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Тема та стислий зміст практичного заняття
1.Особливості відображення
інформації в системі бухгалтерського обліку
1. Облік учасників ЗЕД.
2.Реєстрація зовнішньоекономічних договорів
3.Лізензування та квотування у
зовнішньоекономічної діяльності.
4. Форми розрахунків за
зовнішньоекономічними контрактами.
2.Поняття валютних цінностей та
операцій з ними
1.Класифікація валют.
2.Поняття та види валютного курсу.
3.Поняття курсових різниць , правила їх
визначення та обліку.
4.Сумові різниці та правила їх обліку.
5.Види валютних рахунків.
6.Облік купівлі іноземної валюти.
7.Облік продажу іноземної валюти.
3. Митні процедури та порядок формування
митної вартості
1.Види цін
в зовнішньоекономічної
діяльності.
2.Порядок формування цін.
3.Види мита та митних платежів.
4.Документальне забезпечення експортноімпортних операцій.
5.Обмеження
строків
розрахунків
за
експортно-імпортними операціями.
4.Облік операцій з експорту
1.Види експортних операцій.
2.Формування вартості експортних товарів .
3. Експортні ліцензії.
4.Бухгалтерський облік операцій з експорту
товарів [ продукції] за умови прямого виходу
підприємства на зовнішній ринок.
5.Бухгалтерський облік операцій з експорту
товарів [ продукції] за умови прямого виходу
підприємства на зовнішній ринок.
6.Облік операцій з експорту робіт, послуг.
7.Облік авансів, одержаних від іноземних
покупців.
5.Облік операцій з імпорту
1.Загальні засади здійснення імпортних
операцій.
2.Бухгалтерський облік операцій з імпорту

Мета заняття
Вивчення порядку постановки на
облік учасників ЗЕД, реєстрації
контрактів, видів ліцензій та
сертифікатів для здійснення
ЗЕД,
найпоширених
форм
розрахунків за контрактами.
Вивчення основних положення
П[ С] БО 21
«Вплив змін
валютних курсів», особливостей
обліку купівлі та продажу
валюти, опанування методики
обліку операцій на валютних
рахунках у банку.

Вивчення структури, порядку
формування
цін,
придбати
навички розрахунку митних
платежів
та
порядку
їх
документального відображення
та сплати.
Опанування
нормативних
положень щодо структури та
змістовної частини контрактів
ЗЕД.
Опанування
особливостей
обліку експортних операцій
товарів.

Опанування особливостей обліку
імпортних операцій .
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товарів [ продукції] за умови прямого виходу
підприємства на зовнішній ринок.
3.Оподаткування імпортних операцій.
4.Особливості обліку імпорту робіт, послуг.
5.Облік авансів, сплачених іноземному
постачальнику.
6. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності
підприємства
1.Аналіз виконання зобов’язань з експортних
та імпортних операцій.
2.Аналіз динаміки експорту та імпорту.
3.Аналіз якості та конкурентоспроможності
експортних та імпортних товарів.
4.Аналіз обороту коштів та товарів.
7. Аналіз ефективності
зовнішньоекономічної діяльності
підприємства
1.Визначення та аналіз валютної ефективності
експорту та імпорту.
2. Визначення та аналіз економічної
ефективності
зовнішньоекономічних
операцій.
3. Визначення та аналіз показників ефекту
експорту та імпорту.

Оволодіння методикою аналізу
виконання зобов’язань, динаміки
експорту та імпорту, аналізу
якості
та
конкурентоспроможності
товарів.
Оволодіння методикою аналізу
ефективності ЗЕД підприємства.
Вміти знаходити, обробляти та
використовувати
об’єктивну
статистичну
інформацію
відповідно до обраного напряму
досліджень; формувати запити
на
отримання
статистичної
інформації.

