
1 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ  

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Навчально-науковий інститут денної освіти 

Кафедра  бухгалтерського обліку і аудиту 

 

 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри  

__________   А. І. Мілька 
  підпис         ініціали, прізвище 

«___» ____________ 2021 року 
 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА  
 

навчальної дисципліни «Облік і оподаткування у міжнародному 

бізнесі» 

 

освітня програма «Облік і аудит» 

 

спеціальність  071  Облік і оподаткування 
                                         код  назва спеціальності 

галузь знань     07  Управління та адміністрування 
                                         код  назва галузі знань 

ступінь вищої освіти  магістр 
бакалавр, магістр, доктор філософії 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і оподаткування у 

міжнародному бізнесі» схвалена та рекомендована до використання в освітньому 

процесі на засіданні кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. 

Протокол від «___» ________ 2021 року № __.  
 

 

 

 

 

 

 

Полтава 2021 



2 

 

Укладач: О. В. Артюх-Пасюта, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, 

к.е.н., доцент 

 
 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 
 

Гарант освітньої програми «Облік і аудит» спеціальності  «Облік і оподаткування» 

ступеня магістра 

 

 

 

 

___________ О. В. Карпенко 
підпис   ініціали, прізвище 

«___» ________ 2021 року 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Зміст 

 

Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 4 

Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання  4 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 5 

Розділ 4. Тематичний план вивчення навчальної дисципліни 8 

Розділ 5. Оцінювання результатів навчання 14 

Розділ 6. Інформаційні джерела  14 

Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни  15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Розділ 1. Опис навчальної дисципліни  

Таблиця 1 - Загальна характеристика навчальної дисципліни 
Місце у 

структурно-

логічній схемі 

підготовки 

Пререквізити: Облік і звітність в оподаткуванні  

Постреквізити: Бухгалтерський облік в управлінні підприємством  

Мова викладання Українська            

Статус дисципліни  вибіркова  

Курс/семестр вивчення  2 курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів 2 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: загальна кількість: 1 семестр - 150, 2 семестр -  

- лекції: 20 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 40 

- самостійна робота: 90 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен):  ПМК 

Заочна форма навчання 

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр 150, 2 семестр -  

- лекції: 1 семестр - 6, 2 семестр -  

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр - 4, 2 семестр -  

- самостійна робота: 1 семестр - 140, 2 семестр -  

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 1 семестр - ПМК, 2 семестр -  

 

Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна та програмні результати навчання 

Мета навчальної дисципліни: формування системи спеціальних знань з 

особливостей організації міжнародного бізнесу, теорії та практики 

документального оформлення експортно-імпортних операцій, особливостей 

оподаткування та декларування операцій, прийняття рішень щодо уникнення 

подвійного оподаткування та управління діяльністю міжнародних компаній. 

Відповідно до поставленої мети основними завданнями дисципліни є:  

вивчення методів і технології найпоширеніших фінансових та господарських 

операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах міжнародних 

компаній; набуття вмінь документального забезпечення та відображення діяльності 

міжнародних компаній у системі рахунків бухгалтерського обліку. 

 

Таблиця 2 - Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР03. Вільно спілкуватися іноземною 

мовою усно і письмово при 

обговоренні результатів досліджень та 

інновацій.  

ПР08. Обґрунтовувати вибір 

оптимальної системи оподаткування 

діяльності суб’єкта господарювання 

на підставі діючого податкового 

законодавства.  

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК03. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК06. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації 

з різних джерел.  

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному 

професійному середовищі  
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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.  

ПР16. Здійснювати публічні ділові і 

наукові комунікації задля вирішення 

комунікативних завдань державною та 

іноземними мовами.  

ПР22. Демонструвати уміння вивчати 

та застосовувати іноземні інноваційні 

практики ведення обліку. 

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності).  
ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт.  

ЗК12. Здатність до науково-дослідної та аналітичної 

роботи, інноваційної діяльності з метою отримання нових 

знань та їх використання для експертної оцінки 

господарських ситуацій і прийняття управлінських 

рішень,  у тому числі у міжнародних корпораціях. 

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у 

відповідності до вимог системи менеджменту 

підприємства.  

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і 

практичні підходи щодо організації обліку, контролю, 

планування та оптимізації податкових розрахунків.  

