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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни Облiк i аналiз зовнiшньоекономiчної дiяльностi 

Шифр та назва 

спеціальності 

Загальноакадемічна база вибіркових дисциплін 

Назва освітньої 

програми 

__ 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна циклу загальної підготовки  

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 

Терміни вивчення 

дисципліни 

2 семестр (ІІІ та ІV чверті)  

Назва кафедри, яка 

викладає дисципліну 

Обліку і аудиту 

Провідний викладач 

(лектор) 

Канд. екон. наук, доцент Сокольська Рената Борисівна 

E-mail: sokolska.kaf-oa@email.ua, кімн. Б-405 

Мова викладання Українська 

Передумови 

вивчення дисципліни 

Вивченню дисципліни має передувати вивчення дисциплін освітньо-

професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Мета навчальної 

дисципліни 

Формування системи знань з організації та методики обліку і аналізу 

зовнішньоекономічної діяльності 

Компетентності, 

формування яких 

забезпечує 

навчальна 

дисципліна 

Загальні: 

− здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

− здатність працювати в міжнародному контексті; 

− здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

Спеціальні (фахові): 

− здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність 

його виконавців у відповідності з вимогами законодавства та менеджменту 

підприємства; 

− здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових 

розрахунків; 

− здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і 

оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства; 

− здатність здійснювати обліково-аналітичну діяльність з урахуванням 

процесів глобалізації та інтернаціоналізації бізнесу; 

− здатність враховувати особливості характеристик суб’єктів господарської 

діяльності при організації та здійсненні обліку і розрахунків з оподаткування. 
Програмні 

результати навчання 

В 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, 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: 

− вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний 

рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо 

комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління; 
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− 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; 

− уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб 

менеджменту суб’єктів господарювання; 

− володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати 

застосовувати методики підготовки і надання облікової інформації для 

потреб управління суб’єктом господарювання; 

− визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати консультацій управлінському 

персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації; 

− розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої 

звітності суб’єктів господарювання; 

− формувати фінансову звітність за національними та міжнародними 

стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, 

оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття 

управлінських рішень; 

− збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських 

рішень; 

− застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, 

контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність 

та господарську практику; 

− готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

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. 

Модуль 4. Облік і аналіз інших операцій у зовнішньоекономічній діяльності. 
Заходи та методи 

оцінювання 

Оцінювання модулів 1 – 4 здійснюється за результатами виконання чотирьох 

модульних контрольних робіт у тестовій формі. 

Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою.  

Підсумкова оцінка (в т.ч. семестрова) навчальної дисципліни визначається як 

середнє арифметичне чотирьох модульних оцінок за 12-бальною шкалою. 

 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах Усього Чверті   
3 4 

Усього годин за навчальним планом, у тому числі: 120 60 60 

Аудиторні заняття, з них: 32 16 16 

Лекції 16 8 8 

Лабораторні роботи - - - 

Практичні заняття 16 8 8 

Семінарські заняття - - - 

Самостійна робота, у тому числі при: 88 44 44 

підготовці до аудиторних занять 16 8 8 

підготовці до модульного контролю 12 6 6 

виконанні курсових проектів (робіт) - - - 

виконанні індивідуальних завдань - - - 

опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 
60 30 30 

Заходи модульного контролю Модульні 

контр.роботи 

Модульні 

контр.роботи 

Модульні 

контр.роботи 

Захід семестрового контролю Диф. залік - Диф. залік 
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Специфічні 

засоби навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного обладнання, 

специфічні засоби навчання не передбачені 

Навчально-

методичне 

забезпечення 

Основна література: 

1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” № 959-ХІІ від 16.04.91 р., 

із змінами // http://zakon.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://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=996-146 

3. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” № 

185/94-ВР від 23.09.1994 р., із змінами // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=185%2F94-%E2%F0 

4. Закон України “Про режим іноземного інвестування” № 93/96-ВР від 

19.03.1996 р., із змінами // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=93%2F96-%E2%F0 

5. Закон України “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у 

галузі зовнішньоекономічної діяльності” № 351-XIV від 23.12.1998 р., із 

змінами // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=351-14 

6. Податковий кодекс України // http://zakon.rada.gov.ua/laws/show /2755-17 

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

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

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

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

9. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку // 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi 

10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, 

затверджена наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 р., 

із змінами // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0893-99 

11. Інкотермс. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної 

торгової палати від 16.09.2010 // http://pact.com.ua/incoterms.html 

12. 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. 

Додаткова література: 

1. 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. – Дніпропетровськ: «Пороги», 2010. – 398 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 / Г.О.Король, Р.Б.Сокольська, О.Г.Негода, В.Д.Зелікман. – 

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 60 с. 

5. Періодичні видання «Податки та бухгалтерський облік», «Все про 

бухгалтерський облік», «Баланс», «Дебет-кредит» та ін. 

Інтернет-джерела: 

1. Бухгалтер 911 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://buhgalter911.com/ 

2. Бухгалтер 24 – Інформаційний бізнес портал. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.buh24.com.ua/ 

 

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 


