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Інформація про освітню  компоненту 

 

Анотація про освітню компоненту 

Навчальна дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності» є однією з 

професійно орієнтованих дисциплін, що дозволяє набути теоретичні та 

практичні знання, набути компетентності з обліку та контролю операцій 

зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), формування показників фінансової 

звітності в  частині ЗЕД. В процесі вивчення дисципліни здобувачі набудуть 

знання обліку, аналізу, контролю операцій з іноземною валютою, 

розрахункових операцій у зовнішньоекономічній діяльності, обчислення 

курсових різниць,  відображення в системі обліку  експорту  та  імпорту 

товарно-матеріальних цінностей  та  послуг.  

Посилання на розміщення  освітнього компоненту  на навчальній  

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2030 

Компетентності 

ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

ЗК 4.  Здатність працювати автономно 

ЗК 8. Знання та розуміння  обліку ЗЕД  та розуміння професійної діяльності 

ЗК 13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні  

СК 2. Використовувати математичний інструментарій для розв’язання 

завдань у сфері обліку ЗЕД 

СК  3. Здатність до відображення інформації про господарські операції ЗЕД 

суб’єктів господарювання у фінансовому обліку, їх систематизації, 

узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних 

потреб осіб, які приймають рішення. 

СК 5. Проводити аналіз операцій ЗЕД для відображення в обліку та звітності. 

СК 9. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 

підприємства з дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і 

оподаткування. 

Програмні результати навчання 

ПP 2. Розуміння місце і значення облікової, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному забезпеченні  користувачів обліково-

аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері економічної 

відповідальності підприємства. 

ПР 3. Визначати сутність об’єктів обліку,контролю, оподаткування, ЗЕД 

суб’єкта господарювання. 

ПР 5. Володіти методичним інструментарієм обліку,контролю,  

оподаткування, ЗЕД суб’єкта господарювання. 

Структура і зміст освітнього компонента 

 
Теми Тематика лекційних питань та практичних завдань 

Модуль 1. Засади експортно-імпортної діяльності та обліку валютних операцій 

Тема 1. Бухгалтерський 

облік ЗЕД в сучасних  

умовах: методичні та   

організаційні підходи. 

1. Особливості організаційно-методичних підходів бухгалтерського 

обліку операцій в іноземній валюті підприємства. 2. Складові 

інтегрованої системи бухгалтерського обліку, альтернатива їх 

організаційно-методичної інтеграції. 3. Структура наказу про облікову 



політику суб’єкта ЗЕД. 

Зміст практичних  завдань: Левицька С.О., Антонюк О.Р. Методичні 

вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-

професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. Рівне: 

НУВГП, 2022. 56 с. 

Тема 2. Операції в 

іноземній валюті як 

об’єкт обліку 

1. Класифікація валют. 2. Міжнародні розрахункові грошові одиниці. 

Конвертованість валют. 3. Курс іноземної валюти: економічні, 

організаційні, облікові підходи визначення та відображення. 4.Види 

валютних курсів, поняття курсової різниці.   

Зміст практичних  завдань: Левицька С.О., Антонюк О.Р. Методичні 

вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-

професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. Рівне: 

НУВГП, 2022. 56 с. 

Тема 3. Курсові різниці в 

операціях з іноземною 

валютою  

1. Переоцінка доходів та активів внаслідок зміни валютних курсів: 

загальні процедури, внутрішня регламентація. 2. Курсові різниці в 

операціях придбання/продажу іноземної валюти. 3. Оцінка та 

відображення курсових різниць в експортно-імпортних операціях. 

Застосування валютних курсів при нарахуванні митних платежів. 4. 

Основні види та форми міжнародних розрахунків: оцінка, 

документування,обліково-аналітичне забезпечення їх проведення.  

Зміст практичних  завдань: Левицька С.О., Антонюк О.Р. Методичні 

вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-

професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. Рівне: 

НУВГП, 2022. 56 с. 