СК04. Здатність формувати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, 

оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття ефективних управлінських 

рішень.  

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати сучасні методи фінансового 

та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування 

у відповідності до стратегічних цілей підприємства.  

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджерів  підприємства та інших 

користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування.  

СК11. Здатність використовувати, обробляти, аналізувати 

вітчизняні та іноземні професійні інформаційні джерела, 

коригувати методи виконання професійних обов’язків 

відповідно до вимог українських та іноземних 

стейкхолдерів. 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Основи організації міжнародного бізнесу та стратегії його 

розвитку  

Тема 1. Діяльність міжнародних компаній як об’єкт бухгалтерського 

обліку 

1.1. Сутність міжнародних компаній 

1.2. Загальні поняття про діяльність міжнародних компаній і її види 

1.3. Основні завдання обліку і принципи здійснення діяльності міжнародних 

компаній 

Тема 2. Основні тенденції розвитку форм міжнародного бізнесу у умовах 

глобалізації. Міжнародні стандартів обліку та звітності та їх практичне 

застосування в діяльності міжнародних компаній 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160468#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160468#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160468#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160468#q3
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2.1. Розвиток і функціонування міжнародного бізнесу на глобальному рівні 

інтернаціоналізації 

2.2. Передумови та сучасні тенденції розвитку форм міжнародного бізнесу як 

сукупності ділових операцій транснаціональних компаній 

2.3. Поняття міжнародних стандартів обліку та звітності (МСФЗ) та їх 

практичне застосування в економічній діяльності міжнародних компаній 

2.4. Організація обліку в системі міжнародних стандартів фінансової звітності 

Тема 3. Теоретичні аспекти міжнародного оподаткування 

1.1. Еволюція податкових систем. Податкові реформи у розвинутих країнах 

1.2. Гармонізація податкових систем у світовій економіці 

1.3. Міжнародні договори та податкові угоди 

Тема 4. Система показників оцінки діяльності міжнародних компаній 

4.1. Зміст, завдання та методи економічного аналізу діяльності міжнародних 

компаній 

4.2. Аналіз та оцінка ефективності експортних операцій 

4.3. Аналіз та оцінка ефективності імпортних операцій 

4.4. Аналіз фінансового стану підприємства - контрагента 

 

Модуль 2. Особливості документального оформлення, обліку та 

оподаткування операцій в міжнародному бізнесі 

Тема 5. Поняття та облік валютних цінностей 

5.1. Визначення основних понять. Поняття про валютні цінності 

5.2.Курсові різниці: поняття, порядок визначення та відображення в обліку 

5.3.Види рахунків в банках в іноземній валюті 

5.4. Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті 

5.5.Порядок відображення операцій в іноземній валюті 

5.6.Облік купівлі іноземної валюти 

5.7.Облік продажу іноземної валюти 

5.8.Операції з готівковою іноземною валютою та відображення іх в 

бухгалтерському обліку 

5.9.Балансова вартість іноземної валюти 

Тема 6. Облік експертних операцій 

6.1. Види експортних операцій 

6.2.Формування вартості експортних товарів 

6.3.Бухгалтерський облік операцій з експорту товарів (продукції) за умови 

прямого виходу підприємства на зовнішній ринок 

6.4.Облік операцій з експорту робіт, послуг 

6.5.Облік авансів, одержаних від іноземних покупців 

Тема 7. Облік імпортних операцій 

7.1.Бухгалтерський облік операцій з імпорту товарів ( продукції) за умови 

прямого виходу підприємства на зовнішній ринок. 

7.2.Оподаткування імпортних операцій. 

7.3.Особливості обліку імпорту робіт, послуг. 

7.4.Облік авансів, сплачених іноземному постачальнику. 

 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160469#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160469#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160469#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160469#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160469#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160469#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160469#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160470#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160470#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160470#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q7
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q8
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q8
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q9
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160475#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160475#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160475#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160475#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160475#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160475#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160476#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160476#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160476#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160476#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160476#q4


7 

 

Тема 8. Облік бартерних операцій (товарообмінних операцій) 

8.1. Поняття бартерних операцій та порядок їх оформлення. 

8.2. Бухгалтерський облік бартерних операцій. 

