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Вступ 

Кредитний модуль «Облік міжнародних операцій» закладає основу для 

здійснення фахівцем обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Вивчення кредитного модулю сприяє формуванню системного сприйняття 

майбутніми фахівцями спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації 

«Міжнародна економіка» внутрішніх та зовнішніх стосовно підприємства 

економічних відносин, що виникають у процесі формування, розподілу та 

використання активів, зобов’язань, капіталу. Кредитний модуль належить до 

дисципліни «Облік міжнародних операцій». Передумовою вивчення навчальної 

дисципліни є наступні навчальні дисципліни: «Мікроекономіка», 

«Макроекономіка», «Економіка підприємства», «Фінанси», «Менеджмент», 

«Міжнародна економіка», «Бухгалтерський облік». Дисципліна «Облік 

міжнародних операцій» слугує засобом формування у студентів системного 

осмислення облікового аспекту здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, що сприятиме більш зваженому та обґрунтованому виконанню 

аналітичної частини дипломної роботи. 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: 

– системного розуміння сутності облікового механізму міжнародних 

операцій підприємств; 

– застосовувати принципи організації обліку господарських процесів на 

підприємствах України; 

– агрегувати інформацію, інтерпретувавши результати 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства  у фінансовій звітності, 

визначити фінансові результати та стан підприємства, інтерпретуючи отримані 

результати. 

Студенти, які вивчають дисципліну «Облік міжнародних операцій», при 

виконанні курсової роботи опрацьовують методику організації обліку певного 

виду міжнародних операцій на підприємстві, що включає документальне 

оформлення, реєстрацію господарських операцій в системі рахунків 

бухгалтерського обліку, у регістрах бухгалтерського обліку,  а також особливості 

оподаткування даних операцій та визначення фінансового результату від їх 

реалізації. 

Курсова робота стимулює розвиток творчого, аналітичного мислення і 

закріплює навички самостійної науково-дослідної роботи. 

 

1. Мета і завдання курсової роботи 

Курсова робота з дисципліни «Облік міжнародних операцій» є важливою 

ланкою у системі опанування студентами економічних спеціальностей циклу 

професійно-орієнтованих дисциплін. Вона являє собою самостійне дослідження, 

яке виконується під час вивчення зазначеної дисципліни. Мета її – поглиблення, 

закріплення і узагальнення теоретичних знань, практичних навичок, які одержані 

студентами під час навчання та їх застосування при вирішенні конкретних 

фахових задач, поглиблення вмінь стосовно організації бухгалтерського та 

податкового обліку міжнародних операцій, а також підготовка фахівців до 
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самостійної практичної роботи. 

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти в результаті 

виконання КР мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання: законодавчої та нормативної бази щодо організації 

бухгалтерського обліку міжнародних операцій;  порядок здійснення певних 

видів міжнародних операцій; методику складання документів у бухгалтерському 

обліку; методи забезпечення обліку міжнародних операцій із застосуванням 

сучасних інформаційних систем та комп’ютерних технологій; особливості 

оподаткування та митного оформлення конкретних типів міжнародних операцій; 

уміння: розробляти і удосконалювати облікову політику підприємств з 

врахуванням здійснюваних ними міжнародних операцій; оформляти первинні 

документи бухгалтерського обліку міжнародних операцій; обліковувати 

іноземну валюту, імпортні та експортні операції; здійснювати облік розрахунків 

з підзвітними особами; обліковувати гуманітарну допомогу; здійснювати облік 

специфічних міжнародних операцій; визначати результати від здійснення 

міжнародних операцій; 

досвід: у свідомому застосуванні набутих знань з методології 

бухгалтерського обліку міжнародних операцій у процесі виконання 

індивідуальних завдань; у критичному та системному сприйнятті облікового 

аспекту функціонування підприємства при виконанні аналітичної частини 

дипломної роботи; у можливості визначення перспектив розвитку облікового 

забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Особливості обраної теми та реалізації завдань курсової роботи 

визначаються студентом і погоджуються з керівником. 

