


 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників  

Всього годин 

Денна 

форма 

здобуття 

освіти  

Заочна 

форма 

здобуття 

освіти  

 

Кількість кредитів/ годин 
 

3/ 90 3/90 

Усього годин аудиторної роботи 36 10 

в т.ч.   

 лекційні заняття, год 12 4 

практичні заняття, год 24 6 

лабораторні заняття, год   

семінарські заняття, год   

Усього годин самостійної роботи 54 80 

Форма контролю Залік 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання –40 

для заочної форми навчання –  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Предметом курсу – Облік зовнішньоекономічної діяльності є фінансово-

господарські операції в зовнішньоекономічних відносинах. 

Мета курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності »-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 зовнішньоторговельних та інших операцій - формування системи 

теоретичних знань з обліку зовнішньоекономічних фінансово-господарських 

операцій. 

2.2. Завдання навчальної дисципліни  

Завдання курсу - вивчення методів і технологій 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. 

2.3. Програмні результати навчання  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 

 знати:  

-законодавчу базу, що регулює порядок ведення ЗЕД; 

-порядок укладення та підписання договорів ЗЕД; 
-установлені терміни та особливості проведення зовнішньоекономічних 

розрахунків; 

-особливості оподаткування зовнішньоекономічних операцій; 

-методику документування операцій ЗЕД і їх відображення в системі 

рахунків бухгалтерського обліку; 

-права, обов'язки і відповідальність підприємства і його посадових осіб в 

сфері обліку ЗЕД; 

-особливості звітності із ЗЕД; 

-теоретичні, методичні основи обліку зовнішньо-економічної діяльності, 

предмет, об’єкти;  

-завдання постановки облікової політики на підприємстві; 

-основи методики ведення обліку на підприємстві за національними та 

міжнародними стандартами; 

-порядок організаційно-технічного забезпечення обліку. 

вміти: 

-здійснювати реєстрацію суб’єктів ЗЕД; 

-оформити контракт ЗЕД та вести облік договірних зобов’язань; 

-відображати в обліку операції з валютними цінностями; 
-складати документи для проведення міжнародних розрахунків та 



відображати в обліку розрахунки різними формами; 

-відображати в обліку експортно-імпортні операції та інші операції у 

сфері ЗЕД; 

-приймати власні оптимальні рішення в сфері обліку ЗЕД з 

урахуванням об'єктивних і суб'єктивних чинників; 

-організовувати облік ЗЕД на підприємстві; 

-володіти сучасними методами підготовки облікових і управлінських звітів. 
-скласти проект наказу підприємства про облікову політику при 

зовнішньоекономічній діяльності; 

-скласти додатки до наказу про облікову політику;  

-сформувати положення облікової політики в частині обліку основних 

об’єктів бухгалтерського обліку;  

-сформувати порядок відображення змін в обліковій політиці 

зовнішньоекономічній діяльності. 

володіти: методами, принципами і процедурами бухгалтерського обліку за 

П(С)БО та МСБО, навичками практичного складання документів з обліку 

операцій зовнішньоекономічної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни  

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма здобуття освіти 

(ДФЗО) 

заочна форма здобуття освіти 

(ЗФЗО) 

усьо

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб

. 

ін

д. 

с. р. л п лаб

. 

інд

. 

с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Предмет і 

методичні прийоми обліку 

зовнішньоекономічної 

діяльності  

4 1 2   1 3  1   2 

Тема 2. Облік операцій із 

іноземноювалютою…… 
Облік операцій з купівлі-

продажу іноземної валюти 
Відображення в обліку і 

звітності курсової різниці 

8 1 6   1 7 2 1   4 

Тема 3. Облік 

розрахункових операцій у 

зовнішньоекономічній 

сфері 

4 1 2   1 3 1    2 

Тема 4. Облік імпорту 

товарів та послуг 

7 1 4   2 3     2 

Тема 5. Облік експорту 

товарів та послуг 

6 2 2   2 5  1   4 

Тема 6. Облік 

товарообмінних операцій 

та операцій з давальниць 

кою сировиною 

8 2 4   2 4 1 1   2 

Тема 7. Облік іноземних 

інвестицій 

6 2 2   2 3  1   2 

Тема 8. Облік інвестицій 

резидентів за межі України 

6 2 2   2 2  1   2 

 41     41 60     60 

Усього годин  90 1

2 

2

4 

  54 90 4 6   80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Лекційні заняття 
№ 

