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І. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність,  

освітньо-професійна програма, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання  
Галузь знань: 07 Управління та 

адміністрування 

 

Спеціальність: 071 Облік і 

оподаткування 

 

Освітньо-професійна програма:  

Облік і оподаткування 

 

 

 

Освітній рівень:  

Магістр 

Нормативна 

Рік навчання – 1-ий 

Кількість годин / 

кредитів 120 / 4 

Семестр – 2-ий_ 

Лекції 16 год.  

Практичні 24 год..  

ІНДЗ: немає 

Самостійна робота 72 год.  

Консультації 8 год.  

Форма контролю: екзамен  

Мова навчання Українська 

 
ІІ. Інформація про викладача 

 

Прізвище, ім’я, по батькові – Фатенок-Ткачук Алла Олександрівна 

Науковий ступінь – кандидат економічних наук 

Вчене звання – доцент 

Посада – доцент кафедри обліку і оподаткування 

Контактна інформація: +38-097-364-01-53, Fatenok-Tkachuk.Alla@vnu.edu.ua 

Дні занять: http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi 

 
ІІІ. Опис дисципліни 

 
1. Анотація курсу.  
Силабус навчальної дисципліни Облік і оподаткування міжнародних операцій, 

складений відповідно до навчального плану підготовки магістра спеціальності 071 Облік і 
оподаткування освітньо-професійної програми Облік і оподаткування.  

Дисципліна Облік і оподаткування міжнародних операцій спрямована на засвоєння 
магістрантами облікових процедур та особливостей оподаткування різного роду 
міжнародних операцій максимально наближаючи запропоновані ситуації до дійсності. 
Отримані компетенції дадуть змогу використовувати теорію бухгалтерського обліку та 
оподаткування у напрямку зовнішньоекономічної діяльності підприємства, сформують 
практичні навички обробки і використання облікової інформації в управлінні підприємством 
та у визначенні правомірності та оптимізування зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства згідно чинного законодавства. 

2. Пререквізити. Постреквізити. 
2.1 Пререквізити. Передумовами вивчення даної дисципліни є прослухані навчальні 

дисципліни освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
Крім того дисципліна є логічним продовженням таких навчальних дисциплін магістратури, 
як: Адміністрування податків (вітчизняний та міжнародний контексти), Бухгалтерський 
облік в управлінні підприємством, Ділова комунікація іноземною мовою, Організація обліку, 
контролю, аналізу та оподаткування, Консалтинг у сфері обліку, аналізу, аудиту та 
оподаткування, що будуть викладатись паралельно із зазначеною дисципліною.  

2.2 Постреквізити. Вивчення дисципліни сприятиме систематизуванню знань у 
напрямку бухгалтерського обліку та оподаткування з іноземними контрагентами на різних 
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рівнях управління. Дисципліна є передумовою вивчення такого курсу, як: Організація і 
методика аудиту та забезпечує унікальність магістерської освітньої програми у контексті 
набуття компетенцій випускників задля підвищення якості  виконання їх функціональних 
обов’язків за умови їх працевлаштування на підприємствах зі спільним іноземним капіталом 
та експортоорієнтованих підприємствах, наявність яких є особливістю регіональних 
територіальних громад.  

3. Мета і завдання навчальної дисципліни. 
Мета курсу: формування у майбутніх фахівців знань про різновиди міжнародних 

операцій, особливості процесу документування експорту та імпорту та їх оподаткування. 
Набуття навиків аналізування інформації щодо зовнішнього середовища підприємства з 
метою використання його результатів для потреб менеджменту. 

Основними завданнями вивчення курсу Облік і оподаткування міжнародних операцій 
полягає у систематизації знань та набуття практичних навичок формування інформації з 
первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової, податкової, 
статистичної звітності, аналізування національних статистичних даних, звітів міністерств та 
відомств у процесі обліку та оподаткування міжнародних операцій.  

4. Результати навчання (компетентності). 
У результаті вивчення дисципліни Облік і оподаткування міжнародних операцій 

відповідно до освітньо-професійної програми здобувач освіти набуває таких 
компетентностей. 

Загальні компетентності (ЗК).  
ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (Тема 1–12). 
ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті (Тема 1, 2, 7–12). 
ЗК09. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності (Тема 1, 2, 6–11). 
Спеціальні (фахові) компетентності (СК). 
СК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях 
підвищення  ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу (Тема 1–
12). 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо 
організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків (Теми 4–
12). 

СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі 
практичної діяльності (Теми 1–12). 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту 
підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування (Теми 1,2, 5–12). 

Програмні результати навчання (ПРН). 
ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями 

облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами 
господарювання з урахуванням професійного судження (Теми 3–11).  

ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати 
діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 
господарювання (Теми 2, 6, 8, 11, 12).  

ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами 
для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати 
відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень (Тема 12). 

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування 
релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень (Тема 1, 2, 9, 11, 12). 

ПР13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики (Тема 1, 5, 6-11). 

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 
менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, 
аналізу, контролю, аудиту, оподаткування (Тема 1, 2, 7–11). 

ПР 18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати 
врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, 
контактними аудиторіями. (Тема 1, 2, 6–11). 



5. Програма навчальної дисципліни. 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні підходи щодо організації обліку та 

оподаткування міжнародних операцій. 
Тема 1. Сутність, види та суб’єкти міжнародних операцій у зовнішньоекономічній 

діяльності. 
Сутність міжнародних операцій у зовнішньоекономічній діяльності. Види та суб’єкти 

міжнародних операцій у зовнішньоекономічній діяльності. Режим ліцензування та 
квотування для окремих видів товарів. Тарифне регулювання міжнародних операцій та 
нетарифні бар’єри виходу продукції на зовнішні ринки. 

Тема 2. Правила ІНКОТЕРМС у процесі прийняття управлінських рішень. 
Договори (контракти) суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Особливості 

застосування правил ІНКОТЕРМС-2020. 
Тема 3. Особливості відображення в обліку операцій з іноземною валютою. 
Порядок відображення операцій в іноземній валюті. Курсові різниці – поняття, порядок 

визначення і відображення в обліку. Операції з придбання та продажу іноземної валюти. 
Тема 4. Облік та оподаткування імпортних операцій. 
Поняття імпортних операцій та їх документальне оформлення. Оподаткування 

імпортних операцій. Бухгалтерський облік здійснення імпортних операцій. 
Тема 5. Облік та оподаткування експортних операцій. 
Поняття, умови, документальне оформлення експортних операцій. Бухгалтерський 

облік експортних операцій. Особливості оподаткування експортних операцій. Міжнародні 
стандарти якості продукції та послуг, що пропонуються на експорт. 

Змістовий модуль 2. Інструменти та методи обліку та оподаткування міжнародних 
операцій на засадах міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в 
процесі практичної  діяльності. 

Тема 6. Облік і оподаткування з тимчасового ввезення (вивезення) товарів. 
Порядок митного оформлення операцій з тимчасового ввезення (вивезення) товарів. 

Обліку операцій з тимчасового ввезення (вивезення) товарів. Оподаткування операцій з 
тимчасового ввезення (вивезення) товарів.  

Тема 7. Облік і оподаткування міжнародних перевезень.  
Теоретичні засади здійснення та організації  обліку й оподаткування міжнародних 

перевезень. Облік міжнародних та транзитних перевезень та послуг, пов’язаних з транзитом. 
Оподаткування міжнародних та транзитних перевезень та послуг, пов’язаних з транзитом. 
Порядок обліку і оподаткування міжнародних перевезень за участю експедитора. 

Тема 8. Облік міжнародних операцій із переробки давальницької сировини.  
Основні поняття операцій з давальницької сировини. Документальне оформлення 

операцій із переробки давальницької сировини. Особливості бухгалтерського обліку із 
переробки давальницької сировини. Оподаткування операцій з давальницькою сировиною. 

Тема 9. Облік міжнародних інвестицій. 
Порядок і умови здійснення інвестиційної діяльності. Особливості обліку отримання 

інвестицій в іноземній валюті. Відображення фінансових інвестицій на підприємствах 
створених за кордоном. Особливості обліку власного капіталу спільних підприємств. 
Структура нефінансової звітності у системі соціальної відповідальності бізнесу 

Тема 10. Облік міжнародних кредитних (фінансових) операцій.  
Види міжнародних кредитних угод. Умови отримання кредиту від нерезидента. 

Порядок отримання банківського кредиту. Облік міжнародних кредитних операцій. 
Тема 11. Облік та оподаткування операцій міжнародного лізингу.  
Теоретичні аспекти обліку міжнародного лізингу. Митне оформлення міжнародного 

лізингу. Облік міжнародного лізингу. Оподаткування міжнародного лізингу. 
Тема 12. Відображення міжнародних операцій у звітності підприємства. 
Методика формування податкової звітності за міжнародними операціями. Порядок 

відображення даних про міжнародні операції у статистичній звітності. Особливості 
формування управлінської звітності за міжнародними операціями. Контрольовані операції.  



