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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни “Облік і аналіз ЗЕД” складена відповідно до 

освітньо-професійної програм 

 «Міжнародний бізнес» 

«Міжнародні фінанси» 

 підготовки бакалавра зі спеціальності  292 «Міжнародні економічні відносини» 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета дисципліни – надання студентам необхідних теоретичних знань з 

основ побудови, принципів, методів ведення бухгалтерського обліку 

зовнішньоекономічних операцій. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

 

- формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.  

ЗК7.  Навички  використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК8.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК9.  Уміння бути критичним та самокритичним. 

ЗК10.  Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей  знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 12.  Знання та розуміння предметної області та розуміння  професійної 

діяльності. 

 

- формування наступних фахових компетентностей: 

ФК5.  Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури 

світових ринків, оцінювати зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися до них. 

ФК6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та 

принципи регулювання міжнародної торгівлі . 

ФК10.  Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових,  економічних 

та дипломатичних методів  (засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному 

рівні. 

ФК12.  Здатність використовувати нормативно-розпорядчі  документи та довідкові 

матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних 

відносин.  

ФК13.  Здатність проводити оцінку  та  аналіз  безпекової компоненти у 

міжнародних економічних відносинах. 

ФК14.  Здатність спілкуватися на професійному та соціальному  рівнях з 

використанням фахової термінології, включаючи усну і  письмову комунікацію 

державною та іноземними мовами. 

ФК15. Здатність застосувати методи, правила і принципи  функціонування  

міжнародних економічних відносин  для розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

України. 

ФК 20 Здатність розв’язувати прикладні завдання в сфері обліку, аналізу, 

контролю, оподаткування міжнародного бізнесу. 

 

 

 1.3. Кількість кредитів – 3  

1.4. Загальна кількість годин - 90 
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1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов’язкова 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

3-й -й 

Семестр 

5-й -й 

Лекції 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

16 год.  год. 

Лабораторні заняття 

- год.  год. 

Самостійна робота 

42 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

Контрольна робота 5 годин  із самостійної роботи 

 
1.6.   Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають досягти 

наступних результатів: 

ПРН1.  Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та 

готовність до інноваційних змін. 

ПРН2.  Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними 

мовами усно і письмово, фахово використовувати економічну термінологію.  

ПРН3.  Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, 

програмні пакети загального і спеціального призначення. 

ПРН12.  Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти 

та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх 

функціонування. 

ПРН17. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, 

обґрунтовувати і застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх 

вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси України.  

ПРН19.  Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні  

документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у  сфері 

міжнародних економічних відносин. 

ПРН23.  Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою підтримки  

професійної компетентності на високому рівні. 

ПРН24.  Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний 

інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки  аналізу та 

методи моніторингу кон’юнктури світових ринків. 

ПРН 29. Застосовувати набуті знання для розв’язання прикладних завдань в сфері 

обліку, аналізу, контролю, оподаткування міжнародного бізнесу. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Особливості бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної  

діяльності. 

Предмет і об'єкти обліку зовнішньоекономічної діяльності. Суб'єкти 

зовнішньоекономічної діяльності і порядок їх реєстрації. Види ЗЕД.  Основні задачі 

обліку  і принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні Організація управління ЗЕД на 

підприємстві. Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту) і його 

функції. Структура зовнішньоекономічного договору (контракту). Оформлення і 

реєстрація зовнішньоекономічних контрактів. Облік і аналіз виконання 

зовнішньоекономічних контрактів та первинні документи бухгалтерського обліку 

ЗЕД.  

 

Тема 2. Облік валютних операцій. 

Поняття валютних засобів і операцій з ними. Курсові різниці і їх 

відображення в бухгалтерському обліку. Рахунки в банках в іноземній валюті: 

види, порядок відкриття, відображення операцій в бухгалтерському обліку. 

Операції з готівкою іноземною валютою та відображення їх в бухгалтерському 

обліку.  

 

Тема 3. Облік розрахункових операцій 

Загальні поняття про міжнародні розрахунки. Основні види та форми 

розрахунків по зовнішньоекономічних операціях. Розрахунок з платежем відразу і 

розрахунок в кредит. Вибір банку для розрахунків за зовнішньоекономічними 

операціями. Документальний характер міжнародних розрахунків (фінансові та 

комерційні документи). Форми міжнародних розрахунків та їх вибір (банківський 

переказ, документальне інкасо, документарний акредитив, розрахунки за відкритим 

рахунком, розрахунки з використанням чеків, векселів). Факторингові операції. 

