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ВСТУП 
 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Облік 

зовнішньоекономічної діяльності» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми інформації за підготовки бакалавра спеціальності «Облік і 

оподаткування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність теоретичних, 

методичних, організаційних та практичних аспектів формування облікової 

результатами проведення операцій в іноземній валюта в рамках 

зовнішньоекономічної діяльності на основі вимог та принципів  відповідних 

нормативних документів, зокрема: з питань регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, з організації та методики обліково-аналітичного забезпечення 

операцій в іноземній валюті, а також підготовки фінансової звітності за їх 

результатами. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Облік зовнішньоекономічної 

діяльності» є складовою частиною циклу навчальних дисциплін фахової 

підготовки студентів за спеціальністю «Облік і оподаткування». Вивчення 

курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних 

курсів, зокрема, з дисциплін: «Організація первинного обліку», 

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік І, ІІ», 

«Менеджмент», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», 

«Аналітичне забезпечення фінансових рішень», «Облік і звітність в 

оподаткуванні» та інших.  

Курс заплановано в ключі цілеспрямованої роботи над вивченням 

спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та під час практичних 

занять, самостійної роботи над виконанням поставлених задач. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України.  
 

Анотація 
 

Облікове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності розглядається як 

невід’ємний складник оперативного та стратегічного управління, важлива 

передумова професійної підготовки бухгалтерів, аудиторів, інших  працівників 

економічної служби підприємства 

Програма даного курсу розрахована на студентів, які раніше вивчали 

бухгалтерський облік, фінансовий облік, економіку підприємства, менеджмент, 

передбачає комплексне навчання організації ведення обліку та підготовки 

фінансової звітності за результатами проведення операцій в іноземній валюті 

відповідно до цільових запитів менеджерів різних рівнів.  

Курс «Облік зовнішньоекономічної діяльності» носить міждисциплінарний 

характер, передбачає використання сучасних технологій навчання, 

застосування практичних ділових ігор з урахуванням вимог щодо 

збалансованості господарської (в тому числі, зовнішньоекономічної) діяльності. 

Ключові слова: підприємство, бухгалтер, професійна діяльність, операції в 

іноземній валюті, збалансована господарська діяльність, обліково-аналітичне 
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забезпечення, фінансові результати, фінансова звітність, інтегрована система 

бухгалтерського обліку, якість системи менеджменту, сучасні технології. 

 
Аbstract 

 

Accounting support  for foreign economic activityis considered as an integral 

part of operational and strategic management of an enterprise, an important 

prerequisite for the professional training of accountants, auditors, and other 

employees of the economic service of the enterprise. 

The program of this course is intended for students who have previously studied 

financial accounting, economics of the enterprise, management, provides a 

comprehensive training in the organization of accounting and preparation of financial 

statements for the results of operations in foreign currency in accordance with the 

target requests of managers of different levels. 

The course «Accounting for external economic activity» is multidisciplinary, 

involves the use of modern technology training, the application of practical business 

games, taking into account the requirements for sustainable business activity 

(including foreign economic activity). 

Keywords: enterprise, accountant, auditor, professional activity, transactions in 

the foreign currency, sustainable business activity, accounting and analytical support, 

financial results, integrated accounting system, quality of management system, 

regional economy, modern technologies. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни (за скороченим 

терміном навчання)  

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –   

4,5 
Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Спеціальність 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Нормативна 

Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 4-й 5-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  – 
Семестр  

Загальна кількість годин –  

135 

8-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3,2 

самостійної роботи 

студента – 5,8 

Рівень вищої освіти:  

бакалаврський 

26 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

22 год. 10 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

87 год. 123 год. 

Індивідуальні завдання:  

- 

Форма контролю:  

екз. екз. 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 36% до 64%; 

для заочної форми навчання – 9% до 91%. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» полягає у 

формуванні системи знань та вмінь щодо розв’язування складних завдань з 

підготовки облікової інформації за результатами операцій в іноземній валюті як 

основи для прийняття обгрунтованих управлінських рішень щодо 

зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства. 

