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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Зовнішньоекономічна діяльність являється перспективним напрямком 

господарювання суб’єктів підприємництва, оскільки дає змогу розширити 

конкурентні позиції підприємства та формує вагому частку поповнення 

державного бюджету країни. Вихід суб’єктів господарювання України на світовий 

ринок потребує опанування ними теоретичних аспектів та практичного досвіду 

встановлення економічних зв’язків із закордонними партнерами (нерезидентами) 

та здійснення зовнішньоекономічних операцій (товарних, фінансових, валютних, 

бартерних). Безумовно, система управління зовнішньоекономічною діяльністю 

вимагає глибоких знань у сфері бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних 

операцій та їх оподаткування. Все це потребує підготовки висококваліфікованих 

кадрів зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини», які б могли на 

належному рівні та в установленому законодавством порядку здійснювати: 

укладення зовнішньоекономічних контрактів та їх реєстрацію, митне оформлення, 

облік основних зовнішньоекономічних та валютних операцій, зовнішньоекономічні 

розрахунки, оподатковувати експортно-імпортні операції, а також складати 

звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Мета навчальної дисципліни (Облік ЗЕД): оволодіння  базовими 

теоретичними знаннями і набуття практичних навичок щодо особливостей 

формування системи обліку та оподаткування основних зовнішньоекономічних 

фінансово-господарських операцій суб’єктів підприємництва. 

3. Пререквізити. Вивчення навчальної дисципліни «Облік ЗЕД» базується на 

засвоєнні знань з таких навчальних дисциплін «Облік і аудит», 

«Зовнішньоекономічна діяльність», «Міжнародна торгівля», «Міжнародна 

економіка», «Гроші і кредит».  

Для підвищення ефективності вивчення навчальної дисципліни «Облік ЗЕД» 

студенту пропонуються такі вибіркові дисципліни: «Міжнародний інноваційний 

бізнес», «Регулювання зовнішньоекономічної діяльності». 

4. Результати навчання: 
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Компетентності, які забезпечує навчальна дисципліна «Облік ЗЕД» 

відповідно до освітньої програми «Міжнародні економічні відносини»: 

Фахові компетенції: 

ФК 6. Здатність до розробки і впровадження сукупності практичних заходів 

щодо організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства  

Очікувані програмні результати після вивчення студентами навчальної 

дисципліни «Облік ЗЕД» відповідно до освітньої програми «Міжнародні 

економічні відносини»: 

ПРН 19 Спроможність розробляти міжнародні програми співробітництва за 

участю суб’єктів міжнародної економічної діяльності України та оцінювати 

управлінську результативність дій щодо покращення міжнародної економічної 

діяльності України. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Форма 

навчання 

Р
ік

 п
ід

г
о
т
о
в

к
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Кількість Кількість годин 

Вид 

підсум- 

кового 

контролю 
кредитів годин 

л
ек

ц
ії

 

п
р

а
к
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и
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н

і 
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м

ін
а
р

сь
к

і 

л
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б
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і 

за
в

д
а
н

н
я

 

Денна 3 VI 5 150 30 30 – – 90 – іспит 

Заочна  – – – – – – – – – – – 

 



 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль  

Змістовий модуль 1.  

ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ОПЕРАЦІЙ У СФЕРІ ЗЕД  

Тема1. Теоретико - правові основи 

обліку зовнішньоекономічної діяльності  
14 2 2 - - 10 – – – – – – 

Тема 2. Зовнішньоекономічні контракти 

й особливості відображення інформації 

в системі бухгалтерського обліку  
14 2 2 - - 10 – – – – – – 

Тема 3. Облік валютних операцій  22 6 6 - - 10 – – – – – – 

Тема 4. Облік розрахункових операцій  18 4 4 - - 10 – – – – – – 

Разом за змістовим модулем 1 68 14 14 - - 40 – – – – – – 

Змістовий модуль 2. 