 

2. Структура, зміст і обсяг курсової роботи 

До структури, змісту, обсягу, форми викладення матеріалу та оформлення 

курсової роботи, як оригінального теоретико-прикладного дослідження, 

висуваються нижчезазначені вимоги. Рекомендується така структура роботи: 

 титульний аркуш (додаток А); 

 зміст (план роботи); 

 основна частина; 

 список використаних джерел; 

 додатки. 

Зміст курсової роботи вміщує повні та зрозумілі назви частин роботи із 

зазначенням номерів початкових сторінок. Зміст курсової роботи має стисло 

відображати сутність питань, що розглядаються та логіку економічного 

дослідження. 

Розділи основної частини можливо розбивати на два, три чи більше 

підрозділів. Зміст і кількість розділів основної частини роботи визначаються 

обраною темою, характеристиками об’єкта досліджень, метою та задачами 

дослідження, іншими факторами. 

Розділ «Список використаних джерел» включає складений за діючими 

правилами перелік літературних джерел. Дозволяється використовувати 
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Інтернет-джерела. 

У додатки виносяться громіздкі таблиці та блок-схеми допоміжного 

характеру, цитати із нормативних документів тощо. 

 

3. Вимоги до оформлення курсової роботи 

Виконана курсова робота має бути набраною на комп’ютері та 

надрукованою на принтері. Шрифт Times New Roman з розміром для основного 

тексту – 14 пт, а назв розділів і підрозділів – 16 пт. Міжрядковий інтервал – 1,5.  

Текст курсової роботи розміщується на сторінках з полями: ліве – не менше 

20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє і нижнє – не менше 20 мм. Відстань між 

назвами розділів і підрозділів та текстом має бути 12-20 пт. 

Курсова робота починається з титульного аркуша, за яким розміщують 

послідовно: зміст, вступ, перший, другий та інші розділи основної частини 

роботи, висновки, список використаних джерел, додатки. На титульній сторінці 

має бути підпис виконавця курсової роботи. 

У змісті назви розділів і підрозділів повинні бути такі ж самі, як у тексті 

курсової роботи. Титульний аркуш та зміст не нумеруються, але враховуються. 

Номери сторінок проставляються у верхній правій частині сторінки над текстом. 

Кожний розділ та список літератури починаються з нової сторінки, а 

наступний підрозділ і пункт підрозділу – одразу після закінчення попереднього. 

Розділи, підрозділи й пункти роботи слід нумерувати арабськими цифрами 

та друкувати з абзацним відступом. Нумерація розділів здійснюється у межах 

всього тексту курсової роботи (1, 2, 3 і т. д.) за винятком додатків. Зміст та список 

літератури не нумеруються. 

Номер підрозділу повинен включати номер розділу і порядковий номер 

підрозділу в межах розділу, відокремлені крапкою (1.1, 1.2 і т. д.), а номер 

пункту, відповідно, номери розділу, підрозділу і пункту (1.1.1, 1.1.2 і т. д.). 

Після посилання на будь-які частини роботи в тексті після номерів 

розділів, підрозділів і пунктів крапку не ставлять. 

 

Заголовки 

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки, що чітко й коротко 

відображають їх зміст. Заголовки розділів, підрозділів і пунктів слід друкувати з 

абзацним відступом з великої літери без крапки в кінці та без підкреслень. Якщо 

заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою. 

 

Переліки 

Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс або (за необхідності 

послатися у тексті на один із переліків) малу літеру, після якої ставлять дужку. 

Для подальшої деталізації переліку необхідно використовувати арабські цифри, 

після яких ставлять дужку. Приклад: 

1)______________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________ 

 а)____________________________________________________________ 
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 б)____________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________ 

 

Таблиці 

Таблиці застосовують для уточнення та зручності порівняння показників. 

Назва таблиці має точно і стисло відображати її зміст. Назву слід розміщувати 

над таблицею. У разі перенесення частини таблиці на інші сторінки назву 

ставлять тільки над першою частиною таблиці. 

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиці, як 

показано на рисунку. 
 