Тема 9. Облік інвестиційних операцій та валютно-фінансових операцій 

9.1.Облік лізингових операцій. 

9.2.Облік валютних операцій, пов’язанних з формуванням та рухом статутного 

капіталу. 

9.3.Особливості відображення у бухгалтерському обліку кредитних операцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160477#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160477#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160478#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160478#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160478#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160478#q3
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни  

Таблиця 3 - Тематичний план навчальної дисципліни (денна форма навчання) 

Назва теми (лекції) та питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Назва теми та питання семінарського, 

практичного або лабораторного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Завдання самостійної роботи 

в розрізі тем 
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Змістовий модуль І. Основи організації міжнародного бізнесу та стратегії його розвитку   

Тема 1. Діяльність міжнародних компаній як 

об’єкт бухгалтерського обліку 

Лекція 1. 

1.1. Сутність міжнародних компаній 

1.2. Загальні поняття про діяльність 

міжнародних компаній і її види 

1.3. Основні завдання обліку і принципи 

здійснення діяльності міжнародних компаній 

 

2 Тема 1. Діяльність міжнародних компаній 

як об’єкт бухгалтерського обліку 

Заняття 1-2. 

1.1. Сутність міжнародних компаній 

1.2. Загальні поняття про діяльність 

міжнародних компаній і її види 

1.3. Основні завдання обліку і принципи 

здійснення діяльності міжнародних компаній 

 

4 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

10 

Тема 2. Основні тенденції розвитку форм 

міжнародного бізнесу у умовах глобалізації. 

Міжнародні стандартів обліку та звітності та 

їх практичне застосування в діяльності 

міжнародних компаній 

Лекція 2. 

2.1. Розвиток і функціонування міжнародного 

бізнесу на глобальному рівні інтернаціоналізації 

2.2. Передумови та сучасні тенденції розвитку 

форм міжнародного бізнесу як сукупності 

ділових операцій транснаціональних компаній 

2.3. Поняття міжнародних стандартів обліку та 

звітності (МСФЗ) та їх практичне застосування в 

економічній діяльності міжнародних компаній 

2.4. Організація обліку в системі міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

2 Тема 2. Основні тенденції розвитку форм 

міжнародного бізнесу у умовах глобалізації. 

Міжнародні стандартів обліку та звітності 

та їх практичне застосування в діяльності 

міжнародних компаній 

Заняття 3-4. 

2.1. Розвиток і функціонування міжнародного 

бізнесу на глобальному рівні 

інтернаціоналізації 

2.2. Передумови та сучасні тенденції розвитку 

форм міжнародного бізнесу як сукупності 

ділових операцій транснаціональних компаній 

2.3. Поняття міжнародних стандартів обліку та 

звітності (МСФЗ) та їх практичне застосування 

в економічній діяльності міжнародних 

компаній 

2.4. Організація обліку в системі міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

4 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

10 

Тема 3. Теоретичні аспекти міжнародного 2 Тема 3. Теоретичні аспекти міжнародного 4 Виконати розрахункове 10 
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оподаткування 

Лекція 3. 

1.1. Еволюція податкових систем. Податкові 

реформи у розвинутих країнах 

1.2. Гармонізація податкових систем у світовій 

економіці 

1.3. Міжнародні договори та податкові угоди 

оподаткування 

Заняття 5-6. 

1.1. Еволюція податкових систем. Податкові 

реформи у розвинутих країнах 

1.2. Гармонізація податкових систем у світовій 

економіці 

1.3. Міжнародні договори та податкові угоди 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

Тема 4. Система показників оцінки 

діяльності міжнародних компаній 

Лекція 4. 

4.1. Зміст, завдання та методи економічного 

аналізу діяльності міжнародних компаній 

4.2. Аналіз та оцінка ефективності експортних 

операцій 

4.3. Аналіз та оцінка ефективності імпортних 

операцій 

4.4. Аналіз фінансового стану підприємства - 

контрагента 

2 Тема 4. Система показників оцінки 

діяльності міжнародних компаній 

Заняття 7-8. 