ОБЛІК ОКРЕМИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ СУБ’ЄКТІВ ЗЕД 

Тема 5. Облік експортних операцій 18 4 4 - - 10 – – – – – – 

Тема 6. Облік імпортних операцій 18 4 4 - - 10 – – – – – – 

Тема 7. Облік бартерних операцій 14 2 2 - - 10 – – – – – – 

Тема 8. Облік операцій  з 

давальницькою сировиною 
18 4 4 - - 10 – – – – – – 

Тема 9. Звітність суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності 
14 2 2 - - 10 – – – – – – 

Разом за змістовим модулем 2 82 16 16 - - 50 – – – – – – 

Усього годин 150 30 30 - - 90 – – – – – – 
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5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми Питання 

Кіль-

кість 

годин 

1 

Теоретичні і правові 

основи 

зовнішньоекономічної 

діяльності та її обліку 

і оподаткування 

1. Нормативне забезпечення бухгалтерського обліку 

міжнародних економічних операцій. 

2. Напрямки удосконалення податкового 

законодавства у зовнішньоекономічної діяльності. 

3. Проблеми обліку зовнішньоекономічної діяльності 

та шляхи їх вирішення. 

10 

2 

Зовнішньоекономічні 

контракти й 

особливості 

відображення 

інформації в системі 

бухгалтерського 

обліку 

1. Порядок оформлення Вантажної митної декларації. 

10 

3 

Облік валютних 

операцій 

1.Відображення в обліку курсових різниць відповідно 

до національних та міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку 

10 

4 
Облік розрахункових 

операцій 

1. Особливості відображення в обліку експортера 

факторингових та форфейтингових операцій 
10 

5 

Облік експортних 

операцій 

1. Порядок митного оформлення експортних поставок 

та їх відображення в бухгалтерському обліку. 

2. Облік авансових платежів та гарантійних сум. 

3. Облік продажу товарів через посередника. 

4. Облік експорту робіт, послуг, прав 

10 

6 

Облік імпортних 

операцій 

1. Особливості митного оформлення та сплати митних 

платежів при імпорті 

2. Порядок оформлення та приймання імпортних 

товарів в разі виявлення дефектів або нестач 

3. Особливості документального оформлення та 

відображення в обліку імпорту робіт та послуг 

10 

7 

Облік бартерних 

операцій 

1. Поняття, різновиди та вимоги до оформлення 

бартерних договорів. 

2. Визнання доходів і витрат за бартерним 

контрактом. 

10 

8 

Облік операцій з 

давальницькою 

сировиною 

1. Особливості документального оформлення 

операцій з давальницькою сировиною у резидента-

виконавця. 

2. Особливості документального оформлення 

операцій з давальницькою сировиною у резидента- 

замовника 

10 

9 

Звітність суб’єктів 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

1. Форми статистичної звітності, що складаються 

суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. 

2, Форми податкової звітності, щодо ведення 

зовнішньоекономічної діяльності. 

10 

Разом  90 
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6. Система контролю та оцінювання 

 

Поточний контроль: здійснюється на заняттях шляхом індивідуального та 

фронтального усного опитування, експрес-опитування; письмових самостійних 

робіт (есе, рефератів, написання тематичних глосаріїв тощо); ведення 

термінологічного словника; виконання практичних (індивідуальних та групових) 

завдань; підготовки та захисту відповідних схем, таблиць, діаграм, графіків; 

розв’язання практичних завдань та виробничих ситуацій тощо. 

Форма підсумкового контролю: іспит. 

Засобами оцінювання результатів навчання та демонстрування знань за 

двома модулями  можуть бути: 

– розрахунково-графічні роботи; 

– підготовка доповідей, есе та рефератів; 

– тестування; 

– презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

– експрес-опитування;  

– вирішення виробничих ситуацій; 

– контрольні роботи; 

– індивідуальні та командні проекти.  

