
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«Облік зовнішньоекономічної діяльності» 

1. Основна інформація про дисципліну  

Тип дисципліни: вибіркова 

Форма навчання: денна, заочна 

Освітній ступінь: молодший бакалавр, бакалавр 

Галузь: для всіх галузей 

Спеціальність: для всіх спеціальностей 

Кількість кредитів (годин): денна форма: 4 (120 годин: 24 лекції; 24 – семінарські;  72 – 

самостійна робота); 

Заочна форма 4 (120 годин: 6 лекції; 6 – семінарські; 108 – самостійна робота); 

Мова викладання: українська  

Посилання на курс в онлайн-платформі: Moodle_idgu1 

2. Інформація про викладача (викладачів)   

ПІБ:  Степанова Надія Опанасівна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: викладач 

Кафедра: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю 

Робочій e-mail:  snadezda723@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: четверг, 15.00 - 16.00 

3. Опис та мета дисципліни   

Навчальна  дисципліна  «Облік  ЗЕД»  спрямована  на  формування  фахових 

компетенцій  щодо:   

 вивчення   та   осмислення   теоретичних   і  правових  основ 

зовнішньоекономічної діяльності; базових категорій зовнішньоекономічної 

діяльності;  

 методологічних   аспектів   організації  бухгалтерського  обліку  

зовнішньоекономічних операцій;  

 особливостей оподаткування експортно-імпортних операцій.  



Метою вивчення дисципліни   є   формування  теоретичних  знань,   практичних  

навичок  у  бухгалтерському  та податковому  обліку зовнішньо-економічної  діяльності  

підприємства,  в  конкретних умовах місця та часу.  

          Передумовою для вивчення дисципліни є оволодіння фаховими компетентностями, 

що  формуються  під  час  вивчення  дисциплін  «Облік ЗЕД»,  є знання здобуті в процесі 

вивчення дисциплін «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», 

«Міжнародна економіка». 

Міждисциплінарні зв’язки :  «Облік ЗЕД»  тісно пов’язана  з такими предметами як: 

«Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Міжнародна економіка», 

«Зовнішньоекономічна діяльність», «Облік у зарубіжних країнах»,  «Управлінський облік» 

тощо. 

4. Результати навчання 

Перелік  компетентностей,  які  забезпечує  дана  навчальна дисципліна, програмні  

результати навчання. 

Програмні  результати навчання: 

 Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту,  оподаткування  

та  розуміти  їх  роль  і  місце  в господарській діяльності;  

формувати  й  аналізувати  фінансову,  управлінську, податкову  і  статистичну  

звітність  підприємств  та  правильно       інтерпретувати    отриману        інформацію для 

прийняття        управлінських рішень;       

 володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю,  аудиту,  та  

оподаткування  господарської  діяльності підприємств ; 

 розуміти  особливості  практики  здійснення  обліку, аналізу,  контролю,  аудиту  

та  оподаткування  діяльності підприємств  різних  форм  власності,  організаційно-

правових форм господарювання та видів економічної діяльності;  

 вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти    лідерські  якості  та  

відповідальність  у  роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та 

культурне різноманіття;  

  виконувати  професійні  функції  з  урахуванням  вимог трудової дисципліни, 

планування та управління часом;  

  розуміти  вимоги  до  діяльності  за  спеціальністю, зумовлені  необхідністю  

забезпечення  сталого  розвитку України,  її  зміцнення  як  демократичної,  соціальної,  

правової держави 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

 

   здатність працювати в команді;   

 здатність працювати автономно ;  

 здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  

 знання  та  розуміння  предметної  області  та  розуміння професійної діяльності;  

 здатність  спілкуватися  державною  мовою  як  усно,  так  і письмово;  

 навички  використання  сучасних  інформаційних  систем  і комунікаційних 

технологій,  

 діяти соціально відповідально та свідомо; 



 здатність  використовувати економіко-математичний інструментарій  для  

дослідження  соціально-економічних процесів,    розв’язання  прикладних  завдань  в  

сфері  обліку, аналізу, контролю, аудиту,  оподаткування; 

 здатність до відображення інформації про господарські операції  суб’єктів  

господарювання  в  фінансовому  та управлінському  обліку,  їх систематизації,  

узагальнення  у звітності  та  інтерпретації  для  задоволення  інформаційних потреб осіб, 

що приймають рішення; 

 здатність  проводити  аналіз господарської  діяльності підприємства  та  

фінансовий  аналіз  з  метою  прийняття управлінських рішень; 

 здатність  здійснення  облікових  процедур  із застосуванням  спеціалізованих  

інформаційних  систем  і комп’ютерних технологій ; 

 здатність застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання 

впевненості; 

 ідентифікувати  та  оцінювати  ризики  недосягнення управлінських  цілей  

суб’єкта  господарювання,  недотримання  

ним  законодавства  та  регулювання  діяльності,  недостовірності  звітності, 

збереження й використання його ресурсів; 

 здатність  здійснювати  зовнішній  та  внутрішній  контроль  діяльності  

підприємства  та  дотримання  ним  

законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування;   

 здатність  застосовувати  етичні  принципи  під  час виконання професійних 

обов’язків; 

 здатність  демонструвати  розуміння  вимог  щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю забезпечення сталого  розвитку  України,  її  зміцнення  як  

демократичної, соціальної, правової держави. 

