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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Облік та оподаткування міжнародних господарських операцій» є 

вибірковою компонентою ОПП. Загальний обсяг дисципліни 120 годин, у 

тому числі 42 аудиторних години, 78 годин – самостійна  робота. 

Формат проведення: лекції, практичні заняття, консультації. 

Підсумковий контроль –залік. 

Програма навчальної дисципліни передбачає перезарахування кредитів 

освітніх компонентів, отриманих студентами, які навчались за програмою  

академічної мобільності, неформальної та інформальної освіти за наявності 

відповідних підтверджуючих документів. 

Передбачено організацію освітнього процесу для здобувачів з 

особливими освітніми потребами (інклюзивної освіти) з використанням 

сучасних інформаційних технологій. 

 

ПРЕРЕКВІЗІТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін (пререквізитів): «Організація бухгалтерського обліку», 

«Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами». 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної дисципліни 
Освітня компонента «Облік та оподаткування міжнародних 

господарських операцій» вивчається згідно з навчальним планом підготовки 
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здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 

«Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління і адміністрування». 

Програма дисципліни орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння 

здобувачами теоретичних і практичних аспектів міжнародних господарських 

операцій, їх оподаткування, облікового відображення та узагальнення у 

звітності.  

Освітня компонента «Облік та оподаткування міжнародних 

господарських операцій» формує знання, уміння, навички та компетенції, 

необхідні для фахівця з обліку та оподаткування. 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Облік та оподаткування 

міжнародних господарських операцій» спрямована на вивчення здобувачами 

сучасної теорії та практики обліку, оподаткування, відображення у звітності 

міжнародних господарських операцій. 

 

Завдання вивчення дисципліни 

Дисципліна орієнтована на формування в студентів уявлення про діючий 

в Україні порядок обліку міжнародних операцій, їх оподаткування, 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку та узагальнення у 

звітності. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

набути глибоких теоретичних знань з питань законодавчого регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності та валютного регулювання, вміти їх 

використовувати в практичній роботі; ознайомитися з порядком ліцензування 

та квотування міжнародних операцій, укладання договорів за міжнародними 

угодами, встановлення цін за такими договорами; набути практичних 

навичок по оформленню товаросупровідних документів, обліковому 

відображенню операції по придбанню, реалізації, бартерному обміні товарів з 

нерезидентам та їх відображення у звітності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен сформувати такі загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 4. Здатність працювати самостійно і в команді з використанням 

креативних підходів, налагоджувати комунікаційні зв’язки та міжособистісні 

взаємодії під час вирішення поставлених завдань, а також здатність до 

розширення профілю своєї професійної діяльності. 

ЗК 5. Здатність бути критичним та самокритичним, нести 

відповідальність за наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень. 

ЗК 6. Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, 

отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та  

застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань. 

ЗК 7. Здатність застосовувати навички публічних ділових і наукових 

комунікацій з використанням інформаційних технологій задля вирішення 

поставлених завдань. 

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК): 
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СК 1. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення ефективності,  результативності та 

соціальної відповідальності бізнесу. 

СК 2. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати 

діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту 

підприємства. 

СК 3. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи 

щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових 

розрахунків. 

СК 4. Вміння формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

СК 7. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку,  

аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 

підприємства. 

СК 9. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації   у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

СК 10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування. 

Програмні результати: 

ПРН 1. 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;  

ПРН 3. Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб 

менеджменту суб’єктів господарювання; 

ПРН 5. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні підприємством, надавати консультації 

управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової 

інформації. 

ПРН 7. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування 

діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового 

законодавства; 

ПРН 8. Формувати фінансову звітність за національними та 

міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на 

корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття управлінських рішень; 
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ПРН 14. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог 

професійної етики. 

ПРН 16. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну 

діяльність та господарську практику. 

ПРН 19. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів 

інформації   у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

ПРН 21. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і 

розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення.  

Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні 

навички (softskills): комунікативність (реалізується через: метод роботи в 

парах та групах, метод самопрезентації), системне та аналітичне мислення 

(реалізується через: метод проектів), управління інформацією (реалізується 

через: метод проектів, метод самопрезентацій), робота в команді (реалізується 

через: метод проектів, метод роботи в парах та групах), лідерські навички 

(реалізується через: робота в групах, метод проектів, метод самопрезентації). 

Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні 

навички (softskills): комунікативність (реалізується через: метод роботи в 

парах та групах, метод самопрезентації), системне та аналітичне мислення 

(реалізується через: метод проектів), управління інформацією (реалізується 

через: метод проектів, метод самопрезентацій), робота в команді 

(реалізується через: метод проектів, метод роботи в парах та групах), 

лідерські навички (реалізується через: робота в групах, метод проектів, метод 

самопрезентації). 

 

План вивчення навчальної дисципліни 

Т
и

ж
д

ен
ь
  Назва теми Форми організації навчання 

та кількість годин  

Самостійна 

робота, 

кількість 

годин  
лекційні 

заняття  

практичні 

заняття  

1 Тема 1. Організація обліку, особливості 

законодавчого регулювання та оподаткування 

міжнародних господарських операцій 

2 2 8 

2 Тема 2. Облік та оподаткування операцій з 

іноземною валютою,  кредитів, позик, 

депозитів у іноземній валюті 

2 2 10 

3 Тема 3. Зовнішньоекономічний контракт як 

основа міжнародних відносин 
4 2 10 

4 Тема 4. Облік та оподаткування експортних 

операцій 
4 2 10 

5 Тема 5. Бухгалтерський та податковий облік 

імпортних операцій. 
2 2 10 

6 Тема 6. Облік операцій по розрахунках в 2 2 10 
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іноземній валюті 

7 Тема 7. Облік та особливості оподаткування 

відряджень за кордон 
4 2 10 

8 Тема 8. Облік та оподаткування  інших 

операцій у сфері ЗЕД 
4 4 10 

 Разом  24 18 78 

 

Самостійна робота здобувача вищої освіти 
Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова 

освітнього процесу у вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння 

навчальним матеріалом поза межами аудиторної роботи, в час, вільний від 

обов’язкових навчальних занять. Кожен вид самостійної роботи фіксується в 

академічному журналі окремою графою. Результативність виконання 

конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і фіксується в 

академічному журналі. Основні види самостійної роботи, які запропоновані 

студентам для засвоєння теоретичних знань. Обов’язкові: підготовка до 

семінарських занять; обробка лекційного матеріалу та вивчення окремих 

питань, що винесені на самостійне опрацювання; систематизація вивченого 

матеріалу дисципліни перед написанням МКР та заліком.  Вибіркові – 

підготовка повідомлень. 

Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає, за необхідності, 

отримання консультацій або допомоги відповідного фахівця. Навчальний 

матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою програмою 

навчальної дисципліни для засвоєння здобувачем у процесі самостійної 

роботи, виноситься на поточний і підсумковий контроль поряд з навчальним 

матеріалом, який опрацьовувався під час аудиторних занять. Організація 

самостійної роботи здобувачів передбачає: планування обсягу, змісту, завдань, 

форм і методів контролю самостійної роботи, розробку навчально-

методичного забезпечення; виконання здобувачем запланованої самостійної 

роботи; контроль та оцінювання результатів, їх систематизацію, оцінювання 

ефективності виконання здобувачем самостійної роботи. 

Індивідуальні завдання здобувач виконує самостійно під керівництвом 

викладача згідно з індивідуальним навчальним планом. Оцінюється 

індивідуальне завдання у 10 балів при умові належного виконання.  

Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни «Облік та 

оподаткування міжнародних операцій» має бути спрямована на: підготовку до 

лекційних занять; розгляд теоретичних положень і практичних аспектів обліку 

після лекцій з відповідних тем; підготовку до семінарських занять; 

індивідуальне поглиблення і додаткове набуття знань поза межами 

навчального закладу; самостійне вивчення та оволодіння термінологією у 

сфері обліку міжнародних операцій; самостійний контроль знань та підготовка 

до екзамену.  

Контроль за опануванням студентами навчального матеріалу, відведеного 

на самостійне вивчення, відбувається шляхом включення питань, відведених 

на самостійне вивчення, до завдань модульних контрольних робіт, переліку 
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питань для обговорення на семінарських заняттях, переліку контрольних 

питань з вивчення дисципліни. 