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального 

процесу за кредитно-трансферною системою здійснюється шляхом поточного, 

рубіжного модульного та підсумкового контролю за 100-бальною шкалою 

оцінювання: за шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання. Загальна 

підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів, набраних студентом 

протягом семестру за аудиторну, індивідуальну та самостійну роботу, а також 

за результатами поточного контролю знань. Максимальна сума набраних балів 

складає 100 балів. 
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Шкала оцінювання: національна та EСTS 

Оцінка на національною 

шкалою 
Оцінка за шкалою EСTS 

Оцінка (бали) Пояснення 

відмінно А (90-100) відмінно 

добре 
В (80-89) дуже добре 

С (70-79) добре 

задовільно 
Д (60-69) задовільно 

Е (50-59) достатньо 

незадовільно 

FХ (35-49) незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F (1-34) незадовільно з 

обов’язковим повторним 

курсом 

 

Контрольні заходи охоплюють поточний та підсумковий контроль знань 

студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять 

та самостійної роботи. Він має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки 

результатів навчання на завершальному етапі.  

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення 

дисципліни протягом семестру – 100, з яких 60 студент набирає при поточних 

видах контролю і 40 балів – у процесі підсумкового виду контролю (заліку).  

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних 

видів контролю (за виступи на практичний заняттях та доповнення, тестові 

завдання, підготовку рефератів та есе, розрахунково-графічних завдань тощо). 

Кількість балів за модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи 

даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль  30 балів; 2 

модуль – 30 балів. 

Допуск до іспиту здійснюється, якщо студент успішно пройшов 2 модульні 

контрольні та за підсумками рубіжного контролю набрав не менше 30 балів. 

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну виводиться із суми балів поточного 

контролю за модулями (до 60 балів) та модуль-контролю (іспиту) – до 40 балів. 
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Розподіл балів, які отримують студенти: 
Поточне тестування та самостійна робота Кількі 

сть 

балів 

(залік) 

Сумарна 

кількість 

балів 

Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль 

№2 

Т1 Т2 Т3 Т4 КР 1 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 КР 2 

5 5 5 5 10 4 4 4 4 4 10 40 100 

 

Оцінкою «А» оцінюється повна та аргументована відповідь на теоретичне 

запитання, тестові питання та сформульовано правильні визначення з глосарію, а 

також подано правильний розв’язок задачі, що розкриває суть матеріалу, що 

свідчить про вміння аналізувати матеріал та робити змістовні висновки. Відповідь 

повинна бути чіткою, логічною і послідовною. 

Відповідь оцінюється на «В» за умови розкриття теоретичного питання 

білету та тестових завдань, понять з глосарію і задачі, але містить неточності, що 

не суттєво впливають на зміст завдання. 

Відповідь оцінюється на «С» за умови повного та правильного розкриття 

одного з питань білету, але у відповіді не достатньо правильно сформульовано 

визначення з глосарію. У той же час тестові та практичні завдання вирішені на 

належному рівні. 

Якщо підхід викладення матеріалу правильний, але виявляється недостатнє 

його розуміння, і в той же час практичне завдання розв’язано з деякими 

неточностями виставляється оцінка «D». 

Відповідь оцінюється на «Е» у випадку правильного підходу до викладення 

теоретичного матеріалу та розв’язання практичного завдання. 

В усіх інших випадках відповідь оцінюється на «Fx». 
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7. Рекомендована література 

 

7.1. Базова (основна) література 

1.Актуальні проблеми розвитку зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності / 

[редакційна колегія : С.Ф. Марова (головний редактор) та ін.]. - Маріуполь : 

Донецький державний університет управління, 2015. – 223 с.  

2.Гасенко Л. В. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Л. В. 

Гасенко. ― Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2012. ― 294 с. 

3.Дахно І.І. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навч. 

посіб. ― К.: ЦУЛ, 2009. ― 454 с.  

4.Дахно І. І. Управління зовнішньоекономічної діяльності підприємствм : навч. 

посіб. / І. І. Дахно. ― К.: ЦУЛ, 2007. ― 328 с.  

5.Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. / 

М. І. Дідківський. ― К., 2006. ― 462 с.  