Валютні ризики. 

 

Тема 4. Загальні засади експортно-імпортної діяльності. 

Загальна характеристика цін по експортно-імпортних операціях. Митне 

оформлення зовнішньоекономічних операцій. Митні процедури та порядок 

формування митної вартості. Документальне забезпечення експортно-імпортних 

операцій. Обмеження строків розрахунків за експортно-імпортними операціями. 

 

Тема 5. Облік експортних операцій. 

Сутність експортних операцій і задачі їх обліку. Особливості обліку 

експортних операцій товарів (робіт, послуг). Особливості відображення ПДВ і 

інших податків і зборів при експортних операціях. Облік авансів, отриманих від 

іноземних покупців. 

 

Тема 6. Облік імпортних операцій. 

Сутність імпортних операцій і задачі їх обліку Особливості обліку імпорту 

товарів, робіт і послу. Особливості нарахування і відображення ПДВ, митних 

платежів і інших зборів при імпортних операціях. Облік авансів, сплачених 

іноземному постачальникові.  
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Тема 7. Облік зустрічної торгівлі та операцій з давальницькою 

сировиною. 

Поняття зустрічної торгівлі, особливості оформлення. Оподаткування 

операцій з зустрічної торгівлі. Бухгалтерський облік зустрічних операцій. Основні 

поняття операцій з давальницькою сировиною. Особливості укладення договорів 

на переробку давальницької сировини. Митне оформлення операцій з 

давальницькою сировиною. Документальне оформлення операцій з давальницькою 

сировиною. Особливості бухгалтерського обліку операцій з давальницькою 

сировиною. Податковий облік операцій із давальницькою сировиною.  

 

Тема № 8. Облік інших зовнішньоекономічних операцій. 

Облік  реекспортних і реімпортних операцій. Облік лізингових операцій. 

Облік  службових відряджень за кордон. Облік операцій з підприємствами, 

розташованими в офшорних зонах. Облік консигнаційних та комісійних операцій. 

 

Тема.9. Звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Суть звітності, її види і призначення. Вимоги до звітності. Склад і форми 

бухгалтерської звітності. Порядок складання, затвердження і подання 

бухгалтерської звітності за призначенням.. Методика складання фінансової 

звітності. Статистична звітність. Інші форми звітності. 

 

Тема 10. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. 

Роль оцінки ефективності ЗЕД у сучасних умовах. Показники економічної 

ефективності (показники ефекту та ефективності). Принципи розрахунку 

показників ЗЕД. Економічна ефективність експорту. Економічний зміст показників 

ефективності експорту. Економічна ефективність імпорту (для власного 

споживання; для реалізації на внутрішньому ринку). Економічний зміст показників 

ефективності імпорту. Економічна ефективність експортно-імпортних операцій.   
 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л с лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р

. 
Тема 1. Особливості 

бухгалтерського обліку 

зовнішньоекономічної  

діяльності. 

10 4 2   4       

Тема 2. Облік валютних 

операцій. 

10 4 2   4       

Тема 3. Облік 

розрахункових операцій 

10 4 2   4       

Тема 4. Загальні засади 

експортно-імпортної 

діяльності. 

8 2 2   4       

Тема 5. Облік 9 4 1   4       
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експортних операцій. 

Тема 6. Облік імпортних 

операцій. 

9 4 1   4       

Тема 7. Облік зустрічної 

торгівлі та операцій з 

давальницькою 

сировиною 

7 2 1   4       

Тема 8. Облік інших 

зовнішньоекономічних 

операцій 

8 4 1   3       

Тема.9. Звітність 

суб’єктів 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

7 2 2   3       

Тема 10. Аналіз 

зовнішньоекономічної 

діяльності. 

7 2 2   3       

Контрольна робота 5     5       

 Усього годин  90 32 16   42       

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Особливості бухгалтерського обліку 

зовнішньоекономічної  діяльності. 

2 

2.  Тема 2. Облік валютних операцій. 2 

3.  Тема 3. Облік розрахункових операцій 2 

4.  Тема 4. Загальні засади експортно-імпортної діяльності. 2 

5.  Тема 5. Облік експортних операцій. 1 

6.  Тема 6. Облік імпортних операцій. 1 

7.  Тема 7. Облік зустрічної торгівлі та операцій з 

давальницькою сировиною 

1 

8.  Тема 8. Облік інших зовнішньоекономічних операцій 1 

9.  Тема.9. Звітність суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності 

2 

10.  Тема 10. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. 2 

11.  Разом   16 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Особливості бухгалтерського обліку 

зовнішньоекономічної  діяльності. Скласти конспект, доповідь. 