У результаті самостійного вивчення вищезазначених питань навчального 

матеріалу студенти під час опитувань на семінарських заняттях та здійснення 

контрольних заходів мають продемонструвати вміння відображати на 

рахунках бухгалтерського обліку наступні операції (з використанням плану 

рахунків бухгалтерського обліку): операції з купівлі-продажу іноземної 

валюти; операції з експорту товарів (робіт, послуг); операції з імпорту товарів 

(робіт, послуг); товарообмінні операції у ЗЕД; операції з давальницькою 

сировиною у ЗЕД; операції з підзвітними особами у іноземній валюті; 

операції, пов’язані з проведенням міжнародних розрахунків; реекспортні та 

реімпортні операції; лізингові операції; консигнаційні операції. 

 

Орієнтовний перелік тем індивідуальних творчих завдань 

1. Загальнотеоретичні та специфічні основи обліку міжнародних операцій.  

2. Міжнародні стандарти з обліку зовнішньоекономічних операцій.  

3. Організація обліку міжнародних операцій на підприємстві.  

4. Особливості відкриття рахунків у банках в іноземній валюті та 

здійснення операцій з іноземною валютою.  

5. Облік валютно-фінансових операцій у зовнішньоекономічній діяльності.  

6. Облік експортних операцій в Україні.  

7. Облік імпортних операцій в Україні.  

8. Облік консигнаційних і комісійних операцій.  

9. Облік міжнародних операцій із давальницькою сировиною.  

10. Облік міжнародних бартерних операцій.  

11. Кредитування у зовнішньоекономічній діяльності та його облік. 

12. Облік гуманітарної допомоги.  

13. Облік лізингових операцій у зовнішньоекономічній діяльності.  

14. Облік реекспортних і реімпортних операцій.  

15. Облік службових відряджень за кордон.  

16. Звітність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.  

17. Облік мита та митних зборів. 

18. Ціна у зовнішньоекономічному договорі (контракті). 

19. Облік операцій з оренди активів у зовнішньоекономічній діяльності. 

20. Облік та оподаткування операцій з давальницькою сировиною. 

21. Бухгалтерський облік операцій з інвестування за кордон. 

22. Облік та оподаткування іноземних інвестицій. 

 

Індивідуальні практичні завдання 

Метою виконання індивідуального практичного завдання є розвиток 

практичних навичок здійснення бухгалтерського обліку міжнародних 

операцій. Кожен варіант індивідуального практичного завдання містить 

перелік операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, які мають бути 

відображені на рахунках бухгалтерського обліку. Виконання завдання 
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дозволяє студентам закріпити та узагальнити теоретичні знання, отримані під 

час вивчення дисципліни, а також навчитися використовувати ці знання при 

здійсненні бухгалтерського оформлення господарських операцій, пов’язаних 

із зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. Індивідуальне практичне 

завдання виконується і здається в друкованому вигляді..  

 

Основні види самостійної роботи здобувача 

№  Вид самостійної роботи Години Терміни 

виконання 

Форма та метод контролю 

1 Підготовка до лекційних та 

практичних занять 

22 щотижнево Усне та письмове 

опитування, тестовий 

контроль, вирішення 

ситуаційних завдань  

2 Підготовка самостійних 

питань з тематики 

дисципліни 

26 щотижнево Усне та письмове 

опитування, тестовий 

контроль, вирішення 

ситуаційних завдань  

3 Індивідуальні завдання 

(презентації, презентації за 

заданою проблемною 

тематикою, дослідницькі 

проєкти) 

20 4 рази на 

семестр 

Доповіді з презентаційним 

матеріалом, обговорення, 

усний виступ, публікація 

результатів наукових 

досліджень  

4 Підготовка до контрольних 

робіт та тестування 

10 2 рази на 

семестр 

Тестування 

Разом 78   

 

Список основної та додаткової літератури 

Основні 

1. Бакурова О. А. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник. 

Київ: КНТЕУ, 2015. 341 с. 

2. Величко К. Ю., Козуб В.О. Митне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності : навч. посіб. Харків: Форт, 2017. 221 с. 

