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АНОТАЦІЯ КУРСУ

Курс «Зовнішньоекономічна діяльність» допоможе вам розібратися з :

✓особливостями застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в 

умовах проведення зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 

✓підходами до організації обліку ЗЕД-операцій; 

✓відображенням змісту операцій, притаманних зовнішньоекономічній 

діяльності на рахунках обліку, вільному орієнтуванню у номенклатурі 

плану рахунків, визначенням результату діяльності за даними обліку;

✓проведенням аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

та виявленням ризиків.



МЕТА КУРСУ: ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРАКТИЧНИХ
ЗНАНЬ З ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ
ОПЕРАЦІЙ, НАБУТТЯ СИСТЕМНИХ ЗНАНЬ І НАВИЧОК ЩОДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕД

Компетентності Результати навчання

Здатність до відображення 

інформації про господарські 

операції суб’єктів господарювання в 

обліку, їх систематизації, 

узагальнення.

Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської 

діяльності підприємств.

Застосовувати знання права та 

податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів 

господарювання.

Розуміти місце і значення облікової системи в 

інформаційному забезпеченні користувачів облікової 

інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, 

економічної і екологічної відповідальності підприємств.

Здатність підтримувати належний 

рівень економічних знань та постійно 

підвищувати свою професійну 

підготовку

Розуміти особливості практики здійснення обліку, 

аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності 

підприємств різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів економічної 

діяльності



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної 
економіки

ТЕМА 2. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

ТЕМА 3. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності

ТЕМА 4. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування 
зовнішньоекономічної діяльності

ТЕМА 5. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку

ТЕМА 6. Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності

ТЕМА 7. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

ТЕМА 8. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування


