
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЙ» 

 

Тема 1. Організація обліку міжнародних операцій 

1. Характеристика розвитку міжнародної економічної діяльності України. 

2. Регулювання міжнародних операцій в Україні.  

3. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку при здійсненні 

міжнародних операцій.  

4. Організація обліку зовнішньоекономічної діяльності. Основні завдання 

організації обліку міжнародних операцій.  

5. Основні принципи здійснення міжнародних операцій в Україні.  

6. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств.  

7. Синтетичний та аналітичний облік міжнародних операцій. 

8. Основні рахунки, що використовуються для обліку міжнародних операцій.  

9. Організація первинного та підсумкового обліку міжнародних операцій. 

Тема 2. Облік іноземної валюти 

10. Поняття іноземної валюти та валютних цінностей.  

11. Суть операцій з валютними цінностями та операцій в іноземній валюті.  

12. Класифікація валют в залежності від ступеня її конвертованості. Валютний 

курс та його види. 

13. Курсова різниця. Класифікація курсових різниць в залежності від природи їх 

виникнення. 

14.  Об’єкт визначення курсових різниць.  

15. Необхідність визначення курсових різниць.  

16. Відображення курсових різниць на рахунках бухгалтерського обліку.  

17. Нормативно-правова база з обліку готівкової іноземної валюти. Операції з 

готівковою іноземною валютою та їх відображення в бухгалтерському обліку.  

18. Рахунки у банках в іноземній валюті. Види валютних рахунків.  

19. Порядок відкриття валютного рахунку в банку. 

20. Документальне оформлення та облік операцій з купівлі іноземної валюти.  

21. Документальне оформлення та облік операцій з продажу іноземної валюти.  

22. Організація та відображення в обліку міжнародних розрахунків відповідно до 

умов контракту.  

23. Банківський переказ. Документарний акредитив. Документарне інкасо. 

Тема 3. Облік імпортних операцій 

24. Суть операцій з імпорту, завдання їх обліку.  

25. Облік закупівлі імпортних товарів за умови прямого виходу підприємства на 

зовнішній ринок.  

26. Облік розрахунків з іноземними постачальниками. 

27.  Платежі, які необхідно сплатити при ввезенні імпортних товарно-матеріальних 

цінностей, їх відображення в обліку.  

28. Облікові регістри у яких узагальнюється інформація про розрахунки з 

іноземними постачальниками.  

29. Облік імпорту робіт, послуг, прав.  

30. Особливості обліку імпорту товарів на умовах сплати авансів іноземному 

постачальнику.  

31. Оподаткування імпортних операцій. 

Тема 4. Облік експортних операцій 

32.  Загальні засади та передумови здійснення експортних операцій.  

33. Експорт та види експортних операцій.  

34. Митне оформлення експорту.  

35. Бухгалтерський облік експорту товарів за умови прямого виходу підприємства 

на зовнішній ринок.  



36. Облік експорту робіт, послуг, прав.  

37. Облік експорту товарів на умовах комерційного кредиту. 

38.  Особливості обліку експорту товарів на умовах авансів одержаних від 

іноземних покупців.  

39. Оподаткування експортних операцій. 

Тема 5. Облік товарообмінних операцій 

40. Економічна сутність міжнародних операцій міни (бартерних, товарообмінних 

операцій).  

41. Етапи з яких складаються бартерні операції.  

42. Особливості укладення зовнішньоекономічного бартерного договору.  

43. Переваги та недоліки бартерних операцій. 

44. Порядок митного оформлення бартерних операцій.  

45. Особливості бухгалтерського обліку бартерних операцій.  

46. Особливості відображення операції міни в залежності від першої та другої 

події. 

Тема 6. Облік операцій з переробки 

47. Поняття операцій з переробки давальницької сировини в 

зовнішньоекономічній діяльності.  

48. Структура зовнішньоекономічного контракту на переробку давальницької 

сировини. 

49. Експорт, імпорт, закупівля в Україні давальницької сировини.  

50. Реалізація готової продукції у країні переробки, в третіх країнах, повернення в 

країну замовника, спільна реалізація готової продукції. 

51. Розрахунки за переробку давальницької сировини: сировиною, готовою 

продукцією, грошовими коштами. 

Тема 7. Облік розрахунків з підзвітними особами в іноземній валюті 

52. Загальна характеристика операцій з відрядження за кордон. 

53.  Граничний термін відрядження за кордон та порядок визначення кількості днів 

знаходження працівника у закордонному відрядженні. 

54.  Норми добових витрат на відрядження для робітників підприємств, установ та 

організацій всіх форм власності за кордон.  

55. Документальне оформлення відряджень за кордон.  

56. Порядок складання та затвердження Звіту про використання коштів, виданих 

на відрядження або під звіт. 

57. Порядок відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку розрахунків 

з підзвітними особами з відряджень за кордон.  

58. Розрахунки з відряджень за кордон із застосуванням пластикових карток.  

59. Штрафні санкції за порушення розрахунків з підзвітними особами з відряджень 

за кордон. 

Тема 8. Облік гуманітарної допомоги 

60. Нормативно-правове забезпечення обліку гуманітарної допомоги.  

61. Порядок оформлення гуманітарної допомоги. Контроль за використанням 

гуманітарної допомоги.  

62. Бухгалтерський облік гуманітарної допомоги. Оподаткування гуманітарної 

допомоги в отримувачів та набувачів. 

Тема 9. Облік власного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями 

63. Особливості формування статутного капіталу підприємств з іноземними 

інвестиціями.  

64. Порядок внесення до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями 

грошових коштів в іноземній валюті, об’єктів матеріальних та нематеріальних необоротних 

активів, матеріальних оборотних активів, цінних паперів. 

65.  Порядок визнання та відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку 

курсових різниць за внесеними активами в обмін на корпоративні права.  



66. Оподаткування вкладів, внесених до статутного капіталу підприємств з 

іноземними інвестиціями.  

67. Облік змін статутного капіталу. 

68. Облік формування та використання прибутку в спільних підприємствах. 

Тема 10. Облік специфічних міжнародних операцій 

69. Поняття, види та порядок здійснення інвестицій у сфері зовнішньоекономічних 

відносин.  

70. Документальне оформлення інвестиційних операцій та особливості 

оподаткування даних операцій.  

71. Бухгалтерський облік інвестиційних операцій.  

72. Загальна характеристика кредитних операцій у міжнародних відносинах. Види 

кредитів.  

73. Порядок оформлення кредитів в іноземній валюті.  

74. Умови та порядок отримання кредитів від нерезидентів. 

75. Порядок погашення банківського кредиту в іноземній валюті.  

76. Синтетичний та аналітичний облік кредитів в іноземній валюті. 

77. Поняття та законодавчо-правова база реекспортних і реімпортних операцій.  

78. Бухгалтерський облік реекспортних операцій.  

79. ухгалтерський облік реімпортних операцій. 

 

 