3. Габрук О. Облік операцій в іноземній валюті. Вісник: Офіційно про 

податки. 2017. URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100006050-

oblik-operatsiy-v-inozemniy-valyuti  

4. Господарський кодекс України. Редакція від 20.09.2015. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

5. Гребельник О.П. Митна справа: підручник 4-те вид. оновл, та доповн. К.: 

Центр учбової літератури, 2014. 472 с. 

6. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Зовнішньоекономічна діяльність: 

Термінологічний словник. К.: Кондор, 2017. 168 с. 

7. Інкотермс. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів 

Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року). URL: http://zakon3.ra 

da.gov.ua/laws/show/988_007 

http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100006050-oblik-operatsiy-v-inozemniy-valyuti
http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100006050-oblik-operatsiy-v-inozemniy-valyuti
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15
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8. Крупка Я.Д. Облік міжнародних операцій: навчальний посібник. Тернопіль: 

«Крок». 2016. 216 с. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18379 

9. Курсові різниці, валюта, мито – все і одразу. Приклади обліку імпорту та 

експорту. Бухгалтер 24. URL: https://www.buh24.com.ua/kyrsovi-riznuci 

10. Лучко М. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібн. 

Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 355 с. 

11. Митний кодекс України від 11.07.2002 ВР № 92-IV, зі змінами та 

доповненнями.  URL: http://portal.rada.gov.ua 

12. Міжнародні економічні відносини: підручн. / ред. А. П. Голікова,                 

О. А. Довгаль. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 464 с. 

13. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 №17. 

Відомості ВРУ. Дата оновлення: 25.11.2018р. №2755-VI. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

14. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 

України від 16.07.1999 № 996-XIV. URL: http:// 

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

15. Про Митний тариф: Закон України від від 19.09.2013 №584-VII зі 

змінами. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012371Z.html 

16. Про зовнішньоекономічну діяльність: закон України від 16.04. 1991 р. 

№959-ХІІ зі змінами та доповненнями станом на 07.08.2011р. URL: 

http://ukrexport.gov.ua/ukr/zakon_v_sferi_ zed/ukr/3201.html 

17. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України 

від 23.09.1994 р. № 40. Відомості ВРУ. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185/94- ВР 

18. Про режим іноземного інвестування: Закон України № 93/96вр від 

19.03.1996 р. [чинний] // Відомості Верховної Ради України. 1996. №19 

19. Про валюту і валютні операції: Закон від 21.06.2018 №2473-VIII. URL: 

https://docs.dtkt.ua/doc/1214.969.0 

20. Про заходи щодо стимулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Закон від 24.12.2015 №912-VIII. URL: https://docs.dtkt.ua/doc/1214.969.0 

21. П(с)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Наказ Мінфіну України від 

10.08.2000р. №193. URL: http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-

ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-10-serpnya-2000-r-193?app_id=23 

22. Формування системи митного аудиту в Україні: Монографія. 

Хмельницький: ПП. Мельник А.А., 2014. 208 с. (Митна справа в Україні. 

Том 25) 

Додаткові 

1. Владичин М.Б. Організація обліку зовнішньоекономічної діяльності 

торговельних підприємств: стан і перспективи покращення. Бізнес Інформ. 

№7. 2015.  С. 35-41 

2. Водоп’янова О. Придбання та продаж валюти. Дебет-Кредит. 2016. №37.  

С.146–149 

3. Войнаренко М.П. Особливості обліку експортних операцій. URL: http://irbis-

nbuv.gov.ua 

http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18379
https://www.buh24.com.ua/kyrsovi-riznuci
http://portal.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012371Z.html
http://ukrexport.gov.ua/ukr/zakon_v_sferi_%20zed/ukr/3201.html
https://docs.dtkt.ua/doc/1214.969.0
https://docs.dtkt.ua/doc/1214.969.0
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-10-serpnya-2000-r-193?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-10-serpnya-2000-r-193?app_id=23
http://irbis-nbuv.gov.ua/
http://irbis-nbuv.gov.ua/
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4. Граковський Ю. Операції з давальницькою сировиною. Вісник «Офіційно 

про податки». 2017. №30 (934). URL : 

http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100005443-operatsiyi-z-davalnitskoyu-

sirovinoyu-1 

5. Гордополов В. Ю. Методологічні положення бухгалтерського обліку 

експортно-імпортних операцій підприємств. Агросвіт. 2018. № 13. С. 15–27 

6. Губарик О.М. Розвиток експортних операцій та відображення їх в обліку. 