з/п 

Назви тем та їх короткий зміст  Кількість 

годин 

ДФЗ

О 

ЗФ

ЗО 

1 Предмет і методичні прийоми обліку зовнішньоекономічної діяльності 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств як предмет 

обліку.Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.Об’єкти 

обліку зовнішньоекономічної діяльності Оцінка операцій в іноземній 

валюті відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів 

обліку. 

1 - 

2  Облік операцій із іноземною валютою Облік операцій з купівлі-продажу 
іноземної валюти Облік наявності та руху іноземної валюти на поточних 
рахунках у банках.Облік касових операцій з іноземною валютою... 
Відображення в обліку і звітності курсової різниціКурсові різниці та їх 
відображення в обліку.Відображення в звітності інформації про курсові 
різниці 

1 2 

3 Облік розрахункових операцій у зовнішньоекономічній сфері Значення, 

зміст та структура зовнішньоекономічного контракту.Характеристика 

форм безготівкових розрахунків з експортно-імпортних операцій Облік 

зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами Облік 

довгострокових кредитів банків в іноземній валюті. 

1 1 

4 Облік імпорту товарів та послуг Сутність та види операцій імпорту. 

Документальне забезпечення обліку операцій імпорту. 

Порядок розрахунку митної, первинної та звичайної вартості. 

Відображення в обліку оприбуткування імпортованих товарів. 

Облік авансів, сплачених іноземному постачальнику 

1  

5 Облік експорту товарів та послуг Сутність експортних операцій. 

Документальне забезпечення обліку операцій експорту.Порядок 

визначення митної вартості товарів, що експортовані.Відображення в 

обліку реалізації експортованих товарів. Облік реалізації послуг 

іноземному покупцю, що не е супутніми.Облік авансів, одержаних від 

іноземних покупців.Облік експорту основних засобів на умовах 

оперативного та фінансового лізингу 

2  

6 Облік товарообмінних операцій та операцій з давальницькою сировиною 
Поняття товарообмінних операцій, особливості оформлення..Облік 
товарообмінних операцій, які передбачають обмін товарами (послугами) у 
повному обсязі. Поняття операцій з давальницькою сировиною, особливості 
оформлення договорів. Митне оформлення операцій з давальницькою 
сировиною.. Бухгалтерський облік операцій з давальницькою сировиною. 

2 1 

7 Облік іноземних інвестицій Іноземні інвестиції: сутність, види та 

характеристика.Організація обліку операцій на підприємствах з іноземними 

інвестиціями.Облік надходження іноземних інвестицій як внеску до 

зареєстрованого капіталу Облік розрахунків із учасниками. 

2  

8 Облік інвестицій резидентів за межі України Організація та регулювання 

інвестування за межі України. Відображення в обліку факту експорту 

інвестицій Облік доходів від інвестицій за кордон.Облік повернення 

інвестицій 

2  

Усього годин 12 4 

 

 

 



3.3. Практичні (лабораторні, семінарські) заняття 
№ 

з/п 

Назви тем та їх короткий зміст  Кількість годин 

ДФЗО ЗФЗО 

1 Предмет і методичні прийоми обліку зовнішньоекономічної 

діяльності Предмет та об’єкти обліку зовнішньоекономічної 

діяльності.Порядок оцінки об’єктів обліку, вартість яких знайшла 

вираз в іноземній валюті.Розрахунок та облік курсових різниць 

2 1 

2 Облік операцій із іноземною валютоюОблік операцій з купівлі-

продажу іноземної валюти Облік наявності та руху іноземної 

валюти на поточних рахунках у банках.Облік касових операцій з 

іноземною валютою.Облік операцій із придбання іноземної 

валюти за національну валюту України.  