Тема 4. Облік імпортних 

та експортних  операцій 

підприємства  

1. Поняття імпортних операцій. Види мита та митних платежів. 2. 

Документальне оформлення імпортних операцій та оподаткування 

результатів їх проведення. 3. Економічний зміст поняття «експорт», 

особливості проведення експортних операцій. 4. Бухгалтерський облік 

операцій з експорту готової продукції. Бухгалтерський облік операцій з 

експорту робіт і послуг. Оподаткування експортних операцій.  

Зміст практичних  завдань: Левицька С.О., Антонюк О.Р. Методичні 

вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-

професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. Рівне: 

НУВГП, 2022. 56 с. 

Модуль 2. Відображення операцій в іноземній валюті в обліковій системі підприємства та фінансовій 

звітності 

Тема 5. Податкові вимоги 

до операцій в іноземній 

валюті. 

1. Базові принципи відображення результатів проведення господарських 

операцій в іноземній валюті в системі оподаткування. 

2. Внутрішня регламентація аналітичного обліку зовнішньоекономічної 

діяльності. 3. Основи управлінського обліку за центрами 

відповідальності підприємства – резидента. 

Зміст практичних  завдань: Левицька С.О., Антонюк О.Р. Методичні 

вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-

професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. Рівне: 



НУВГП, 2022. 56 с. 

Тема 6. Контроль 

зовнішньоекономічної  

діяльності підприємства 
та контроль валютного 

законодавства 

1. Організація контролю операцій ЗЕД в системі інтегрованого 

бухгалтерського обліку. 2. Контрольовані операції підприємства: 

регулювання , аналіз, звітність. 3. Внутрішній контроль у забезпеченні 

достовірності відображення експортно-імпортних операцій в обліку та 

звітності. 4. Суб’єкти зовнішнього контролю ЗЕД.  

Зміст практичних  завдань: Левицька С.О., Антонюк О.Р. Методичні 

вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-

професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. Рівне: 

НУВГП, 2022. 56 с. 

Тема 7. Методика 

підготовки фінансової 

звітності  в частині 

здійснення 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

1. Методика підготовки основних форм фінансової звітності за 

результатами проведення операцій в іноземній валюті. 2. Балансова 

ув’язка форм фінансової звітності. 3. Формування Приміток до річної 

звітності за основними тенденціями розвитку ЗЕД.  

Зміст практичних  завдань: Левицька С.О., Антонюк О.Р. Методичні 

вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-

професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. Рівне: 

НУВГП, 2022. 56 с. 

 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
Здатність формувати теоретичні та практичні результати, логічно обґрунтовувати позицію, 

вміння працювати одноосібно та в складі команди, комунікаційні якості, формування власної 

думки та прийняття рішення, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також 

знань та пояснень, що їх обґрунтовують до фахівців і нефахівців. 

Форми та методи навчання 
     Використовуються такі методи викладання та технології: лекція, лекція–візуалізація, 

обговорення, презентації, лекції за участі практиків, рішення конкретних ситуацій, 

виконання індивідуальних завдань та робота в міні-групах; case study/аналіз ситуації  та інші. 

Порядок та критерії оцінювання 

      Для досягнення цілей та завдань дисципліни  здобувачам потрібно відвідувати лекційні 

заняття, виконувати завдання практичних занять та  самостійної роботи  за кожною темою. 

Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань, самостійної роботи здобувачів 

шляхом оцінки якості рішення завдань, презентаційних матеріалів та висновків, активності 

та якості участі в обговоренні питань під час практичних занять. Для поточного контролю 

можуть використовуються такі види: 

 фронтальне опитування з теоретичних питань; 

 взаємоопитуваня; 

 рецензування відповідей та завдань під час презентацій; 

 оцінювання індивідуальних та групових науково-дослідних завдань підготовлених 

самостійно у письмовій формі; 

 тестування. 

