
Назва дисципліни Облік і аналіз ЗЕД 

Інформація про 

факультети  

(навчально-наукові  

інститути) і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується  

вивчати цю дисципліну 

Дисципліна викладається на факультеті 

міжнародних економічних відносин і 

туристичного бізнесу, перший рівень вищої 

освіти (бакалаврат), для студентів спеціальності 

292 - Міжнародні економічні відносини, 

освітніх програм:  Міжнародні економічні 

відносини; Міжнародна логістика і митна 

справа; Міжнародна електронна комерція 

 

Контактні дані 

розробників  

робочої програми 

навчальної  дисципліни, 

науково-педагогічних 

працівників, залучених 

до викладання 

Галуцьких Наталія Андріївна, к.е.н., доцент 

кафедри міжнародної економіки та світового 

господарства 

(61002, Харків, вул. Мироносицька, 1, кімната 

3-20. Електронна адреса кафедри: 

i.business@karazin.ua). 

Попередні умови для  

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

засвоєння базових знань 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 і практичних 

навичок з обліку і аналізу 

зовнішньоекономічних фінансово-

господарських операцій. 

Заплановані результати навчання. 

Вивчивши курс «Облік і аналіз ЗЕД» студенти 

повинні знати: 

- нормативну базу зовнішньоекономічної 

діяльності; 

- види зовнішньоекономічних договорів; 

- основні задачі обліку в зовнішньоекономічній 

діяльності; 

- порядок ведення обліку при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. 

У процесі вивчення курсу у студентів повинні 

бути сформовані такі уміння і навики, необхідні 

фахівцю, що дозволять їм у практичній 

діяльності: 

- організувати облік на підприємстві при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;  

- розрізняти види зовнішньої торгівлі і 



правильно відбивати їх в обліку; 

- правильно визначати вартість 

зовнішньоекономічного контракту в залежності 

від умов продажу; 

- проводити аналіз різної зовнішньоекономічної 

діяльності; 

- виявляти порушення при проведенні 

зовнішньоекономічної діяльності і 

застосовувати санкції до порушників, 

відповідно до законодавства; 

- застосовувати особливості ведення обліку на 

спільних підприємствах. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Особливості організації обліку 

зовнішньоекономічних операцій 

Тема 1. Загальнотеоретичні та специфічні 

основи дисципліни 

Тема 2. Договірні відносини та їх відображення 

в бухгалтерському обліку 

Тема 3. Облік валютно-фінансових операцій 

Розділ 2. Облік зовнішньоторгових операцій 

Тема 4. Загальні засади експортно-імпортної 

діяльності 

Тема 5. Облік імпортних операцій 

Тема 6. Облік експортних операцій 

Тема 7. Облік   зустрічної   торгівлі   та   

операцій   з   давальницькою сировиною 

Розділ 3. Аналіз зовнішньоекономічних операцій 

Тема 8. Звітність суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 9. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності 

Методи контролю результатів навчання  

Поточний контроль у формі опитування, 

тестування, практичних задач, перевірки 

самостійних робіт, підсумкового контролю у 

формі екзамену. 

Мова викладання: українська 

 