4 

2.  Тема 2. Облік валютних операцій. Скласти конспект, 

доповідь. 

4 

3.  Тема 3. Облік розрахункових операцій. Скласти конспект, 

доповідь. 

4 

 

4.  Тема 4. Загальні засади експортно-імпортної діяльності. 4 
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Скласти конспект, доповідь. 

5.  Тема 5. Облік експортних операцій. Скласти конспект, 

доповідь. 

4 

6.  Тема 6. Облік імпортних операцій. Скласти конспект, 

доповідь. 

4 

7.  Тема 7. Облік зустрічної торгівлі та операцій з 

давальницькою сировиною. Скласти конспект, доповідь. 

4 

8.  Тема 8. Облік інших зовнішньоекономічних операцій. 

Скласти конспект, доповідь. 

3 

9.  Тема 9. Звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Скласти конспект, доповідь. 

3 

10.  Тема 10. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Скласти 

конспект, доповідь. 

3 

11.  Контрольна робота 5 

12.  Разом  42 

 

6. Індивідуальні завдання  

Контрольна робота  передбачає 5 годин із складу самостійної роботи для 

підготовки. Контрольна робота передбачає завдання, що потребують розгорнутої 

відповіді, тестові завдання та задачі. 

 
7. Методи навчання 

Відповідність методів навчання та форм оцінювання визначеним результатам 

навчання за ОПП віддзеркалює табл. 7.1 

 

Таблиця 7.1 

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання за освітньою 

компонентною «Облік і аналіз ЗЕД» 

Шифр ПРН 

(відповідно до 

ОНП) 

Результати нав- 

чання (відповідно до ОПП) 

Методи навчання Засоби 

діагностики 

/форми 

оцінювання 

ПРН1.   Відповідально ставитися 

до професійного 

самовдосконалення, 

усвідомлюючи 

необхідність навчання 

впродовж усього життя, 

проявляти толерантність та 

готовність до інноваційних 

змін. 

Лекція, вирішення 

ситуаційних 

завдань, доповідь-

презентація 

Оцінювання 

рішень 

ситуаційних 

задач, тестових 

завдань; усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, экзамен 

ПРН2.   . Вільно спілкуватися з 

професійних питань 

державною та іноземними 

мовами усно і письмово, 

фахово використовувати 

економічну термінологію. 

Лекція, вирішення 

ситуаційних 

завдань, доповідь-

презентація, 

дискусія 

Оцінювання 

усних відповідей 

на практичних 

заняттях; 

тестових завдань, 

рішень 

ситуаційних 

задач, экзамен 

ПРН3.  . Використовувати сучасні Лекція; критичний Оцінювання 
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інформаційні та 

комунікаційні технології, 

програмні пакети 

загального і спеціального 

призначення 

аналіз джерел 

інформації, 

підготовка 

презентацій за 

заданою 

проблематикою, 

вирішення 

ситуаційних задач 

усних відповідей 

на практичних 

заняттях, 

тестових завдань; 

рішень 

ситуаційних 

задач, экзамен 

 

ПРН12.   Здійснювати комплексний 

аналіз складних 

економічних систем, 

зіставляти та порівнювати 

їх складові, оцінювати й 

аргументувати оцінки 

результативності їх 

функціонування. 

Лекція; критичний 

аналіз джерел 

інформації, 

підготовка 

презентацій за 

заданою 

проблематикою, 

вирішення 

ситуаційних задач 

Оцінювання 

усних відповідей 

на практичних 

заняттях, 

тестових завдань, 

рішень 

ситуаційних 

задач, экзамен 

ПРН17.  . Визначати причини, типи 

та характер міжнародних 

конфліктів і суперечок, 

обґрунтовувати і 

застосовувати економічні, 

юридичні та дипломатичні 

методи і засоби їх 

вирішення на 

міжнародному рівні, 

відстоюючи національні 

інтереси України. 

Лекція, вирішення 

ситуаційних 

завдань, доповідь-

презентація 

Оцінювання 

рішень 

ситуаційних 

задач, тестових 

завдань; усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, экзамен 

ПРН19.   Розуміти та застосовувати 

чинне законодавство, 

міжнародні нормативні  

документи і угоди, 

довідкові матеріали, чинні 

стандарти і технічні умови 

тощо у  сфері міжнародних 

економічних відносин. 