Таблиця_____ 
          (Номер) 

Назва таблиці 

Шапка таблиці   Заголовки стовпців 

     Підзаголовки стовпців 

 1 2 3 4 5 Нумерація стовпців 

Заголовки рядків      Рядки 

 

Таблиці (за винятком таблиць у додатках) слід нумерувати арабськими 

цифрами наскрізним чином. 

Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими 

цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. Якщо у тексті роботи 

є тільки одна таблиця, то її позначають «Таблиця 1» або «Таблиця В.1», коли 

таблицю наведено в додатку В. На всі таблиці мають бути посилання в тексті, які 

складаються зі слова «табл.__.__» із зазначенням її номера. 

Заголовки стовпців і рядків таблиці слід друкувати з великої літери, 

підзаголовки стовпців – з малої, якщо вони є продовженням заголовку, або з 

великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і 

підзаголовків таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки стовпців 

друкують в однині. 

Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і стовпців діагональними 

лініями не допускається. Заголовки стовпців, як правило, друкують паралельно 

рядкам таблиці. За необхідності допускається перпендикулярне розміщення 

заголовків стовпців. 

Таблицю розміщують під текстом, з першим посиланням на неї або на 

наступній сторінці, а за необхідності – у додатку до роботи. Допускається 

розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша. Якщо рядки або стовпці 

таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю ділять на частини, які 

розміщують одна під одною або поряд, при цьому в кожній частині таблиці 

повторюють її шапку й боковик. 

У разі поділу таблиці на частини допускається її шапку або боковик 

заміняти відповідно номерами стовпців і рядків При цьому нумерують 

арабськими цифрами стовпці і (або) рядки першої частини таблиці. 

Слово «Таблиця» зазначають один раз над першою частиною таблиці, над 

іншими частинами друкують слова «Продовження табл.__.__» або «Закінчення 
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табл.__.__» із зазначенням номера (позначення) таблиці. 

 

Графічний матеріал 

Графічний матеріал (графіки, схеми, діаграми і т. ін.) розміщують для 

встановлення властивостей або характеристик об’єкта, а також для кращого 

розуміння тексту. На графічний матеріал мають бути посилання у тексті. 

Графічний матеріал треба розміщувати безпосередньо після тексту, в 

якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці, а за необхідності 

– у додатку. 

За наявності таблиць, що доповнюють графічний матеріал, таблиці слід 

розміщувати після графічного матеріалу. 

Графічний матеріал може мати тематичну назву, яку розміщують під ним. 

За необхідності під графічним матеріалом розміщують пояснювальні дані. Слово 

«рисунок» і назву подають після пояснювальних даних. 

Графічний матеріал (за винятком графічного матеріалу додатків) слід 

нумерувати арабськими цифрами наскрізне. Якщо рисунок один, його 

позначають «Рис. 1». Дозволяється нумерація графічного матеріалу в межах 

розділу. Номер рисунка складається в цьому разі з номерів розділу та 

порядкового номера рисунка, відокремлених крапкою (Рис. 1.1). Графічний 

матеріал додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з 

додаванням перед цифрою позначення додатка (Рис. В.3). 

Рисунок (діаграму, схему і т. ін.), як правило, слід виконувати на одній 

сторінці. Якщо рисунок не вміщується на одній сторінці, дозволяється 

переносити його на інші сторінки. При цьому тематичну назву розміщують на 

першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці і під ним друкують 

«Рис. ..., аркуш...», якщо є кілька рисунків, і «Рис. 1, аркуш....», якщо він один. 

 

Формули 

Формули, за винятком формул, які є у додатках, мають нумеруватися 

наскрізною нумерацією арабськими цифрами, які друкують на рівні формули 

праворуч у круглих дужках. Одну формулу позначають (1). 

Посилання у тексті на порядкові номери формули дають у дужках. 

Приклад: ...у формулі (1). 

Формули у додатках нумерують окремо арабськими цифрами в межах 

кожного додатка з додаванням перед цифрою позначення додатка. 

