
АНОТАЦІЯ 
навчальної дисципліни «Облік міжнародних операцій» 

  
 

Загальний опис дисципліни. Навчальна дисципліна «Облік міжнародних 
операцій» є важливим предметом з теоретичної та практичної підготовки докторів 
філософії (PhD) за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».  Освоєння даної 
дисципліни  надає можливість аспірантам об’єктивно оцінювати вітчизняні та 
міжнародні правила ведення обліку і складання звітності, здійснювати пошук нових 
напрямів у економічних стосунках на міжнародному рівні. Завданням кваліфікованих 
менеджерів  є пошук вигідних ринків придбання та збуту продукції, товарів, робіт і 
послуг, вміння співпрацювати з іноземними партнерами, володіти знаннями щодо 
міжнародних стандартів інформаційного забезпечення таких операцій. Тому вивчення 
аспірантами важливих положень ведення  бухгалтерського обліку та формування 
звітності стосовно здійснення підприємствами зовнішньоекономічної діяльності, 
міжнародних операцій на даний час має перспективу та дозволить покращити 
кваліфікацію фахівців третього рівня підготовки у сфері міжнародних відносин. 

Метою вивчення курсу «Облік міжнародних операцій»  є формування у 
аспірантів системи знань щодо обліку міжнародних операцій на підприємстві, 
вивчення принципів і правил ведення обліку та оподаткування господарських 
процесів, пов’язаних з виконанням міжнародних договорів, здійсненням валютних 
операцій, реалізацією іноземних інвестиційних проектів і програм. Програма дає 
можливість зорієнтувати аспірантів на найбільш повне освоєння теоретичних питань і 
набуття практичних навиків, а також пошуку подальших напрямів вдосконалення 
обліково-аналітичної роботи. 

Основні завдання навчально-наукової дисципліни полягають у тому, щоб на 
належному рівні надати аспірантам і пошукувачам навчальний матеріал стосовно 
діючих правил і стандартів обліку господарських процесів з іноземними партнерами 
щодо експортно-імпортних операцій, валютних та інвестиційних розрахунків, 
використанні облікової інформації в управлінні підприємством, а також визначати 
подальші напрями його вдосконалення. 

Завдання проведення лекцій полягає у: 
- викладенні аспірантам згідно з програмою та робочим планом основ та 

проблемних питань обліку валютних операцій, виконання міжнародних договорів з 
експортних та імпортних операцій, іноземних інвестицій; 

- необхідність формування у аспірантів цілісної системи теоретичних знань з 
курсу «Облік міжнародних операцій». 

Завдання проведення практичних занять полягає у вмінні аспірантом: 
- оформляти  документацію щодо валютних операцій, укладання міжнародних 

договорів і розробки інвестиційних проектів, здійснювати опрацювання таких 
операцій та відображення їх в системі бухгалтерського обліку, фінансовій та 
податковій звітності; 

- проводити необхідні розрахунки та відображати в обліку експортно-імпортні 
операції, що здійснюють вітчизняні підприємства, знати порядок їх оподаткування; 

- вміти розраховувати, аналізувати і використовувати для управління показники 
фінансової, податкової та статистичної звітності, що стосуються 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

     За своїм змістом дисципліна «Облік міжнародних операцій» передбачає 
вивчення на лекційних і практичних  заняттях наступних тем: 



Тема 1. Загальні положення з організації, бухгалтерського обліку та 
оподаткування міжнародних операцій  

Тема 2. Облік валютних та розрахунково-кредитних операцій за міжнародними 
договорами 

Тема 3. Облік імпортних операцій 
Тема 4. Облік експортних операцій 
Тема 5. Облік іноземних інвестицій 


