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Вивченню дисципліни має передувати вивчення дисциплін "Бухгалтерський
облік в управлінні підприємством" і "Стратегічний аналіз"
формування системи знань з організації та методики обліку і аналізу
зовнішньоекономічної діяльності
Загальні:
- ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
- ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті.
- ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп
різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
Спеціальні (фахові):
- СК02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати
діяльність його виконавців у відповідності з вимогами законодавства та
менеджменту підприємства.
- СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи
щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових
розрахунків.
- СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та
впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу,
аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.
- СК11. Здатність здійснювати обліково-аналітичну діяльність з урахуванням
процесів глобалізації та інтернаціоналізації бізнесу.
- СК12. Здатність враховувати особливості характеристик суб’єктів
господарської діяльності при організації та здійсненні обліку і розрахунків
з оподаткування.
Програмні
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
результати навчання 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, експортноімпортних 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, бартерних операцій та операцій з
давальницькою сировиною;
- виконувати оцінку ефективності зовнішньоекономічної діяльності
підприємства;
- аналізувати контракти, у тому числі складені іноземною мовою.
Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів навчання:
- ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і
професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання
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Зміст навчальної
дисципліни

Заходи та методи
оцінювання

щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.
- ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації
за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб
управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.
- ПР04. Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і
координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб
менеджменту суб’єктів господарювання.
- ПР05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та
пояснювати застосовувати методики підготовки і надання облікової
інформації для потреб управління суб’єктом господарювання.
- ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в
управлінні підприємством, надавати консультацій управлінському
персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.
- ПР07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та
іншої звітності суб’єктів господарювання.
- ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними
стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні,
оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття
управлінських рішень.
- ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для
формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.
- ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту,
аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну
діяльність та господарську практику.
- ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників,
менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у
сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
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.
Модуль 4. Облік і аналіз інших операцій у зовнішньоекономічній діяльності.
Оцінювання модулів 1 – 4 здійснюється за результатами виконання чотирьох
модульних контрольних робіт у тестовій формі.
Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою.
Семестрова оцінка визначається як середнє арифметичне модульних оцінок
1 – 4 модулів.
Підсумкова оцінка навчальної дисципліни визначається як середнє
арифметичне чотирьох модульних оцінок за 12-бальною шкалою.

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах
Усього годин за навчальним планом, у тому числі:
Аудиторні заняття, з них:
Лекції
Лабораторні роботи
Практичні заняття
Семінарські заняття
Самостійна робота, у тому числі при:
підготовці до аудиторних занять
підготовці до модульного контролю
виконанні курсових проектів (робіт)
виконанні індивідуальних завдань
опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях
Заходи модульного контролю
Захід семестрового контролю
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Усього
120
32
16
8
8
0
88
16
12
0
0
60
Модульні
контр. роботи
Диф. залік

Чверті
2 або 3 або 4
120
32
16
8
8
0
88
16
12
0
0
60
Модульні
контр. роботи
Диф. залік

Специфічні
засоби навчання
Навчальнометодичне
забезпечення

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного обладнання,
специфічні засоби навчання не передбачені
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Ухвалено на засіданні групи забезпечення якості освітньо-професійної програми «Облік і аудит»
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування (Протокол
№ 03-м/19-20 від 4.05.2020 р.).
Гарант освітньої програми, доцент Тетяна Акімова
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