
Назва дисципліни Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і 

курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати 

цю дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 3 курс 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» 

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» 

 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни, науково-

педагогічних 

працівників, залучених 

до викладання 

Поліванцев Андрій Сергійович – к.е.н., доцент кафедри 

міжнародних економічних відносин; 

Електронна адреса: polivantsev@karazin.ua 

Тел. 707-51-60 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання з міжнародних економічних відносин, економіки 

України, управління ЗЕД, економіки підприємства, 

бухгалтерського обліку та аудиту 

Опис Метою вивчення навчальної дисципліни «Облік і аналіз ЗЕД» 

є формування у студентів системи теоретичних знань з обліку і 

аналізу зовнішньоекономічних фінансово-господарських 

операцій. 

 

Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні досягти таких результатів навчання 

знати: 

– теорію бухгалтерського обліку та облік основних 

господарських операцій, пов’язаних з організацією 

зовнішньоекономічних зв’язків підприємств; 

– методи та засоби аналізу ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності. 

 

вміти: 

– читати бухгалтерську інформацію по регістрах 

бухгалтерського обліку, використовувати її при організації 

зовнішньоекономічних зв’язків; 

– аналізувати фінансову звітність; 

– прогнозувати фінансову стратегію підприємств у галузі 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Теорія бухгалтерського обліку 

Тема 1. Вступ до курсу. Бухгалтерський облік, його сутність та 

значення 

Тема 2. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах 

Тема 3. Облік грошових коштів 

Тема 4. Облік необоротних активів 



Тема 5. Облік запасів 

Тема 6. Облік дебіторської заборгованості і зобов’язань 

Тема 7. Облік доходів і витрат 

Розділ 2. Облік експортно-імпортних операцій 

Тема 8. Облік валютних операцій 

Тема 9. Облік експортних операцій 

Тема 10. Облік імпортних операцій 

Розділ 3. Облік інших зовнішньоекономічних операцій 

Тема 11. Облік реекспортних та реімпортних і бартерних 

операцій 

Тема 12. Облік посередницьких операцій та операцій з 

давальницькою сировиною 

Тема 13. Облік інших зовнішньоекономічних операцій 

Методи контролю результатів навчання 

Розділ 4. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 14. Завдання, методи та організація аналізу у експортно-

імпортних операцій 

Тема 15. Аналіз фінансового стану учасника ЗЕД 

 

Методи контролю результатів навчання: поточний контроль 

у формі контрольної роботи, фронтальних опитувань, 

вирішення задач, тестів; підсумковий контроль у формі 

екзамену. 

 

Мова викладання 

Українська 

 


