
 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування» 

 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити /90 годин  

Мова викладання 

(українська, англійська) 
українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівців в галузі 

управління та адміністрування. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 
Метою викладання дисципліни є формування теоретичних знань, 

практичних навичок у бухгалтерському та податковому обліку 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства, в конкретних 

умовах місця та часу. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після вивчення даної дисципліни студенти будуть знати: сучасні 

підходи до обліку зовнішньоекономічних операцій; законодавчу 

базу щодо регулювання порядку здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності;особливості оподаткування експортних, імпортних 

операцій;структуру та порядок оформлення зовнішньоекономічних 

договорів; основи первинного обліку та документування операцій 

зовнішньоекономічної діяльності і їх відображення в системі 

рахунків бухгалтерського обліку; особливості звітності 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Отримані студентами компетентності  дозволять їм здійснювати 

реєстрацію суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; оформляти 

контракти зовнішньоекономічної діяльності; відображати 

господарські операції, пов’язані з зовнішньоекономічною 

діяльністю на рахунках та в реєстрах бухгалтерського обліку; 

перевіряти правильність оформлення первинних та зведених 

облікових регістрів; готувати звітні дані для вітчизняних та 

іноземних користувачів. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Організація бухгалтерського обліку 

зовнішньоекономічної діяльності. Договірні відносини та їх 

відображення в бухгалтерському обліку. Облік валютних операцій. 

Облік експортних операцій. Облік імпортних операцій. Облік 

реекспортних операцій. Облік реімпортних операцій. Облік 

розрахунків за відрядженнями за кордон. Облік операцій з 
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переробки давальницької сировини на митній території України та 

за її межами. 

Види занять: лекції та практичні заняття, виконання модульної 

(підсумкової) контрольної роботи. 

 

Методи навчання: традиційні методи навчання (лекція, 

практичне заняття, тестування, підготовка рефератів) 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Облік зовнішньоекономічної 

діяльності» базується на знаннях таких дисциплін, як: 

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

та  «Фінансовий облік ІІ» 

Пореквізити Знання з навчальної дисципліни можуть бути використані під час 

написання дипломної роботи та в майбутній професійній 

діяльності здобувачів. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1.Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств: підручник/ МОН МС України, Київський 

національний університет ім. Т.Г. Шевченка.  – Київ: ДКС центр, 

2013. – 348 с. 

2. Волкова І. А., Реслер М. В., Калініна О. Ю. Облік 

зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник.  – Київ: 

Центр учбової літератури, 2011. – 304 c.– Електронна 

мультимедійна бібліотека 

3.МаслакО.О., Жежуха В. Й. Облік, аналіз та аудит 

зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник.  – Київ: 

Каравела, 2011. – 400 c. 

4. Маслак О. О., Жежуха В. Й., Дорошкевич К. О., Овчарук В. В., 

Томич М. М. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної 

діяльності. Практикум: навчальний посібник/ МОН МС України.  – 

Київ: Каравела, 2011. – 280 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Диференційований залік 

Кафедра Обліку та аудиту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ:    Костюнік Олена Валеріївна 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: к.е.н. 

Вчене звання: доцент 

Профайл 

викладача:https://scholar.google.com.ua/citations?user=o_z0zcYAA

AAJ&hl=ru 

Тел.:406-77-22 

E-mail: olena.kostiunik@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце:2.106 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=o_z0zcYAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=o_z0zcYAAAAJ&hl=ru
mailto:olena.kostiunik@npp.nau.edu.ua


Оригінальність навчальної 

дисципліни 
Набуття студентами необхідних знань та практичних навичок з 

обліку зовнішньоекономічної діяльності, з урахуванням 

загальноприйнятих принципів та міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку. 

Лінк на дисципліну У розробці для GoogleClassroom 

 

 

 


