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 ВСТУП 
 

Міжнародне економічне співробітництво є одним із головних чинників 
впливу на рівень розвитку економіки кожної окремої країни і світового прогресу в 
цілому. Складовим елементом такого співробітництва є зовнішньоекономічна 
діяльність (ЗЕД) суб’єктів господарювання різних країн. 

Суб’єктами ЗЕД в Україні можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, їх 
об’єднання, спільні підприємства, філії та представництва іноземних суб’єктів 
господарської діяльності, інші  суб’єкти господарської діяльності, передбачені 
Законом України, які мають постійне місцезнаходження на території України. Для 
них важливим є знання особливостей комерційних операцій та правил укладання 
контрактів, сучасних підходів до операцій з обліку ЗЕД, які базуються на 
економічному обґрунтуванні кожної операції, оцінці ефекту й ефективності їх 
здійснення.  

У процесі вивчення теоретичних положень та вирішення практичних завдань 
з дисципліни “Облік ЗЕД” здобуваються знання у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є фінансово-господарські 
операції в зовнішньоекономічних відносинах. 

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної 
діяльності» базується на таких дисциплінах як бухгалтерський облік, фінансовий 
облік, управлінський облік, облікова політика підприємства, облік і звітність в 
оподаткуванні, інформаційні системи і технології в обліку і аудиті, аудит та 
інших. Теоретичною та методологічною основою курсу є економічна теорія та 
діалектичний метод пізнання суспільства, що дозволяє розглядати питання 
організації зовнішньоекономічної діяльності на наукових засадах як 
напрацьованих протягом усього її розвитку, так і сучасних досягненнях науки та 
практики, включаючи подальший розвиток зовнішньоекономічної діяльності 
відповідно до змін законодавчо-нормативної бази. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 

1. Загальні засади експортно-імпортної діяльності, облік валютних операцій. 
2. Облік зовнішньоекономічних операцій. 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАНЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦПЛІНИ 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної 
діяльності» є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних 
навичок з обліку зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій. 

 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Облік 

зовнішньоекономічної діяльності» є:  
• вивчення методів і технології обліку найпоширеніших фінансових та 

господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах 
суб’єктів господарювання України з іноземними контрагентами; 

• набуття вмінь документального забезпечення та відображення 
зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку. 

 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
• законодавчу базу, що регулює порядок ведення ЗЕД; 
• порядок укладення та підписання договорів ЗЕД; 
• установлені терміни та особливості проведення зовнішньоекономічних 

розрахунків; 
• особливості оподаткування зовнішньоекономічних операцій; 
• методику документування операцій ЗЕД і їх відображення в системі 

рахунків бухгалтерського обліку; 
• права, обов'язки і відповідальність підприємства і його посадових осіб в 

сфері обліку ЗЕД; 
• особливості звітності із ЗЕД; 
вміти : 
• здійснювати реєстрацію суб’єктів ЗЕД; 
• оформити контракт ЗЕД та вести облік договірних зобов’язань; 
• відображати в обліку операції з валютними цінностями; 
• складати документи для проведення міжнародних розрахунків та 

відображати в обліку розрахунки різними формами; 
• відображати в обліку експортно-імпортні операції та інші операції у сфері 

ЗЕД; 
• приймати власні оптимальні рішення в сфері обліку ЗЕД з урахуванням 

об'єктивних і суб'єктивних чинників; 
• організовувати облік ЗЕД на підприємстві; 
• володіти сучасними методами підготовки облікових і управлінських звітів. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3,5 кредити 

ECTS. 
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2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКСПОРТНО-

ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ 
Тема 1. Теоретичні і правові основи зовнішньоекономічної діяльності та 

обліку 
Основні причини розвитку зовнішньоекономічних зв’язків країни. Структура 

зовнішньоекономічних зв’язків. Поняття, види та об’єкти обліку 
зовнішньоекономічної діяльності. Методи здійснення експортно-імпортних 
операцій. Торгово-посередницькі операції. Переваги і недоліки при збуті 
продукції через торгівельних посередників. Види посередників залежно від 
характеру взаємовідносин підприємства і торгівельного посередника. Способи 
винагороди посередників. Завдання бухгалтерського обліку 
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Принципи, на яких базується система 
ЗЕД в Україні. Суб'єкти ЗЕД та порядок їх реєстрації. Нормативно-правове 
забезпечення бухгалтерського обліку ЗЕД. Особливості організації бухгалтерського 
обліку на підприємствах – суб’єктах ЗЕД. Особливості організації бухгалтерського 
обліку у розрізі відкриття окремих рахунків аналітичного обліку. Принципи 
оподаткування суб'єктів ЗЕД. Державне регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності. Органи державного регулювання ЗЕД. Правові режими. Національний 
режим, режим найбільшого сприяння, спеціальний режим. Валютне регулювання 
і валютний контроль. Мито. Нетарифне регулювання. Ліцензування та квотування 
ЗЕД. 