4.1. Зміст, завдання та методи економічного 

аналізу діяльності міжнародних компаній 

4.2. Аналіз та оцінка ефективності експортних 

операцій 

4.3. Аналіз та оцінка ефективності імпортних 

операцій 

4.4. Аналіз фінансового стану підприємства - 

контрагента 

4 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

10 

Змістовий модуль 2. Особливості документального оформлення, обліку та оподаткування операцій в міжнародному бізнесі 

Тема 5. Поняття та облік валютних цінностей 

Лекція 5-6. 

5.1. Визначення основних понять. Поняття про 

валютні цінності 

5.2.Курсові різниці: поняття, порядок 

визначення та відображення в обліку 

5.3.Види рахунків в банках в іноземній валюті 

5.4. Порядок відкриття рахунків в іноземній 

валюті 

5.5.Порядок відображення операцій в іноземній 

валюті 

5.6.Облік купівлі іноземної валюти 

5.7.Облік продажу іноземної валюти 

5.8.Операції з готівковою іноземною валютою 

та відображення іх в бухгалтерському обліку 

5.9.Балансова вартість іноземної валюти 

4 Тема 5. Поняття та облік валютних 

цінностей 

Заняття 9-11. 

5.1. Визначення основних понять. Поняття про 

валютні цінності 

5.2.Курсові різниці: поняття, порядок 

визначення та відображення в обліку 

5.3.Види рахунків в банках в іноземній валюті 

5.4. Порядок відкриття рахунків в іноземній 

валюті 

5.5.Порядок відображення операцій в іноземній 

валюті 

5.6.Облік купівлі іноземної валюти 

5.7.Облік продажу іноземної валюти 

5.8.Операції з готівковою іноземною валютою 

та відображення іх в бухгалтерському обліку 

5.9.Балансова вартість іноземної валюти 

6 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

10 
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Тема 6. Облік експертних операцій 

Лекція 7. 

6.1. Види експортних операцій 

6.2.Формування вартості експортних товарів 

6.3.Бухгалтерський облік операцій з експорту 

товарів (продукції) за умови прямого виходу 

підприємства на зовнішній ринок 

6.4.Облік операцій з експорту робіт, послуг 

6.5.Облік авансів, одержаних від іноземних 

покупців 

2 Тема 6. Облік експертних операцій 

Заняття 12-14. 

6.1. Види експортних операцій 

6.2.Формування вартості експортних товарів 

6.3.Бухгалтерський облік операцій з експорту 

товарів (продукції) за умови прямого виходу 

підприємства на зовнішній ринок 

6.4.Облік операцій з експорту робіт, послуг 

6.5.Облік авансів, одержаних від іноземних 

покупців 

6 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

10 

Тема 7. Облік імпортних операцій 

Лекція 8. 

7.1.Бухгалтерський облік операцій з імпорту 

товарів ( продукції) за умови прямого виходу 

підприємства на зовнішній ринок. 

7.2.Оподаткування імпортних операцій. 

7.3.Особливості обліку імпорту робіт, послуг. 

7.4.Облік авансів, сплачених іноземному 

постачальнику. 

2 Тема 7. Облік імпортних операцій 

Заняття 15-16. 

7.1.Бухгалтерський облік операцій з імпорту 

товарів ( продукції) за умови прямого виходу 

підприємства на зовнішній ринок. 

7.2.Оподаткування імпортних операцій. 

7.3.Особливості обліку імпорту робіт, послуг. 

7.4.Облік авансів, сплачених іноземному 

постачальнику. 

6 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

10 

Тема 8. Облік бартерних операцій 

(товарообмінних операцій) 

Лекція 9. 

8.1. Поняття бартерних операцій та порядок їх 

оформлення. 

8.2. Бухгалтерський облік бартерних операцій. 

2 Тема 8. Облік бартерних операцій 

(товарообмінних операцій) 

Заняття 17-18. 

8.1. Поняття бартерних операцій та порядок їх 

оформлення. 

8.2. Бухгалтерський облік бартерних операцій. 

4 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

10 

Тема 9. Облік інвестиційних операцій та 

валютно-фінансових операцій 

Лекція 10. 

9.1.Облік лізингових операцій. 

9.2.Облік валютних операцій, пов’язанних з 

формуванням та рухом статутного капіталу. 

9.3.Особливості відображення у 

бухгалтерському обліку кредитних операцій. 

2 Тема 9. Облік інвестиційних операцій та 

валютно-фінансових операцій 

Заняття 19-20. 