6 1 

3 Облік розрахункових операцій у зовнішньоекономічній сфері  

Облік зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами.. 

Облік довгострокових кредитів банків в іноземній валюті. Облік 

розрахунків за відсотками 

2 - 

4 Облік імпорту товарів та послуг Облік надходження 

імпортних товарів на умовах після оплати. Облік авансів, 

сплачених іноземному постачальнику Облік прямого 

імпорту товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг). 

Облік імпорту основних засобів на умовах оперативного та 

фінансового лізингу. Облік непрямого імпорту 

4 - 

5 Облік експорту товарів та послуг Облік прямого експорту 

товарно-матеріальних цінностей.Облік реалізації послуг 

іноземному покупцю, що не є супутніми. Облік авансів, 

одержаних від іноземних покупців. Облік експорту основних 

засобів на умовах оперативного та фінансового лізингу. Облік 

непрямого експорту 

2 - 

6 Облік товарообмінних операцій та операцій з 

давальницькою сировиною. Облік товарообмінних 

операцій, які передбачають обмін товарами (послугами) у 

повному обсязі. Облік товарообмінних операцій, які 

передбачають обмін товарами (послугами) за частинами.. 

Облік операцій з давальницькою сировиною 

4 1 

7 Облік іноземних інвестицій Облік надходження іноземних 

інвестицій як внеску до зареєстрованого капіталу. Облік розрахунків 

із учасниками Облік спільної діяльності з іноземними інвесторами. 

Облік операцій з повернення прямих іноземних інвестицій. 

2 1 

8 Облік інвестицій резидентів за межі України Облік доходів від 

інвестицій за кордон.Облік повернення інвестицій 
2 - 

Усього годин 24 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назви тем та їх короткий зміст  Кількість 

годин 

ДФЗ

О 

ЗФЗ

О 

1 Предмет і методичні прийоми обліку зовнішньоекономічної 

діяльності Правові засади обліку зовнішньоекономічної 

діяльності.Методичні прийоми обліку зовнішньоекономічної 

діяльності. 

1 2 

2 Облік операцій із іноземною валютоюОблік операцій з купівлі-

продажу іноземної валюти Поняття валютних цінностей та операцій з 

ними.Рахунки в банках в іноземній валюті: види, порядок вкриття, 

відображення операцій в бухгалтерському обліку. 

1 4 

3 Облік розрахункових операцій у зовнішньоекономічній сфері 

Особливості укладання та виконання договорів в 

зовнішньоекономічній діяльності.Відображення в первинному обліку 

зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами 

1 4 

4 Облік імпорту товарів та послуг Облік здійснення імпортних 

операцій за умови прямого виходу підприємства на зовнішній 

ринок.Особливості обліку імпорту робіт, послуг 

2 2 

5 Облік експорту товарів та послуг Облік здійснення імпортних 

операцій за умови прямого виходу підприємства на зовнішній ринок. 

Особливості обліку експорту робіт, послуг 

2 4 

6 Облік товарообмінних операцій та операцій з давальницькою 

сировиною Оподаткування товарообмінних операцій. Особливості 

укладення договорів переробку давальницької сировини. 

2 2 

7 Облік іноземних інвестицій Відображення в обліку інвестицій в 

Україну. Облік та оподаткування на господарських одиницях 

іноземних підприємств 

2 2 

8 Облік інвестицій резидентів за межі України Державне регулювання 

інвестицій резидентів за межі України. Особливості оподаткування 

інвестицій резидентів за межі України 

2 2 

Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 41 60 

Усього годин 54 80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      4.Індивідуальні завдання 

З метою покращення успішності студента та підвищення балів за його 

поточний контроль студенту протягом семестру може додатково надаватися 

індивідуальне завдання (у вигляді реферату) за такими темами: 

1. Суть зовнішньоекономічної діяльності, особливості і завдання її обліку. 

2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

3. Ліцензії і квоти у зовнішньоекономічній діяльності. 

4. Договори (контракти) у зовнішньоекономічній діяльності. 