Приклад: ...у формулі (В.1). 

Можлива нумерація формул у межах розділу. В цьому разі номер формули 

складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених 

крапкою. 

Приклад: (3.1), (3.3). 

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо 

вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені безпосередньо під 

формулою. Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій 

послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок пояснення має 

починатися словом «де». 
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Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом, 

відокремлюють комою. 

 

Правила цитування та посилання на використані джерела 

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на 

джерела, матеріали з яких наводяться у роботі. Такі посилання дають змогу 

відшукати документи та перевірити достовірність відомостей про цитування 

документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати 

його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. 

На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них є 

матеріал, який не включено до останнього видання. 

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових 

статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно 

точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке 

дано посилання в курсовій роботі. 

Посилання додаються одразу після закінчення цитати у квадратних 

дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та 

відповідна сторінка джерела (наприклад: [12, с. 172]), або під текстом цієї 

сторінки у вигляді зноски, в якій вказують прізвище та ініціали автора, назву 

джерела, видавництво, рік видання та сторінку. 

 

Список використаних джерел 

Література може подаватися двома варіантами. Перший – у порядку 

подання у тексті, другий – в алфавітному порядку. Наводити можна лише 

літературу, яка використовувалась при виконанні курсової роботи та на яку 

зроблено відповідні посилання. 

 

Додатки 

Окремий матеріал курсової роботи допускається розміщувати в додатках. 

Додатками можуть бути: графічний матеріал, таблиці великого формату, 

розрахунки, заповнені форми первинних документів, інші регістри 

бухгалтерського обліку, договори тощо. Додатки можуть бути обов’язковими та 

інформаційними. Інформаційні додатки можуть бути рекомендованого або 

довідкового характеру. 

Додатки позначають великими літерами української абетки. Кожний 

додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням угорі посередині сторінки 

слова «Додаток» і його позначення. Додаток повинен мати заголовок, який 

друкують симетрично відносно тексту з великої літери окремим рядком. 

Запозичена з літературних чи статистичних джерел інформація (формули, 

таблиці, схеми, графіки, висновки тощо) потребує обов’язкових посилань (у 

квадратних дужках) на порядковий номер джерел у списку використаної 

літератури та номери сторінок, з яких узято інформацію. 
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4. Етапи виконання курсової роботи та її захист 

Основні етапи виконання курсової роботи та рекомендовані строки їх 

опрацювання представлені у таблиці. 

 

Етапи і строки виконання курсової роботи 

Найменування етапів виконання курсової роботи 

Термін виконання, 

порядкові номери 

навчальних 

тижнів семестру 

1. Визначення об’єкту дослідження 1 

2. Формулювання (вибір) теми курсової роботи та погодження її 

з керівником 
1-2 

3. Підбір та аналіз літератури, нормативної документації та 

опрацювання іншої інформації 
2-4 

4. Складання плану курсової роботи 3-4 

5. Проведення економічних досліджень відповідно з планом і 

написання курсової роботи 
4-14 

6. Консультації з науковим керівником 1-16 

7. Оформлення курсової роботи 14-15 

8. Підготовка до захисту і захист курсової роботи перед комісією 

кафедри 
15-16 

 

При виборі теми студент може скористатись рекомендованою тематикою 

курсових робіт, яка пропонується кафедрою, або запропонувати свою тему з 

необхідним обґрунтуванням її актуальності.  

Орієнтовна тематика курсових робіт: 

1. Облік грошових коштів на рахунках у банку в іноземній валюті 

2. Облік іноземної валюти в касі підприємства 

3. Облік імпортних операцій 

4. Облік експортних операцій 

5. Облік товарообмінних операцій у зовнішньоекономічній діяльності 

6. Облік операцій з давальницькою сировиною 

7. Облік розрахунків з підзвітними особами в іноземній валюті 

8. Облік гуманітарної допомоги 

9. Облік та оподаткування операцій на підприємствах з іноземними 

інвестиціями 

10. Облік та оподаткування на господарських одиницях іноземних 

підприємств 

11. Облік на господарських одиницях за межами України (на прикладі 

певної країни) 

12. Облік кредитних операцій в іноземній валюті  

13. Облік міжнародних лізингових операцій 

14. Облік міжнародних консалтингових послуг 
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Студенту слід враховувати доступність економічної інформації, 

особливості здійснення та документального оформлення різних видів 

міжнародних операцій, нормативно-правового регулювання здійснення 

міжнародних операцій як в рамках вітчизняного, так і міжнародного 

законодавства тощо.  