URL: http://udau.edu.ua/library.php?pid=1580# 

7. Гудима К.С. Проблеми обліку експортно-імпортних операцій вУкраїні. 

URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=29420 

8. Гуменюк О. Г. Еволюція системи митно-тарифного регулювання ЗЕД. Гроші, 

фінанси та кредит. 2018. Вип. 14. URL: 

http://economyandsociety.in.ua/journal/14_ukr/112.pdf 

9. Дунська А. Р. Експортно-імпортна діяльність України. Зовнішня торгівля: 

економіка, фінанси, право. 2016. № 3. С. 36–46 

10. Жогова О. Облік внесків засновників-нерезидентів у валюті. 

Независимый аудитор. URL: http://n-

auditor.com.ua/ru/component/na_archive/195.html? view=material 

11. Жураківська О. Експорт сільгосппродукції: валютні, облікові та 

податкові аспекти. БухгалтеріяUA. №2. 2018. URL: https://buh-

ua.com.ua/uk/doc/53445/eksport-slgospprodukts-valjutn-oblkov-ta-podatkov-

aspekti 

12. Задоя А.О. Зовнішня торгівля України: сучасні масштаби, структура і 

тенденції. Академічний огляд. 2016. № 2(45). С. 110–117 

13. Карпенко Н.Г. Особливості обліку експорту товарів. Бухгалтерський 

облік, аналізта аудит, Мукачівський державний університет. Вип. # 9. 

2017. С. 1134-1138. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/ 

journal/9_ukr/194.pdf 

14. Ковальчук С.Я., Цуркан А.О. Особливості обліку та оподаткування 

операцій по міжнародних автотранспортних перевезеннях. Агросвіт. 2018. 

№ 7. С. 31-36 

15. Облік операцій в іноземній валюті. URL: 

http://firstconsulting.com.ua/articles/161 oblik operatsii v inozemnii valiuti 

pryklady ta analiz typovykh pomylok 

16. Оляднічук Н.В. Облік експортно-імпортних операцій. Облік і фінанси. 

№1 (75).  2017. С. 48-56. 

17. Розрахунки в іноземній валюті і деталі податкового обліку: Державна 

фіскальна служба. URL: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-

199236.html 

18. Смірнова І. В. Вплив зміни валютних курсів на фінансову 

звітність: аналіз закордонного та вітчизняного досвіду. URL: 

www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64 

http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100005443-operatsiyi-z-davalnitskoyu-sirovinoyu-1
http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100005443-operatsiyi-z-davalnitskoyu-sirovinoyu-1
http://udau.edu.ua/library.php?pid=1580
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=29420
http://economyandsociety.in.ua/journal/14_ukr/112.pdf
http://n-auditor.com.ua/ru/component/na_archive/195.html
http://n-auditor.com.ua/ru/component/na_archive/195.html
https://buh-ua.com.ua/uk/doc/53445/eksport-slgospprodukts-valjutn-oblkov-ta-podatkov-aspekti
https://buh-ua.com.ua/uk/doc/53445/eksport-slgospprodukts-valjutn-oblkov-ta-podatkov-aspekti
https://buh-ua.com.ua/uk/doc/53445/eksport-slgospprodukts-valjutn-oblkov-ta-podatkov-aspekti
http://www.economyandsociety.in.ua/
http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-199236.html
http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-199236.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64
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19. Ставська Ю.В., Глуха А.О. Перспективи розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції. 

Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 5(10). С. 59-64 

20. Ставська Ю.В. Перспективи розвитку експортного потенціалу 

аграрного сектору України в умовах Євроінтеграції. Східна Європа: 

економіка, бізнес та управління.  2018.  Вип. 5(16). С. 29-36 

21. Шкуліпа Л.В. Практична сфера застосування методики обліку курсових 

різниць за МСФЗ. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/11/68.pdf 

22. Шутка С. Є. Експортні операції: бухгалтерський і податковий облік. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні 

науки. 2016. Вип. 17(4). С. 158-161. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhd 

u_en_2016_17(4)__41 

23. Якимащенко В.В. Експорт товарів: особливості обліку. Бібліотека 

Баланс «ЗЕД: вихід на експорт, робота з митницею, міжнародні 

перевезення».  2016. № 16.  С. 16–22 

 

Інтернет-ресурси 

1. http:// www.balance.ua – офіційний сайт Українського бухгалтерського 

журналу «Баланс».   