 

    За вчасне та якісне виконання завдань поточної діяльності та підсумкових контролів 

здобувач отримує (оцінювання правильності вирішення тестових та практичних завдань на 

практичних заняттях)  обов’язкові бали: 

для денної форми навчання: 

- 50 балів за  виконання практичних завдань та ситуацій під час практичних занять, 

участь у дискусійному обговоренні під час лекційних  та практичних занять; 



- 10 балів за виконання індивідуальної роботи; 

- 40 балів – модульний  контроль, який складається з двох модулів (МК 1 -20 балів, МК 

2- 20 балів). 

 

Усього 100 балів. 

 

для заочної форми навчання: 

- 20 балів за  виконання практичних завдань та ситуацій під час практичних занять; 

- 40 балів за виконання та презентацію  індивідуальної роботи; 

- 40 балів – модульний  контроль, який складається з двох модулів (МК 1 -20 балів, МК 

2- 20 балів). 

 

Усього 100 балів. 

 

Здобувачі можуть отримати додаткові бали за: підготовку статей та тез за тематикою  

дисципліни  «Облік ЗЕД» ,участь у конференціях, практичних тренінгах, семінарах, круглих 

столах, вебінарах з проблематики обліку,контролю, аудиту ЗЕД, що підтверджується 

довідками, сертифікатами  або іншими документами.  

Поточне тестування та самостійна робота 

Залік, 

модульні 

контролі 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

 

 

 

40 

 

100 

34 26 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т5 Т6 Т7 

8 9 9 8 9 8 9 
 

 

Поєднання навчання та досліджень 
Здобувачі мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань 

дослідницького характеру, залучатись до виконання завдань наукової теми кафедри обліку і 

аудиту. При цьому загальна сума додаткових балів не перевищує 15 балів. 

Інформаційні ресурси 
1. Внутрішній аудит: навчальний посібник / за ред. Ю. Б. Слободяник. Суми: ТОВ «ВПП 

«Фабрика друку», 2018.248 с.  

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16 липня 1999 року 

№ 996-XIV (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку в державному секторі 1 “Подання 

фінансових звітів”. URL: http: //195.78.68.18/minfin/control/uk/archive/docview?typeId= 

81038&sortBy=0. 

4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року №73. URL: 

http://www.minfin.gov.ua. 

5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 

“Подання фінансової звітності”: затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 

№ 1541. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0095-11. 

6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.  Дата оновлення: 29.12.2019. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

7. Про зовнішньоекономічну діяльність:  Закон України від  16.04.1991 № 959-XII (зі змінами 

від 17 січня 2019 року N 2672-VIII).  URL:  http: // zakon.rada.gov.ua. 

8. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: 

http://195.78.68.18/minfin/control/uk/archive/docview?typeId
http://www.minfin.gov.ua./
http://www.minfin.gov.ua./
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0095-11(дата%20звернення:%2021.04.2021)..
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T192672.html


Закон України від 05.04.2007  N877-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16. 

9.Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 21 (МСБО 21) «Вплив змін валютних 

курсів». Документ 929_022, поточна редакція від 01.01.2012.  URL: https: https://zakon.rada.-

gov.ua/laws/show/929_022#Text. 

10. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних 

курсів". URL: https:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00#Text  

11. Тюріна Н. М., Карвацька Н. С. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: 

навчальний посібник. Київ. «Центр учбової літератури», 2019. 407 с. 

12. Жиглей І.В. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. для студ. закладів вищої 

освіти. Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка». 2019.400с. 

Довідники 

1. Довідник кодів товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної 

діяльності (УКТ ЗЕД).URL: https://services.dtkt.ua/classifiers/zed 

2. Довідник умовних кодів товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД. URL: 

https://services.dtkt.ua/catalogues/other_dov/90 

3. Перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, які застосовуються для визначення відповідності 

податкових накладних / розрахунків коригування. URL: https://services.dtkt.ua/cata-

logues/other_dov/90 

4. Класифікація видів економічної діяльності. URL: https://zakon.-

rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text 

5. Онлайн сервіс ДФСУ «Кордон». URL: https://dpsu.gov.ua/ua/border/ 
 

Дедлайни та перескладання 
     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядоку ліквідації 

академічних заборгованостей у НУВГП»: http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 

документу і реалізується право здобувача вищої освіти на повторне вивчення дисципліни чи 

повторне навчання на курсі. 