9.1.Облік лізингових операцій. 

9.2.Облік валютних операцій, пов’язанних з 

формуванням та рухом статутного капіталу. 

9.3.Особливості відображення у 

бухгалтерському обліку кредитних операцій. 

4 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

10 
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Таблиця 4 - Тематичний план навчальної дисципліни (заочна форма навчання) 

Назва теми (лекції) та питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Назва теми та питання семінарського, 

практичного або лабораторного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Завдання самостійної роботи 

в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Змістовий модуль І. Основи організації міжнародного бізнесу та стратегії його розвитку   

Тема 1. Діяльність міжнародних компаній як 

об’єкт бухгалтерського обліку 

Лекція 1. 

1.1. Сутність міжнародних компаній 

1.2. Загальні поняття про діяльність 

міжнародних компаній і її види 

1.3. Основні завдання обліку і принципи 

здійснення діяльності міжнародних компаній 

 

 Тема 1. Діяльність міжнародних компаній 

як об’єкт бухгалтерського обліку 

Заняття 1-2. 

1.1. Сутність міжнародних компаній 

1.2. Загальні поняття про діяльність 

міжнародних компаній і її види 

1.3. Основні завдання обліку і принципи 

здійснення діяльності міжнародних компаній 

 

 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

12 

Тема 2. Основні тенденції розвитку форм 

міжнародного бізнесу у умовах глобалізації. 

Міжнародні стандартів обліку та звітності та 

їх практичне застосування в діяльності 

міжнародних компаній 

Лекція 2. 

2.1. Розвиток і функціонування міжнародного 

бізнесу на глобальному рівні інтернаціоналізації 

2.2. Передумови та сучасні тенденції розвитку 

форм міжнародного бізнесу як сукупності 

ділових операцій транснаціональних компаній 

2.3. Поняття міжнародних стандартів обліку та 

звітності (МСФЗ) та їх практичне застосування в 

економічній діяльності міжнародних компаній 

2.4. Організація обліку в системі міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

 Тема 2. Основні тенденції розвитку форм 

міжнародного бізнесу у умовах глобалізації. 

Міжнародні стандартів обліку та звітності 

та їх практичне застосування в діяльності 

міжнародних компаній 

Заняття 3-4. 

2.1. Розвиток і функціонування міжнародного 

бізнесу на глобальному рівні 

інтернаціоналізації 

2.2. Передумови та сучасні тенденції розвитку 

форм міжнародного бізнесу як сукупності 

ділових операцій транснаціональних компаній 

2.3. Поняття міжнародних стандартів обліку та 

звітності (МСФЗ) та їх практичне застосування 

в економічній діяльності міжнародних 

компаній 

2.4. Організація обліку в системі міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

16 

Тема 3. Теоретичні аспекти міжнародного 

оподаткування 

 Тема 3. Теоретичні аспекти міжнародного 

оподаткування 

 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 
16 
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Лекція 3. 

1.1. Еволюція податкових систем. Податкові 

реформи у розвинутих країнах 

1.2. Гармонізація податкових систем у світовій 

економіці 

1.3. Міжнародні договори та податкові угоди 

Заняття 5-6. 

1.1. Еволюція податкових систем. Податкові 

реформи у розвинутих країнах 

1.2. Гармонізація податкових систем у світовій 

економіці 

1.3. Міжнародні договори та податкові угоди 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

Тема 4. Система показників оцінки 

діяльності міжнародних компаній 

Лекція 4. 

4.1. Зміст, завдання та методи економічного 

аналізу діяльності міжнародних компаній 

4.2. Аналіз та оцінка ефективності експортних 

операцій 

4.3. Аналіз та оцінка ефективності імпортних 

операцій 

4.4. Аналіз фінансового стану підприємства - 

контрагента 

 Тема 4. Система показників оцінки 

діяльності міжнародних компаній 

Заняття 7-8. 

4.1. Зміст, завдання та методи економічного 

аналізу діяльності міжнародних компаній 

4.2. Аналіз та оцінка ефективності експортних 

операцій 

4.3. Аналіз та оцінка ефективності імпортних 

операцій 

4.4. Аналіз фінансового стану підприємства - 

контрагента 

 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

16 

Змістовий модуль 2. Особливості документального оформлення, обліку та оподаткування операцій в міжнародному бізнесі 

Тема 5. Поняття та облік валютних цінностей 

Лекція 5-6. 