Науковий керівник впродовж всього періоду підготовки курсової роботи 

зобов’язаний: 

 консультувати студентів з вибору теми та розробки її плану; 

 допомагати в доборі літератури з обраної теми; 

 сприяти підготовці окремих найбільш складних частин курсової роботи; 

 контролювати графік підготовки роботи; 

 давати поради, що стосуються змістовності курсової роботи; 

 контролювати якість оформлення роботи; 

 давати характеристику курсової роботи перед її захистом. 

Офіційний захист курсової роботи здійснюється у визначений завідувачем 

кафедри час та включає 5-7 хвилинну доповідь студента, в якій він має розкрити: 

 актуальність обраної теми досліджень; 

 структуру роботи; 

 основні висновки за результатами проведеного дослідження. 

Члени комісії можуть ставити студенту запитання з метою визначення 

рівня професійної підготовки та ерудиції з питань міжнародної економіки. 

Обговорення підсумків захисту здійснюється на закритому засіданні. Рішення 

комісії оголошується Головою комісії одразу після закінчення засідання. 

 

5. Критерії оцінювання курсової роботи 

 

Підсумкова оцінка курсової роботи повинна враховувати наступні 

показники її якості. 

Зміст курсової роботи: 

 актуальність обраної теми та спрямованість на розробку практичних 

рекомендацій; 

 ступінь досягнення поставленої мети та вирішення завдань курсової 

роботи; 

 адекватність використання методологічного та діагностичного апарату 

в процесі проведення економічного дослідження; 

 багатоваріантний підхід до вирішення поставлених завдань; 

 рівень обґрунтованості запропонованих заходів та рішень; 

 логічність побудови, розвиненість мови та якість оформлення курсової 

роботи. 

Захист КР: 

 уміння стисло, чітко, логічно викласти основний зміст і висновки 

курсової роботи; 

 здатність аргументовано захищати свої пропозиції та погляди; 
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 рівень економічної та загальної підготовки студента. 

Рейтингова оцінка з курсової роботи має дві складові. Перша (стартова) 

характеризує роботу студента з виконання розрахунково-аналітичної частини 

курсової роботи та її результат – якість пояснювальної записки. Друга складова 

характеризує якість захисту студентом курсової роботи. Розмір шкали першої 

складової дорівнює 40 балів, а другої складової – 60 балів. 

 

Система рейтингових балів 

 

1. Стартова складова ( 1r ): 

– своєчасність виконання курсової роботи – 5-3 балів; 

– економічне обґрунтування зроблених висновків та рекомендацій – 12-7 

балів; 

– правильність застосування методів аналізу і розрахунку – 10-6 балів; 

– якість оформлення, виконання вимог нормативних документів – 6-4 

балів; 

– якість графічного матеріалу і дотримання вимог ДСТУ – 7-4 балів. 

 

2. Складова захисту курсової роботи ( 2r ): 

– ступінь володіння матеріалом – 10-6 балів; 

– повнота аналізу міжнародних економічних процесів – 15-9 балів; 

– ступінь обґрунтування зроблених висновків та рекомендацій – 20-12 

балів; 

– вміння захищати свою думку – 15-9 балів. 