Тема 2. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення 
інформації в системі бухгалтерського обліку  

Зовнішньоекономічний договір (контракт). Функції, що повинен виконувати 
ЗЕД-договір. Контракт міжнародної купівлі-продажу. Контракт разового 
постачання. Контракт на постачання комплектного устаткування. Контракти з 
періодичною поставкою. Контракт з оплатою у грошовій і в товарній формі. 
Попередній контракт. Термінові контракти. Етапи підготовки до укладання 
контракту. Фактори, що вивчаються під час підготовки зовнішньоторговельного 
контракту. Порядок укладання та виконання договорів купівлі-продажу. 
Погодження умов ЗЕД-договору сторонами з функціональними підрозділами 
своєї організації. Законодавчі та нормативні акти України, що регулюють питання 
форми, порядку складання і виконання зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів). Зміст і структура зовнішньоекономічного договору (контракту): 
преамбула; предмет договору; кількість та якість товару, обсяги виконання робіт, 
надання послуг; базисні умови поставки товарів; ціна та загальна вартість 
договору (контракту); умови платежів; умови здавання (приймання) товару (робіт, 
послуг); пакування та маркування товару; форс-мажорні обставини; санкції та 
рекламації; урегулювання спорів. Вибір і відображення в контракті базисних умов 
поставки. “Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів”, або правила 
“Інкотермс”. Тлумачення умов поставок за правилами “Інкотермс-2010”. Порядок 
реєстрації зовнішньоекономічного контракту. 
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Тема 3. Міжнародні розрахунки та їх облік у зовнішньоекономічній 
діяльності підприємств України 

Сутність і способи розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності. Форми 
міжнародних розрахунків та їх облік: 

1. Розрахунки банківським переказом. 
2. Акредитивна форма розрахунків. 
3. Інкасова форма розрахунків. 
4. Розрахунки у формі відкритого рахунка. 
5. Розрахунки за допомогою чеків. 
6. Розрахунки за допомогою векселів. 
7. Факторингові операції. 
 
Тема 4. Загальні засади експортно-імпортних операцій 
Світові ціни та їх класифікація. Довідкові ціни. Розрахункові ціни. Ціни 

статистики зовнішньої торгівлі. Біржові котирування. Ціни фактичних угод і 
контрактів. Способи фіксації цін. Знижки на ціни: бонусні знижки, тимчасові 
знижки, дилерські знижки, кількісні знижки, «сконто», спеціальні знижки. 
Контрактна, фактурна, митна та облікова вартість у експортно-імпортних 
операціях. Методи ціноутворення. Види митних платежів – порядок нарахування 
та сплати: митні збори; мито; єдиний збір, що стягується в пунктах перетину митного 
кордону України; акцизний податок; ПДВ. Митне оформлення та митний контроль 
при здійсненні експортно-імпортних операцій. 

 
Тема 5. Облік валютних операцій у зовнішньоекономічній діяльності 
Нормативно-правові документи, що регулюють валютні операції учасників 

ЗЕД. Визначення операцій з валютними цінностями та операцій в іноземній 
валюті. Склад валютних цінностей у відповідності до Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність». Умови виконання операцій в іноземній валюті. 
Вільноконвертована валюта та валюта з обмеженою конвертованістю. Побудова 
класифікатора іноземних валют. Рахунки в банках в іноземній валюті: види та 
порядок відкриття. Операції, які здійснюються з поточного рахунку в іноземній 
валюті юридичних осіб-резидентів. Відображення валютних засобів і операцій з 
ними у бухгалтерському обліку. Порядок ведення аналітичного і синтетичного 
обліку іноземної валюти. Облік іноземної валюти в касі. Визначення курсової 
різниці, об’єкти визначення курсових різниць. Монетарні та немонетарні статті 
балансу відповідно до П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Облік курсових 
різниць. Рахунки, що використовують для відображення позитивної чи негативної 
курсової різниці. Порядок відображення в обліку курсових різниць. Розрахункова 
різниця, яка виникає в операціях купівлі валюти між вільним та офіційним курсом 
НБУ, особливості її відображення в бухгалтерському обліку. Розрахунок 
балансової вартості іноземної валюти з метою податкового обліку. Методи 
визначення балансової вартості валюти в залежності від способу надходження 
валюти на підприємство.  

