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1. Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей щодо 

концептуальних основ обліку зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій 

підприємства, 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 зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків 

бухгалтерського обліку. 

2. Завдання: ознайомлення з концептуальними засадами бухгалтерського обліку як 

інформаційного джерела для управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єкта 

господарювання; набуття вмінь документального забезпечення та відображення 

зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку відповідно до 

законодавства. 

3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

загальні програмні компетентності: 

          вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

           здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 здатність працювати в міжнародному контексті; 

здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

фахові програмні компетентності: 

здатність формувати та використовувати облікову інформацію щодо 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства для прийняття ефективних управлінських рішень 

на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та 

соціальної відповідальності бізнесу; 

здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні 

методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності відповідно до стратегічних цілей підприємства; 

здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання, органів державного сектору; 

здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства 

та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу контролю, аудиту, оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності; 

здатність застосовувати спеціальні професійні знання і навички з обліку та оподаткування 

експортних, імпортних, зовнішньоекономічних бартерних операцій та операцій з давальницькою 

сировиною від нерезидентів та  організовувати на підприємствах усіх форм власності облік 

специфічних операцій зовнішньоекономічної діяльності;  

знання: 

законодавчо-нормативної бази з обліку зовнішньоекономічної діяльності; 

вимог щодо змісту та форм зовнішньоекономічних контрактів; 

особливостей обліку операцій з іноземною валютою; 

основних форм розрахунків за зовнішньоекономічними операціями; 

загальних засад здійснення операцій з експорту, імпорту, товарообмінних операцій, 

операцій з давальницькою сировиною, міжнародних інвестиційних операцій; 



особливостей обліку операцій з експорту, імпорту, товарообмінних операцій, операцій з 

давальницькою сировиною, міжнародних інвестиційних операцій; 

особливостей оподаткування зовнішньоекономічних операцій суб'єктів господарювання; 

уміння/навички: 

розробляти, впроваджувати й удосконалювати облікову політику підприємств, що 

здійснюють зовнішньоекономічну діяльність; 

визначати первісну вартість матеріальних активів, отриманих за зовнішньоекономічними 

контрактами; 

відображати в обліку операції з придбання та продажу іноземної валюти; 

організовувати та здійснювати облік імпортних, експортних, товарообмінних, інвестиційних 

операцій та операцій з давальницькою сировиною; 

проводити облік та аналізувати ефективність специфічних міжнародних операцій; 

контролювати підготовку зовнішньоекономічних контрактів; 

здійснювати пошук резервів покращення управлінських рішень на основі обліково-

аналітичної інформації. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Основи і правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 1. Предмет, завдання і зміст дисципліни 

Тема 2. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення інформації в 

системі обліку 

Змістовий модуль 2. Особливості обліку розрахункових і зовнішньоекономічних 

операцій 

Тема 3. Облік валютних коштів 

Тема 4. Облік операцій з експорту 

Тема 5. Облік операцій з імпорту 

Тема 6. Облік зовнішньоекономічних товарообмінних (бартерних) операцій  

Тема 7. Облік операцій з давальницькою сировиною  

Тема 8. Облік міжнародних інвестиційних операцій  

Тема 9. Облік специфічних міжнародних операцій  
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