 

 

Сума балів двох складових переводиться до  залікової оцінки згідно з 

таблицею: 

 

Бали 

21 rrR   
ECTS оцінка 

Національна 

оцінка 

95-100 A відмінно 

85-94 B 
добре 

75-84 C 

65-74 D 
задовільно 

60-64 E 

Менше 60 Fx незадовільно 

Курсову роботу не допущено до 

захисту 
F не допущено 

 

Курсова робота до захисту не допускається, коли вона представлена на 

перевірку або на будь-який етап проходження з порушенням строків, 

встановлених регламентом; написана на тему, яка своєчасно не була 
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затверджена; виконана не самостійно; структура не відповідає вимогам; відсутнє 

переконливе обґрунтування запропонованих заходів; не зброшурована, недбало 

оформлена. 

 

 6. Основна частина курсової роботи 

Основна частина курсової роботи виконується за нижче приведеними 

пунктами. На розгляд керівника окремі пункти можуть бути вилучені чи 

студентові пропонуються додаткові завдання індивідуального характеру. 

Курсова робота включає наступні елементи: 

Титульна сторінка 

Зміст 

Вступ 

1. Теоретичні аспекти  

2. Аналіз нормативно-правової бази 

3. Організація на підприємстві обліку певного виду міжнародних операцій: 

3.1. Документальне оформлення  

3.2. Митне оформлення  

3.3. Оподаткування  

3.4. Бухгалтерський облік  

4. Методичні аспекти удосконалення обліку  

Висновки 

Список використаних джерел 

Додатки 

У вступі необхідно визначити актуальність обраної теми, визначити мету 

та задачі роботи, об’єкт та предмет дослідження, а також перелік методів, 

використаних у ході дослідження. Орієнтовний обсяг вступу 1 – 2 сторінки. 

Основна частина курсової роботи складається з чотирьох розділів.  

У першому розділі необхідно розкрити теоретичні аспекти, що характеризують 

певний вид міжнародних операцій, здійснивши аналіз наявної вітчизняної та 

закордонної наукової літератури.  

У другому розділі має бути проаналізована нормативно-правова база, що 

регламентує порядок здійснення міжнародних операцій, відповідно до обраної 

теми курсової роботи. Слід включити до аналізу українську та міжнародну 

законодавчу базу.  

Третій розділ повинен містити методичні положення щодо організації на 

підприємстві обліку міжнародних операцій, відповідно до обраної теми курсової 

роботи. Зокрема, слід зазначити якими первинними документами оформлюються 

дані операції та навести у додатках приклад їх оформлення. При чому слід 

врахувати, що оформлення та реалізація міжнародних операцій починається з 

укладання відповідного контракту і закінчується повним виконанням сторонами 

своїх зобов’язань. Також необхідно розкрити порядок митного оформлення 

даних операцій та навести у додатках приклад.  

У даному розділі курсової роботи окремими підпунктами наводиться 

методика бухгалтерського обліку господарських операцій, відповідно до обраної 
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тематики курсової роботи, та розкривається порядок їх оподаткування, згідно з 

діючою нормативно-правовою базою.  

У четвертому розділі надаються пропозиції щодо удосконалення методики 

організації бухгалтерського обліку обраного типу операцій з врахуванням 

сучасних програмних засобів та вимог міжнародного законодавства. 

 

Список рекомендованої літератури: 
Основна література 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999р. № 996 – ХІV. 

2. Волкова І. А. Облік зовнішньо-економічної діяльності: навч. посіб. /  

І. А. Волкова, М. В. Реслер, О. Ю. Калініна. – К. : ЦУЛ, 2011. – 304 с. 

3. Зовнішньо-економічна діяльність підприємства: кредитно-модульний курс: 

навч. посіб. / За ред. Ю. Г. Козака. – К.: ЦУЛ, 2010. – 288 с. 

4. Кадуріна Л. О. Облік зовнішньо-економічної діяльності на підприємствах: 

теорія, практикум, рекомендації: навч. посіб. / Л. О. Кадуріна,  

М. С. Стрєльнікова. – К.: ЦУЛ, 2007. – 606 с. 

5. Хомутенко В. П. Фінанси зовнішньо-економічної діяльності: навч. посіб. /  

В. П. Хомутенко, В. В. Немченко, І. С. Луценко.  – К.: ЦУЛ, 2009. – 474 с. 