 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

Тема 1. Предмет та об’єкти обліку  зовнішньоекономічної діяльності 

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція 1. Предмет та об’єкти обліку  

зовнішньоекономічної діяльності (2 

год.) 

 1. Предмет, об'єкти та суб'єкти 

зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Основні завдання курсу та принципи 

ЗЕД. 

3. Договори (контракти) суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності   

4. Особливості застосування правил 

ІНКОТЕРМС     

5. Режим ліцензування  і квотування для 

окремих видів товарів 

6. Митний облік суб'єктів ЗЕД. 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

5. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text


Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ.  

усіх форм навч. Луцьк : Вежа-друк. 2017. 362   

6. Облік  зовнішньоекономічної  діяльності :  

навч.  посіб.  ;  за  заг.  ред. С. О. Кузнецова. 

Харків : В-во Іванченко І. С., 2019. с. 221.  

7. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч. посіб. 

Тернопіль : Тернопільський  національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

 Семінарське заняття 1. Предмет та 

об’єкти обліку  зовнішньоекономіч-ної 

діяльності (2год.) 

1. Суб'єкти й об'єкти 

зовнішньоекономічної діяльності 

2. Види зовнішньоекономічної 

діяльності 

3. Особливості  укладення договорів між 

суб'єктами  зовнішньоекономічної 

діяльності 

4. Види зовнішньоекономічної 

діяльності, які підлягають ліцензуванню 

і квотуванню 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р. № 959-

XII.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення:29.11.2020   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : Приватне 

підприємство «Рута», 2017.  544 с.  

3. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч.  посіб. 

Тернопіль : Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

Завдання для самостійної роботи:  

- огляд основної та додаткової 

літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

 

 
Тема 2. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення інформації в 

системі бухгалтерського обліку 

 
Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція 2. Зовнішньоекономічні 1. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text


контракти й особливості 

відображення інформації в системі 

бухгалтерського обліку (2год.) 

1. Поняття зовнішньоекономічного 

договору (контракту) і його функції.  

2. Структура зовнішньоекономічного 

договору (контракту). 

3.   Особливості укладання та виконання 

договорів у зовнішньоекономічній 

діяльності. 

4. Відображення в бухгалтерському 

обліку договірних зобов'язань 
 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

2. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2018. 216 с. 

4. Облік  зовнішньоекономічної  діяльності :  

навч.  посіб.  ;  за  заг.  ред. С. О. Кузнецова. 

Харків : В-во Іванченко І. С., 2019.  221 с. 

5. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч.  посіб. 

Тернопіль : Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

 

Семінарське  завдання 2. (2год) 

1.  Договори (контракти) суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності 

2. Структура зовнішньоекономічного 

договору (контракту)  

3. Основні принципи та завдання обліку 

ЗЕД 

4. Ліцензування та квотування 

зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні 

5.  Особливості застосування правил 

ІНКОТЕРМС 

 

1.  Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

2. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2018. 216 с. 

3. Облік  зовнішньоекономічної  діяльності :  

навч.  посіб.  ;  за  заг.  ред. С. О. Кузнецова. 

Харків : В-во Іванченко І. С., 2019.  221с.  

4. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч.  посіб. 

Тернопіль : Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

Завдання для самостійної роботи:  

 - огляд основної та додаткової 

літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text


2018.  224 с. 

 
Тема 3. Облік валютно-фінансових операцій 

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція 3. Облік валютно-фінансових 

операцій 

1.Поняття  валютних  засобів  та  

валютних  операцій.  Класифікація 

валют. 

2. Порядок та умови торгівлі 

іноземною валютою на міжбанківсь -

кому валютному ринку України, на 

міжнародних валютних ринках. 

3.  Поняття,  порядок  визначення  та  

відображення  в  обліку  курсових 

різниць. 

4. Облік купівлі та продажу іноземної 

валюти. 

 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні : Закон України від 

16 лип. 1999 р. № 996-XIV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

2. Про валюту і валютні операції : Закон 

України від 21 черв. 2018 р. № 2473-VIII.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2473-

19#Text  (дата  звернення:01.12.2020 

3.Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. 

усіх форм навч. Луцьк: Вежа-друк.2017. 362 с.  

4. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

5. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. 

Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ.  

усіх форм навч. Луцьк: Вежа-друк. 2017.362с.   

6. Облік  зовнішньоекономічної  діяльності :  

навч.  посіб.  ;  за  заг.  ред. С. О. Кузнецова. 

Харків : В-во Іванченко І. С., 2019. 221с. 

7. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч. посіб. 

Тернопіль : Тернопільський  національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

 

Семінарське  завдання 3. (2год) 

1. Поняття  валютних  засобів  та  

валютних  операцій.  Класифікація 

валют.  

2. Порядок та умови торгівлі 

іноземною валютою на 

міжбанківському валютному ринку 

України, на міжнародних валютних 

ринках.   

3.  Поняття,  порядок  визначення  та  

відображення  в  обліку  курсових 

різниць.   

4. Облік купівлі та продажу іноземної 

валюти.    

 

1.. Про валюту і валютні операції : Закон 

України від 21 черв. 2018 р. № 2473-VIII.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2473-

19#Text  (дата  звернення:01.12.2020) 

2.Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. 

усіх форм навч. Луцьк :Вежа-друк.2017.362 с. 

3. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/


4. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. 

Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ.  

усіх форм навч. Луцьк : Вежа-друк. 2017.с. 

362   

 

Завдання для самостійної роботи:  

 Дати  характеристику  чинних  

нормативно-правових  документів  з  

обліку  валютних операцій в Україні. 

 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

 

Тема 4. Загальні вимоги до експортно-імпортних операцій 

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція 4. Загальні вимоги до 

експортно-імпортних операцій 

(2год.) 

1. Загальна характеристика цін по 

експортно-імпортним операціях.  

2. Митне оформлення 

зовнішньоекономічних операцій.  

3.Митна вартість товарів 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні : Закон України від  

16 лип. 1999 р. № 996-XIV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

2. Митний  кодекс  України  від  13.03.2012  р.  

№  4495-VI.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/4495-17#Text (дата звернення: 

01.12.2020 

 3. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

5. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. 

Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ.  

усіх форм навч. Луцьк : Вежа-друк. 2017. 362с   

6. Облік  зовнішньоекономічної  діяльності :  

навч.  посіб.  ;  за  заг.  ред. С. О. Кузнецова. 

Харків : В-во Іванченко І. С., 2019. .221с.  

7. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/


діяльність  підприємства : навч. посіб. 

Тернопіль : Тернопільський  національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

 

Семінарське  завдання 4. (2год) 

 1.   Ціни, які застосовуються під час 

здійснення  зовнішньоекономічних  

операцій.  

2.  Способи фіксації цін  

3.   Формування  облікової вартості 

імпортної продукції 

4.  Основні етапи митного оформлення, 

сутність, вимоги.  

5.  Класифікація основних платежів 

при переміщенні через митний  

кордон.  

6.  Класифікація мита. Види митних 

тарифів.              

1. Митний  кодекс  України  від  13.03.2012  р.  

№  4495-VI.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/4495-17#Text (дата звернення: 

01.12.2020 

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Облік  зовнішньоекономічної  діяльності :  

навч.  посіб.  ;  за  заг.  ред. С. О. Кузнецова. 

Харків : В-во Іванченко І. С., 2019. с. 221.  

4. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч. посіб. 

Тернопіль : Тернопільський  національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с 

5. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

Завдання для самостійної роботи:  

 - огляд основної та додаткової 

літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

 

 

Тема 5.  Облік операцій з експорту   

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція 5. Облік операцій з експорту        

(2год.) 

1. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text


1. Поняття експортних операцій та 

передумови їх здійснення.   

2.  Документальне забезпечення 

митного оформлення товарів, що 

експортуються 

3. Строки проведення розрахунків у 

сфері зовнішньоекономічної ді-

яльності 

3. Особливості обліку експорту робіт, 

послуг.   

4. Облік авансів, отриманих від 

іноземного покупця 

5. Особливості оподаткування 

експортних операцій 

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

2. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

3. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. 

Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ.  

усіх форм навч. Луцьк: Вежа-друк.2017. 362 с.  

4. Облік  зовнішньоекономічної  діяльності :  

навч.  посіб.  ;  за  заг.  ред. С. О. Кузнецова. 

Харків : В-во Іванченко І. С., 2019.  221 с.  

5. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч. посіб. 

Тернопіль : Тернопільський  національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

Семінарське  завдання 5. (2год) 

 1.  Що таке експорт та які види 

експортних операцій ви знаєте.  

2.  Нормативні акти, якими 

регламентуються операції з експорту  

3.  Основні завдання обліку експортних 

операцій  

4.  Яким чином експортні операції 

відображаються в бухгалтерському  

обліку  

5.  Рахунок, які використовується для 

обліку іноземної валюти.  

1. Митний  кодекс  України  від  13  бер.  2012 

р.  № 4495-VI.  URL :  https://zakon.  

rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text  (дата 

звернення: 01.12.2020) 

2.  Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні : Закон України від  

16 лип. 1999 р. № 996-XIV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

(дата звернення: 29.11.2020).  

3.  Облік  зовнішньоекономічної  діяльності:  

навчальний  посібник: Львів: Видавництво 

Львівська політехніка, 2012.  300 с.     

4. Шкурупій О.В. Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства: навч. посіб. К.: 

Центр учб. літ-ри, 2012. 247 с. 

Завдання для самостійної роботи:  

 - огляд основної та додаткової 

літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text


Тема 6. Облік операцій з імпорту 

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція 6. Облік операцій з імпорту        

(2год.) 

1.  Поняття імпортних операцій . 

Обмеження на здійснення імпорту 

та передумови їх здійснення.  

2. Митні процедури і порядок 

формування митної вартості 

3. Документальне забезпечення 

імпортних операцій 

4. Строки проведення розрахунків за 

імпортовані товари 

5.  Бухгалтерський облік імпортних 

операцій 

6. Оподаткування імпортних операцій 

 

1. Митний  кодекс  України  від  13.03.2012  р.  

№  4495-VI.  URL: https://zakon.rada.gov. 

ua/laws/ show/4495-17#Text (дата звернення: 

01.12.2020). 

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

2. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

3. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. 

Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ.  

усіх форм навч. Луцьк: Вежа-друк. 2017.362 с.  

4. Облік  зовнішньоекономічної  діяльності :  

навч.  посіб.  ;  за  заг.  ред. С. О. Кузнецова. 