5. Зміст валютних цінностей та операцій з ними. 

6. Переміщення валюти через митний кордон України.  

7. Облік курсових різниць.  

8. Рахунки в банках в іноземній валюті.  

9. Купівля і продаж іноземної валюти. 

10. Відображення операцій в іноземній валюті у фінансовому обліку.  

11. Економічний зміст та організація обліку розрахунків.  

12. Використання на території України готівкової іноземної валюти як засобу 

платежу.  

13. Безготівкові розрахунки в зовнішньоекономічній діяльності. 

14. Суть та оформлення кредитних операцій. 

15. Облік кредитів у зовнішньоекономічній діяльності. 

16. Митний контроль та оформлення експортних операцій. 

17. Митний контроль та оформлення імпортних операцій. 

18. Декларування майна та валютних цінностей. 

19. Облік експортних операцій. 

20. Облік імпортних операцій. 

21. Облік операцій з давальницькою сировиною. 

22. Облік переробки давальницької сировини, переданої нерезиденту. 

23. Облік бартерних (товарообмінних) операцій. 

24. Облік фінансових інвестицій, одержаних від нерезидентів. 

25. Облік фінансових інвестицій за кордон. 

26. Склад і класифікація витрат. 

27. Облік витрат, які включаються до виробничої собівартості продукції. 

28. Облік витрат, які не включаються до виробничої собівартості продукції. 

29. Облік процесу формування доходів. 

30. Формування та облік фінансових результатів. 

31. Облік комісійних операцій з нерезидентами. 

32. Облік комісії продажів, якщо комітент та комісіонер - резидент, а покупець - 

нерезидент України. 

33.Облік операцій з оперативного лізингу. 

34.Облік операцій з фінансового лізингу в лізингоотримувача-резидента. 

35. Облік операцій з фінансового лізингу в лізингодавця-резидента.  

36. Облік розрахунків з відрядження за кордон.  

37. Зміст та завдання економічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

38. Аналіз ефективності експортних операцій. 

39. Аналіз ефективності імпортних операцій. 

40. Аналіз фінансового стану підприємства 



                                              5.Методи навчання 

Лекційна форма навчання: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, 

ілюстрація, демонстрація. 

Практичне заняття: доповідь, відповідь, дискусія.  

 

                                                     6.Методи контролю 

Поточний контроль рівня знань студентів 

Його завданням є перевірка студентами вивченого матеріалу, визначення 

ступеня його засвоєння, вироблення навчальних та дослідницьких навичок, 

формування  вміння самостійної роботи  з текстами та спроможності їх 

осмислення і  інтерпретації; а також вироблення  навичок  письмової та усно 

самопрезентації. 

Поточний контроль буде здійснюватися  за трьома напрямами:  

− контроль  за систематичністю  та активністю роботи  на  практичних 

заняттях; 

− контроль за виконанням завдань  для  самостійного  опрацювання поза  

рамками  аудиторних занять; 

−контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді  

індивідуальних  завдань. 

 

7.Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 
Критерії оцінювання студентів денної форми здобуття освіти 

Поточний контроль проводиться викладачем під час аудиторних занять. 

Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки студентів 

до виконання конкретної навчальної роботи, діагностика рівня сформованості 

компетенції з метою його підвищення.  

 Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між 

викладачем та студентами у процесі навчання, управління освітнім процесом.  

 Інформація, отримана в процесі поточного контролю, використовується 

як викладачем (для коригування методів і засобів навчання), так і студентами 

(для самоаналізу та самооцінки своєї освітньої діяльності). 

 Поточний контроль може проводитись у формі усного опитування, 

письмового експрес-контролю, контрольних робіт, комп’ютерного тестування, 

виступів студентів при обговоренні питань на практичних (семінарських) 

заняттях тощо. 

 Всі види поточних контрольних заходів оцінюються за національною 

шкалою, входять в обчислення середнього арифметичного значення (САЗ). 

Розподіл балів для дисципліни, які завершуються Заліком. 

100 (ПК) = 100, 

де: 100 (ПК) – 100 максимальна кількість балів з поточного контролю, які може 

набрати студент за семестр. 