Завдання дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» - 

вивчення концептуальних засад підготовки обліково-аналітичної інформації за 

результатами проведення підприємством операцій в іноземній валюті в рамках 

ЗЕД. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні: 
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знати  принципи та методичні особливості формування та використання 

обліково-аналітичної  інформації  за результатами проведення підприємством 

операцій в іноземній валюті для прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень в цілях підвищення результативності зовнішньоекономічної діяльності; 

вміти:  
- аналізувати фінансові та нефінансові показники операцій в іноземній 

валюті для формування релевантної інформації в цілях прийняття оперативних 

та стратегічних управлінських рішень з питань проведення та оптимізації 

зовнішньоекономічної діяльності; 

- володіти інвестиційно-інноваційними та інформаційними  технологіями; 

обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування сучасної методики 

проведення аналізу результативності операцій в іноземній валюті; проводити 

узагальнення та оприлюднення результатів операції зовнішньоекономічного 

характеру у формах внутрішньої та зовнішньої звітності підприємства; 

- визначати інформаційні потреби користувачів обліково-аналітичної 

інформації в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, 

надавати управлінському персоналу об’єктивну, повну інформацію цільового 

спрямування як інформаційну основу ефективної системи менеджменту 

організації ЗЕД в сучасних умовах формування ринкових відносин.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. 
Обліково-аналітичне забезпечення операцій в іноземній валюті як основа 

забезпечення рентабельності зовнішньоекономічної діяльності 
 

Змістовний модуль 1. Загальні підходи організації обліку операцій в 
іноземній валюті  підприємств в сучасних умовах 

 
Тема 1. Особливості регулювання та обліку операцій 

зовнішньоекономічного характеру для підприємств  
Нормативне регулювання ЗЕД для суб’єктів підприємницької діяльності: 

особливості, проблематика, імплементація міжнародної практики. Суб’єкти 

зовнішньоекономічної діяльності та порядок їх реєстрації. Особливості 

укладання, зміст та структура ЗЕД договорів. Методологія обліку господарської 

діяльності підприємств різних форм власності. Інформаційне забезпечення 

менеджменту організації збалансованої операційної діяльності підприємств. 

Інформаційні ресурси постіндустріальної економіки: оцінка, формування, 

цільове призначення. 

 
Тема 2. Бухгалтерський облік ЗЕД в сучасних умовах: методичні та 

організаційні підходи   
Особливості організаційно-методичних підходів бухгалтерського обліку 

операцій в іноземній валюті підприємства: форми обліку, складові інтегрованої 

системи бухгалтерського обліку, структура наказу про облікову політику . 
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Тема 3. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства  

Управлінський підхід забезпечення цілісності та повноти облікового 

процесу. Оцінка монетарних та немонетарних валютних статей. Рекомендована 

структура наказу про облікову політику для підприємств – учасників ЗЕД. 
 
Тема 4. Операція в іноземній валюті як об’єкт обліку. Види та 

класифікація іноземних валют  
Класифікація валют. Міжнародні розрахункові грошові одиниці. 

Конвертованість валют. Курс іноземної валюти: економічні, організаційні, 

облікові підходи визначення та відображення. Види валютних курсів, поняття 

курсової різниці.   

 

Тема 5. Курсові різниці в операціях з іноземною валютою: основи 
розрахунку курсу в експортно-імпортних операціях  

Переоцінка доходів та активів внаслідок зміни валютних курсів: загальні 

процедури, внутрішня регламентація. Курсові різниці в операціях 

придбання/продажу іноземної валюти. Оцінка та відображення курсових 

різниць в експортно-імпортних операціях. Застосування валютних курсів при 

нарахуванні митних платежів 

 
Тема 6. Облік розрахункових операцій підприємства в іноземній 

валюті  
Основні види та форми міжнародних розрахунків: оцінка, документування, 

обліково-аналітичне забезпечення їх проведення. Облік операцій з кредитними 

коштами банку в іноземній валюті: оформлення, реєстрація, моніторинг 

кредитних зобов’язань. 