Класифікація операцій, які застосовують іноземну валюту: поточні 
торговельні операції; поточні неторговельні операції; операції, пов’язані з рухом 
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капіталу. Документація, що забезпечує кожний вид операцій. Правила придбання 
валюти на Міжбанківському валютному ринку України (МВРУ). Визначення 
загальної суми коштів у національній валюті, необхідної для придбання інвалюти. 
Порядок обліку розрахункової різниці між курсом МВРУ та офіційним курсом 
НБУ. Облік операцій придбання валюти. Заявка на продаж іноземної валюти. 
Відображення операцій продажу іноземної валюти в бухгалтерському обліку. 
Визначення курсової різниці у випадках його зміни на дату перерахування валюти 
для продажу та на дату зарахування гривневого еквіваленту на поточний рахунок. 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 

ОПЕРАЦІЙ 
Тема 6. Облік експортних операцій 
Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку експортних операцій. 

Вимоги, що висуваються до здійснення експортних операцій. Генеральні, разові і 
відкриті ліцензії для здійснення експортної діяльності. Вимоги, що висуваються 
до поміщення товарів у митний режим експорту. Терміни проведення розрахунків 
за експортними операціями. Штрафні санкції за порушення термінів. Контроль 
банку за експортними операціями. Особливості документального забезпечення 
митного оформлення експорту. Декларування експортних операцій. 
Характеристика товаросупровідних документів. Визначення митної вартості в 
залежності від умов поставки експортних товарів. Перелік супутніх послуг, які 
прямо пов’язані з експортом товарів. Підходи до оподаткування ПДВ в 
залежності від змісту експортної операції. Операції з експорту товарів та супутніх 
послуг з вивозом за кордон. Операції з експорту робіт, послуг з вивозом за 
кордон. Митний збір в експортних товарних операціях. Способи платежу 
податків, зборів і обов’язкових платежів. Бухгалтерський облік митних платежів. 
Відвантаження товарів іноземному покупцю за правилом першої події. Визнання 
та визначення суми доходу за експортними операціями. Облік операцій, якщо 
першою подією є одержання авансу в іноземній валюті; якщо першою подією є 
відвантаження продукції (товарів, робіт, послуг). 

 
Тема 7. Облік імпортних операцій 
Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку імпортних операцій. 

Загальна характеристика імпортних операцій. Термін здійснення імпортних 
операцій. Порядок здійснення контролю за імпортними операціями: попереднє 
декларування та попереднє повідомлення. Основні завдання бухгалтерського 
обліку імпортних операцій. Первісна вартість імпортних товарів відповідно до 
вимог стандарту 9 “Запаси”. Облік розрахунків за податковими платежами і 
зборами в операціях імпорту товарів. Об’єкти оподаткування ввезених на 
територію України товарів для акцизного збору та податку на додану вартість. 
Методика обчислення акцизного збору по товарах, що підлягають та не 
підлягають обкладенню митом. Порядок нарахування ПДВ при імпорті товарів. 

Відстрочка оплати ПДВ шляхом видачі податкового векселя. Процедура 
оформлення векселя. Бухгалтерські записи операцій з податковими векселями. 
Операції з обліку імпортних товарів на умовах оплати за фактом поставки. Облік 
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імпортних товарів на умовах перерахування авансу в іноземній валюті. 
Особливості податкового обліку операцій з імпорту товарів. Особливості 
документального забезпечення імпорту робіт, послуг. Особливості 
оподатковування імпортованих робіт, послуг. База оподатковування ПДВ імпорту 
робіт, послуг. Дата виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту. 

 
Тема 8. Облік бартерних (товарообмінних) операцій та операцій з 

давальницькою сировиною 
Поняття міжнародної товарообмінної операції. Товарообмінний (бартерний) 

договір як різновид обміну. Зміст бартерного договору. Бухгалтерський облік 
бартерних операцій. Визначення доходів від реалізації товарів, робіт за 
товарообмінними операціями. Визначення балансової вартості одержаних активів 
або витрат (по роботам, послугам). Особливості оподаткування бартерних 
операцій. 

