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1. Опис навчальної дисципліни  

  

  

Найменування 

показників  

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 вибіркова  

Загальна кількість 

 годин – 90 

 

Рік підготовки: 

4 -й 4 -й 

Семестр 

8 -й 8 -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

контактних – 4 

самостійної роботи 

здобувача – 5 

20 год. 6 год. 

Практичні 

20 год. 6 год. 

Самостійна робота 

50 год. 78 год. 

Вид контролю: залік 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної 

діяльності» є формування у здобувачів системи теоретичних знань і 

практичних навичок з обліку зовнішньоекономічних фінансово-

господарських операцій. 

  

  

  

  



 

2. Матриця результатів навчання, методів навчання, методів контролю  

з навчальної дисципліни (вибіркової)  

«ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

  

Результати  

навчання   

Методи навчання  Методи контролю  

- організовувати власну науково-дослідну та обліково-

аналітичну роботи в контексті вирішення завдань 

професійної діяльності у сфері обліку 

зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві;  

- володіти методами спостереження, опису, ідентифікації, 

класифікації та критичної оцінки інформації; 

інструментарієм аналізу, моделювання, проектування для 

виконання завдань дослідження та/або управління; 

- демонструвати знання чинного законодавства, вміння 

обґрунтовувати підхід до моделювання системи обліку 

розрахункових операцій у зовнішньоекономічній сфері 

 словесний (лекція, дискусія), 

практичний (практичні заняття), 

робота з навчально-методичною 

літературою (складання реферату), 

відеометод (дистанційне навчання), 

самостійна робота (розв’язання 

самостійної та контрольної роботи) 

 тестування, захист 

практичних робіт, 

самостійної та 

контрольної 

роботи, 

презентація 

реферату, залік 

 
 

 



 

3. Структура навчальної дисципліни   

 Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього зокрема усього зокрема 

л п с.р. л п с.р. 

Тема 1. Предмет, 

завдання і основи 

дисципліни 

6 2 2 2 6 1 1 4 

Тема 2. Договірні 

відносини та їх 

відображення в обліку 

10 2 2 6 11 1 1 9 

Тема 3. Облік 

валютно-фінансових 

операцій у зовнішньо-

економічній  діяльності 

10 2 2 6 11 1 1 9 

Тема 4. Особливості 

обліку валютних 

кредитів та  

використання валюти 

під час відряджень 

14 4 4 6 13 1 1 11 

Тема 5. Облік 

експортних операцій 

10 2 2 6 11 1 1 9 

Тема 6. Облік 

імпортних операцій 

10 2 2 6 11 1 1 9 

Тема 7. Облік 

бартерних операцій і 

операцій з 

давальницькою 

сировиною 

10 2 2 6 9 - - 9 

Тема 8. Особливості 

обліку інших  

зовнішньоекономічних 

операцій 

10 2 2 6 9 - - 9 

Тема 9. Облік операцій 

на підприємствах з 

іноземними  

інвестиціями та  вільні 

економічні зони 

10 2 2 6 9 - - 9 

Усього годин 90 20 20 50 90 6 6 78 

 



 

4. Програма навчальної дисципліни 

4.1. Теми лекцій 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна  

форма 

Заочна  

форма 

1 Предмет, завдання і основи дисципліни 2 1 

2 Договірні відносини та їх відображення в 

обліку 

2 1 

3 Облік валютно-фінансових операцій у 

зовнішньо-економічній  діяльності 

2 1 

4 Особливості обліку валютних кредитів та  

використання валюти під час відряджень 

4 1 

5 Облік експортних операцій 2 1 

6 Облік імпортних операцій 2 1 

7 Облік бартерних операцій і операцій з 

давальницькою сировиною 

2 - 

8 Особливості обліку інших  

зовнішньоекономічних операцій 

2 - 

9 Облік операцій на підприємствах з 

іноземними  

інвестиціями та  вільні економічні зони 

2 - 

Усього годин  20 6 

 

4.2. Теми практичних занять 
                                                                       

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна  

форма 

Заочна  

форма 

1 Основні завдання обліку та принципи ЗЕД 2 1 

2 Визначення, зміст і структура контракту 2 1 

3 Облік операцій з іноземною валютою 2 1 

4 Облік кредитів в іноземній валюті 4 1 

5 Експортні операції і порядок їх здійснення 2 1 

6 Основи імпортних операцій 2 1 

7 Облік бартерних операцій 2 - 

8 Облік лізингових, консигнаційних, 

компенсаційних операцій 

2 - 

9 Організація та регулювання іноземного 

інвестування в економіку України 

2 - 

Усього годин  20 6 
 

 