Харків : В-во Іванченко І. С. 2019. с. 221.  

5. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч. посіб. 

Тернопіль : Тернопільський  національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

Семінарське  завдання 6. (2год) 

1. Загальні засади здійснення 

імпортних операцій 

2. Митні процедури при здійсненні 

імпортних операцій 

3. Бухгалтерський облік імпортних 

операцій та їх оподаткування 

 

1.  Митний  кодекс  України  від  13.03.2012  р.  

№  4495-VI.  URL: https://zakon.rada.gov. 

ua/laws/ show/4495-17#Text (дата звернення: 

01.12.2020). 

2.  Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні : Закон України від  

16 лип. 1999 р. № 996-XIV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

(дата звернення: 29.11.2020). 

3. Вплив змін валютних курсів : Положення 
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діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 



5. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. 

Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ.  

усіх форм навч. Луцьк : Вежа-друк. 2017. 

362с.   

Завдання для самостійної роботи:  

 - огляд основної та додаткової 

літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  
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с. 
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2018.  224 с. 

 

Лекція 7. Облік зовнішньоекономічних  операцій із давальницькою 

сировиною 

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція 7. Облік зовнішньоеконо-

мічних  операцій із давальницькою 

сировиною (2год.) 

1. Основні поняття операцій з 

давальницькою сировиною 

2. Особливості укладення договорів на 

переробку давальницької си-ровини 

3.  Документальне оформлення 

операцій з давальницькою сирови-ною 

4. Особливості бухгалтерського обліку 

операцій із давальницькою сировиною 

5. Податковий облік операцій з 

давальницькою сировиною 
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діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2018. 216 с.  
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2018.  224 с. 

5. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. 

Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ.  

усіх форм навч. Луцьк : Вежа-друк. 2017. 

362с.   
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7. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч. посіб. 

Тернопіль : Тернопільський  національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

Семінарське  завдання 7. (2год) 

1. Поняття операцій з давальницькою 

сировиною. 

2. Документальне оформлення 

операцій з давальницькою сировиною. 

3. Митне оформлення операцій. 

4. Бухгалтерський облік та 

оподаткування операцій з 

давальницькою сировиною. 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  
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В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  
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професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 
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навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2018. 216 с.  

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

 

Завдання для самостійної роботи:  

 - огляд основної та додаткової 

літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 
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В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 
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Тема 8. Облік  бартерних  (товарообмінних)  операцій 

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція 8. .Облік  бартерних  

(товарообмінних)  операцій (2год.) 

1. Поняття бартерних операцій, 

особливості їх оформлення   

2. Особливості оподаткування 

бартерних операцій     
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В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text


3. Бухгалтерський облік  бартерних 

операцій 
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7. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч. посіб. 

Тернопіль : Тернопільський  національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

Семінарське  завдання 8. (2год) 

1. Поняття бартерних операцій 

2. Особливості укладання 

зовнішньоекономічного бартерного 

договору 

3. Порядок митного оформлення 

бартерних операцій 

4. Особливості бухгалтерського обліку 

бартерних операцій 

5. Особливості митного обліку 

бартерних операцій 
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Завдання для самостійної роботи:  

 - огляд основної та додаткової 

літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  
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Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  
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Тема 9. Облік інвестиційних операцій 

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція 9. Облік інвестиційних 

операцій (2год.) 

1. Порядок і умови здійснення 

інвестиційної діяльності   

2. Особливості обліку отримання 

інвестицій в іноземній валюті   

3. Повернення іноземних інвестицій 

інвестору     

4. Відображення  фінансових 

інвестицій в  підприємства, створені за 

кордоном  

5. Відображення у фінансовій звітності 

операцій господарських оди-ниць, 

розташованих закордоном 
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5. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч. посіб. 

Тернопіль : Тернопільський  національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

Семінарське  завдання 9. (2год) 

1. Поняття іноземних інвестицій 

2. Види іноземних інвестицій 

3. Основні етапи внесення іноземної 

інвестиції до статутного фонду 

підприємства  

4. Особливості отримання фінансових 

інвестицій в іноземній валюті  

5. Особливості повернення іноземних 

інвестицій 

6. Особливості відображення 

фінансових інвестицій в обліку 
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навч.  посіб.  ;  за  заг.  ред. С. О. Кузнецова. 

Харків : В-во Іванченко І. С. 2019.  221 с. 

Завдання для самостійної роботи:  

 - огляд основної та додаткової 

літератури;   

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 



- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

 

  Тема 10. Облік кредитних (фінансових)  операцій  

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

 Лекція 10. Облік кредитних 

(фінансових)  операцій (2 год.)  

1. Види кредитних угод    

2. Умови отримання кредиту  

3. Порядок отримання банківського 

кредиту     

  

4. Порядок отримання кредиту 

відповідно до відкритої кредитної лінії  

5.  Порядок отримання кредиту від 

іноземного інвестора   

6. Порядок погашення банківського 

кредиту      

7. Облік кредитних операцій 

1. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

2. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

3. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. 

Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ.  

усіх форм навч. Луцьк: Вежа-друк.2017. 362 с.  

4. Облік  зовнішньоекономічної  діяльності :  

навч.  посіб.  ;  за  заг.  ред. С. О. Кузнецова. 