2. http:// www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державної служби статистики 

України.  

3. http:// www.vobu.com.ua – офіційний  сайт  Всеукраїнської  професійної  

газети  «Все  про  

бухгалтерський облік».   

4. http://www.buhgalteria.com.ua – офіційний сайт Газети «Бухгалтерія».  

5. http://www.ifac.org – офіційний сайт Міжнародної федерації бухгалтерів   

6. http://www.ifrs.org – офіційний сайт Ради з міжнародних стандартів 

фінансової звітності.   

7. http://www.sfs.gov.ua – офіційний сайт Державної фіскальної служби 

України.   

8. http://www.ufpaa.org – офіційний сайт Федерації професійних бухгалтерів 

та аудиторів України 

 

Контроль і оцінка результатів навчання 

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 

контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим 

компетентностям за результатами практичних занять – 50 балів (усний 

контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему тощо, 

індивідуальні завдання, розв’язування задач тощо); рубіжний контроль 

(атестація) – 10 балів; показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної 

роботи та студентської активності – 10 балів, підсумковий контроль, (екзамен 

в усній або тестовій формі) – 30 балів. Разом: 100 балів.  

 

 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/11/68.pdf
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Критерії оцінювання результатів навчання 
№ з/п Вид навчальної діяльності  Бали 

Атестація 1 

1 Участь студента у лекційних заняттях 7 

2 Участь студента у практичних заняттях 8 

3 Виконання контрольних робіт, тестування 5 

4 Атестація 5 

5 Індивідуальні завдання (підготовка  презентацій за 

проблемною тематикою, участь у наукових заходах, виступи 

на заняттях) 

5 

 Всього за атестацію 1 30 

 Атестація 2  

1 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 7 

2 Участь у роботі на практичних заняттях 8 

3 Виконання контрольних робіт, тестування 5 

4 Атестація 5 

5 Індивідуальні завдання (підготовка  презентацій за 

проблемною тематикою, участь у наукових заходах, виступи 

на заняттях) 

5 

 Всього за атестацію 2 30 

 Показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної 

роботи та студентської активності 
10 

 Підсумкове тестування 30 

 Разом 100 
 

Шкала оцінки знань здобувача   
Оцінка за національною 

4-бальною 

Рейтинг студента, бали За шкалою ЕCТS 

відмінно   90 – 100 А 

добре  
82-89 В 

75-81 С 

задовільно  
66-74 D 

60-65 Е  

незадовільно 35-59 FX 

0-34 F 

 

Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів 

набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної 

дисципліни (менше 35 балів), то він не допускається до заліку чи екзамену. 

Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 

контрольних заходів є виконання індивідуального завдання та його 

презентації. 

Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів 

неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих 

документів як окремі кредити вивчення навчальних дисциплін. 
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Оцінювання рівня опанування студентом матеріалу навчальної дисципліни 

проводиться шляхом поточного та підсумкового (семестрового) контролю. 

Поточний контроль здійснюється у процесі вивчення дисципліни з метою 

виявлення ступеню розуміння студентом засвоєного навчального матеріалу та 

вміння застосовувати його у практичній роботі.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять, а 

також за результатами виконання студентом індивідуальних завдань. 

Підсумковий бал з навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за 

поточний та проміжний контроль.  

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
Оцінка, % від 

максимального балу 

Критерії оцінювання 

Відмінно – 90-100% 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів 

та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 

тестові завдання. 

Добре – 75-89% 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але 

при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації,  допускаються  при  цьому  окремі  несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

тестових завдань. 

Задовільно – 60-74% 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі 

суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину 

тестових завдань. 

Достатньо – 35-59% 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив меншість тестових завдань. 

Незадовільно – 16-

34% 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 

вирішив окремі тестові завдання. 

Повторне складання 

– 0 – 15% 

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не 

вирішив жодного тестового завдання. 

 

Розробник              ____________________ Наталія Гудзенко 

 

Завідувач кафедри  ___________________ Олена Подолянчук  


