
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 
ВПП 2.1.2.2. Облік зовнішньоекономічної діяльності 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Облік 

зовнішньоекономічної діяльності» є особливості відображення в 

бухгалтерському обліку та фінансовій звітності операцій підприємства в 
іноземній валюті. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Облік 
зовнішньоекономічної діяльності» є формування у студентів знань та 

практичних навичок щодо специфіки відображення зовнішньоекономічних 

операцій у бухгалтерському обліку і фінансовій  звітності. 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Облік 
зовнішньоекономічної діяльності» є: 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. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів вищої 
освіти мають бути сформовано наступні компетентності: 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК01. Здатність до дієвої світоглядної позиції на рівні глобальних 
економічних процесів, неперервного навчання і дослідницької діяльності. 

ЗК02. Здатність до пошуку, аналізу, синтезу інформації, прийняття 

управлінських рішень та креативної професійної діяльності направленої на 

інноваційний розвиток підприємств. 
Спеціальні (фахові) компетентності (ФК): 

СК01. Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в галузі 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 
СК02. Здатність аналізувати і систематизувати законодавчі, інструктивні 

та інші нормативні документи в галузі обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

СК04. Здатність формувати стратегію і тактику операційної, фінансової та 
інвестиційної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, фінансово-

кредитних установ та установ державного сектору. 

СК05. Здатність використовувати знання, уміння і навички в галузі 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 
СК06. Здатність використовувати знання, уміння і навички в процесі 

організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства, веденні обліку 

експортно-імпортних операцій та інших операцій в зовнішньоекономічній 
діяльності. 

СК07. Здатність практичного втілення порядку здійснення облікових 

процедур щодо обліку господарських операцій з активами, пасивами, доходами 



та витратами підприємства. 

СК08. Здатність використовувати знання, уміння і навички при розробці 

основних внутрішніх регламентів організації облікового процесу на 
підприємстві, організації бухгалтерського контролю, внутрішньогосподарської 

управлінської звітності, забезпечувати здійснення процедур щодо безпеки 

облікової інформації. 

СК14. Здатність вибирати напрями наукових досліджень та формувати 
плани і етапи науково-дослідної роботи, виконувати інформаційний пошук, 

формувати задачі та вибирати методи теоретичних та експериментальних 

досліджень. 
Програмні результати навчання: 

ПР03. Ідентифікувати та інтерпретувати сучасні методи обробки 

облікової інформації та її систематизації, виділяти новизну, теоретичну і 

практичну значимість облікового дослідження, формувати конкретні напрямки 
впровадження результатів дослідження в практику фінансово-економічної 

діяльності. 

ПР04. Демонструвати знання із розробки критеріїв прийняття і реалізації 
управлінських рішень з використанням відповідних методів та принципів у 

сфері професійної діяльності. 

ПР05. Виконувати на високому професійному рівні конкретні обліково-

аналітичні операції, приймати оптимальні управлінські рішення з питань, що 
входять до його компетенції як у звичайних, так і в екстремальних умовах.  

ПР06. Проводити наукові дослідження з питань обліку та оподаткування 

індивідуально або в складі команди, що вимагає достатнього рівня знань 
методології, опрацювання наукових джерел, аналізу якісних та кількісних 

облікових даних, звітності. 

ПР07. Демонструвати знання нормативно-правової бази щодо обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для організації процесів управління у 
сфері професійної діяльності. 

ПР08. Організовувати зовнішньоекономічну діяльність підприємства, 

раціональне ведення обліку експортно-імпортних операцій та інших операцій в 
зовнішньоекономічній діяльності. 

ПР09. Організовувати роботу фінансово-облікових служб на 

підприємстві, визначати критерії підбору кадрів фінансово-облікових служб, 

розробляти основі внутрішні регламенти організації облікового процесу на 
підприємстві та забезпечувати процедури щодо безпеки облікової інформації. 

ПР10. Демонструвати знання та навички контролю за станом обліку і 

звітності, адміністрування податків та зборів, використовуючи прогресивні 

методи, прийоми та інструменти сфер професійної діяльності. 
ПР11. Демонструвати навики вибору стилю керівництва при здійсненні 

управління персоналом та організації роботи економічного, бухгалтерського та 

фінансового підрозділів. 
ПР12. Демонструвати широкий спектр пізнавальних і інтелектуальних 

навичок з формування, поліпшення та впровадження інформаційного 

забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет, завдання і зміст дисципліни. Предмет і об’єкти 

зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 
Види зовнішньоекономічої діяльності. Завдання бухгалтерського обліку 

зовнішньоекономічної діяльності. Регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Тема 2. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення 

інформації в системі бухгалтерського обліку. Зміст та структура 

зовнішньоекономічного контракту. Особливості укладання та виконання 

договорів в зовнішньоекономічній діяльності. 
Тема 3. Облік валютно-фінансових операцій. Поняття валютних 

цінностей та операцій з ними. Курсові різниці: поняття, порядок визначення та 

відображення в обліку. Рахунки в банках в іноземній валюті: види, порядок 

відкриття, відображення операцій в бухгалтерському обліку. Облік розрахунків 
за відрядженнями за кордон. 

Тема 4. Облік операцій з експорту. Загальні засади здійснення 

експортних операцій. Синтетичний та аналітичний облік експортних операцій. 
Облік робіт та послуг при здійсненні експортних операцій. 

Тема 5. Облік операцій з імпорту. Загальні засади здійснення імпортних 

операцій. Синтетичний та аналітичний облік імпортних операцій. Облік робіт 

та послуг при здійсненні імпортних операцій. 
Тема 6. Облік бартерних операцій та операцій з давальницькою 

сировиною. Основні поняття та правові аспекти бартерних операцій. 

Бухгалтерський облік бартерних операцій. Основні поняття операцій з 
давальницькою сировиною. Бухгалтерський облік операцій з давальницькою 

сировиною. 

Тема 7. Облік операцій, пов’язаних з діяльністю підприємств з 

іноземними інвестиціями. Порядок та умови здійснення інвестиційної 
діяльності. Порядок внесення іноземної інвестиції до статутного капіталу. 

Повернення іноземних інвестицій інвестору. Бухгалтерський облік та 

оподаткування операцій на підприємствах з іноземними інвестиціями. 
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