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Попередніми умовам для вивчення дисципліни
«Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності» є
здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу; здатність студента вчитися та оволодівати
сучасними знаннями.

Опис

Мета дисципліни.
надання студентам необхідних теоретичних знань з
основ побудови, принципів, методів ведення
бухгалтерського
обліку
зовнішньоекономічних
операцій.
Очікувані результати навчання:
групувати об‘єкти
діяльності;

обліку

зовнішньоекономічної

− визначати первинну та митну вартість товарноматеріальних цінностей, робіт (послуг);
−
документально
оформлювати
зовнішньоекономічної діяльності;

операції

− складати бухгалтерські проведення з
операцій зовнішньоекономічної діяльності;

обліку

− розраховувати обов‘язкові податки й платежі, що
виникають
внаслідок
здійснення
зовнішньоекономічної
діяльності,
та
складати
бухгалтерські проведення з обліку зобов'язань
перед бюджетом.

Теми аудиторних занять та самостійної роботи
Тема
1.
Загальна
бухгалтерського обліку.
Тема
2.
Техніка
і
бухгалтерського обліку.

характеристика
форми

ведення

Тема 3. Облік активів, капіталу та зобов’язань.
Тема 4. Облік доходів, витрат та фінансових
результатів діяльності підприємства
Тема 5. Особливості бухгалтерського обліку
зовнішньоекономічної діяльності.
Тема 6. Облік валютних операцій.
Тема 7. Облік розрахункових операцій
Тема8. Загальні
діяльності.

засади

експортно-імпортної

Тема 9. Облік експортних операцій.
Тема 10. Облік імпортних операцій.
Тема 11. Облік зустрічної торгівлі та операцій з
давальницькою сировиною
Тема № 12. Облік інших зовнішньоекономічних
операцій
Тема.13.
Звітність
зовнішньоекономічної діяльності
Тема
14.
діяльності.

Аналіз

суб’єктів

зовнішньоекономічної

Методи контролю результатів навчання
- усний контроль, що по своїй сутності передбачає
діалог і перевірку репродуктивного відтворення
студентом отриманої інформації, а також усний
контроль у формі доповіді студентом стосовно
проблеми, що не була вирішена в рамках інформації,
даної у лекції;
дискусія, що передбачає активний диспут між усією
групою та викладачем стосовно знаходження
відповіді на поставлене питання;

письмовий поточний тестовий контроль;
письмовий контроль у вигляді написання 1
контрольної роботи, що містить як завдання, що
потребують розгорнутої відповіді, так і тести та
задачі;
підсумковий
екзамену.

контроль

у

вигляді

Мова викладання. Українська

письмового