 

4.3. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна  

форма 

Заочна  

форма 

1 Регулювання ЗЕД 2 4 

2 Відображення в обліку зобов'язань по 

контрактах 

6 9 

3 Валютні ризики 6 9 

4 Облік депозитів і депозитних операцій в 

іноземній валюті 

6 11 

5 Облік товарних експортних операцій 6 9 

6 Оподаткування імпорту 6 9 

7 Облік операцій з давальницькою сировиною 6 9 

8 Облік реекспортних, реімпортних операцій 6 9 

9 Поняття, види та порядок створення вільних 

економічних зон 

6 9 

Усього годин  50 78 
 

 

5. Критерії оцінювання результатів навчання 

Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів затверджені 

«Положенням про контрольні заходи у Державному вищому навчальному 

закладі «Донбаський державний педагогічний університет». 

Оцінювання результатів навчання у формі семестрового заліку 

проводиться по закінченні вивчення навчальної дисципліни, зазвичай, на 

останньому практичному занятті або в період до початку екзаменаційної 

сесії відповідно до графіка освітнього процесу. 

На останньому аудиторному занятті викладач оголошує здобувачам 

відкрито (у присутності групи) накопичені ними бали поточного оцінювання 

з навчальної дисципліни, отримані під час практичних занять та за виконану 

самостійну роботу. Залік, як форма контролю, передбачає зарахування 

здобувачеві балів, накопичених за результатами поточного оцінювання з 

навчальної дисципліни (за наявності у здобувача не менше 60 балів за 

поточну роботу − без додаткового опитування) й не вимагає обов’язкової 

присутності здобувача. Здобувач має право (за бажанням) підвищити 

власний результат оцінювання в балах з навчальної дисципліни, де формою 

контролю є залік, шляхом виконання завдань самостійної роботи, але не 

пізніше ніж до початку екзаменаційної сесії. 

Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти, 

затверджені в ДДПУ (для оцінювання заліку): 

на оцінку «зараховано» (60-100 балів) заслуговує здобувач вищої 

освіти, який за час відвідування лекційних, практичних занять та за виконану 

самостійну роботу отримав зазначену кількість балів протягом семестру; 



 

оцінка «не зараховано» (0-59 балів) виставляється здобувачеві вищої 

освіти, який за час відвідування лекційних, практичних занять та за виконану 

самостійну роботу не набрав 60 балів упродовж семестру, він має прогалини 

в знаннях основного навчально-програмного матеріалу. 

Шкала оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

За 100-бальною  

шкалою 

За національною шкалою 

для екзаменів для заліків 

90 – 100 балів відмінно  

зараховано 89 – 75 балів добре 

60 – 74 балів задовільно 

26 – 59 балів незадовільно незараховано 

0 – 25 балів неприйнято 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам, із розподілом за  

темами за результатами поточного контролю  

(денна форма навчання) 

Тема Лекції Практичні заняття Самостійна робота 

max min max min max min 

Т1 0,5 0,5 2,5 1,5 2 2 

Т2 0,5 0,5 2,5 1,5 7 4 

Т3 0,5 0,5 2,5 1,5 7 4 

Т4 0,5 0,5 2,5 1,5 10 6 

Т5 0,5 0,5 2,5 1,5 7 4 

Т6 0,5 0,5 2,5 1,5 7 4 

Т7 0,5 0,5 2,5 1,5 7 4 

Т8 0,5 0,5 2,5 1,5 8 4 

Т9 0,5 0,5 2,5 1,5 8 4 

ІНДЗ - - - - 10 6 

Разом 4,5 4,5 22,5 13,5 73 42 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам, із розподілом за  

темами за результатами поточного контролю  

(заочна форма навчання) 

Тема Лекції Практичні заняття Самостійна робота 

max min max min max min 

Т1 0,5 0,5 2,5 1,5 4 2 

Т2 0,5 0,5 2,5 1,5 8 4 

Т3 0,5 0,5 2,5 1,5 8 4 

Т4 0,5 0,5 2,5 1,5 12 10 

Т5 0,5 0,5 2,5 1,5 8 4 

Т6 0,5 0,5 2,5 1,5 8 4 

Т7 - - - - 8 4 

Т8 - - - - 8 5 



 

Т9 - - - - 8 5 

ІНДЗ - - - - 10 6 

Разом 3 3 15 9 82 48 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання 

 

Під засобами діагностики успішності навчання розуміємо завдання, що 

передбачають певні дії здобувачів, спрямовані на виявлення як окремих 

показників засвоєння навчального матеріалу, так і кінцевих результатів 

навчання. 

У якості засобів діагностики результатів вивчення дисципліни «Облік 

зовнішньоекономічної діяльності» застосовуються: тестування, захист 

практичних робіт, самостійної та контрольної роботи, презентація реферату, 

залік. 

 

7. Рекомендована література (основна, допоміжна) 

Основна 

1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. 6-те вид. перероб. та 

доп. Навчальний посібник./ За ред. Козака Ю.Г., Сукач О.О., Бурлаченко 

Д.М.К: «Центр учбової літератури», 2020. 268 с.  

2. Ковальчук Т.Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: 

навч. Посібник. Київ: Ліра- К, 2018. 216 с.  

3. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник/ за 

заг.ред. С.О. Кузнецова, Х: Видавництво Іванченко І.О., 2019. с 221.  

4. Огійчук М.Ф. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. 

посібник /М.Ф. Огійчук та ін. К: Алерта, 2019. 332 с.  

5. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. (зі змінами 

та доповненнями. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17  

6.Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/996-14.  

7. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 960-XII від 

16.04.91 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/959-12  

8. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність від 05.04.2001 

р., № 2374-1II. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2374-14  

9. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.96 р., 

№ 93/96-ВР URL:: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/93/96-

%D0%B2%D1%80  

 

Допоміжна 
1. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні а національній 

валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України 

від 21.01.2004 р., № 22. URL: http://zakon.rada.gov. ua/laws/ show/z0377-04  



 

2. Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням 

резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та 

імпорту. затверджена постановою Правління Національного банку України 

від 02.01.2019 № 7 URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/ v0007500-19  

3. Інструкція про порядок проведення державної реєстрації договорів 

(контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного 

інвестора, затверджена наказом КМУ України від 20.02.97 р., № 125 URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112-97-%D0%BF  

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

затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98  

5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 

і господарських операцій підприємств і організацій : Затверджений наказом 

Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99р. із змінами та 

доповненнями від 08.02.2014 р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99  

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін 

валютних курсів», затверджене наказом Міністерства фінансів України № 

193 від 10.08.2000 р. із змінами та доповненнями № 754 від 14.07.2014 р. 

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

7. Положення про порядок здійснення банками операцій за 

акредитивами, затверджене постановою Правління Національного банку 

України від 03.12.2003 р., № 514 (у редакції постанови Правління 

Національного банку України 11.04.2018 № 38). URL: http://zakon.rada.gov 

.ua/laws/show/ z1213-03  

8. Постанова Кабміну «Про затвердження переліків товарів, експорт та 

імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2018 рік» від 20.12.2017 р. № 

1018 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-%D0%BF  

9. Про затвердження Класифікатора іноземних валют, Постанова 

Національного банку від 04.02.1998 № 34 (зі змінами № 57 від 27.04.2020) 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show /v0521500-98 

 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. http:// www.zakon.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради 

України  

2. http://www.minfin.gov.ua – офіційний сайт Міністерства фінансів 

України  

3. http://www.kmu.gov.ua – офіційний сайт Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України  

4. http://www.minjust.gov.ua – офіційний сайт Міністерства юстиції 

України  

5. http:// www.apu.com.ua – офіційний сайт Аудиторської палати 

України  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-%D0%BF


 

6. http://sfs.gov.ua – офіційний сайт Державної фіскальної служби 

України  

7. http://www.pfu.ua – офіційний сайт Пенсійного фонду України  

8. http://www.dkrs.gov.ua – офіційний сайт Державної фінансової 

інспекції України  

9. http://www.ck.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Держаного комітету 

статистики  

10. http://www.bank.gov.ua – офіційний сайт Національного банку 

України  

11. http://www.ukr.buhgalter.com.ua - спеціалізований інформаційно-

аналітичний ресурс для бухгалтерів, аудиторів  

12. http://www.mon.gov.ua - офіційний сайт Міністерства освіти і науки 

України  

13. http://www.nau.ua - інформаційно-пошукова правова система 

«Нормативні акти України (НАУ)»  

14. http://www.balance.ua - електронна версія газети «Баланс»  

15. http://www.vobu.com.ua – електронна версія газети «Все про 

бухгалтерський облік»  

16. http://www.uacaa.org – офіційний сайт асоціації бухгалтерів і 

аудиторів   

17. http//www.nbuy.gov.ua – Офіційний сайт Національної бібліотеки 

України ім. В.І. Вернадського 

 

9. Посилання на дистанційний курс  

http://212.3.125.77:9090/moodle/course/view.php?id=1592 

 

Мартиненко О.В. 

ст. викладач кафедри обліку і аудиту                                     

 

 

 

 

 