6. Освітня карта навчальної дисципліни. 

Назва модуля, теми, завдання для 
самостійної роботи 

Формування 
компетентностей та 

програмних результатів 
навчання 

Р
ек

о
м

ен
д
о

в
ан

і 
д
ж

ер
ел

а 

Кількість 
годин 

Вид 
навчальної 
діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 
роботи, бали 

ЗК СК ПРН 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні підходи щодо організації обліку та оподаткування міжнародних операцій 

Тема 1. Сутність, види та суб’єкти 
міжнародних операцій у 
зовнішньоекономічній діяльності 

ЗК03 
ЗК07 
ЗК09 

СК01 
СК06 
СК09 

ПР10 
ПР13 
ПР17 
ПР18 

[4; 7; 
8; 9] 

1  лекція Лекція-презентація  

2  практична 
Експрес-опитування, навчальна 

дискусія, інсценізація 
2 

6  
самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально-
методичною літературою (НМЛ), 

розв’язання кейсу 
2 

-  консультація х - 

Тема 2. Правила ІНКОТЕРМС у процесі 
прийняття управлінських рішень 

ЗК03 
ЗК07 
ЗК09 

СК01 
СК06 
СК09 

ПР04 
ПР10 
ПР17 
ПР18 

[5; 8; 
9] 

1  лекція Відео-лекція експерта (вебінар)  

2  практична 
Навчальна дискусія, робота в малих 

групах, тестування 
2 

6  
самостійна 

робота 
Самостійна робота з НМЛ, виконання 

практичних завдань 
1 

-  консультація х - 

Тема 3. Особливості відображення в 
обліку операцій з іноземною валютою 

ЗК03 
СК01 
СК03 
СК06 

ПР02 
[1; 8; 

9] 

1  лекція Лекція-візуалізація  

2  практична 
Усне опитування, дебати, розв’язок 

практичних завдань.   
2 

6  
самостійна 

робота 
Самостійна робота з НМЛ, виконання 

практичних завдань  
1 

1  консультація х - 

Тема 4. Облік та оподаткування імпортних 
операцій 

ЗК03 

СК01 
СК03 
СК06 

 

ПР02 
[1; 2; 
8; 9] 

1  лекція Лекція-візуалізація  

2 практична 
Розв’язок практичних завдань, 

тестування 
2 

6  
самостійна 

робота 
Самостійна робота з НМЛ, виконання 

практичних завдань 
1 

-  консультація х - 

Тема 5. Облік та оподаткування 
експортних операцій 

ЗК03 

СК01 
СК03 
СК06 
СК09 

ПР02 
ПР13 

[1; 2; 
8; 9] 

1  лекція Лекція-візуалізація  

2  практична 
Усне опитування, дискусія, розв’язок 

практичних завдань. 
2 

6  
самостійна 

робота 
Самостійна робота з НМЛ, виконання 

практичних завдань 
1 

1 консультація х - 

Поточний контроль змістового модуля 1 
Практичні заняття 10 

Самостійна робота 6 

Модульний контроль Модульна контрольна робота 30 

Змістовий модуль 2. Інструменти та методи обліку та оподаткування міжнародних операцій на засадах міжнародних стандартів з дотриманням вимог 
професійної етики в процесі практичної діяльності 



Тема 6. Облік і оподаткування з 
тимчасового ввезення (вивезення) товарів 

ЗК03 
ЗК09 

СК01 
СК03 
СК06 
СК09 

ПР02 
ПР04 
ПР13 
ПР18 

[6; 8; 
9] 

1 лекція Лекція-візуалізація  
2 практична Розв’язок кейсів, тестування 2 

6 
самостійна 

робота 
Самостійна робота з НМЛ, виконання 

практичних завдань 
1 

-  консультація х - 

Тема 7. Облік і оподаткування 
міжнародних перевезень 

ЗК03 
ЗК07 
ЗК09 

СК01 
СК03 
СК06 
СК09 

ПР02 
ПР13 
ПР17 
ПР18 

[6; 8; 
9] 

1 лекція Лекція-візуалізація  
2  практична Розв’язок кейсів, тестування 2 

6  
самостійна 

робота 
Самостійна робота з НМЛ, виконання 

практичних завдань 
1 

консультація х - 

Тема 8. Облік міжнародних операцій із 
переробки давальницької сировини 

ЗК03 
ЗК07 
ЗК09 

СК01 
СК03 
СК06 
СК09 

ПР02 
ПР04 
ПР13 
ПР17 
ПР18 

[2; 4; 
7; 8; 

