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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів – 3

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний
рівень
Галузь знань
05 – “Соціальні та
поведінкові науки”

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Вибіркова

(шифр, назва))

Модулів – 2
Змістових модулів – 2
Загальна кількість годин 90

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи
студента – 2,625

Спеціальність
051 “Економіка”
(шифр, назва)

Освітньокваліфікаційний
рівень: бакалавр
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Рік підготовки:
4-й
Семестр
7-й
Лекції
32 год.
Практичні, семінарські
16 год.
Лабораторні
Самостійна робота
42 год.
ІНДЗ:
Вид контролю: залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Предметом дисципліни є господарські процеси, господарські засоби та джерела їх
утворення, що виникають у зовнішньоекономічній діяльності підприємств України.
Мета дисципліни – формування у студентів системи знань з методики обліку
міжнародних операцій підприємств, а також основних принципів організації обліку
господарських процесів на підприємствах України.
Завдання дисципліни – набуття студентами необхідних знань та практичних
навичок щодо ведення обліку міжнародних операцій з урахуванням загальноприйнятих
принципів та національних стандартів з бухгалтерського обліку. Зокрема, вивчення способів
та механізмів здійснення підприємствами міжнародних операцій, особливостей
документального забезпечення бухгалтерських записів та відображення в обліку
господарських операцій, здійснених в іноземній валюті.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни грунтується на знаннях з
мікроекономіки, макроекономіки, економіки підприємств, міжнародної економіки,
менеджменту, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності, бухгалтерського обліку.
Після завершення вивчення науки студенти мають:
знати:
- зміст основних нормативних документів щодо регулювання бухгалтерського
обліку та зовнішньоекономічних операцій в Україні;
- техніку складання основних форм звітності за операціями з валютою і розуміти
основні принципи складання первинних документів з обліку міжнародних
операцій;
- методику ведення обліку міжнародних операцій на підприємствах України;
вміти:
- застосовувати теоретичні і методичні засади ведення обліку міжнародних
операцій з урахуванням національних стандартів бухгалтерського обліку;
- обліковувати іноземну валюту, імпортні та експортні операції;
- здійснювати облік специфічних міжнародних операцій: облік реексорту і
реімпорту, бартерних операцій, давальницьких операцій;
- відображати зовнішньоекономічні операції в системі бухгалтерського обліку та
звітності.
Вивчення цієї дисципліни передбачає паралельно із лекціями проведення
індивідуально-консультативної роботи і модульних контрольних робіт, виконання
студентами практичних завдань та самостійне опрацювання студентами навчального
матеріалу.
Дисципліна спрямована на формування у студентів облікових, організаційних,
контрольних та аналітичних класів професійних знань.
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3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Організація обліку міжнародних операцій
Зміст теми: Міжнародна економічна діяльність України, її види та суб’єкти здійснення.
Нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Обмеження та
фінансові санкції, що застосовуються при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Особливості організації бухгалтерського обліку міжнародних операцій. Стандарти та
принципи, що застосовуються в обліку міжнародних операцій. Митні режими, що мають
місце під час здійснення міжнародних операцій.
Роль і значення міжнародних економічних контрактів у зовнішньоекономічній діяльності
країни. Структура, зміст, терміни і категорії зовнішньоекономічного контракту. Формування
витрат на виконання зовнішньоекономічних договорів згідно умов ІНКОТЕРМС.
Тема 2. Валютно-фінансові операції у міжнародній економічній діяльності