Лекція; критичний 

аналіз джерел 

інформації, 

підготовка 

презентацій за 

заданою 

проблематикою, 

вирішення 

ситуаційних задач 

Оцінювання 

рішень 

ситуаційних 

задач, тестових 

завдань; усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, экзамен 

ПРН23.   Усвідомлювати 

необхідність навчання 

впродовж життя з метою 

підтримки  професійної 

компетентності на 

високому рівні. 

Лекція; критичний 

аналіз джерел 

інформації, 

підготовка 

презентацій за 

заданою 

проблематикою, 

вирішення 

ситуаційних задач 

Оцінювання 

рішень 

ситуаційних 

задач, тестових 

завдань; усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, экзамен 

ПРН24.   Обґрунтовувати вибір і 

застосовувати 

інформаційно-аналітичний 

інструментарій, економіко-

статистичні методи 

обчислення, складні 

Лекція; критичний 

аналіз джерел 

інформації, 

підготовка 

презентацій за 

заданою 

Оцінювання 

рішень 

ситуаційних 

задач, тестових 

завдань; усних 

відповідей на 
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техніки  аналізу та методи 

моніторингу кон’юнктури 

світових ринків. 

проблематикою, 

вирішення 

ситуаційних задач 

практичних 

заняттях, экзамен 

ПРН26  Уміти застосовувати в 

своїй діяльності стандарти  

міжнародної фінансової 

звітності. 

Лекція; критичний 

аналіз джерел 

інформації, 

підготовка 

презентацій за 

заданою 

проблематикою, 

вирішення 

ситуаційних задач 

Оцінювання 

рішень 

ситуаційних 

задач, тестових 

завдань; усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, экзамен 

ПРН 29.  Застосовувати набуті 

знання для розв’язання 

прикладних завдань в 

сфері обліку, аналізу, 

контролю, оподаткування 

міжнародного бізнесу. 

Лекція; критичний 

аналіз джерел 

інформації, 

підготовка 

презентацій за 

заданою 

проблематикою, 

вирішення 

ситуаційних задач 

Оцінювання 

рішень 

ситуаційних 

задач, тестових 

завдань; усних 

відповідей на 

практичних 

заняттях, экзамен 

Замість виконання завдань (вивчення тем) можуть також додатково враховуватись 

такі види активностей здобувача:  

 проходження тренінг-курсів чи дистанційних курсів з використання 

сучасних освітніх технологій (за наявності відповідного документу про їх закінчення, 

надання копії викладачу);  

 участь в майстер-класах, форумах, конференціях, семінарах, зустрічах з 

проблем використання сучасних освітніх технологій (з підготовкою есе, прес-релізу, 

інформаційного повідомлення тощо, що підтверджено навчальною програмою заходу чи 

відповідним сертифікатом); 

 участь у науково-дослідних та прикладних дослідженнях з проблем 

використання сучасних освітніх технологій (в розробці анкетних форм, проведенні 

опитувань, підготовці та проведенні фокус-груп, обробці результатів дослідження, 

підготовці звіту, презентації результатів тощо, що підтверджується демонстрацією 

відповідних матеріалів). 

 

8. Методи контролю 

Основні методи контролю знань студентів:  

 усна перевірка (опитування, розв’язання завдань та вправ тощо) на 

практичних, враховуючи, що рівень підготовки студента відображає 

систематичність його самостійної роботи над курсом; 

 тестова перевірка за темами дисципліни; 

 практична перевірка - розв’язання задач, вправ; 

Поточний контроль: загальна сума балів – 60, в тому числі – контрольна 

робота – 20 б. 

Підсумковий контроль: письмовий екзамен – загальна сума балів – 40. 

 
Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення екзамену. 

Загальна кількість балів за успішне виконання екзаменаційних завдань – 40. Час 

виконання – до 80 хвилин 
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Вміст екзаменаційного білета й оцінювання відповідей на екзамені: 

Теоретичне питання – 10 балів  

Практичне завданн – 20 балів 

Тести – 10 балів (5 тестових завдань х 2 бали) 

За бажанням студент має можливість обрати тестову форму екзаменаційного 

білета (білет містить 20 тестових завдань, студент одержує 2 бали за кожну вірну 

відповідь) 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на екзамені студент на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО ) здобувачам вищої освіти денної та заочної форм навчання надається 

можливість скласти екзамен в тестовій формі (білет містить 20 тестових завдань, 

здобувач одержує 2 бали за кожну вірну відповідь) дистанційно на платформі 

Classroom в дистанційному курсі «Облік і аналіз ЗЕД».  