9] 

2 лекція Лекція-візуалізація  
2  практична Імітаційне моделювання, тестування 2 

6 
самостійна 

робота 
Самостійна робота з НМЛ, виконання 

практичних завдань 
1 

1  консультація х - 

Тема 9. Облік міжнародних інвестицій 

 
ЗК03 
ЗК07 
ЗК09 

 

СК01 
СК03 
СК06 
СК09 

ПР02 
ПР10 
ПР13 
ПР17 
ПР18 

[2; 4; 
7; 8; 

9] 

2  лекція Лекція-візуалізація  

2  практична 
Консалтинговий диспут, розв’язок 

практичних завдань, тестування 
2 

6  
самостійна 

робота 
Самостійна робота з НМЛ, 

дослідницький проєкт 
2 

1  консультація х - 

Тема 10. Облік міжнародних кредитних 
(фінансових) операцій 

ЗК03 
ЗК07 
ЗК09 

СК01 
СК03 
СК06 
СК09 

ПР02 
ПР13 
ПР17 
ПР18 

[1; 2; 
4; 7; 
8; 9] 

2  лекція Лекція-візуалізація  

2  практична 
Розв’язок практичних завдань, 

тестування 
2 

6  
самостійна 

робота 
Самостійна робота з НМЛ, виконання 

практичних завдань 
2 

1  консультація х - 

Тема 11. Облік та оподаткування операцій 
міжнародного лізингу 

ЗК03 
ЗК07 
ЗК09 

СК01 
СК03 
СК06 
СК09 

ПР02 
ПР04 
ПР13 
ПР17 
ПР18 

[4; 7; 
8; 8] 

1  лекція Лекція-візуалізація  

2  практична 
Розв’язок практичних завдань, 

тестування 
2 

6  
самостійна 

робота 
Самостійна робота з НМЛ 2 

1  консультація х - 

Тема 12. Відображення міжнародних 
операцій у звітності підприємства 

ЗК03 
ЗК07 

СК01 
СК06 

ПР04 
ПР09 
ПР10 

[4; 7; 
8; 9] 

2  лекція Лекція-візуалізація  

2  практична 
Розв’язок практичних завдань, усне 

опитування 
2 

6  
самостійна 

робота 
Самостійна робота з НМЛ, виконання 

практичних завдань 
1 

1  консультація х - 

Поточний контроль змістового модуля 1 
Практичні заняття 14 

Самостійна робота 10 

Модульний контроль Модульна контрольна робота 30 

Загальна кількість балів 100 



7. Завдання для самостійного опрацювання. Питання та завдання для самостійної 

роботи визначені відповідними темами курсу й регламентуються методичними 

рекомендаціями до виконання самостійної роботи, розміщені за посиланням: 

https://bit.ly/3InyQN9 

 

Перелік питань, що виносяться на самостійне опрацювання 
№ 

з/п 
Тема 

Питання, що виноситься на самостійне 

опрацювання 

Кількість 

годин 

1 

Сутність, види та суб’єкти міжнародних 

операцій у зовнішньоекономічній 

діяльності 

Митний тариф України 6  

2 
Правила ІНКОТЕРМС у процесі 

прийняття управлінських рішень 

Умови Інкотермс. Відмінності між 

Інкотермс® 2010 та 2020 
6  

3 
Особливості відображення в обліку 

операцій з іноземною валютою 

Останні зміни обліку валюти та валютної 

виручки 
6  

4 
Облік та оподаткування імпортних 

операцій 

Процедура реєстрації суб’єкта ЗЕД. 

Методика заповнення митної декларації. 
6  

5 
Облік та оподаткування експортних 

операцій 

Методика формування митної вартості 

експортного товару. 
6  

6 
Облік і оподаткування з тимчасового 
ввезення (вивезення) товарів 

Особливості оподаткування операцій з 
тимчасового ввезення (вивезення) товарів 

ПДВ. 

6  

7 
Облік і оподаткування міжнародних 

перевезень 
Договір транспортного експедирування. 6  

8 
Облік міжнародних операцій із переробки 

давальницької сировини 

Особливості ввезення давальницької 

сировини на митну територію України. 
6  

9 Облік міжнародних інвестицій Облік внеску засновника нерезидента 6  

10 
Облік міжнародних кредитних 

(фінансових) операцій 

Особливості обліку факторингу та 

форфейтингу 
6  

11 
Облік та оподаткування операцій 

міжнародного лізингу 

Обкладення лізингових платежів податком 

на репатріацію 
6  

12 
Відображення міжнародних операцій у 

звітності підприємства 

Міжнародний досвід відображення та 

обліку міжнародних операцій. 
6  

Усього годин 72  

 

8. Пропонована тематика для здійснення наукового дослідження. 