Зміст теми: Поняття «операцій з валютнми цінностями» та «операцій в іноземній валюті».
Принцип єдиного грошового вимірника. Первинне визнання операції в іноземній валюті.
Особливості відображення монетарних та немонетарних статей. Курсові різниці, порядок
визначення та відображення в обліку та звітності. Облік купівлі й продажу іноземної валюти.
Тема 3. Загальні засади здійснення експортно - імпортної діяльності
Зміст теми: Порядок здійснення митного оформлення експортно-імпортної діяльності
суб’єктів господарювання України. Митна декларація для декларування товарів, її види та
терміни дії. Документальне оформлення експортно-імпортних операцій. Митна вартість та
прийоми її визначення. Митний брокер: його поняття, права та обов’язки.
Тема 4. Облік експортних операцій
Зміст теми: Загальна характеристика експортних операцій і умови їх здійснення.
Особливості оподаткування експортних операцій. Аналітичний та синтетичний облік
експортних операцій. Облік експорту робіт та послуг. Особливості обліку авансів з експорту
товарів, одержаних від іноземних покупців.
Загальна характеристика експортних операцій без вивезення та порядок їх оподаткування.
Облік експортних операцій без вивезення.
Тема 5. Облік імпортних операцій
Зміст теми: Загальна характеристика імпортних операцій і умови їх здійснення.
Особливості оподаткування імпортних операцій. Аналітичний та синтетичний облік
імпортних операцій. Облік імпорту робіт та послуг. Особливості обліку наданих авансів з
імпорту товарів.
Загальна характеристика імпортних операцій без ввезення та порядок їх оподаткування.
Облік імпортних операцій без ввезення.
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Змістовий модуль 2.
Тема 6. Облік міжнародних бартерних (товаро-обмінних) операцій
Зміст теми: Поняття зовнішньоекономічного бартеру та основні вимоги до його
здійснення. Обмеження на здійснення бартерних операцій у зовнішньоекономічній
діяльності. Особливості оподаткування бартерних операцій. Бухгалтерський та податковий
облік бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності.
Тема 7. Облік реекспортних операцій
Зміст теми:
Загальна характеристика митного режиму реекспорту. Особливості
оподаткування реекспортних операцій. Бухгалтерський облік реекспортних операцій.
Реекспортні операції, їх документальне оформлення та методи обліку. Облік реекспорту
методом прямого відвантаження. Облік реекспорту посередником.
Тема 8. Облік реімпортних операцій
Зміст теми:
Загальна характеристика митного режиму реімпорту. Особливості
оподаткування реімпортних операцій. Бухгалтерський облік реімпортних операцій:
документальне відображення та відображення на рахунках бухгалтерського обліку.
Тема 9. Облік операцій з переробки
Зміст теми: Загальні поняття та митне регулювання давальницьких операцій у
зовнішньоекономічній діяльності. Учасники операцій з давальницькою сировиною.
Особливості укладення та вимоги до договорів на переробку давальницької сировини.
Порядок нарахувння митних платежів. Обмеження на здійснення операцій з давальницькою
сировиною. Ввіз на митну територію України давальницької сировини іноземним
замовником та вивіз виробленої з неї готової продукції. Вивіз давальницької сировини
українського замовника за межі митної території України і ввіз в Україну готової продукції.
Бухгалтерський і податковий облік операцій з давальницькою сировиною.
Тема 10. Облік розрахунків з підзвітними особами в іноземній валюті
Зміст теми: Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу. Граничний
термін відрядження і порядок розрахунку кількості днів знаходження у відрядженні.
Документальне оформлення відрядження закордон. Розрахунки із застосуванням
пластикових карток. Повернення валюти в касу підприємства. Відображення в
бухгалтерському і податковому обліку витрат на відрядження в іноземній валюті.
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4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин для однієї групи студентів
Денна форма

