткування. 
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1. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

1.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання 

здобувача 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-3, а у ЗМ2 – теми 4-

8. Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських (практичних) занять. Завершується 

дисципліна – заліком. 

Під час вивчення навчальної дисципліни у продовж семестру оцінюванню 

підлягають результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем 

знання та набуті уміння й навички, а саме: 

а) виконання завдань під час навчальних занять: 

 письмові (аудиторні) експрес-опитування; 

 письмові (аудиторні) ситуаційні завдання; 

 тестовий (аудиторний) контроль; 

б) виконання контрольної (модульної) роботи; 

в) індивідуальні завдання самостійної роботи; 

г) підсумкова контрольна робота. 

За виконання науково-дослідницьких робіт здобувач може отримати додаткові 

(заохочувальні) бали – до 10 балів. 

Поточний контроль для очної (денної) може також здійснюватися на базі платформи 

Moodle та інших хмарних сервісів синхронного відеозв’язку (BigBlueButton, Zoom, Google 

Meet, Teams тощо) 

Результат поточного контролю знань здобувача в цілому  оцінюються в діапазоні від 

0 до 50 балів (включно).  

Підсумкова контрольна робота здобувача оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. 

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у таких випадках: 

− за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх 

форм навчання); 

− здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських, контактних), не 

відпрацювавши їх до виконання підсумкової контрольної роботи (для денної форми 

навчання).  

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим 

контролем у формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю 

(роботи на навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань 

для самостійного опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання 

здобувачем підсумкової контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у 

формі заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної 

підготовки мають право повторно перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: 

один раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну 

дисципліну, другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної 

кафедри. В обох випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих 

здобувачів враховується результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної 

заборгованості для таких осію встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну 

заборгованість. Він має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в 

наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої 

програми на засадах факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з 

Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені 

навчальними планами і освітніми програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, 
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а отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних 

семестрів, підлягає відрахуванню з Університету. 

Таблиця 3   

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної дисципліни 

«Оподаткування та облік міжнародних операцій» 

(форма підсумкового контролю – залік) 

Види навчальної діяльності здобувача  
Розподіл балів за формами навчання 

Очна (денна) 

Робота на навчальних заняттях (семінарських, 

практичних, лабораторних, контактних 

заняттях, заняттях у дистанційному режимі) 

30 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт 
1МК × 10 =  

10 балів 

Виконання та захист індивідуальних завдань 

самостійної роботи (за вибором здобувача) 

10 × 1= 

10 балів 

Представлення результатів науково-дослідних 

робіт здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт, грантах, науково-дослідних 

проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на 

конференції 

Додаткові (заохочувальні) бали 

(до 10 балів) 

Виконання підсумкової контрольної роботи 50 балів 

Кількість балів за результатами 

поточного контролю 
100 балів 

Підсумкова кількість балів 

з навчальної дисципліни 
100 балів 

 

Таблиця 4 

Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – залік) 

100-бальна шкала 

Оцінка при підсумковому 

контролі 
Шкала 

ECTS 
у формі заліку 

90 – 100 

зараховано 

А 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

66 – 69 D 

60 – 65 Е 

21 – 59 
не зараховано з можливістю 

перескладання  
FX 

0 – 20 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

F 

  

3.2. Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 

«Оподаткування та облік міжнародних операцій» або її окремого компонента можливе в 

таких випадках: 

− участь здобувача в програмі академічної мобільності (навчання в інших 

Університетах України або інших країн) відповідно до Положення про включене 
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навчання і навчання за програмами Європейського Союзу студентів ДВНЗ 

«КНЕУ ім. В. Гетьмана» у закордонних вищих навчальних закладах, Положення 

про порядок реалізації права на академічну мобільність у Державному вищому 

навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», Положення про порядок оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 

− участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти відповідно до 

Положення про визнання результатів навчання в Державному вищому 

навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», отриманих здобувачами у неформальній та інформальній 

освіті». 
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