Визначення давальницької сировини та операцій з нею у 
зовнішньоекономічної діяльності. Перелік операцій з переробки давальницької 
сировини відповідно до законодавства. Договір на переробку давальницької 
сировини у зовнішньоекономічної діяльності, його зміст. Документальне 
оформлення операцій з давальницькою сировиною. Особливості заповнення 
вантажної митної декларації. Особливості оподаткування операцій з 
давальницькою сировиною в залежності від виду операцій. Загальні принципи 
бухгалтерського обліку операцій з давальницькою сировиною. Облік у резидента-
виконавця в залежності від способу оплати послуг з переробки. 

Тема 9. Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій 
Поняття консигнаційних та комісійних операцій. Митний склад: поняття та 

види. Розміщення товарів на митному складі. Поміщення товарів у митний режим 
митного складу. Зберігання товарів у митному режимі митного складу. 
Завершення митного режиму митного складу. Порядок відкриття та експлуатації 
митних складів. Відображення консигнаційних операцій в обліку у консигнанта-
експортера. Відображення господарських операцій в обліку у консигнатора-
резидента. Облік комісійних операцій у зовнішньоекономічній діяльності. 
Оподаткування посередницьких операцій: податок на прибуток, ПДВ. Комісія на 
купівлю у сфері ЗЕД. 

Облік реекспортних операцій. Підстави для повернення у ЗЕД. Митне 
оформлення. ЗЕД-контроль операцій реекспорту. Податковий облік реекспортних 
операцій: мито, податок на прибуток, ПДВ.  

Облік реімпортних операцій. Правові наслідки повернення товару. 
Документальне оформлення. Митний режим повернення товарів. Митний режим 
«Імпорт». Митний режим "Реімпорт». Митний режим «знищення або 
руйнування». Валютний контроль. Повернення: облік з податку на прибуток, 
ПДВ. Бухгалтерський облік. 

Порядок документального оформлення операцій службового відрядження за 
кордон. Тривалість відрядження за кордон. Складання попереднього кошторису 
витрат. Обов’язковість видачі авансу на відрядження. Готівкова та безготівкова 
форми видачі авансу. Норми видачі готівкової іноземної валюти на відрядження. 
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Видача авансу шляхом корпоративної платіжної картки. Добові витрати на 
відрядження. Розмір добових для закордонних відряджень. Витрати на проїзд, 
перелік витрат та порядок їх відшкодування. Витрати на мешкання, перелік 
витрат та порядок їх відшкодування. Терміни подання звіту про використання 
підзвітних коштів. Штрафні санкції та податок з доходу фізичних осіб за 
несвоєчасно повернений залишок коштів на відрядження. Порядок відображення 
операцій, пов’язаних з відрядженням за кордон з видачею авансу готівкою та з 
використанням корпоративних платіжних карток. Перерахунок авансу в 
національну валюту України. Відображення курсових різниць від перерахунку 
грошових коштів в іноземній валюті в національну. 

Сутність і види кредитування зовнішньоекономічної діяльності. Принципи 
міжнародного кредитування. Порядок одержання і погашення банківського 
кредиту. Облік кредитних операцій. Податковий облік. 

Організація зовнішньоекономічних автотранспортних перевезень. 
Бухгалтерський облік та порядок оподаткування транспортно-експедиторських 
послуг. 

 
Тема 10. Облік операцій на підприємствах з іноземними інвестиціями 
Класифікація інвестицій за видами вкладень; за ступенем впливу інвестора на 

об’єкт інвестування; за ступенем впливу на діяльність. Система регулювання 
іноземної інвестиційної діяльності. Форми іноземного інвестування. 
Підприємство з іноземними інвестиціями. Спільні підприємства. Облік 
надходження іноземних інвестицій у статутний капітал. Види внесків до 
статутного капіталу іноземними інвестиціями. Бухгалтерські проведення внесків у 
статутний капітал іноземними інвестиціями. Загальні методологічні засади оцінки 
фінансових інвестицій та відображення їх в обліку відповідно до П(С)БО 12 
„Фінансові інвестиції”. Методологічні засади формування в бухгалтерському 
обліку інформації про фінансові інвестиції, які обліковуються методом участі в 
капіталі. Облік фінансових інвестицій в залежності від мети придбання. Облік 
інвестицій, які засвідчують право власності. Облік інвестицій, які засвідчують 
боргові зобов’язання. Оцінка інвестицій на дату балансу. Звітність суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. 
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37. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної 
торгової палати, у редакції МТП з 2010 р.  