САЗ20
5

САЗ100
 ПК 




 
За підсумками семестрового контролю в залікову відомість студентові у графі 

«за національною шкалою» виставляється оцінка «зараховано» або «не 

зараховано». 



Присутність студента при виставлянні підсумкової оцінки не обов’язкова, якщо 

ним виконанні усі передбаченні види робіт. 

Переведення підсумкових рейтингових оцінок з дисципліни, виражених у балах 

за 100-бальною шкалою, у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS 

здійснюється відповідно до таблиці і заноситься у додаток до диплому фахівця. 

Результати поточного контролю оцінюються за чотирибальною («2», «3», «4», 

«5») шкалою.  

Таблиця 7.1. 

Критерії оцінювання знань студентів 

Оцінка Критерії оцінювання 

«5» (відмінно) В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає. Глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Має стійкі системні знання та творчо 

їх використовує у процесі продуктивної діяльності; вільно 

опановує та використовує нові інформаційні технології для 

поповнення власних знань та розв’язування задач. 

Правильно вирішив усі тестові завдання. 

«4» (добре) Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає. В основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але 

при викладанні деяких питань не вистачає достатньої 

глибини тааргументації, допускаються при цьому окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки, використовує 

електронні засоби для пошуку потрібної інформації. 

Правильно вирішив більшість тестових завдань. 

«3» (задовільно) Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає. Недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

прицьому суттєві неточності, має стійкі навички виконання 

основних дій з опрацювання даних на комп'ютері. 

Правильно вирішив меншість тестових завдань. 

«2» 

(незадовільно) 

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 

викласти, не розуміє змісту теоретичних питань 

тапрактичних завдань. Не вирішив тестових завдань.  

Бал з поточного контролю може бути змінений за рахунок заохочувальних 

або штрафних балів: студентам, які не мають пропусків занять протягом 

семестру, додається 1 бал; студентам, які мають пропуски занять без поважних 

причин більше 20% від кількості аудиторних годин, віднімається 1 бал; за 

участь в університетських студентських олімпіадах, наукових конференціях – 

додається 1 бал, на міжвузівському рівні – додаються 2 бали тощо за рішенням 

кафедри.  



За підсумками семестрового контролю в залікову відомість студентові у графі 

«за національною шкалою» виставляється оцінка «зараховано» або «не 

зараховано». 

Присутність студента при виставлянні підсумкової оцінки не обов’язкова, якщо 

ним виконанні усі передбаченні види робіт. 

Переведення підсумкових рейтингових оцінок з дисципліни, виражених у балах 

за 100-бальною шкалою, у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS 

здійснюється відповідно до таблиці і заноситься у додаток до диплому фахівця. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За 100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка за національною шкалою 
За 

шкалою ECTS 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік  

90 – 100 відмінно 

Зараховано 

А 

82-89 
добре 

В 

74-81 С 

64-73 
задовільно 

D 

60-63 Е  

35-59 
Незадовільно (не зараховано) 

з можливістю повторного складання 
FX 

0-34 

Незадовільно (не зараховано) 

з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

F 

 

Критерії оцінювання студентів заочної форми навчання 

Успішність студента оцінюється шляхом проведення поточного та 

підсумкового контролю (екзаменаційного, залікового контролів та державної 

атестації). Максимальна кількість балів за кожний заліковий кредит з 

навчальної дисципліни, яку може отримати студент впродовж семестру, 

становить 100. 

У зв’язку з тим, що для студентів заочної форми навчання 

співвідношення обсягу годин, відведених на аудиторні заняття та самостійну 

роботу, має значні відмінності від денної форми (для кожної дисципліни 

визначається навчальною та робочою програмами), відповідно є відмінності у 

розподілі балів для дисциплін та критеріїв оцінювання. 

Розподіл балів для дисципліни є таким: 

 

30 (ПК) + 70 (ТСР) = 100 

 

30 (ПК) – 30 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може 

набрати студент під час настановної та лабораторно-екзаменаційної сесії.  