5.1. Визначення основних понять. Поняття про 

валютні цінності 

5.2.Курсові різниці: поняття, порядок 

визначення та відображення в обліку 

5.3.Види рахунків в банках в іноземній валюті 

5.4. Порядок відкриття рахунків в іноземній 

валюті 

5.5.Порядок відображення операцій в іноземній 

валюті 

5.6.Облік купівлі іноземної валюти 

5.7.Облік продажу іноземної валюти 

5.8.Операції з готівковою іноземною валютою 

та відображення іх в бухгалтерському обліку 

5.9.Балансова вартість іноземної валюти 

2 Тема 5. Поняття та облік валютних 

цінностей 

Заняття 9-11. 

5.1. Визначення основних понять. Поняття про 

валютні цінності 

5.2.Курсові різниці: поняття, порядок 

визначення та відображення в обліку 

5.3.Види рахунків в банках в іноземній валюті 

5.4. Порядок відкриття рахунків в іноземній 

валюті 

5.5.Порядок відображення операцій в іноземній 

валюті 

5.6.Облік купівлі іноземної валюти 

5.7.Облік продажу іноземної валюти 

5.8.Операції з готівковою іноземною валютою 

та відображення іх в бухгалтерському обліку 

5.9.Балансова вартість іноземної валюти 

 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

16 

Тема 6. Облік експертних операцій 2 Тема 6. Облік експертних операцій 2 Виконати розрахункове 16 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160470#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160470#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160470#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160470#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160470#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160470#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160470#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160470#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160470#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160470#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160471#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q7
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q8
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q8
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q9
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q7
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q8
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q8
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/page/view.php?id=160474#q9


13 

 

Лекція 7. 

6.1. Види експортних операцій 

6.2.Формування вартості експортних товарів 

6.3.Бухгалтерський облік операцій з експорту 

товарів (продукції) за умови прямого виходу 

підприємства на зовнішній ринок 

6.4.Облік операцій з експорту робіт, послуг 

6.5.Облік авансів, одержаних від іноземних 

покупців 

Заняття 12-14. 

6.1. Види експортних операцій 

6.2.Формування вартості експортних товарів 

6.3.Бухгалтерський облік операцій з експорту 

товарів (продукції) за умови прямого виходу 

підприємства на зовнішній ринок 

6.4.Облік операцій з експорту робіт, послуг 

6.5.Облік авансів, одержаних від іноземних 

покупців 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

Тема 7. Облік імпортних операцій 

Лекція 8. 

7.1.Бухгалтерський облік операцій з імпорту 

товарів ( продукції) за умови прямого виходу 

підприємства на зовнішній ринок. 

7.2.Оподаткування імпортних операцій. 

7.3.Особливості обліку імпорту робіт, послуг. 

7.4.Облік авансів, сплачених іноземному 

постачальнику. 

2 Тема 7. Облік імпортних операцій 

Заняття 15-16. 

7.1.Бухгалтерський облік операцій з імпорту 

товарів ( продукції) за умови прямого виходу 

підприємства на зовнішній ринок. 

7.2.Оподаткування імпортних операцій. 

7.3.Особливості обліку імпорту робіт, послуг. 

7.4.Облік авансів, сплачених іноземному 

постачальнику. 

2 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

16 

Тема 8. Облік бартерних операцій 

(товарообмінних операцій) 

Лекція 9. 

8.1. Поняття бартерних операцій та порядок їх 

оформлення. 

8.2. Бухгалтерський облік бартерних операцій. 

 Тема 8. Облік бартерних операцій 

(товарообмінних операцій) 

Заняття 17-18. 

8.1. Поняття бартерних операцій та порядок їх 

оформлення. 

8.2. Бухгалтерський облік бартерних операцій. 

 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

16 

Тема 9. Облік інвестиційних операцій та 

валютно-фінансових операцій 

Лекція 10. 

9.1.Облік лізингових операцій. 

9.2.Облік валютних операцій, пов’язанних з 

формуванням та рухом статутного капіталу. 

9.3.Особливості відображення у 

бухгалтерському обліку кредитних операцій. 