Харків : В-во Іванченко І. С. 2019.  221 с.  

5. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч. посіб. 

Тернопіль : Тернопільський  національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

Семінарське  завдання 10. (2год) 

1. Види  кредитних угод 

2. Умови отримання кредитів 

3. Особливості оформлення кредитів 

від нерезидентів 

4. Особливості обліку кредитних 

операцій в бухгалтерському обліку 

5. Особливості обліку кредитних 

операцій в податковому обліку 

1. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

2. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

3. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text


 Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ.  

усіх форм навч. Луцьк: Вежа-друк.2017. 362 с.  

4. Облік  зовнішньоекономічної  діяльності :  

навч.  посіб.  ;  за  заг.  ред. С. О. Кузнецова. 

Харків : В-во Іванченко І. С. 2019.  221 с. 

Завдання для самостійної роботи:  

 - огляд основної та додаткової 

літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

 

Тема 11. Облік розрахункових операцій 

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

 Лекція 11.  Облік розрахункових 

операцій (2 год.)  

1. Поняття міжнародних розрахунків. 

2. Основні форми міжнародних 

розрахунків, їх характеристика. 

3. Відображення розрахункових 

операцій в регістрах бухгалтерського 

обліку. 

1. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

2. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

3. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. 

Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ.  

усіх форм навч. Луцьк: Вежа-друк.2017. 362 с.  

4. Облік  зовнішньоекономічної  діяльності :  

навч.  посіб.  ;  за  заг.  ред. С. О. Кузнецова. 

Харків : В-во Іванченко І. С.,2019.  221 с.  

5. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч. посіб. 

Тернопіль : Тернопільський  національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

Семінарське  завдання 11. (2год) 1. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text


1. Поняття міжнародних розрахунків 

2. Види міжнародних розрахунків 

3. Специфіка міжнародних 

розрахунків 

4. Основні форми міжнародних 

розрахунків 

 

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

2. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

3. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. 

Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ.  

усіх форм навч. Луцьк: Вежа-друк.2017. 362 с. 

4. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч. посіб. 

Тернопіль : Тернопільський  національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

Завдання для самостійної роботи:  

 - огляд основної та додаткової 

літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

 

Тема 12.  Облік інших зовнішньоекономічних операцій  

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

 Лекція 12. Облік інших зовнішньо-

економічних операцій (2 год.)  

1. Облік реекспортних і реімпортних 

операцій     

2. Облік консигнаційних і комісійних 

операцій     

3. Облік лізингових операцій  

4. Облік операцій з підприємствами, 

розташованими в офшорних зонах 

1. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

2. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

3. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. 

Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ.  

усіх форм навч. Луцьк: Вежа-друк.2017. 362 с.  

4. Облік  зовнішньоекономічної  діяльності :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text


навч.  посіб.  ;  за  заг.  ред. С. О. Кузнецова. 

Харків : В-во Іванченко І. С. 2019.  221 с.  

5. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч. посіб. 

Тернопіль : Тернопільський  національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

Семінарське  завдання 12. (2год) 

1. Облік реекспортних операцій 

2. Облік реімпортних операцій 

3.  Поняття консигнації 

4. Облік лізингових операцій 

5. Оподаткування лізингових операцій 

 

1. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

2. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

3. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. 

Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ.  

усіх форм навч. Луцьк: Вежа-друк.2017. 362 с. 

4. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч. посіб. 

Тернопіль : Тернопільський  національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

Завдання для самостійної роботи:  

 - огляд основної та додаткової 

літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text


Заочна  форма навчання 

Тема 1. Предмет та об’єкти обліку  зовнішньоекономічної діяльності 

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція 1. Предмет та об’єкти обліку  

зовнішньоекономічної діяльності (2 

год.) 

 1. Предмет, об'єкти та суб'єкти 

зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Основні завдання курсу та принципи 

ЗЕД. 

3. Договори (контракти) суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності   

4. Особливості застосування правил 

ІНКОТЕРМС     

5. Режим ліцензування  і квотування для 

окремих видів товарів 

6. Митний облік суб'єктів ЗЕД. 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

5. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. 

Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ.  

усіх форм навч. Луцьк : Вежа-друк. 2017. 362   

6. Облік  зовнішньоекономічної  діяльності :  

навч.  посіб.  ;  за  заг.  ред. С. О. Кузнецова. 

Харків : В-во Іванченко І. С., 2019. с. 221.  

7. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч. посіб. 

Тернопіль : Тернопільський  національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

 Семінарське заняття 1. Предмет та 

об’єкти обліку  зовнішньоекономіч-ної 

діяльності (2год.) 

1. Суб'єкти й об'єкти 

зовнішньоекономічної діяльності 

2. Види зовнішньоекономічної 

діяльності 

3. Особливості  укладення договорів між 

суб'єктами  зовнішньоекономічної 

діяльності 

4. Види зовнішньоекономічної 

діяльності, які підлягають ліцензуванню 

і квотуванню 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р. № 959-

XII.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення:29.11.2020   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : Приватне 

підприємство «Рута», 2017.  544 с.  

3. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч.  посіб. 

Тернопіль : Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

Завдання для самостійної роботи:  

- огляд основної та додаткової 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text


літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

№ 959-XII.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

 

 
Тема 2. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення інформації в 

системі бухгалтерського обліку 
Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція 2. Зовнішньоекономічні 

контракти й особливості 

відображення інформації в системі 

бухгалтерського обліку (2год.) 