70 (ТСР) – бали за виконання тематичної самостійної роботи у 

міжсесійний період за програмою курсу.  

 

 



8.Навчально-методичне забезпечення 

1. Франчук І. Б., Вовк М. В. Методичні рекомендації для проведення 

семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів напряму 

підготовки 6.030601 «Менеджмент» з дисципліни «Облік 

зовнішньоекономічної діяльності». – Львів, 2014. – 22 с. 

2.Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «ОБЛІК 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»  для  студентів першого 

бакалаврського   рівня вищої освіти  спеціальності 073 «Менеджмент» ОП 

«Менеджмент»  денної та заочної форм навчання. - Львів  : ЛНУВМБ імені С. 

З.Гжицького, 2021-  35с. 

3Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «ОБЛІК 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»  для  студентів першого  

бакалаврського  рівня вищої освіти  073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент»  

денної та заочної форм навчання. - Львів  : ЛНУВМБ імені С. З.Гжицького, 

2020-  48с. 

4.Тестові завдання  з дисципліни  ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

для студентів першого  бакалаврського  рівня вищої освіти  073 «Менеджмент» 

ОП «Менеджмент»  денної та заочної форм навчання. - Львів  : ЛНУВМБ імені 

С. З.Гжицького, 2020-  34с. 

                                        9.Рекомендована література 

Базова 

1.Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : підручник / 

І. В. Жиглей, В. М. Пархоменко – за редакцією професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме 

видання, перероблено і доповнено – Житомир : Приватне підприємство «Рута», 

2017. – 544 с. 

2.Волкова І. А. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник 

/ І. А. Волкова, М. В. Реслер, О. Ю. Калініна. – К. : Центр учбової 

літератури, 2011. – 304 с. 

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

Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2012. 294 с  

4.Давидюк Т.В. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т.В. Давидюк, О.В. 

Манойленко, Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко. – Харків, Видавничий дім 

«Гельветика»,2016.–392с.–Режимдоступу: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/23551/1/Davydiuk_Bukhhalters

kyi_oblik_2016.pdf. 

6. Зосимова Ж. Експертиза зовнішньоекономічної діяльності підприємства : 

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

7. Кадуріна Л.О., Стрєльнікова М.С. Облік зовнішньоекономічної діяльності на 

підприємствах України: теорія, практика, рекомендації: Навч. посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 606 с. 

8. Карп’як Я. С. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. Львів : 

Видавництво Львівської політехніки, 2012. 297 с. 

9. Ковальчук Т.Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / 

Т.Г. Ковальчук. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 216 с. 

10. Лучко М. Р. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / 

М. Р. Лучко, Н. Г. Мельник, С. В. Сисюк. – Тернопіль : Тернопільський 

національний економічний університет, 2015. – 356 с. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/23551/1/Davydiuk_Bukhhalterskyi_oblik_2016.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/23551/1/Davydiuk_Bukhhalterskyi_oblik_2016.pdf


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

Кондор, 2015. 305 с.  

12. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / за заг. ред. 

С. О. Кузнецова, – Х. : Видавництво Іванченко І. С., 2019. – с. – Режим доступу: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/44799/1/Book_2019_Kuznetso

va_Oblik_ZED.pdf  

 

Додаткова 

1.Гребельник О. П. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності : навч. 

посіб. / О. П. Гребельник, О. В. Сторожук – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2018. – 

554 с. 

2. Карпенко Н.Г. Особливості обліку експорту товарів [Електронний ресурс]/ 

Н.Г.Карпенко // Економіка і суспільство. - №9 . -2017. –Режим дсотупу: 

http://economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/194.pdf 

 3. Кінзерська Н. В. Складові зовнішньоекономічної діяльності як об'єкти 

бухгалтерського обліку в умовах невизначеності зовнішнього середовища. 

Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 15-16. С. 100–105. DOI: 10.32702/2306-

6814.2020.15-16.100  

4.Огійчук М.Ф., Шандурська В.Г., Беленкова М.І. та ін. Облік 

зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посібник. – К.: Алерта, 2009. – 332 с. 
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