Розширений план лекцій
з дисципліни «ОБЛІК І АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
лекційних годин – 30
Викладач – Кірсанова В.В.
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗЕД, ЩО
ОБУМОВЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ОБЛІКУ
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКУ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
Лекція № 1 Загальні положення обліку зовнішньоекономічних операцій
1.1.Предмет та основні завдання дисципліни.
1.2.Первинні документи обліку ЗЕД.
1.3.Регулювання обліку ЗЕД
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Лекція № 2 Особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку
2.1. Облік учасників ЗЕД.
2.2.Реєстрація зовнішньоекономічних договорів
2.3.Лізензування та квотування у зовнішньоекономічної діяльності.
2.4. Форми розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3 ПОНЯТТЯ ВАЛЮТНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ОПЕРАЦІЙ З
НИМИ
Лекція № 3 Облік курсових різниць
3.1.Визначення основних понять. Поняття про валютні цінності
3.2.Курсові різниці: поняття, порядок, визначення та відображення в обліку.
Лекція № 4 Облік на рахунках в банку в іноземній валюті
3.3.Види рахунків в банках в іноземній валюті: види, порядок відкриття, відображення
операцій в бухгалтерському обліку.
3.4. Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті
3.5.Порядок відображення операцій в іноземній валюті.
Лекція № 5 Облік операцій купівлі - продажу валюти та готівкової валюти
3.6.Облік купівлі іноземної валюти
3.7.Облік продажу іноземної валюти
3.8.Операції з готівковою іноземною валютою та відображення іх в бухгалтерському
обліку.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4 МИТНІ ПРОЦЕДУРИ ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ
МИТНОЇ ВАРТОСТІ
Лекція № 6 Документальне оформлення експортно-імпортних операцій
4.1.Документальне забезпечення експортно-імпортних операцій.
4.2.Обмеження строків розрахунків за експортно-імпортними операціями.
Лекція № 7 Митні платежі
4.3.Види мита та митних платежів
4.4.Порядок визначення та нарахування акцизного збору.
4.5.Порядок визначення та нарахування ПДВ.
4.6.Відповідальність за порушення при здійсненні ЗЕД.

СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ В
ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5 ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ
Лекція № 8 Облік операцій з експорту товарів, робіт, послуг
5.1.Види експортних операцій.
5.2.Формування вартості експортних товарів .
5.3.Бухгалтерський облік операцій з експорту товарів [ продукції] за умови прямого
виходу підприємства на зовнішній ринок.
5.4.Облік операцій з експорту робіт, послуг.
5.5.Облік авансів, одержаних від іноземних покупців.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 6 ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ІМПОРТУ
Лекція № 9 Облік операцій з імпорту товарів, робіт, послуг
6.1.Бухгалтерський облік операцій з імпорту товарів [ продукції] за умови прямого виходу
підприємства на зовнішній ринок.
6.2.Оподаткування імпортних операцій.
6.3.Особливості обліку імпорту робіт, послуг.
6.4.Облік авансів, сплачених іноземному постачальнику.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 7 ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ВАЛЮТНОФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Лекція № 10 Облік інвестиційних операцій та валютно-фінансових операцій
7.1.Облік лізингових операцій.
7.2.Облік валютних операцій, пов’язаних з формуванням та рухом статутного капіталу.
7.3.Особливості відображення у бухгалтерському обліку кредитних операцій.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 8 АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КРАЇНИ, РЕГІОНУ, ГАЛУЗІ
Лекція № 11 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності країни, регіону, галузі
8.1.Абсолютні та відносні показники.
8.2.Показники структури.
8.3.Показники інтенсивності міжнародної торгівлі.
8.4.Показники ефективності зовнішньоекономічної діяльності.
8.5.Оцінка стабільності зовнішнього ринку.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 9 АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Лекція № 12 Аналіз динаміки операцій з експорту та імпорту та виконання зобов’язань за
контрактами
9.1.Аналіз виконання зобов’язань з експортних та імпортних операцій.
9.2.Аналіз динаміки експорту та імпорту.
9.3.Аналіз якості та конкурентоспроможності експортних та імпортних товарів.
Лекція № 13 Аналіз ефективності використання коштів у ЗЕД.
9.4.Аналіз обороту коштів у товарах.
9.5.Аналіз обороту коштів у розрахунках.
9.6. Аналіз накладних витрат при експорті та імпорті товарів.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 10 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Лекція № 14 Аналіз ефективності експортно-імпортних операцій
10.1.Валютна ефективність експорту та імпорту.
10.2.Економічна ефективність зовнішньоекономічних операцій.
10.3.Показники ефекту експорту та імпорту.

Лекція № 15 Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів на ефективність
зовнішньоторговельних операцій
10.4.Вплив умов платежу
на розрахунок
показників
ефекту та ефективності
зовнішньоторгової операції.
10.5.Вплив валютних курсів на ефективність експорту та імпорту.
10.6.Ефективність придбання та використання імпортного обладнання.