1. Поняття зовнішньоекономічного 

договору (контракту) і його функції.  

2. Структура зовнішньоекономічного 

договору (контракту). 

3.   Особливості укладання та виконання 

договорів у зовнішньоекономічній 

діяльності. 

4. Відображення в бухгалтерському 

обліку договірних зобов'язань 
 

1. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

2. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2018. 216 с. 

4. Облік  зовнішньоекономічної  діяльності :  

навч.  посіб.  ;  за  заг.  ред. С. О. Кузнецова. 

Харків : В-во Іванченко І. С., 2019.  221 с. 

5. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч.  посіб. 

Тернопіль : Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text


Семінарське  завдання 2. (2год) 

1.  Договори (контракти) суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності 

2. Структура зовнішньоекономічного 

договору (контракту)  

3. Основні принципи та завдання обліку 

ЗЕД 

4. Ліцензування та квотування 

зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні 

5.  Особливості застосування правил 

ІНКОТЕРМС 

 

1.  Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

2. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2018. 216 с. 

3. Облік  зовнішньоекономічної  діяльності :  

навч.  посіб.  ;  за  заг.  ред. С. О. Кузнецова. 

Харків : В-во Іванченко І. С., 2019.  221с.  

4. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч.  посіб. 

Тернопіль : Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

Завдання для самостійної роботи:  

 - огляд основної та додаткової 

літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

 
Тема 3. Облік валютно-фінансових операцій 

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція 3. Облік валютно-фінансових 

операцій 

1.Поняття  валютних  засобів  та  

валютних  операцій.  Класифікація 

валют. 

2. Порядок та умови торгівлі 

іноземною валютою на міжбанківсь -

кому валютному ринку України, на 

міжнародних валютних ринках. 

3.  Поняття,  порядок  визначення  та  

відображення  в  обліку  курсових 

різниць. 

4. Облік купівлі та продажу іноземної 

валюти. 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні : Закон України від 

16 лип. 1999 р. № 996-XIV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

2. Про валюту і валютні операції : Закон 

України від 21 черв. 2018 р. № 2473-VIII.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2473-

19#Text  (дата  звернення:01.12.2020 

3.Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. 

усіх форм навч. Луцьк: Вежа-друк.2017. 362 с.  

4. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/


 перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

5. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. 

Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ.  

усіх форм навч. Луцьк: Вежа-друк. 2017.362с.   

6. Облік  зовнішньоекономічної  діяльності :  

навч.  посіб.  ;  за  заг.  ред. С. О. Кузнецова. 

Харків : В-во Іванченко І. С., 2019. 221с. 

7. Хрупович  С.  Є.  Зовнішньоекономічна  

діяльність  підприємства : навч. посіб. 

Тернопіль : Тернопільський  національний 

технічний університет імені Івана Пулюя, 

2017.  137 с. 

 

Семінарське  завдання 3. (2год) 

1. Поняття  валютних  засобів  та  

валютних  операцій.  Класифікація 

валют.  

2. Порядок та умови торгівлі 

іноземною валютою на 

міжбанківському валютному ринку 

України, на міжнародних валютних 

ринках.   

3.  Поняття,  порядок  визначення  та  

відображення  в  обліку  курсових 

різниць.   

4. Облік купівлі та продажу іноземної 

валюти.    

 

1.. Про валюту і валютні операції : Закон 

України від 21 черв. 2018 р. № 2473-VIII.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2473-

19#Text  (дата  звернення:01.12.2020) 

2.Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. 

усіх форм навч. Луцьк :Вежа-друк.2017.362 с. 

3. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

4. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. 

Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ.  

усіх форм навч. Луцьк : Вежа-друк. 2017.с. 

362   

 

Завдання для самостійної роботи:  

 Дати  характеристику  чинних  

нормативно-правових  документів  з  

обліку  валютних операцій в Україні. 

 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text


4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

 

Тема 4. Загальні вимоги до експортно-імпортних операцій 

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи:  

 - огляд основної та додаткової 

літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

 

Тема 5.  Облік операцій з експорту   

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи:  

 - огляд основної та додаткової 

літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text
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Тема 6. Облік операцій з імпорту 

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи:  

 - огляд основної та додаткової 

літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

 

Лекція 7. Облік зовнішньоекономічних  операцій із давальницькою 

сировиною 

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи:  

 - огляд основної та додаткової 

літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

Тема 8. Облік  бартерних  (товарообмінних)  операцій 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text
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Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи:  

 - огляд основної та додаткової 

літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

 

Тема 9. Облік інвестиційних операцій 

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи:  

 - огляд основної та додаткової 

літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 
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Тема 10. Облік кредитних (фінансових)  операцій  

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи:  

 - огляд основної та додаткової 

літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

 

Тема 11. Облік розрахункових операцій 

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи:  

 - огляд основної та додаткової 

літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 
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2018.  224 с. 

 

Тема 12.  Облік інших зовнішньоекономічних операцій  

Перелік питань, що виноситься на  

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи:  

 - огляд основної та додаткової 

літератури;   

- ведення термінологічного словника;  

- розгляд контрольних запитань;   

- підготовка до поточного тестування 

1. Про  зовнішньоекономічну  діяльність :  

Закон  України  від  16  квіт.  1991 р.  