     Порядок здачі модульних контролів  регулюється: http://nuwm.edu.ua/strukturni-

pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці 

MOODLE  НУВГП: https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Неформальна та інформальна освіта 
      Здобувачі мають право на перезарахування результатів навчання набутих у неформальній 

та інформальній освіті згідно відповідного положення http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-

osvita. 

       Також здобувачі можуть самостійно пройти на платформах Prometheus, Coursera та 

інших ресурсах курси, семінари, вебінари та тренінги з питань обліку, контролю ЗЕД 

суб’єктів господарювання. Актуальну інформацію щодо таких курсів, вебінарів надає 

викладач. При цьому важливо, щоб знання та навички, що формуються під час проходження 

певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними результатами 

даної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності». 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 
     До викладання курсу залучаються бухгалтери  суб’єктів господарювання, представники 

аудиторських фірм м. Рівне та Рівненської області. 

Правила академічної доброчесності 
      Здобувачі повинні дотримуватись правил академічної доброчесності. За списування під 
час проведення модульного контролю, здобувач позбавляється подальшого права здавати 
матеріал, що може призвести  до виникнення академічної заборгованості. 
      За списування самому чи сприяння списуванню іншими під час виконання окремих 
завдань у ході практичних занять здобувачу знижується оцінка або не зараховується 
завдання взагалі залежно від часу виявлення факту такого порушення (у разі проведення 
заняття в аудиторії). Також не зараховується виконання завдань, що містить більш ніж 30 % 
схожості за результатами перевірки в системі Moodle. Документи стосовно дотримання 
академічної доброчесності (про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16
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документи Національного агентства стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ сайту НУВГП: http://nuwm.edu. ua/sp /akademichna-dobrochesnistj 

Вимоги до відвідування 
     Здобувачу вищої освіти не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. 

Якщо є довідка про хворобу чи іншу поважну причину, то здобувач може не відпрацьовувати 

пропущене заняття, якщо це стосується 1-2 занять з курсу, проте бали за це заняття він/вона 

не отримає. Рекомендується виконати та захистити завдання пропущеного заняття та 

отримати бали. Відпрацювання аудиторних (он-лайн) занять рекомендовано здійснити 

впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів). Результати оцінювання всіх складових поточного 

контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів 

академічної групи. Здобувачі можуть самостійно опрацювати пропущений матеріал на 

платформі MOODLE: https: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=20301. Завдання 

пропущених занять для отримання максимальної оцінки мають бути захищені шляхом усного 

опитування. 

        Здобувач має право оформити індивідуальний графік навчання згідно відповідного 

положення: http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/    

         Здобувачі можуть на заняттях використовувати ноутбуки, планшети, мобільні телефони 

Забороняється здійснювати аудіо та відео-запис занять без згоди викладача. 

Оновлення 
        За ініціативою викладача зміст даного курсу може оновлюватись щорічно відповідно 

до змін в законодавстві з обліку, контролю, аудиту ЗЕД. 

         Здобувачі також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом подання 

пропозицій викладачу стосовно обговорення та додаткового розгляду окремих питань, 

відвідування семінарів, тренінгів у рамках неформальної освіти.    

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 
Рекомендовані закордонні ресурси: 

1. Journal of Accountancy. URL: https://www.journalofaccountancy.com/ 

2. Journal of Accounting Reserch. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1475679x 

3. Journal of Accounting, Auditing and Finance. URL:https://journals.sagepub.com/home/jaf 

4.  International Federation of Accountants: https://www.ifac.org/ 

 

 

 

Лектор -  д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту                                       Антонюк О.Р. 
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