1. Особливості нових правих ІНКОТЕРМС. 

2. Особливості обліку валюти. 

3. Методика придбання валюти для розрахунків з іноземними контрагентами. 

4. Умови відкриття валютних рахунків. 

5. Реєстрація суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності – її особливість та вплив на 

обліковий процес. 

6. Облік ПДВ для тимчасово ввезених товарів. 

7. Облік і оподаткування тимчасово вивезених товарів. 

8. Умови договору транспортного експедирування. 

9. Облік ввезення та використання імпортної давальницької сировини. 

10. Облік виготовлення готової продукції з давальницької сировини для іноземного 

замовника. 

11. Облік оподаткування внеску у статутний капітал нерезидентом немонетарним 

активом. 

12. Облік нетипових банківських операцій – факторинг, форфейтинг. 

13. Особливості обліку міжнародного лізингу. 

14. Міжнародний досвід перезарахування податків з метою уникнення подвійного 

оподаткування. 

 

 

https://bit.ly/3InyQN9


ІV. Політика оцінювання 

 

Політика викладача щодо студента. Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання. Студенти зобов’язані заздалегідь повідомляти викладача про 

відсутність на занятті. Через об’єктивні причини (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування, індивідуальний план навчання) навчання може відбуватись в он-лайн формі з 

використанням системи Moodle, Office 365 за погодженням із керівником курсу. 

Політика викладача щодо зарахування результатів формальної, неформальної та 

інформальної освіти. Результати навчання, здобуті шляхом формальної, неформальної 

та/або інформальної освіти, визнаються в ВНУ імені Лесі Українки шляхом валідації 

(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-

02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_navchannia_formalnii.pdf) 

Визнанню можуть підлягати такі результати навчання, отримані в неформальній освіті, 

які за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як освітньому компоненту в 

цілому, так і його окремому розділу, темі (темам), індивідуальному завданню, контрольній 

роботі тощо, які передбачені програмою (силабусом) навчальної дисципліни. 

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, 

відбувається в семестрі, що передує семестру початку вивчення освітнього компонента, або 

першого місяця від початку семестру, враховуючи ймовірність не підтвердження здобувачем 

результатів такого навчання.  

Політика щодо академічної доброчесності. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. Списування під час контрольних робіт та заліку заборонені.  

Вимоги до академічної доброчесності визначаються Кодексом академічної 

доброчесності Волинського національного університету імені Лесі Українки, що розміщений 

на сайті університету за посиланням: https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks-

akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Письмові роботи, які виконуватимуться 

з порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Будь-які 

перескладання відбуваються лише з дозволу деканату. 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

В процесі вивчення дисципліни Облік і оподаткування міжнародних операцій 

використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента за 100-бальною 

шкалою: 

– поточне тестування та опитування, перевірка виконання практичних завдань та 

кейсів; 

– підсумкове тестування по кожному змістовому модулю; 

– підсумковий іспит. 

Дисципліна складається з двох змістових модулів. Підсумкова оцінка за 100-бальною 

шкалою складається із сумарної кількості балів за: 

1. Поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів); 

2. Модульні контрольні роботи (максимум 60 балів).  

Відповіді за поточним розв’язуванням задач оцінюються у 2 бали на практичних 

роботах і 1 бал завдання (2 до тем 1, 8, 9, 10, 12) самостійної роботи. За змістовий модуль 

виставляється середня арифметична із отриманих оцінок і може досягнути максимально 16 і 

24 бали відповідно за 1-й та 2-й модулі. Оцінка поточного контролю вираховується за 

допомогою пропорції. Після змістових модулів проводяться модульні контрольні роботи. 

Контрольні роботи проводяться у вигляді тестування на останній парі змістового 

модуля тривалістю 20 хв. Кожна модульна контрольна робота оцінюється у 30 балів. 

Підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни виставляється без складання 

іспиту, якщо студент успішно виконав усі завдання, передбачені програмою навчальної 

дисципліни, і набрав при цьому не менше 75 балів. Така оцінка виставляється у день 

проведення екзамену за умови обов’язкової присутності студента. 

https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_navchannia_formalnii.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_navchannia_formalnii.pdf
https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf


Підсумкова семестрова оцінка у випадку складання іспиту визначається як сума 

середньої арифметичної поточної семестрової та екзаменаційної оцінок у балах. Зазначена 

оцінка заноситься до екзаменаційної відомості та індивідуального навчального плану 

студента. 