 
Тема 7. Облік розрахунків з відрядження за кордон  
Документування операцій з підзвітними особами на умовах розрахунку 

коштами в іноземній валюті. Нормативні та понаднормативні витрати 

підзвітної особи: облік, оподаткування та звітування за результатами 

використання коштів в іноземній валюті. 
 
Змістовний модуль 2. Відображення операцій в іноземній валюті в 
обліковій системі підприємства та основних формах його звітності 
 
Тема 8. Облік імпортних операцій підприємства в сучасних умовах 

ринкових відносин  
Поняття імпортних операцій. Види мита та митних платежів. Порядок 

митного оформлення вантажу. Документальне оформлення імпортних операцій 

та оподаткування результатів їх проведення. Основи аналітичного обліку 

імпортних операцій в інтегрованій системі бухгалтерського обліку.  
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Тема 9. Облік експортних операцій  
Економічний зміст поняття «експорт», особливості проведення експортних 

операцій. Бухгалтерський облік операцій з експорту готової продукції. 

Бухгалтерський облік операцій з експорту робіт і послуг. Оподаткування 

експортних операцій.  

 
Тема 10. Податкові вимоги до операцій  в іноземній валюті  
Базові принципи відображення результатів проведення господарських 

операцій в іноземній валюті в системі оподаткування. Внутрішня регламентація 

аналітичного обліку зовнішньоекономічної діяльності. Основи управлінського 

обліку за центрами відповідальності підприємства – резидента. 

 
Тема 11. Контрольовані операції підприємства: регулювання, аналіз, 

звітність  
Організація обліку операцій ЗЕД в системі інтегрованого бухгалтерського 

обліку. Оцінка та обгрунтування рентабельності операцій ЗЕД: розрахунок 

рентабельності, методика підготовки спеціальної звітності за результатами 

проведення  ЗЕД.  

 

Тема 12. Методика підготовки фінансової звітності за показниками 
проведення операцій в іноземній валюті  

Методика підготовки основних форм звітності за результатами проведення 

операцій в іноземній валюті. Балансова ув’язка форм зовнішньої фінансової 

звітності. Статистична звітність резидента. Формування Приміток до річної 

звітності за основними тенденціями розвитку ЗЕД. 

 
Тема 13. Основні форми аналізу та його організаційно - управлінське 

та обліково-аналітичне забезпечення   
Аналітичні процедури для оцінки результативності ЗЕД: джерело 

інформації, робочі документи, обгрунтування встановлених причинно-

наслідкових зв’язків. Заходи фінансового менеджменту з урахуванням 

тенденцій реформування облікової, податкової та регуляторної державних 

практик. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо-

го 

у тому числі усьо-

го 

у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

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

Модуль 1. Обліково-аналітичне забезпечення операцій в іноземній валюті як основа 
забезпечення рентабельності зовнішньоекономічної діяльності 

Змістовний модуль 1.  Загальні підходи організації обліку операцій в іноземній валюті 
підприємств в сучасних умовах 

Тема 1. Особливості 

регулювання та обліку 

операцій        зовнішньо- 

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

економічного характеру 

для підприємств 

            

Тема 2. Бухгалтерський 

облік ЗЕД в сучасних  

умовах: методичні та   

організаційні підходи 

10 2 1 - - 7 10 1 1 - - 8 

Тема 3. Бухгалтерський 

облік в інформаційній 

системі управління 

зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємств 

10 2 2 - - 6 10 1 1 - - 8 

Тема 4. Операція в 

іноземній валюті як 

об’єкт обліку. Види та 

класифікація іноземних 

валют 

10 2 2 - - 6 10 - 1 - - 9 

Тема 5. Курсові різниці в 

операціях з іноземною 

валютою: основи 

розрахунку курсу в  

експортно-імпортних 

операціях 

10 2 2 - - 6 10 - 1 - - 9 

Тема 6. Облік розрахун-

кових операцій 

підприємства в іноземній 

валюті 

10 2 2 - - 6 10 - 1 - - 9 

Тема 7. Облік розрахун-

ків з відрядження за 

кордон 

10 2 2 - - 6 10 - 1 - - 9 

Разом за змістовим 
модулем 1 

70 14 12 - - 44 70 2 6 - - 62 

Змістовний модуль 2. Відображення операцій в іноземній валюті в обліковій системі 
підприємства та основних формах його  звітності 