Поточний контроль і оцінювання результатів навчання передбачає виставлення 

оцінок за всіма формами проведення занять:  

-  контроль та оцінювання активності роботи студента під час  

лекційних та практичних занять (групова дискусія);  

- контроль та оцінювання якості підготовки та розробки проектних завдань в ході 

самостійної роботи студентів; 

- контроль засвоєння теоретичного та практичного матеріалу (у вигляді 

тестування); 

- контроль та оцінювання вмінь вирішувати розрахункові, ситуаційні та інші 

задачі;  

- контроль та оцінювання вмінь проводити дослідження та презентувати із 

застосуванням сучасних інформаційних та хмарних технологій; 

- контроль та оцінювання вмінь та навичок вирішувати кейсові  проблемні 

завдання із розподілом ролей в командах.  

 

 

9. Схема нарахування балів 

 

 

Поточний контроль, самостійна робота 
Екзамен Сума 

Теми  Контр. роб. Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 …. - Т10 20 60 40 100 

4 4 4 4 4 .......... -4 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 
При вивченні кожного розділу проводиться поточний контроль у формі усного 

опитування та виступів студентів. На практичному та занятті студент може отримати від 1 

до 10 балів за тему. Максимально студент може отримати 60 балів. 
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Вид завдання, 

що  

оцінюється 

Система  

оцінювання 

знань, бали 

Критерії оцінки 

Оцінювання 

знань  

(письмова або 

усна 

відповідь) 
в
ід

 1
.0

 д
о
 4

.0
 

4.0 виставляється здобувачу вищої освіти, який при усній або 

письмовій відповіді на запитання виявив всебічні, 

систематизовані, глибокі знання програмного матеріалу, 

вміє грамотно інтерпретувати одержані результати; 

продемонстрував знання основної і додаткової 

літератури, передбачені на рівні творчого використання 

3.0 

 

виставляється здобувачу вищої освіти, якщо при усній 

або письмовій відповіді на запитання здобувач вищої 

освіти виявив повне знання програмного матеріалу, 

передбачене на рівні аналогічного відтворення, але 

припустився окремих несуттєвих помилок 

2.0- 

1.0 

виставляється, якщо при усній або письмовій відповіді на 

запитання здобувач вищої освіти виявив недостатні 

знання основного програмного матеріалу, в обсязі, що 

необхідний для подальшого навчання і роботи, 

передбачених програмою на рівні репродуктивного 

відтворення 

 Критерії оцінки контрольні роботи 

Контрольна робота містить практичну та теоретичну складові і включають: 1 

проблемно-аналітичне завдання і  20 тестових запитань.  

Максимальна кількість балів за контрольну роботу – 20 балів, з них за завдання – 

10 балів, за тести – 10 балів.  

Оцінка “5” (відмінно) – 20-18 балів. 

Оцінка “4” (добре) – 17-16 балів. 

Оцінка “3” (задовільно) – 15-12 балів. 

Оцінка “2” (незадовільно) – 11-0 балів. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

10. Рекомендована література 

Базова 

1. Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: 

Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). Харків: 

ХНАМГ, 2016. − 235 с. 
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2. Волкова І. А., Реслер М. В., Калініна О. Ю. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 304 с. 

3. Гасенко Л. В. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. 

Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2012. 294 с. 

4. Зосимова Ж. Експертиза зовнішньоекономічної діяльності підприємства : 

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

5. Ковальчук Т.Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. 

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

6. Кузнецова С. О. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навчальний 

посібник. Х. : Видавництво Іванченко І. С., 2019. – с.5. 

 7. Лубенченко О. Аудит зовнішньоекономічної діяльності : моногр. Київ : 

Кондор, 2015. 305 с. 

8. Лучко М. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібн. Тернопіль 

: ТНЕУ, 2015. 355 с. 

 
Допоміжна 

1. Митний кодекс України від 13.03.12 р. №4495-VІ . URL: 

http://www.zakon.rada.gov.ua 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.03 p. № 435-IV. . URL: 

http://www.zakon.rada.gov.ua 

3. Господарський кодекс України від 16.01.03 р. № 436-IV. . URL: 

http://www.zakon.rada.gov.ua 

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-IV. . URL: 

http://www.zakon.rada.gov.ua 

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. №8073-

Х. . URL: http:// www.zakon.rada.gov.ua 

6. Кримінальний кодекс України від 05.04.01 р. № 2341-111. . URL: 

http://www.zakon.rada.gov.ua 

7. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.05 p. № 2747-IV. 

8. Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання та валютного контролю” 

від 19.02.93 р. № 15-93. . URL: http:// www.zakon.rada.gov.ua 

9. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91 р. №959-

ХІІ (із змінами і доповненнями). . URL: http:// www.zakon.rada.gov.ua 

10. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 

23.09.94 р. № 185/94-ВР (із змінами і доповненнями). . URL: 

http://www.zakon.rada.gov.ua 

11. Закон України „Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в 

сфері зовнішньоекономічної діяльності” від 21.01.98 № 41/98. . URL: 

http://www.zakon.rada.gov.ua 

12. Закон України Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 р. За № 996-XIV . URL: http:// www. zakon .rada.gov.ua 

13. “Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, 

затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.04 р. № 22. 

URL:http://www.bank.gov.ua 

14. “Інструкція про порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів 

господарської діяльності в Україні”, затверджена наказом МЗЕЗторгу України від 

18.01.96 р. № 30. URL: http://www.kmu.gov.ua 
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15. Інструкція про службові відрядження у межах України та за кордон. 

Затверджена наказом МФУ від 10.06.1999 р. URL: http://www.minfin.gov.ua 

16. “Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, 

банківських металів, платіжних документів, інших банківських металів і платіжних 

карток через митний кордон України”, затверджена постановою Правління НБУ від 

12.07.2000 р. № 283. URL: http://www.bank.gov.ua 

17. “Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 

національній та іноземній валютах”, затверджена постановою Правління НБУ від 

12.11.03 р. № 492. URL: http://www.bank.gov.ua 

18. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів від 

14.06.74 p., що набула чинності для України 01.04.94 р. URL: http://www.kmu.gov.ua 

19. Конвенція про договір міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.80 p., 

що набула чинності для України 01.02.91 р. URL: http://www.kmu.gov.ua 

20. Конституція України, прийнята Законом України від 28.06.96 р. № 254/96-

ВР. 

21. План рахунків та Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 

підприємств і організацій. Затверджений наказом МФУ від 30.11.99р. №291 . URL: 

http://www.minfin.gov.ua 

22. Положення про валютний контроль, затверджене постановою Правління 

НБУ від 08.02.2000 р. № 49. URL: http://www.bank.gov.ua 

23. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), 

затверджене наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 

06.09.01 р. № 201. URL: http://www.kmu.gov.ua 

24. Положення про порядок реєстрації та обліку постійних представництв 

нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток, затверджене наказом 

ДПАУ від 12.08.97 р. № 293. . URL: http://www.minfin.gov.ua 

25. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за 

документарними акредитивами у розрахунках за зовнішньоекономічними 

договорами, затверджене постановою Правління НБУ від 03.12.03 р. № 514. 

URL:http://www.bank.gov.ua 

26. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, 

затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637с. bank.gov.uа. URL: 

http://www.bank.gov.ua 

27. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями у 

національній та іноземній валютах, затверджене постановою Правління НБУ від 

15.12.04 р. № 639. URL: http://www.bank.gov.ua 

28. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні . URL: 

http://www.Ligazakon/gov/ua 
 

11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 

1. http://www.rada.gov.ua – сторінка Верховної Ради України. 

2. http://www.kmu.gov.ua – сторінка Кабінету Міністрів України. 

3. http://www.gdo.kiev.ua -  Офіційний вісник України  

4. http://pact.com.ua/incoterms.html  - Інкотермс. Офіційні правила тлумачення 

торговельних термінів Міжнародної торгової палати  
 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.gdo.kiev.ua/
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12. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин 

непоборної сили  

 

В умовах дії обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

 дистанційною формою навчання, а саме: 

– дистанційно (за затвердженим розкладом занять) на платформі 

Zoom проводяться всі лекційні заняття;  

– дистанційно на платформах Classroom та Zoom в певному відсотку можуть  

проводитися практичні (семінарські), індивідуальні заняття та консультації, 

контроль самостійної роботи, можливе написання контрольної роботи, 

передбаченої навчальним планом. 

  
 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

обмежень надається можливість скласти екзамен дистанційно на платформі на 

платформі Classroom в дистанційному курсі «Облік і аналіз ЗЕД».  
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