 
V. Підсумковий контроль 

 

Підсумкова оцінка за вивчення курсу розраховується таким чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування, виконання практичних завдань 40 

Модульні контрольні роботи 60 

Екзамен – практичні завдання, питання 60 

! Наукова робота (участь у наукових студентських конференціях) Додатково 5 балів 

 

Формою підсумкового контролю є екзамен. 

Якщо студент отримав остаточну оцінку нижчу за 75 балів, підсумкова оцінка 

визначається як сума балів, отриманих за поточний контроль (максимум 40 балів) та 

залікової оцінки (максимум 60 балів). 

Екзаменаційна оцінка визначається в балах (від 0 до 60) за результатами виконання 

екзаменаційних завдань. Підсумкове опитування при проведенні іспиту оцінюється в 60 

балів. 

Студенту пропонується дати відповідь на 2 питання, кожне з яких оцінюється в 15 

балів, розв’язати задачу, яка оцінюється в 30 балів. 

Варто зазначити, що за умови дистанційного проходження курсу іспит може 

складатись он-лайн у вигляді тестів у системі Moodle. 

У випадку незадовільної підсумкової семестрової оцінки, або за бажання підвищити 

рейтинг (згідно робочої програми навчальної дисципліни) студент складає іспит у формі 

письмового опитування. При цьому на іспит виноситься 60 балів, а бали, набрані за 

результатами модульних контрольних робіт, анулюються. 

 

Питання для підсумкового контролю 

1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних операцій.  

2. Види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 

3. Режим ліцензування та квотування для окремих видів товарів.  

4. Договори (контракти) суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.  

5. Особливості застосування правил ІНКОТЕРМС. 

6. Порядок відображення операцій в іноземній валюті.  

7. Курсові різниці – поняття, порядок визначення і відображення в обліку.  

8. Операції з придбання та продажу іноземної валюти. 

9. Поняття імпортних операцій та їх документальне оформлення.  

10 Оподаткування імпортних операцій.  

11. Бухгалтерський облік здійснення імпортних операцій.  

12. Поняття, умови, документальне оформлення експортних операцій.  

13. Бухгалтерський облік експортних операцій.  

14. Особливості оподаткування експортних операцій. 

15. Основні поняття операцій з давальницької сировини.  

16. Документальне оформлення операцій із переробки давальницької сировини.  

17. Особливості бухгалтерського обліку із переробки давальницької сировини.  

18. Податковий облік операцій з давальницькою сировиною. 



19. Поняття бартерних операцій, особливості їх оформлення.  

20. Особливості оподаткування бартерних міжнародних операцій.  

21. Бухгалтерський облік бартерних операцій. 

22. Порядок і умови здійснення інвестиційної діяльності.  

23. Особливості обліку отримання інвестицій в іноземній валюті.  

24. Відображення фінансових інвестицій на підприємствах створених за кордоном. 

25. Види міжнародних кредитних угод.  

26. Умови отримання кредиту.  

27. Порядок тримання банківського кредиту.  

28. Облік міжнародних кредитних операцій. 

29. Облік операцій міжнародного лізингу.  

30 Облік частки нерезидента у статутному капіталі. 

 
VI. Шкала оцінювання 

 
Оцінка в балах за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка 

90 – 100 Відмінно 

82 – 89 Дуже добре 

75 - 81 Добре 

67 -74 Задовільно 

60 - 66 Достатньо 

1 – 59 Незадовільно 
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Мінфіном України від 15.07.2015 № 552. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16 

(дата звернення: 10.08.2021). 

34. Порядок декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний 

кордон України, затв. Кабміном України від 28 серпня 2003 р. № 1375. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/2617408 (дата звернення: 16.08.2021). 

35. Порядок митного оформлення об’єктів лізингу (оренди), переміщуваних через 

митний кордон України, затверджений наказом Держмитслужби України від 16.02.2000 р.  

№ 83.  

36. Правила від 01.01.2020. Інкотермс  2020. Міжнародні правила торгових термінів. 

Міжнародна торгова палата. URL: https://iccwbo.org (дата звернення: 20.07.2021). 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#Text
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16
https://www.kmu.gov.ua/npas/2617408
https://iccwbo.org/