Тема 8. Облік імпортних 

операцій підприємства в 

сучасних умовах 

ринкових відносин 

10 2 2 - - 6 10 - 1 - - 9 

Тема 9. Облік 

експортних операцій 
10 2 2 - - 6 10 - 1 - - 9 

Тема 10. Податкові 

вимоги до операцій в 

іноземній валюті 

10 2 - - - 8 10 - 1 - - 9 

Тема 11. Контрольовані 

операції підприємства: 

регулювання, аналіз, 

звітність 

10 2 2 - - 6 10 - - - - 10 

Тема 12. Методика 

підготовки фінансової 

звітності за показниками 

проведення операцій в 

іноземній валюті 

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

Тема 13. Основні форми 

аналізу та його 

організаційно-управлін-

ське та обліково-

аналітичне забезпечення  

15 2 2 - - 11 15 - - - - 15 

Разом за змістовим 
модулем 2 

65 12 10 - - 43 65 - 4 - - 61 

Всього годин  135 26 22 - - 87 135 2 10 - - 123 

 
5. Теми практичних занять 

 

№ 

з\п 
Назва тем 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання  

1 2 3 4 

1 

Тема 1. Особливості регулювання та обліку 

операцій зовнішньоекономічного характеру для 

підприємств 

1 - 

2 
Тема 2. Бухгалтерський облік ЗЕД в сучасних 

умовах: методичні та   організаційні підходи 
1 1 

3 

Тема 3. Бухгалтерський облік в інформаційній 

системі управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства 

2 1 

4 
Тема 4. Операція в іноземній валюті як об’єкт 

обліку. Види та класифікація іноземних валют 
2 1 

5 

Тема 5. Курсові різниці в операціях з іноземною 

валютою: основи розрахунку курсу в експортно-

імпортних операціях 

2 1 

6 
Тема 6. Облік розрахункових операцій 

підприємства в іноземній валюті 

2 
1 

7 Тема 7. Облік розрахунків з відрядження за кордон 2 1 

8 
Тема 8. Облік імпортних операцій підприємства в 

сучасних умовах ринкових відносин 
2 1 

9 Тема 9. Облік експортних операцій 2 1 

10 
Тема 10. Контрольовані операції підприємства: 

регулювання, аналіз, звітність 
2 1 

11 

Тема 12. Методика підготовки фінансової звітності 

за показниками проведення операцій в іноземній 

валюті 

2 1 

12 

Тема 13. Основні форми аналізу та його 

організаційно-управлінське та обліково-аналітичне  

забезпечення  

2 - 

Разом 22 10 
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6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять –  0,5 год/1 год. занять – 24 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС – 27 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях – 36 год. 
 

6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 

з\п 
Назва тем 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання  

1 2 3 4 

1 

Тема 1. Особливості регулювання та обліку 

операцій зовнішньоекономічного характеру для 

підприємств 

7 10 

2 
Тема 2. Бухгалтерський облік ЗЕД в сучасних 

умовах: методичні та організаційні підходи 
7 8 

3 

Тема 3. Бухгалтерський облік в інформаційній 

системі управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства 

6 8 

4 
Тема 4. Операція в іноземній валюті як об’єкт 

обліку. Види та класифікація іноземних валют 
6 9 

5 

Тема 5. Курсові різниці в операціях з іноземною 

валютою: основи розрахунку курсу в експортно-

імпортних операціях 

6 9 

6 
Тема 6. Облік розрахункових операцій 

підприємства в іноземній валюті 
6 9 

7  Тема 7. Облік розрахунків з відрядження за кордон 6 9 

8 
Тема 8. Облік імпортних операцій підприємства в 

сучасних умовах ринкових відносин 
6 9 

9 Тема 9. Облік експортних операцій 6 9 

10 
Тема 10. Податкові вимоги до операцій в іноземній 

валюті  
8 10 

11 
Тема 11. Контрольовані операції підприємства: 

