АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОБЛІК І АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
В Україні з розвитком ринкової економіки розширюються економічні
зв’язки з іншими державами світу, що сприяє подальшому розвитку
зовнішньоекономічної діяльності. Нині зовнішньоекономічна діяльність
становить перспективний аспект господарювання, що сприяє гармонійному
поєднанню інтересів держави в досягненні політичної й економічної
незалежності з інтересами підприємств щодо максимізації прибутку та
відповідного його перерозподілу.
Кожне підприємство здійснює розрахунки та інші операції з
підприємствами інших держав. Тому дисципліна “Облік і аналіз
зовнішньоекономічної діяльності” дає можливість студентам опанувати
методичні прийоми, вивчити зовнішньоекономічну діяльність, здобути
знання, навички та певний досвід в організації і веденні обліку
зовнішньоторговельних операцій.
Мета вивчення дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності”
— здобути вміння і навички організації та ведення бухгалтерського обліку
господарської діяльності, пов’язаної із зовнішньоекономічною діяльністю,
засвоїти комплекс теоретичних знань; ознайомитися з основними
нормативними
актами,
інструктивними
документами
з
питань
бухгалтерського обліку основних зовнішньоторговельних та інших операцій.
До основних завдань обліку і аналізу зовнішньоекономічної діяльності
належать такі:
- забезпечення керівництва підприємства та інших користувачів
достатньою і правдивою інформацією, необхідною для прийняття рішень;
- вивчення методів і технології обліку найпоширеніших фінансових і
господарських операцій, що застосовуються в зовнішньоекономічних
відносинах
суб’єктів
господарювання
України
із
зарубіжними
контрагентами; формування вміння документального забезпечення та
відображення зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків
бухгалтерського обліку.
Предмет дисципліни становлять фінансово-господарські операції в
зовнішньоекономічних відносинах.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати:
- сутність валютного регулювання і валютного контролю та їх вплив на
організацію обліку;

- принципи
формування
бухгалтерської
інформації
про
зовнішньоекономічні операції з метою визначення собівартості продукції
(робіт, послуг) ;
- правила та методи відображення у бухгалтерському обліку експортноімпортних операцій;
- методику і техніку обліку та аналізу найпоширеніших фінансових та
господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних
відносинах суб’єктів господарювання України з іноземними контрагентами;
- методи бухгалтерського, економіко-математичного аналізу облікової
інформації з метою прийняття управлінських рішень;
- функції бухгалтерів-аналітиків по підготовці інформації для
планування і управління.
вміти:
документально забезпечувати та відображати зовнішньоекономічні
операції у системі рахунків бухгалтерського обліку;
аналізувати основні показники ефективності зовнішньоекономічної
діяльності;
користуватися інформаційною базою бухгалтерського обліку для
прийняття управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічних відносин.

