
1 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва 
дисципліни 

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності 

Шифр та назва 
спеціальності 

051 – Економіка 

Назва освітньої 
програми 

Міжнародна економіка 

Рівень вищої 
освіти 

Другий (магістерський) 

Статус 
дисципліни 

Обов’язкова  навчальна дисципліна циклу фахової підготовки  

Обсяг 
дисципліни 

3 кредити ЄКТС (90 академічних годин) 

Терміни 
вивчення 
дисципліни 

ІI-й семестр (ІІI-тя чверть)  

Назва кафедри, 
яка викладає 
дисципліну 

Обліку і аудиту 

https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2014 

Провідний 
викладач 
(лектор) 

Доц., канд. екон. наук Рената Борисівна Сокольська 
E-mail: sokolska.kaf-oa@email.ua, кімн. Б405 

Інтернет-сторінка викладача на сайті 

НМетАУ:https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2014/p-2/e850 
Мова 
викладання 

Українська 

Передумови 
вивчення 
дисципліни 

Дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства», «Професійна  

іноземна лексика», «Моделювання в управлінні соціально-

економічними системами», «Теорія і методологія сучасної міжнародної 

економіки» 
Мета 
навчальної 
дисципліни 

Формування у студентів системи знань з організації та методики обліку 

і аналізу зовнішньоекономічної діяльності. 

Компетентності, 
розвиток яких 
забезпечує 
навчальна 
дисципліна 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних 

суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень. 

СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання 

комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані 

висновки. 

СК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 

розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

СК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні 

наслідки управлінських рішень. 

СК11. Здатність планувати і розробляти проекти у сфері економіки, 

здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення. 

ПКд1 Здатність діяти та взаємодіяти у міжнародному економічному 

середовищі.  
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ПКд2. Здатність демонструвати обізнаність на рівні новітніх досягнень 

економічної науки щодо засад, закономірностей, трендів та чинників 

розвитку сучасної міжнародної економіки, їх впливу на поведінку 

національних економічних суб’єктів. 
Програмні 
результати 
навчання 

Дисципліна забезпечує досягнення наступних програмних  

результатів навчання: 

ПРН2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні 

рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та 

управління суб’єктами економічної діяльності. 

ПРН3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань 

державною та іноземною мовами усно і письмово. 

ПРН8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних 

економічних завдань. 

ПРН12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, 

ресурси, обмеження та ризики. 

ПРН13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні 

наслідки управлінських рішень. 

ПРН15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-

економічних проектів із врахуванням інформаційного, методичного, 

матеріального, фінансового та кадрового забезпечення. 

ПРНд19. Усвідомлювати необхідність навчання та 

самонавчання впродовж усього життя, прагнути професійного 

зростання, володіти прийомами та навичками самостійного опанування 

нових знань та вмінь 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: 
мету, зміст і основні принципи обліку і аналізу 

зовнішньоекономічної діяльності; 

правові основи складання зовнішньоекономічного контракту та 

основні положення обліку і аналізу операцій з іноземною валютою, 

експортно-імпортних операцій та ін.; 

вміти: 
складати зовнішньоекономічний контракт та облікову картку до 

нього; 

вести облік курсових різниць, операцій з придбання та продажу 

іноземної валюти та експортно-імпортних операцій,  

виконувати оцінку ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства; 

аналізувати контракти, у тому числі складені іноземною мовою. 

Зміст 
навчальної 
дисципліни 

Модуль 1. Законодавчі та нормативні основи зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Модуль 2. Облік і аналіз валютно-фінансових операцій у 

зовнішньоекономічній діяльності 

Модуль 3. Облік і аналіз експортно-імпортних операцій 

Заходи та 
методи 
оцінювання 

Оцінювання модулів 1, 2 та 3 здійснюється за результатами 

екзамену у письмовій формі. Модулям, що контролюються під час 

екзамену, призначаються однакові модульні оцінки, що співпадають з 

екзаменаційною оцінкою.  

      Модульні оцінки, отримані студентом, можуть коригуватися у 

більшу сторону із додавання 1 додаткового балу за результатами його 
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участі у аудиторних заняттях та поточного контролю знань, 

здобутками у науковій діяльності за тематикою дисципліни.     

Оцінювання здійснюється за 12-бальною шкалою.  
 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

Ч  в е р т ь  
Усього 

3 

Усього годин за навчальним планом, у т.ч.  90 90 

Аудиторні заняття 32 32 

з них: 

- лекції 

16 16 

- практичні заняття 16 16 

Самостійна робота 58 58 

у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 

16 16 

- підготовці до заходів модульного контролю 9 9 

- опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 

33 33 

Семестровий контроль Екзамен Екзамен 
 

 

 
 

Специфічні 
засоби 
навчання 

Навчальний процес за дисципліною не передбачає використання 

специфічних засобів навчання. 

Навчально-
методичне 
забезпечення 

Основна література: 
1. Козик В.В. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посіб. – 3-тє 

вид., перероб. і доп. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор'єв, А.О. Босак, 

Я.С. Карп’як  – Львів: "Магнолія 2006", 2014. – 512 с.  

2. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / за заг. ред. 

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

доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/44799/1/ 

Book_2019_Kuznetsova_Oblik_ZED.pdf 

3. ACCA DipIFR (rus): Учебный курс по Международным стандартам 

финансовой отчетности / 5-е издание / Сокольская Р.Б., Чубарь О.А. – Днепр: 

ООО «Акцент ПП», 2020. – 548 с. 

4. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник /  

Г.О. Король, Н.Г. Шпанковська, Р.Б.Сокольська та ін.; За ред. д.е.н., проф. 

К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 172 с. 

5. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних 

ситуацій, ділова гра на прикладі металургійного підприємства: Навч. посібник / 

За ред. д.е.н., проф. К.Ф. Ковальчука. – К.: «Вид-во «Центр учбової 

літератури», 2012. – 328 с. 

Додаткова література: 
1. Бухгалтерский учет, контроль и анализ: социальные ориентиры. 

Монография / Под ред. Ф.Ф. Бутынца. – Житомир: ЖГТУ, 2008. – 484 с. 

2. Валютні операції: порядок здійснення та облік. – Харків: Фактор, 2008. – 

256 с. 

3. Облік зовнішньоекономічної діяльності. Частина І. Законодавчі та 

нормативні основи зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч. 

посібник / Г.О.Король, Р.Б.Сокольська, О.Г.Негода, В.Д.Зелікман. – 

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 44 с. 

4. Облік зовнішньоекономічної діяльності. Частина ІІ. Практичні аспекти 

ведення обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч. посібник 
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/ Г.О.Король, Р.Б.Сокольська, О.Г.Негода, В.Д.Зелікман. – Дніпропетровськ: 

НМетАУ, 2010. – 60 с. 

Інтернет-джерела: 
1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” № 959-ХІІ від 

16.04.91 р., із змінами // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? 

page=1&nreg=959-12 

2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні” № 996 – XIV від 16.07.1999 р., із змінами // 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-146 

3. Податковий кодекс України // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show 

/2755-17 

4. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 р., із змінами 

// http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15 

5. Митний кодекс України № 92-IV від 11.07.2002 р. із змінами 

// http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=92-15 

 
 

 