регулювання, аналіз, звітність 
6 9 

12 

Тема 12. Методика підготовки фінансової звітності 

за показниками проведення операцій в іноземній 

валюті 

6 9 

13 

Тема 13. Основні форми аналізу та його 

організаційно-управлінське та обліково-аналітичне  

забезпечення 

11 15 

Разом 87 123 
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6.2. Оформлення звіту про самостійну роботу 
 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни «Облік 

зовнішньоекономічної діяльності» є складання письмового звіту за темами, 

вказаними у п. 6.1.  

Загальний обсяг звіту визначається в розрахунку 0,25 стор. на 1 год. 

самостійної роботи. Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 з 

одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве - 20 мм, праве – 10 мм. Звіт може бути 

рукописним або друкованим і виконується українською мовою. Обсяг звіту – до 

20 стор. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно 

обумовлені студентом і викладачем, узгоджені з графіком навчального процесу 

 

7. Методи навчання 
 

Викладання лекційного курсу здійснюється із застосуванням: 

мультимедійного супроводу окремих презентаційних питань курсу; 

обговоренням ситуаційних завдань (проблемних питань методики та організації 

обліку операцій в іноземній валюті, обґрунтування причинно-наслідкових 

зв’язків на результатами аналізу ЗЕД, формулювання варіативних рішень щодо 

забезпечення рентабельності зовнішньоекономічної діяльності підприємства); 

проведення перевірки та взаємоузгодження показників фінансової, 

статистичної та податкової звітності за показниками операцій в іноземній 

валюті. При проведенні практичних занять передбачається застосування 

ілюстраційних матеріалів, розв’язання практичних ситуацій, дискусійне 

обговорення проблемних питань, тестовий контроль.  

 
8. Методи контролю 

 
Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній і 

письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають 

теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину (розрахункові 

задачі). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 

- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

- робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і 

перевірки виконаних практичних завдань; 

- підготовка та презентація реферату, міні лекції; 

- підготовка до видання наукових статей, тез для участі в конференціях; 

- участь в конкурсах, олімпіадах. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 

такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі (у % від кількості балів, виділених на 

завдання із заокругленням до цілого числа): 
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0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте, містить окремі не 

суттєві недоліки ( висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 

цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте, містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсум-

ковий тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

40 100 
30 30 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

4 4 4 5 5 4 7 5 9 10 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т13 – теми змістових модулів.  

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною  

шкалою 

для екзамену 

90-100 відмінно   

82-89 
добре  

74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 
 

Електронний репозиторій НУВГП  
 

1. Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни 

«Облік зовнішньоекономічної діяльності» студентами спеціальності 071 «Облік 

і оподаткування» денної і заочної форми навчання рівня вищої освіти – 

бакалаврський / С.О. Левицька, М.М. Мосійчук.  – Рівне, НУВГП, 2018 // 

Режим доступу в цифровому репозиторії НУВГП: http://ep3.nuwm.edu.ua 

 
11. Рекомендована література 

 
Базова література 

1. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: [підручник для 

студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів] / 

Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; за ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. 

Бутинця. – [4-е вид., доп. і перероб.]. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 528 с. 

2. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: [навч. посібник] / 

М.І. Бондар, С.О. Левицька, Н.А. Остап’юк, О.О. Осадча. - Рівне: НУВГП, 2016. 

- 422 с. 

3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: [навчально – 

практичний посібник (доповнене видання)] / за ред. С. Ф. Голова. – 

Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс – Клуб», 2012.- 832 с. 

4. Кужельний М.В. Організація обліку: [підручник] / М.В. Кужельний, С.О. 

