
АНОТАЦІЯ  
навчальної дисципліни «Облік міжнародних операцій»  

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Статус: вибіркова (дисципліна вільного вибору здобувача освіти) 

Курс III 

Семестр Y 

Загальний обсяг дисципліни:45 год, 1,5 кредитів EKTS 

Мета вивчення навчальної дисципліни: здобути вміння і навички організації та 

ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності, пов’язаної із 

зовнішньоекономічною діяльністю, засвоїти комплекс теоретичних знань; ознайомитися з 

основними нормативними актами, інструктивними документами з питань бухгалтерського 

обліку основних міжнародних операцій.  

 
Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення методів і технології обліку 

найпоширеніших фінансових та господарських операцій, що застосовуються у 

зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарювання України з іноземними 

контрагентами; набуття вмінь документального забезпечення та відображення 

міжнародних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку. 

 

Зміст навчальної дисципліни: 
1 Особливості бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності. 

2 Облік валютних коштів і цінних паперів. 

3 Облік розрахунків у іноземній валюті з експортно – імпортних операцій. 

4 Облік операцій з експорту та імпорту товарів, сировини, матеріалів, обладнання та 

іншого майна. 

5 Облік міжнародних операцій з давальницькою сировиною, реекспортних бартерних і 

компенсаційних операцій. 

6 Облік інших видів міжнародних операцій 

7 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

8 Облік процесу формування витрат і фінансових результатів у сфері міжнародних 

операцій. 

 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності 

 

1. Знання предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Спеціальні предметні 

компетентності 

 

1. Здатність до відображення інформації про 

господарські операції суб’єктів господарювання в 

обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та 

інтерпретації для задоволення інформаційних потреб 

осіб, що приймають управлінські рішення. 

2. Здатність оцінювати результати господарської 



діяльності підприємств на основі знань сучасних 

методик аналізу. 

Результати навчання 

 

1. Використовувати нормативно-правові документи, 

знання національних та міжнародних стандартів для 

ведення бухгалтерського обліку суб’єктів 

господарювання при здійсненні експортних та 

імпортних операцій. 

2. Формувати та надавати облікову-аналітичну 

інформацію для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень на відповідних рівнях 

управління підприємством з метою підвищення 

ефективності бізнесу. 

 

Форма підсумкового контролю -  залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНОТАЦІЯ  
навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності»  

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Статус: вибіркова (дисципліна вільного вибору здобувача освіти) 

Курс III 

Семестр Y 

Загальний обсяг дисципліни:45 год, 1,5 кредитів EKTS 

Мета вивчення навчальної дисципліни: надати майбутнім фахівцям знання з 

основних понять зовнішньоекономічної діяльності відповідно до нормативних та 

законодавчих документів, що регламентують ЗЕД. 

 
Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення методів і технології обліку 

найпоширеніших фінансових та господарських операцій, що застосовуються у 

зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарювання України з іноземними 

контрагентами. 

 

Зміст навчальної дисципліни: 
1. Теоретичні і правові основи зовнішньоекономічної діяльності та обліку  

2. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення інформації в системі 

бухгалтерського обліку  

3. Міжнародні розрахунки та їх облік у зовнішньоекономічній діяльності підприємств 

України 

 4. Загальні засади експортно-імпортних операцій  

5. Облік валютних операцій у зовнішньоекономічній діяльності  

6. Облік експортних операцій  

7. Облік імпортних операцій  

8. Облік бартерних (товарообмінних) операцій та операцій з давальницькою сировиною  

9. Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій 

 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності 

 

1.Знання предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

2.Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Спеціальні предметні 

компетентності 

 

1. Здатність до відображення інформації про 

господарські операції суб’єктів господарювання в 

обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та 

інтерпретації для задоволення інформаційних потреб 

осіб, що приймають управлінські рішення. 

2. Здатність аналізувати економічні події та явища з 

урахуванням сучасних теоретичних та методичних 

основ обліку і оподаткування. 

Результати навчання 1. Використовувати нормативно-правові документи, 



 знання національних та міжнародних стандартів для 

ведення бухгалтерського обліку суб’єктів 

господарювання при здійсненні експортних та 

імпортних операцій. 

2. Визначати та аналізувати основні фінансово-

економічні показники діяльності підприємства для 

виявлення внутрішніх резервів раціонального 

використання матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів. 

 

Форма підсумкового контролю -  залік 

 