Заочна форма
Усього

у тому числі

Усього
л

п

ла

інд

ср

у тому числі
л

п

б
1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1.
Тема 1. Організація обліку
міжнародних операцій
Тема 2. Валютно-фінансові
операції
у
міжнародній
економічній діяльності
Тема 3.
Загальні засади
здійснення експортно - імпортної
діяльності
Тема 4. Облік експортних
операцій
Тема 5. Облік імпортних
операцій
Усього годин за модуль 1

6

2

-

-

-

4

10

4

2

-

-

4

8

2

2

-

-

4

10

4

2

-

-

4

10

4

2

-

-

4

44

16 8

-

-

20

Модуль 2.
Тема 6. Облік міжнародних
бартерних
(товаро-обмінних)
операцій
Тема 7. Облік реекспортних
операцій
Тема 8. Облік реімпортних
операцій
Тема 9. Облік операцій з
переробки
Тема 10. Облік розрахунків з
підзвітними особами в іноземній
валюті
Усього годин за модуль 2
Сумарно годин

8

2

2

-

-

4

10

4

2

-

-

4

10

4

2

12

4

2

-

-

6

6

2

-

-

-

4

46

16 8

-

-

22

90

32 16 -

-

7

4

42

8

9

10

ла

ін

б

д

11

12

ср

13

Тематика лекційних занять
Тема 1. Лекція 1. Організація обліку міжнародних операцій (2 год).
1. Поняття міжнародних операцій, їх види та суб’єкти здійснення.
2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
3. Митні режими здійснення міжнародних операцій.
4. Зовнішньоекономічні контракти, їх значення, зміст і структура.
Тема 2. Лекція 2-3. Валютно-фінансові операції у міжнародній економічній
діяльності (4 год.)
1. Загальні положення обліку зовнішньоекономічних операцій.
2. Оцінка операцій в іноземній валюті. Монетарні та немонетарні статті.
3. Облік курсових різниць.
4. Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.
Тема 3. Лекція 4. Загальні засади здійснення експортно - імпортної діяльності (2 год.)
1. Митне оформлення експортно-імпортної діяльності.
2. Митна вартість та прийоми її визначення.
3. Документальне забезпечення експортно-імпортних операцій.
Тема 4. Лекція 5-6. Облік експортних операцій (4 год.)
1. Поняття та види експорту. Митні платежі при ексорті.
2. Порядок оподаткування та відшкодування ПДВ при експортних операціях.
3. Синтетичний та аналітичний облік експорту товарів.
4. Синтетичний та аналітичний облік експорту послуг.
5. Облік експортних операцій без вивезення та порядок їх оподаткування.
Тема 5. Лекція 7-8. Облік імпортних операцій (4 год.)
1. Поняття імпорту та класифікація імпортних операцій.
2. Порядок оподаткування імпортних операцій.
3. Синтетичний та аналітичний облік імпорту товарів.
4. Синтетичний та аналітичний облік імпорту послуг.
5. Облік імпортних операцій без ввезення та порядок їх оподаткування.
Тема 6. Лекція 9. Облік міжнародних бартерних (товаро-обмінних) операцій (2 год.)
1. Поняття зовнішньоекономічного бартеру та основні вимоги до його здійснення.
2. Обмеження на здійснення бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності.
3. Порядок оподаткування бартерних операцій.
4. Синтетичний та аналітичний облік міжнародних бартерних (товаро-обмінних)
операцій.
Тема 7. Лекція 10-11. Облік реекспортних операцій (4 год.)
1. Загальна характеристика митного режиму реекспорту.
2. Особливості оподаткування реекспортних операцій.
3. Синтетичний та аналітичний облік реекспортних операцій.
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Тема 8. Лекція 12-13. Облік реімпортних операцій (4 год.)
1. Загальна характеристика митного режиму реімпорту.
2. Особливості оподаткування реімпортних операцій.
3. Синтетичний та аналітичний облік реімпортних операцій.
Тема 9. Лекція 14-15. Облік операцій з переробки (4 год.)
1. Загальні поняття та митне регулювання давальницьких операцій у
зовнішньоекономічній діяльності.
2. Особливості укладення та вимоги до договорів на переробку давальницької
сировини.
3. Порядок оподаткування операцій з переробки давальницької сировини за межами
митної території України.
4. Бухгалтерський облік операцій з переробки давальницької сировини за межами
митної території України.
5. Порядок оподаткування операцій з переробки давальницької сировини на митній
території України.
6. Бухгалтерський облік операцій з переробки давальницької сировини на митній
території України.
Тема 10. Лекція 16. Облік розрахунків з підзвітними особами в іноземній валюті (2 год.)
1. Загальна характеристика відрядження за кордон: нормативно-правове регулювання,
обмеження та документальне оформлення.
2. Синтетичний і аналітичний облік відрядження за кордон.
3. Відображення в обліку розрахунків із застосуванням пластикових карток.

5. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми

Модуль № 1
1 Валютно-фінансові операції у міжнародній економічній діяльності
2 Загальні засади здійснення експортно - імпортної діяльності
3 Облік експортних операцій
4 Облік імпортних операцій
Разом
Модуль № 2
5 Облік міжнародних бартерних (товаро-обмінних) операцій
6 Облік реекспортних операцій
7 Облік реімпортних операцій
8 Облік операцій з переробки
Разом
Усього для однієї групи

9

Кількість
годин
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
16

Тематика практичних занять
Тема 2. Валютно-фінансові операції у міжнародній економічній діяльності (2 год.)
1. Оцінка операцій в іноземній валюті. Монетарні та немонетарні статті.
2. Облік курсових різниць.
3. Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.
Тема 3. Загальні засади здійснення експортно - імпортної діяльності (2 год.)
1. Митне оформлення експортно-імпортної діяльності.
2. Митна вартість та прийоми її визначення.
3. Документальне забезпечення експортно-імпортних операцій.
Тема 4. Облік експортних операцій (2 год.)
1. Поняття та види експорту. Митні платежі при ексорті.
2. Порядок оподаткування та відшкодування ПДВ при експортних операціях.
3. Синтетичний та аналітичний облік експорту товарів і послуг.
4. Облік експортних операцій без вивезення та порядок їх оподаткування.
Тема 5. Облік імпортних операцій (2 год.)
1. Поняття імпорту та класифікація імпортних операцій.
2. Порядок оподаткування імпортних операцій.
3. Синтетичний та аналітичний облік імпорту товарів і послуг.
4. Облік імпортних операцій без ввезення та порядок їх оподаткування.
Тема 6. Облік міжнародних бартерних (товаро-обмінних) операцій (2 год.)
1.
2.
3.
4.

