
ОБЛІК І АНАЛІЗ ЗЕД

Тип дисципліни вибіркова
Освітній рівень Другий (.магістерськийі)
Мова навчання Українська
Семестр Третій
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 3,0
Форми навчання, для яких читається дисципліна Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти визначати зміни у правилах обліку 
зовнішньоекономічних операцій; здійснювати облік валютно-фінансових операцій; 
аналізувати зміст основних форм розрахунків та здійснювати облік розрахункових та 
бартерних операцій; застосовувати методи економічного аналізу при оцінці результатів ЗЕД; 
давати оцінку фінансовим результатам підприємства-суб’єкта ЗЕД; аналізувати фінансовий 
стан підприємств-суб’єктів ЗЕД з метою прийняття управлінських рішень, спрямованих на 
поліпшення фінансового стану за звітний період.

Зміст навчальної дисципліни Теоретичні засади обліку зовнішньоекономічної діяльності. 
Облік імпортно-експортних операцій. Облік валютних операцій. Облік розрахункових 
операцій. Облік операцій з давальницькою сировиною. Облік бартерних операцій. Зміст, 
завдання та методи аналізу ЗЕД. Аналіз та оцінка ефективності експортно-імпортних 
операцій. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства-суб’єкта ЗЕД.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  16 год., практичні заняття -  16 год., самостійна 
робота -  58год., разом -  90 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: залік - 1 семестр.

Навчальні ресурси:

1.Засадний Б.А. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. -  К.: Кондор, 2015. -  286 с.
2. Карпушенко М.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / М.Ю. 
Карпушенко. -Харків: Х.Н.У.М.Е. - 2 0 1 4 .- 8 0  с.
3. Ковальчук, Т.Е. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / Т.Г. 
Ковальчук. -  Київ: Ліра-К, 2018. -  216 с.
4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник. -  Львів: «Магнолія», 
2 0 1 8 .-2 2 4  с.
5. Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств: 
підручник / Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка. -  Київ: ДКС центр, 2013. 
-3 4 8  с.
6. Хрупович С.Є. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник. -  
Тернопіль, 2 0 1 7 .- 137 с.
7. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний університет» 
http://library.iapm.edu.ua
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