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Рекомендується для галузі знань2 
(спеціальності, освітньої програми) Економічні та неекономічні спеціальності 

Кафедра (зазначати офіційний шифр)  міжнародної економіки і світових фінансів 

П.І.П. НПП (за можливості) Михайленко Ольга Геннадіївна  

Рівень ВО  Другий (магіcтерський) рівень 
Курс, семестр (в якому буде 
викладатись) 3  

Мова викладання  українська 

Пререквізити 4 
(передумови вивчення дисципліни)   - 

Що буде вивчатися 

Організація обліку міжнародних операцій, Облік іноземної валюти, імпортних 
та експортних операцій, зовнішньоекономічних  операцій із давальницькою 
сировиною, зовнішньоекономічних бартерних, інвестиційних операцій, 
кредитних та лізингових зовнішньоекономічних операцій. Облік 
консигнаційних та комісійних операцій, службових відряджень за кордон. 
Фінансова та податкова звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Управління зовнішньоекономічною діяльністю потребує глибоких знань 
бухгалтерського обліку міжнародних операцій. Критерієм оцінки управління 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств є економічна ефективність, яка 
розраховується з даних бухгалтерського обліку і аналізу міжнародних 
операцій.  

Чого можна навчитися  
(результати навчання) 

Студенти зможуть розробляти й удосконалювати облікову політику 
підприємств, що здійснюють міжнародну економічну діяльність; відображати 
в обліку міжнародні операції; контролювати підготовку і виконання 
міжнародних договорів і контрактів; здійснювати пошук резервів покращення 
управлінських рішень на основі обліково-аналітичної інформації. 

Як можна користуватися набутими 
знаннями і уміннями 
(компетентності) 

 Здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички 
в обліку міжнародних торговельних, інвестиційних операцій, з давальницькою 
сировиною, комісійних і консигнаційних операцій, операцій, пов’язаних з 
інвестуванням і репатріацією капіталу іноземного інвестора, лізингових та 
інших операцій операціях; уявлення про аналіз сучасного стану міжнародних 
торгових ринків. 
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Види навчальних занять  
(лекції, практичні, семінарські, 
лабораторні заняття тощо) 

 Лекції, семінарські заняття 

Вид семестрового контролю  Диференційований залік 

Максимальна кількість здобувачів 5  

Мінімальна кількість здобувачів 5 
(тільки для мовних та творчих 
дисциплін) 

- 
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