Поняття зовнішньоекономічного бартеру та основні вимоги до його здійснення.
Обмеження на здійснення бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності.
Порядок оподаткування бартерних операцій.
Синтетичний та аналітичний облік міжнародних бартерних операцій.

Тема 7. Облік реекспортних операцій (2 год.)
1. Загальна характеристика митного режиму реекспорту.
2. Особливості оподаткування реекспортних операцій.
3. Синтетичний та аналітичний облік реекспортних операцій.
Тема 8. Облік реімпортних операцій (2 год.)
1. Загальна характеристика митного режиму реімпорту.
2. Особливості оподаткування реімпортних операцій.
3. Синтетичний та аналітичний облік реімпортних операцій.
Тема 9. Облік операцій з переробки (2 год.)
1. Загальні поняття та митне регулювання давальницьких операцій у
зовнішньоекономічній діяльності.
2. Оподаткування операцій з переробки давальницької сировини за межами митної
території України.
3. Бухгалтерський облік операцій з переробки давальницької сировини за межами
митної території України.
4. Оподаткування операцій з переробки давальницької сировини на митній території
України.
5. Бухгалтерський облік операцій з переробки давальницької сировини на митній
території України.
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6. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми

Модуль № 1
1 Організація обліку міжнародних операцій та особливості відображення
інформації про них в системі обліку
2 Валютно-фінансові операції у міжнародній економічній діяльності
3 Загальні засади здійснення експортно - імпортної діяльності
4 Облік експортних операцій
5 Облік імпортних операцій
Разом
Модуль № 2
6 Облік міжнародних бартерних (товаро-обмінних) операцій
7 Облік реекспортних операцій
8 Облік реімпортних операцій
9 Облік операцій з переробки
10 Облік розрахунків з підзвітними особами в іноземній валюті
Разом
Усього для однієї групи

Кількість
годин
4
4
4
4
4
20
4
4
4
6
4
22
42

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом
дисципліни, придбання необхідних умінь і навичок у час, вільний від обов’язкових
занять. Під час такої роботи використовується навчальна, спеціальна література, а
також тексти лекцій. Самостійна робота студентів передбачає наявність таких видів роботи:
− підготовка до практичних і семінарських аудиторних занять;
− виконання домашніх практичних завдань протягом семестру;
− самостійне опрацювання навчальної дисципліни згідно з навчально-тематичним планом;
− підготовка до усіх видів контролю, в тому числі до поточних контрольних тестових
робіт, модульних контрольних робіт з дисципліни.
План самостійної роботи студента ґрунтується на загальному обсягу годин, що
відводиться на самостійну роботу з дисципліни, видів самостійної роботи, що плануються
для виконання студентом, загального тижневого бюджету часу студента, фізіологічно
обґрунтованих норм навчального навантаження.
7. Методи навчання
Процес викладання взаємопов’язується з
розвитком атенційного компоненту
мислення у студентів. Тому використовуються такі методи навчання:
- за джерелом передавання та сприйняттям студентами навчальної інформації:
словесні, наочні, практичні методи;
- за логікою передавання та сприйняттям студентами навчальної інформації:
індуктивні та дедуктивні методи;
- за стимулюванням навчально-пізнавальної діяльності: методи стимулювання
пізнавальних потреб та інтересів, методи стимулювання обов’язку та відповідальності.
В результаті відбувається навчання в експліцитному та імпліцитному контекстах, що
дає змогу розвивати конвергентні здібності студентів.
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8. Методи контролю
З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни
використовуються такі засоби оцінювання:
- для поточного контролю - усне опитування, проведення тестування, розв’язок задач,
розгляд облікових ситуацій;
- для проміжного контролю – проведення модульних завдань, що включають
тестування, задачі;
- для підсумкового контролю – проведення заліку (тестові завдання, задачі).
Поточний контроль здійснюється під час семестру для перевірки рівня
підготовленості студентів за окремими темами та виконання індивідуальних завдань.
Передбачається використання усного та письмового контролю. Усний контроль дозволяє
виявити рівень виконання домашніх самостійних завдань, виокремити ключові ази і
з’ясувати проблеми у розумінні теми. Письмовий контроль здійснюється шляхом тестування
знань студентів на кожному практичному занятті, за окремо заданими викладачем для
домашнього самостійного опрацювання, запитаннями і задачами та для перевірки рівня
опрацювання нормативно-правового забезпечення теми;
Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення на лекції двох модульних
комплексних контрольних робіт за змістовими модулями дисципліни, в усіх групах
одночасно.
Підсумковий контроль передбачає оцінювання результатів навчання на певному
освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних етапах. Підсумковий
контроль полягає в оформленні заліку за результатами поточного і проміжного контролю.
Якщо студент за результатами поточного і проміжного контролю отримав менше ніж 51 бал,
або прагне покращити свій результат, то викладачем надається можливість підвищити свій
підсумковий бал шляхом проходженя тестів. Кожному студентові доводиться
індивідуальний варіант тестових завдань і задач. Відповіді за завданнями і задачами
проставляються в окремому бланку відповідей.
9. Розподіл балів, що присвоюється студентам
Поточна успішність студентів за семестр
Поточний контроль знань на практичних заняттях і самостійної роботи
Т1
5