Левицька. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 

5. Левицька С.О. Звітність підприємств: [підручник] / С.О. Левицька, Я.В. 

Лебедзевич, О.О. Осадча. -  К.: «Центр учбової літератури», 2012. — 240 с. 

6. Левицька С.О. Облік і звітність в оподаткуванні: [підручник] / С.О. 

Левицька, С.В. Свірко, О.О. Осадча. - Рівне: НУВГП, 2013. – 298 с. 

7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 

07.02.2013 р. № 73 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n17 

8. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI / [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

9. Рудницький В.С. Облік зовнішньоекономічної діяльності: [підручник] / 

В.С. Рудницький, В.І. Бачинський, В.О. Хомедюк, О.М. Боровик. – Львів: 

«Магнолія 2006», 2014.  - 280 с. 

10. Трансформації фінансової звітності за міжнародними стандартами: 

[навч. посібник] [Левицька С.О., Садовська І.Б., Бабіч І.І., Жураковська І.В.]. – 

Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2013. - 412 с. 

  

Допоміжна література 
1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 

959-ХІІ / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12 

2. Про Митний тариф України: Закон України від 19.09.2013 р. № 584-VІІ / 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/584-

18 

3. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України 

від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/185/94-вр 

4. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI / [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 

5. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: декрет 

Кабінету міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 / [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-93 

6. Положення про митні декларації: постанова Кабінету міністрів України 

від 21.05.2012 № 450 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-п/paran16#n16 

7. Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного 

оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного 

адміністративного документа: наказ Міністерства фінансів України від 

30.05.2012 р. № 631 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1360-12 

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних 

курсів»: наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193 / 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00 

9. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 

національній та іноземних валютах: постанова Правління Національного банку 

України від 12.11.2003 р. № 492 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03 

10. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: 

наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59 / [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98 

11. Класифікатор іноземних валют та банківських металів: постанова 

Правління Національного банку України від 04.02.1998 р. № 34  / [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0521500-98 

12. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): 

наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції  України від 

06.09.2001 р. N 201 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01 

13. Бутинець Ф.Ф. Облік зовнішньоекономічної діяльності: [підручник для 

студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». - 

3-тє вид., доп і перероб.] / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП «Рута», 

2006. - 388 с. 

14. Волкова І.А. Облік зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібник] / 

І.А. Волкова, М.В. Реслер, О.Ю. Калініна. – К.: Центр учбової літератури, 2011. 

- 304 с. 
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15. Гордієнко Н.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібник 

для студентів економічних спеціальностей] / Н.І.  Гордієнко, М.Ю. 

Карпушенко.   – Харків: ХНАМГ, 2006. − 235 с.  

16. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: [навч. посібник. – 4-тє 

вид., перероб. та доп.] / [Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова та ін.]; за ред. Ю.Г. Козака, 

Н.С. Логвінової, М.А. Зайця. – К.: Освіта України, 2012. – 272 с. 

17. Кадуріна  Л.О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на 

підприємствах України: теорія, практика, рекомендації: [навч. посібник] / Л.О. 

Кадуріна, М.С. Стрєльнікова. — К.:  Центр учбової літератури, 2007. — 606 с. 

18. Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: [навч. 

посібник] / Л.О. Кадуріна. - К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. - 288 с. 

19. Облік зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закл.] / [М. Ф. Огійчук, В. Г. Шандурська, М. І. Беленкова та ін.]. - К. : 

Алерта, 2009. – 332 с. 

20. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: [навч. 

посібник] / Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка. - К.: «Центр учбової літератури», 2013. 

- 408 с.  

12. Інформаційні ресурси 
 

1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php   

2. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

3. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua 

4. Офіційний веб-портал Верховної Ради України / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.rada.gov.ua  

5. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

6. Офіційний портал Державної фіскальної служби України / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  www.sfs.gov.ua 

7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  www.minfin.gov.ua 

8. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, пл. 

Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/  

9. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 

44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua 

10. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. О.М. Бекетова / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/ 

11. Цифровий репозиторій Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