№ 959-XII.  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text   

(дата звернення: 29.11.2020)   

2. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В.,  Пархоменко 

В. М.  Облік  і  аналіз  зовнішньоекономічної  

діяльності : підручник /  за  редакцією  

професора Ф. Ф. Бутинця : 7-ме видання, 

перероблено і доповнено.  Житомир : 

Приватне підприємство «Рута», 2017.  544 с. 

3. Ковальчук  Т.  Г.  Облік  і  аналіз  

зовнішньоекономічної  діяльності :  

навчальний посібник Київ : Ліра-К, 2018. 216 

с. 

4. Кравцова О.М. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: навч. посібник.  Львів:«Магнолія», 

2018.  224 с. 

 

6. Політика курсу  

Політика щодо відвідування навчальних занять  

Згідно  з  «Положенням  про  порядок  оцінювання  рівня  навчальних  досягнень  

студентів  в умовах  ЄКТС  в  ІДГУ»  студенти  мають  обов’язково  бути  присутніми  на  

семінарських заняттях.  Студент,  який  з  поважних  причин,  підтверджених  документа-

льно,  не  мав  був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у дво-

тижневий термін після повернення  до  навчання.  Студент,  який  не  використав  надане  

йому  право  у  встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує 

за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним 

графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові  індивідуальні  завдання,  поперед-

ньо  узгодивши  їх  з  викладачем.  Присутність  на модульній контрольній роботі є 

обов’язковою. У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної при-

чини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної 

контрольної роботи.  

Політика академічної доброчесності  

Студенти  мають  дотримуватись  правил  академічної  доброчесності  відповідно  

до  «Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студе-

нтських доповідях є  підставою  для  виставлення  негативної  оцінки.  Списування  сту-
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дентів  під  час  проведення модульної  контрольної  роботи  є  підставою  для  достроко-

вого  припинення  її  складання  та виставлення негативної оцінки.   

7. Проміжний контроль 

    Форма проміжного контролю  

Модульна контрольна робота проводиться у формі комп’ютерного тестування та 

включає  30 тестових завдань різних рівнів складності.   

Зразок модульної контрольної роботи 

Варіант 1 

1. Який економічний зміст наступної бухгалтерської проводки: 

 Д-93 «Витрати на збут»  К-685 «Розрахунки з іншими кредиторами»   

а) сплачені митні платежі під час імпорту товарів 

б) нараховані митні платежі під час імпорту товарів 

в) сплачені митні платежі під час експорту товарів 

г) нараховані митні платежі під час експорту товарів 

 

2. Якою бухгалтерською проводкою відображається списання собівартості 

реалізованої іноземної валюти після її продажу? 

а) Д – 334  К – 312  

б) Д – 942  К – 333  

в) Д – 942  К – 334  

г) Д – 311  К – 711 

3. За якою ставкою оподатковуються податком на додану вартість експортні 

операції? 

а) 20%. 

б) Це  є пільгові операції, які не оподатковуються. 

в) 0%. 

г) 30%. 

 

4. Якою бухгалтерською проводкою нараховуються митні збори під час 

експорту  товарів? 

а) Д – 28   К – 377  

б) Д – 377 К – 311  

в) Д – 92   К – 641  

г) Д – 93   К – 685 

 

5. Валові доходи, одержані (нараховані) платником податку в іноземній валюті 

у зв'язку з продажем товарів, перераховуються в гривні за курсом НБУ: 

а) на дату нарахування доходів; 

б) на дату отримання валютної виручки від нерезидента; 

в) на дату першої з подій - нарахування чи отримання доходів; 

г) на кінець кварталу. 

 

6. Реалізація продукції зарубіжним покупцям відображається як: 

а) дебет  362  кредит 70;  

б) дебет 312 кредит 70; 



в) дебет 362 кредит 26; 

г) дебет 362 кредит 28. 

  

7. Операції по вивозу товарів за межі митної території України: 

а) є об'єктом обкладення податком на додану вартість за ставкою 0%; 

б) є об'єктом обкладення податком на додану вартість за ставкою 20%; 

в)не є об'єктом оподаткування; 

г) звільнені від оподаткування.  

 

8. Підприємство придбало імпортний товар вартістю 2000 дол. на умовах 50% 

передплати. Курс НБУ на момент передплати 5,1 грн. за долар, курс НБУ на 

дату митного оформлення - 5,2 грн., на дату остаточної оплати-5,4 грн. 

Вартість імпортованого товару в бухгалтерському обліку складатиме: 

а) 10200; 

б) 10300; 

в) 10400; 

г) 10500. 

 

9. Якщо платник податку на  дату  поставки  податкового  векселя органу  

митного  контролю має підтверджену податковим органом суму бюджетного  

відшкодування,  яка  дорівнює  або  більша  ніж   сума зобов'язання по такому 

векселю, то: 

а) вексель вважається погашеним; 

б) платник  податку  не  включає  суму зобов'язань по векселю до складу 

податкових зобов'язань і погашає вексель шляхом перерахування коштів до 

бюджету;  

в) сума зобов'язань по такому податковому векселю включається до складу 

податкових  зобов'язань  платника  в звітному  (податковому)  періоді; 

г) сума векселя не сплачується. 