6. Облік міжнародних операцій [Електронний ресурс] : конспект лекцій для 

студентів спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» / НТУУ «КПІ»; 

уклад. Н. Є. Скоробогатова. – Електронні текстові данні (1 файл: 902,57 

Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 106 с. – Назва з екрана. 

7. Скоробогатова Н. Є. Облік міжнародних операцій [Електронний ресурс] : 

конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03050301 «Міжнародна 

економіка» / НТУУ «КПІ»; уклад. Н. Є. Скоробогатова. – Електронні текстові 

дані (1 файл: 902,57 Кбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 106 с. – Назва з 

екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15673. 

8. Дергачова В. В. Облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / В. В. Дергачова,  

Н. Є. Скоробогатова, Л. М. Шик. – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 257 с.: іл. – 

Бібліогр. : с. 255 – 257. 

9. Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський облік : навчальний посібник /  

Н. Є. Скоробогатова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2017. – 248 с.  

Додаткова література 

1.  Верховна Рада: база даних по законодавству України [Електронний ресурс]. – 

2009. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.  

2. Кабінет міністрів України [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу: 

http://www.kmu.eov.ua. 

3. Офіційний бюлетень поточного законодавства України [Електронний ресурс]. 

– 2009. – Режим доступу: http://www.gdo,kiev.ua. 

4. Українське законодавство та правові інформаційні ресурси [Електронний 

ресурс]. – 2009. – Режим доступу: http://www.liga.net.  

5. Податкове законодавство [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу: 

http://www.sta.gov.ua.  

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.eov.ua/
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http://www.sta.gov.ua/


 15 
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[Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу: http://www.r-e-d.info.   

7. База нормативних актів України [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим 

доступу: http://www.nau.ldev.ua.   

8. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим 

доступу: http://www.minfin. gov.ua. 

9.  Український фінансовий портал [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим 

доступу: http://www.fmance.com.ua. 

10.  Міжнародний центр перспективних досліджень [Електронний ресурс]. – 

2009. – Режим доступу: http://www.icps.kiev.ua. 

11.  Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – 2009. 

– Режим доступу: http://wwrvv.nbuv.gov.ua. 

12.  Електронна науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка КПІ ім. Ігоря 

Сікорського [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу: 

http://www.library.ntu-kpi.kiev.ua. 

13. Економічна бібліотека [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу: 

http://www.economics.com.ua. 

14.  Бібліотека   економічної   та ділової літератури [Електронний ресурс]. – 2009. 

– Режим доступу: http://www.ek-lit.agava.ru/books.htmtfeco.    

15. Менеджмент, методологія та практика: освітній портал [Електронний 

ресурс]. – 2009. – Режим доступу:  http://www.management.com.ua.  

 

 

  

http://www.r-e-d.info/
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http://www.ek-lit.agava.ru/books.htmtfeco
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Додаток А 

Титульна сторінка 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 
 

Факультет менеджменту та маркетингу 
 

Кафедра міжнародної економіки 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 
з дисципліни 

«Облік міжнародних операцій» 
 

на тему: 

 

“_________________________________________________” 

 

 

 

 

 

 

Студента VІ курсу, групи УС-___ 

спеціальності «Економіка» 

спеціалізації «Міжнародна економіка» 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

Науковий керівник: наукова ступінь, посада 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2017 
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Додаток Б 
 

Приклад змісту курсової роботи 

 

Зміст 

 

 

Вступ 

1. Теоретичні аспекти імпортних операцій 

2. Аналіз нормативно-правової бази щодо організації та обліку імпортних 

операцій 

3. Організація на підприємстві обліку імпортних операцій: 

3.1. Документальне оформлення імпорту товарів та послуг  

3.2. Особливості митного оформлення товарів та послуг  

3.3. Оподаткування імпорту товарів та послуг 

3.4. Бухгалтерський облік імпортних операцій 

4. Методичні аспекти удосконалення обліку імпортних операцій на підприємстві 

Висновки 

Список використаних джерел 

Додатки 

 

 

 

 