 Тема 9. Облік інвестиційних операцій та 

валютно-фінансових операцій 

Заняття 19-20. 

9.1.Облік лізингових операцій. 

9.2.Облік валютних операцій, пов’язанних з 

формуванням та рухом статутного капіталу. 

9.3.Особливості відображення у 

бухгалтерському обліку кредитних операцій. 

 Виконати розрахункове 

завдання для самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові 

документи, рекомендовані 

викладачем за темою 

16 

Разом 6  4  140 
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Розділ 5. Система оцінювання знань студентів 

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної 

дисципліни 

Види робіт 
Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (8 балів); захист домашнього 

завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання 

навчальних завдань (8 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); 

тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 4-6): відвідування занять (8 балів); захист домашнього 

завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання 

навчальних завдань (8 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); 

тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Разом 100 

 

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за 

результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно  

82–89 В Дуже добре  

74–81 С Добре 

64–73 D Задовільно 

60–63 Е Задовільно достатньо 

35–59 FX Незадовільно з можливістю проведення повторного 

підсумкового контролю 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни та проведенням підсумкового 

контролю 

 

Розділ 6. Інформаційні джерела 

Основні 

1. Жиглей І. В. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. Житомир : 

Державний університет «Житомірська політехніка», 2019. 400 с. 

2. Ковальчук Т. Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. 

Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. 216 с.  

3. Лучко М. Р., Бенько І. Д. Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами : навч. посіб. Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. 360 с.  

4. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред.             С. 

О. Кузнецова. Х. : Видавництво Іванченка І. С. 2019. 226 с.  

5. Пітель Н. Я., Зборовська Ю. Л., Школьний О. О. Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. Умань : М. М. Сочінський, 2016. 228 

с.  
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6. Обліково-аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності: текст 

лекцій для студентів денної та заочної форми навчання економічних спеціальностей 

/ уклад. Н. М. Побережна. Х. : НТУ «ХПІ», 2019. 78 с. 

7. Хрупович С. Є. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. 

Тернопіль, 2017. 137с.  

8. Bochulia T., Artyukh-Pasyuta O., Kovalevska N., Gaidar S. Accounting and 

Financial Reporting for IFRS : tutorial for self-study. Kharkiv, 2019. 317 p. 

Допоміжні 

9. Андрущенко В. Л., Варналій З. С., Прокопенко І. А., Тучак Т. В. Податкові 

системи зарубіжних держав : навч. посіб. К. : Кондор-Видавництво, 2012. 222 с. 

10. Волкова І. А., Реслер М. В., Калініна О. Ю. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності : навч. посіб. К. : ЦУЛ, 2011. 304 с.  

11. Грушко В. І., Махортов Ю. О., Телічко Н. А., Бородачова В. М. Міжнародне 

оподаткування : навч. посіб. Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 

2012. 382 с. 

12. Засадний Б. А Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. 

К. : Кондор-Видавництво, 2015. 286 с.  

14. Зосимова Ж. С. Експертиза зовнішньоекономічної діяльності підприємства : 

навч. посіб. Харків : Лідер, 2014. 234 с. 

15. Карлін М. І. Міжнародне оподаткування : навч.-метод. посібник. Тернопіль: 

Навчальна книга. Богдан, 2013. 360 с. 

16. Маслак О. О., Жежуха В. Й. Облік, аналіз та аудит ЗЕД : навч посіб. К. : 

Каравела, 2015. 400 с. 

17. Манойленко О. В., Рета М. В., Єршова Н. Ю., Куліченко Н. В. Облік 

зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. К. : ЦУЛ, 2014. 363 с.  

Web-ресурси 

http://www.rada.gov.ua – Верховна Рада України  

http://www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України  

http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України  

http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. Вернадського  

https://i.factor.ua – Factor.Media Інтелектуальна система бухгалтерських знань  

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/ – Бухгалтерський журнал «Податки та 

бухгалтерський облік»  

http://www.buhgalteria.com.ua – Газета «Бухгалтерія»  

http://www.dtkt.com.ua – Видавничий дім «Галицькі контракти»  

http://www.balance.ua – Український бухгалтерський журнал «Баланс»  

http://www.vobu.com.ua – Всеукраїнська професійна газета «Все про 

бухгалтерський облік. 

 

Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  
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