
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код:  37; 

2. Назва: Облік ЗЕД; 

3. Тип: обов’язковий ; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2-й; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3-й (навчання за скороченими навчальними планами, 

інтегроване); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  
Левицька С.О., доктор економічних наук, професор. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування 

діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та 

видів економічної діяльності  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Бухгалтерський облік, 

Фінансовий облік 1, Фінансовий облік 2, Облікова політика.  
      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Облік у банках, Облік і звітність суб’єктів  малого підприємництва. 

12. Зміст курсу: Особливості регулювання та обліку операцій зовнішньоекономічного характеру 

для підприємств. Види та класифікація іноземних валют. Курсові різниці в операціях з іноземною 

валютою. Облік розрахункових операцій підприємства в іноземній валюті. Облік імпортних та 

експортних операцій підприємства в сучасних умовах ведення бізнесу. Методика підготовки 

фінансової звітності за показниками проведення операцій в іноземній валюті. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755–VI. Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 15.11.2018).  

2. Про зовнішньоекономічну діяльність:  Закон України від  16.04.1991 № 959-XII (зі змінами від 

17 січня 2019 року N 2672-VIII).  URL:  http: // zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.02.2019). 

3. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон 

України від 05.04.2007  N877-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16 (дата звернення: 

20.04.2019). 

4. Тюріна Н. М., Карвацька Н. С. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний 

посібник. Київ, «Центр учбової літератури», 2016. 407 с. 

5. Руденко Л. Г. Виклики і загрози просторового розвитку України на шляху до євроінтеграції / Л. 

Г. Руденко, С. А. Лісовський, Є. О. Маруняк. Український географічний журнал. 2016, № 1. С. 41-

46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UGJ_2016_1_9 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (50 балів): залік тестовий, в кінці   семестру.  

Поточний контроль (50 балів): тестування (Модуль - 1, Модуль - 2), опитування, підготовка 

індивідуальних науково-практичних робіт. 

16. Мова викладання: державна мова (українська). 

 

                                  Розробник:                                                    Левицька С.О. 
                                  Завідувач кафедри                                       Позняковська Н.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COURSE DESCRIPTION 

 

1. Course code:______. 

2. Course title: Accounting for external economic activity. 

3. Type: Obligatory. 

4. Level of higher education: I (Bachelor's degree). 

5. Year of study: 2 (second). 

6. Semester: 3 (third). 

7. Number of ECTS credits allocated: 3,0. 

8. Name of lecturer, scientific degree, position. Svitlana Levytska, D. Sc. Economics, professor 

of the National University of Water and Environmental Engineering. 

9. Learning outcomes. As a result of studying this discipline the student must be able: 
to understand the peculiarities of accounting, analysis, control, audit and taxation practices of 

enterprises of different types of ownership, organizational and legal forms of economic activity and types 

of economic activity 

10. Method of education: stationary form of education, correspondence courses. 
11. Required previous courses: Accounting, Financial Accounting 1, Financial Accounting 2, 

Accounting Policy of the Enterprise. 
Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Accounting in banks, 

Accounting and reporting for subjects of small business. 
12. Course content: Features of regulation and accounting  for foreign economic natureoperations 

of  enterprises. Types and classification of foreign currencies. Changes of Exchange rate  for operations 

with foreign currency. Accounting of settlement operations  in foreign currency for the enterprise. 

Accounting of import and export operations of the enterprise in modern business conditions. 

Methodology of preparing financial statements indicators for operations in foreign currency. 
13. Recommended reading: 

1. Tax Code of Ukraine: Law of Ukraine of December 02, 2010 No. 2755–VI. Information of the 

Verkhovna Rada of Ukraine (VRU), 2011, No. 13-14, No. 15-16, No. 17, section112. Available 

at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (accessed 16.04.2018). 

2. About foreign economic activity:  Law of Ukraine of April 16, 1991, No.959-XII (with changes 

from  January 17, 2019, No. 2672-VIII).  Available at: http: // zakon.rada.gov.ua . 

3. About the Basic Principles of State Supervision (Control) in the Field of Economic Activity: Law 

of Ukraine of April 05, 2007, No. 877-V. Available at:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16  

(accessed 08.02.2019). 

4. Tyurina N. M., Karvatka N. S. Foreign-economic activity of the enterprise: manual. Kiev, 

«Center for Educational Literature», 2016. 407 p. 

5. Rudenko L.G. Challenges and threats of spatial development of Ukraine on the way to European 

integration / L. G. Rudenko, S. A. Lisovsky, E. O. Marunyak. Ukrainian Geographic Magazine.2016, No. 

1. P. 41-46. Available at:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/UGJ_2016_1_9 (accessed 10.04.2018). 

14. Planned learning activities and teaching methods: 
18 lectures hours, 14 practical lessons hours, 58 independent work hours. Together - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, implementation of business games, case studies, individual 

research assignments, use of multimedia. 

15. Assessment methods and criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final test (50 points): individual work - the result of the independent completion of the business 

game ; preparation of a scientific and practical seminar (on topics of lectures) report; attendance at lecture 

classes; test after completion of the course (based on the result of the points scored). 

Current control (50 points): testing, questioning, module control (testing, practical tasks). 

16. Language of teaching: the state language (Ukrainian). 

 

                             Developer:                                           Svitlana Levytska                                  

                          Head of the department:                        Natalya Poznyakovska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