6.Зосимова Ж. Експертиза зовнішньоекономічної діяльності підприємства : 

навчальний посібник / Ж.С. Зосимова. - Харків : Лідер, 2014. – 234 с.  

7.Карп’як Я. С. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Я. С. 

Карп’як, В. І. Воськало. ― Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. ― 

297 с. 8.Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підруч. / 

О. А. Кириченко. ― К., 2005. ― 493 с.  

9.Козак Ю. Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний 

курс : навч. посіб. / Ю. Г. Козак. ― К.: ЦУЛ, 2010. ― 288 с.  

10.Лубенченко О. Аудит зовнішньоекономічної діяльності : моногр. / О.Е. 

Лубенченко. - Київ : Кондор, 2015. – 305 с. 

11. Луценко І. Податкова політика України в сфері зовнішньоекономічної 

діяльності : теорія та практика : монографія / І.С. Луценко, В.П. Хомутенко ; 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський національний 

економічний університет. - Одеса : М.О. Бондаренко, 2014. – 214 с.  
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12.Лучко М. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібн. / М.Р. Лучко, 

Н.Г. Мельник, С.В. Сисюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 355 с.  

13.Мазуренко В. І. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : 

навчальний посібник / В. І. Мазуренко, Р. Д. Стаканов. ― Київ : КНУ ім. Т. 

Шевченка, 2011. ― 188 с.  

14.Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Облік 

зовнішньоекономічної діяльності" : (для студентів спеціальності 7.03050901 "Облік 

і аудит") / [укладачі : М.В. Рета, Н.Ю. Єршова, Н.В. Куліченко]. ― Харків : НТУ 

"ХПІ", 2012. ― 95 c.  

15.Небильцова В. М. Облік ЗЕД : навч. посіб. / В. М. Небильцова, О. В. 

Небильцова, О. В. Овдій. ― К.: «Хай-Тек Прес», 2007. ― 256 с.  

16.Облік зовнішньоекономічної діяльності : завдання і методичні вказівки для 

практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, тестові завдання, 

завдання для поточного модульного контролю знань студентів спеціальності 

7.03050901, 8.03050901 "Облік і аудит" / [укладачі Н.Р. Бернацька ... [та ін.]. ― 

Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2012. ― 415 с.  

17.Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / [О.В. Манойленко ... [та 

ін.]. ― Харків : НТУ"ХПІ", 2012. ― 362 с.  

18. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / за заг. ред. С. 

О. Кузнецова, – Х. : Видавництво Іванченко І. С., 2019. – с. 221. 

19.Пазуха М. Д. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. / М. Д. Пазуха. ― 

К.: ЦУЛ, 2008. ― 230 с. 

20. Пітель Н. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібн. для 

студентів вищих навчальних закладів / Н.Я. Пітель, Ю.Л. Зборовська, О.О. 

Школьний ; Уманський національний університет садівництва. - Умань : М.М. 

Сочінський, 2016. – 228 с.  

21.Софіщенко І. Я. Фінансування зовнішньоекономічної діяльності підприємств : 

навч. посіб. / І. Я. Софіщенко. ― К.: ЦУЛ, 2006. ― 140 с.  
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22.Стрєльніков Р. М. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах 

України : навч. посіб. / Р. М. Стрєльніков, М. С. Стрєльнікова. ― Краматорськ : 

ДДМА, 2012. ― 143. 

 

7.2. Допоміжна література 

1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 

959 – XII (зі змінами і доповненнями)  

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

від 16 липня 1999 р. № 996 – ХІV (із змінами та доповненнями)  

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 

господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 

листопада 1999 р. № 291 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99. 

4. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій: Затв. наказом Міністерства 

фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (із змінами та доповненнями)  

5. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 

07 лютого 2013 р. № 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 

2013 р. за № 336/22868 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua. 

6. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована 

фінансова звітність»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. 

№ 628 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 липня 2013 р. за № 

1223/23755 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13. 

7. Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: [підручник] / І.В. 

Багрова, Н.І. Рєдіна, В.Є. Власюк – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 580 с. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13
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8. Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: [підручник для 

студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”] / 

Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ПП Рута, 2010. – 544 с. 

9. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: [підручник] / О.П. 

Гребельник. – К.: Центр навчальноїлітератури, 2008. - 432 с. 

10. Дахна І.І. Зовнішньоекономічна діяльність: [навч. посібник] / за ред. І.І. Дахна. 

– К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 360 с. 

11. Дідівський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: [навч. 

посібник] / М.І. Дідівський. – К.: Знання, 2009. – 462 с. 

12. Зовнішньоекономічна діяльність: [підручник] / І.В. Багрова, В.Є. Власин, О.О. 

Гетьман; За ред. д-ра економ, наук. проф. І.В. Багрової. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2011. – 580 с. 

13. Лобода Н.О. Облік зовнішньоекономічної діяльності. Практикум: [навч. 

посібник] / Н.О. Лобода. – Львів: вид-во ЛДФА, 2011. – 211 с. 

14. Лобода Н.О. Облік зовнішньоекономічної діяльності: [опорний конспект 

лекцій] / Н.О. Лобода. - Львів: ЛДФА, 2011. – 141 с. 

15. Пазуха М.Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення): [навч. 

посібник] / М.Д. Пазуха. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 230 с. 

16. Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібник] 

/ Л.О. Кадуріна. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2013. – 288 с. 

17. Кадуріна Л. О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах 

України: теорія, практика, рекомендації: [навч. посібник] / Л.О. Кадуріна, М.С. 

Стрєльнікова. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 606 с. 

18. Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: [навч. посібник] / за 

ред. Ю.Г. Козака, Н. С. Логвинової, І.Ю. Сіваченка. – [2-ге вид.]. – К.: Центр 

навчальноїлітератури, 2010. – 792 с. 

19. Мазаракі А.А. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі: [монографія] / 

А.А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2010. – 470 с.  
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20. Науменко В.П. Применение таможенных режимом в Украине: теория, 

практика, рекомендации / Науменко В.П. – К.: ДІЯ, 2011. – 280 с. 

21. Небильцова В. М. Облік зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібник] / 

В.М. Небильцова, О.В. Небильцова, О.В. Овдій. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2007. – 256 

с. 

22. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: [навч. посібник] / підзаг. ред. 

Л.І. Кредісова. – К., 2007. – 448 с. 

 

7.3. Інформаційні ресурси 

1. http:// www.zakon.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України  

2. http://www.minfin.gov.ua – офіційний сайт Міністерства фінансів України  

3. http://www.kmu.gov.ua – офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України  

4. http://www.minjust.gov.ua – офіційний сайт Міністерства юстиції України  

5. http:// www.apu.com.ua – офіційний сайт Аудиторської палати України  

6. http://www.sta.gov.ua – офіційний сайт Державної податкової служби України  

7. http://www.pfu.ua – офіційний сайт Пенсійного фонду України  

8. http://www.dkrs.gov.ua – офіційний сайт Головного державного контрольного 

управління  

9. http://www.ck.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Держаного комітету статистики  

10. http://www.dmsu.customs.gov.ua – офіційний сайт Державної митної служби 

України  

11. http://www.bank.gov.ua – офіційний сайт Національного банку України  

12. http://www.ukr.buhgalter.com.ua - спеціалізований інформаційно- аналітичний 

ресурс для бухгалтерів, аудиторів,  

13. http://www.mon.gov.ua - офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України.  

14. http://www.nau.ua - інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти 

України (НАУ)».  
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15. http://www.balance.ua - електронна версія газети «Баланс»  

16. http://www.vobu.com.ua – електронна версія газети «Все про бухгалтерський 

облік»  

17. http://www.uacaa.org – офіційний сайт асоціації бухгалтерів і аудиторів  

18. http//www.nbuy.gov.ua – Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. 

В.І. Вернадського  

 