38. Розпорядження КМУ від 24.02.03 р. № 77-р “Про перелік офшорних зон”. 
39. Указ Президента України від 18.06.94 р. № 319/94 “Про невідкладні 

заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно 
знаходяться за її межами”. 

40. Указ Президента України від 04.10.94 р. № 567/94 “Про застосування 
Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів”. 

41. Указ Президента України від 27.06.99 р. № 734/99 “Про врегулювання 
порядку отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від 
нерезидентів і застосування штрафних санкцій за порушення валютного 
законодавства”. 

Інформаційні ресурси 
1. http:// www.zakon.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України  
2. http://www.minfin.gov.ua – офіційний сайт Міністерства фінансів України 
3. http://www.kmu.gov.ua – офіційний сайт Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України 
4. http://www.minjust.gov.ua – офіційний сайт Міністерства юстиції України 
5. http:// www.apu.com.ua – офіційний сайт Аудиторської палати України 
6. http://sfs.gov.ua – офіційний сайт Державної фіскальної служби України  
7. http://www.pfu.ua – офіційний сайт Пенсійного фонду України  
8. http://www.dkrs.gov.ua – офіційний сайт Державної фінансової інспекції 

України 
9. http://www.ck.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Держаного комітету 

статистики 
10. http://www.bank.gov.ua – офіційний сайт Національного банку України 
11. http://www.ukr.buhgalter.com.ua - спеціалізований інформаційно-

аналітичний ресурс для бухгалтерів, аудиторів 
12. http://www.mon.gov.ua - офіційний сайт Міністерства освіти і науки 

України. 
13. http://www.nau.ua - інформаційно-пошукова правова система 

«Нормативні акти України (НАУ)». 
14. http://www.balance.ua - електронна версія газети «Баланс» 
15. http://www.vobu.com.ua – електронна версія газети «Все про 

бухгалтерський облік» 
16. http://www.uacaa.org – офіційний сайт асоціації бухгалтерів і аудиторів  

http://sfs.gov.ua/
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17. http//www.nbuy.gov.ua – Офіційний сайт Національної бібліотеки 
України ім. В.І. Вернадського 

 
 

 
4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 
Підсумкова атестація з навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної 

діяльності» – залік. 
 
 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
Діагностика знань студентів здійснюється з допомогою: 
− усних опитувань на практичних заняттях; 
− виконання практичних завдань за індивідуальними варіантами; 
− письмових модульних робіт. 
 

Критерії успішності: 

Оцінка – зараховано (А) виставляється студентам, які глибоко й міцно 
засвоїли програмний матеріал (90-100%), вичерпно, послідовно, грамотно й 
логічно його викладають, у їх відповідях теорія й практика тісно пов’язані. При 
цьому студенти без утруднення дають відповідь при видозміненні завдання, 
творчо застосовують набуті знання, правильно обґрунтовують прийняті рішення, 
виявляють навички системного підходу до вирішення поставлених завдань. 
Письмові роботи оформляють повністю до вимог державного стандарту. 

Оцінка – зараховано (В, С) виставляється студентам, які твердо знають 
програмний матеріал значно вище середнього рівня (74-89%), грамотно i по суті 
його викладають, не допускають істотних неточностей у відповідях на запитання, 
виявляють аналітичні здібності при виконанні завдань, володіють необхідними 
навичками їх виконання. Письмові роботи оформляють із незначними 
відхиленнями від вимог державного стандарту. 

Оцінка – зараховано (D, E) виставляється студентам, які викладають 
матеріал достатньо послідовно, однак виявляють знання тільки основного 
програмного матеріалу (60-73%), допускають окремі неточності, не досить 
правильні формулювання при викладі програмного матеріалу, одночасно 
володіють умінням виконання поставлених завдань. Письмові роботи 
оформляють в основному з вимогами державного стандарту. 

Оцінка – не зараховано (FX) виставляється студентам, які не знають значної 
частини програмного матеріалу (0-59%), викладають його не послідовно, 
допускають істотні помилки, невпевнено, із великими утрудненнями виконують 
поставленні завдання. Письмові роботи подають із грубими порушеннями 
державного стандарту. 
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