Змістовий модуль 1
Т2
Т3
Т4
6
5
6

Т5
6

Т6
5

Змістовий модуль 2
Т7
Т8
Т9
6
6
10

Т10
5

Модулі
М1
20

60

Сума

М2
20

40

100

*Примітки: Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів; М1, М2 – модулі.
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою:
➢
максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, становить за
поточну успішність 100 балів. Шкала оцінювання представлена у таблиці.
Таблиця
Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS
За національною шкалою
Оцінка в
Оцінка
Визначення
балах
ECTS
Екзаменаційна оцінка,
90 – 100
А
Відмінно
Відмінно
81-89
В
Дуже добре
Добре
71-80
С
Добре
61-70
D
Задовільно
Задовільно
51-60
Е
Достатньо
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10. Методичне забезпечення
Методичне забезпечення дисципліни складається з:
- конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях;
- практикуму на паперовому та електронному носіях;
- методичних рекомендацій та завдань для виконання самостійної роботи на
паперовому та електронному носіях;
- друкованого роздаткового матеріалу.
11. Рекомендована література
Законодавчі акти:
1. Податковий кодекс України від 2.12.2010 № 2755-VI / Верховна Рада України.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
2. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI / Верховна Рада України. URL:
http://sfs.gov.ua/mk/
3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII /
Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12
4. Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII /
Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text
5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 №996-XIV / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=996-14
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних курсів»,
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000р. № 193 URL:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00
7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств : наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2011
№1591. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11
8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів
капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій : Наказ
Міністерства
фінансів
України
від
30.11.1999
р.
№
291.
URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
Список джерел:
1. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В., Пархоменко В. М. Облік і аналіз
зовнішньоекономічної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів
спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця; 2-е вид., доп. і перероб.
Житомир: Рута, 2001. 544 с.
2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Підручник
для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / За ред.
проф. Ф. Ф. Бутинця; 3-тє вид., доп. і перероб. Житомир: Рута, 2006. 388 с.
3. Волкова І. А., Реслер М. В., Калініна О. Ю. Облік зовнішньоекономічної
діяльності: Навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2011. 304 с.
4. Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності:
Навчальний посібник. Харків: ХНАМГ, 2006. 235 с.
5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник / За ред. Ю.Г.
Козака, Н.С. Логвінової, І.Ю. Сіваченка. 2-тє вид., доп. і перероб. К.: Центр навчальної
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літератури, 2006. 792 с.
6. Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний
посібник. К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. 288 с.
7. Кадуріна Л. О., Стрєльнікова М. С. Облік зовнішньоекономічної діяльності на
підприємствах України: теорія, практика, рекомендації: Навч. посіб. К.: Центр учбової
літератури, 2007. 606 с.
8. Лебедевич С.Є., Шутка С.Є., Воляник Г.М., Колінько Н.І. Облік
зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. Львів: Новий Світ-2000, 2012. 378 с.
9. Маслак О.О., Жежуха В.Й.
Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної
діяльності: Навч. посіб. К.: Каравела, 2011. 400 с.
10. Небильцова В.М., Небильцова О.В., Овдій О.В. Облік зовнішньоекономічної
діяльності : Навчальний просібник. К.: Хай-Тек Прес, 2007. 256 с.
11. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. посібник для
самост. вивч. дисц. / Ю. А. Кузьмінський, В. Г. Козак, Л. І. Лук’яненко та ін.; За ред. Ю. А.
Кузьмінського. К.: КНЕУ, 2001. 179 с.
12. Кузьмінський Ю. А., Козак В. Г., Лук’яненко Л. І., Небильцова О. В. Облік
міжнародних операцій: Підручник / За заг. ред. проф. Ю. А. Кузьмінського. К.: КНЕУ, 2006.
336 с.
13. Облік у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За ред. В.
І. Єфіменка. К.: КНЕУ, 2005. 211 с.
14. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / О.В. Манойленко
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