 

10. При виявленні недостачі або дефекту товарів складається: 

а) акт приймання і акт експертизи Торговельно-промислової палати; 

б) акт інвентаризаційної комісії; 

в) рекламаційний акт;  

г) акт про списання товарів. 

 

11. Податок на додану вартість, сплачений при імпортуванні товарів, у разі,  

якщо такі товари використовуються частково в оподатковуваних, частково в 

неоподатковуваних операціях, відображається наступним чином: 

а) включається в податковий кредит; 

б) включається у вартість товарів; 

в) відшкодовується за рахунок відповідних джерел; 

г) сума сплаченого податку включається в податковий кредит в частині 

використання таких товарів в оподатковуваних операціях звітного періоду. 

 

12. Облікова ціна  імпортних товарів не включає: 

а)контрактну вартість; 

б)транспортно-заготівельні  витрати, сплачені в інвалюті; 



в)  мито і митний збір; 

г) курсову різницю 

 

13. Чи є правильним наступне твердження: Вартість імпортованих товарів, 

робіт, послуг може бути віднесена до валових витрат тільки за умови 

фактичного імпортування таких товарів (робіт, послуг).  

а) так; 

б) ні. 

 

14. Видача податкового векселя відображається: 

а) дебіт 644 кредит 621; 

б) дебіт 643  кредит 621;  

в) дебіт 641 кредит 621; 

г)  інший варіант . 

 

15. Податок на додану вартість визначається, виходячи з митної вартості 

товару, визначеної : 

а) за курсом НБУ на дату передплати; 

б)  за курсом НБУ на дату ввезення товарів; 

в) за курсом НБУ, що діяв на кінець операційного дня, що передує дню, в якому 

товар (товарна партія) вперше підпадає під режим митного контролю;  

г) за курсом НБУ на дату оприбуткування товарів. 

  

16. Мито сплачується при:  

а) зарахуванні іноземної валюти  на поточний рахунок; 

б) продажу і придбанні іноземної валюти; 

в) продажу іноземної валюти; 

г) ввезенні товарів, придбаних у іноземного постачальника, на територію України. 

 

17. За якою ставкою оподатковуються податком на додану вартість імпортні 

операції? 

а) 20% 

            б) це пільгові операції – не оподатковуються 

в) 0% 

г) 23% 

 

18. Яким документом оформлюється перерахування іноземної валюти з 

поточного рахунку в оплату рахунків постачальників за отримані матеріали? 

а) інкасовим дорученням. 

б) чеком. 

в) платіжним дорученням, інкасовим дорученням 

г) платіжною вимогою.. 

 

19. Якою бухгалтерською проводкою нараховуються митні збори під час 

імпорту товарів? 

а)  Д – 28   К – 685  

б)  Д – 377 К – 311  

в)  Д – 28   К – 377 



г)   Д – 92   К – 377 

 

20. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки: 

Д - 201 "Сировина і матеріали"  К - 632 "Розрахунки з іноземними 

постачальниками і підрядчиками"? 

а)  нараховане ввізне мито по запасах, що надійшли від іноземного постачальника. 

б)  повернені матеріали іноземному постачальнику. 

в)  згідно з вантажною митною декларацією надійшли і оприбутковані сировина і 

матеріали від іноземного постачальника. 

г)  відображена курсова різниця від перерахунку кредиторської заборгованості 

іноземному постачальнику у зв'язку із збільшенням курсу іноземної валюти. 

 

21. Якщо зовнішньоекономічним контрактом передбачено, що готова 

продукція, виготовлена з давальницької сировини українського замовника  не 

повертається в Україну, то: 

а) підприємство на суму податків і зборів, що сплачуються на митниці, оформляє 

вексель; 

б) податки та збори не сплачуються; 

в) мито, податки та збори справляються на момент митного оформлення 

давальницької сировини, що вивозиться за межі території України;  

г) інший варіант. 

 

22. Факт передачі давальницької сировини виконавцю відображається 

записом:  

а) дебет 23  кредит 201; 

б) дебет 26 кредит 201; 

в) дебет 28 кредит 201; 

г) дебет 206 кредит 201.  

 

23. Готова продукція, виготовлена  в Україні з давальницької  сировини 

іноземного  замовника, при вивозі: 

а) оподатковується ПДВ; 

б)  оподатковується митом, іншими податками і зборами; 

в)  не оподатковується  митом, іншими податками і зборами (окрім митних зборів);  

г) інший варіант. 

 

 24. Розкрийте зміст бухгалтерської проводки:  

Д - 201 «Сировина і матеріали» 

К - 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» 

а) нараховане ввізне мито по запасах, що надійшли від іноземного постачальника 

б) повернені матеріали іноземному постачальнику 

в) надійшли і оприбутковані на склад сировина і матеріали від іноземного 

постачальника 

г) відображена курсова різниця від перерахунку кредиторської заборгованості 

іноземному постачальнику у зв’язку із збільшенням курсу іноземної валюти. 

 

25. Вартість давальницької сировини повинна складати: 

а) не більше 20% вартості виготовленої продукції; 



б) вартість не має значення; 

в) не менше 10% вартості виготовленої продукції 

г) не менше 20% вартості виготовленої продукції.  

 

26. При експорті матеріальних цінностей шляхом бартерних операцій сума 

ПДВ, сплачена при придбанні  матеріальних цінностей, відображається: 

а) по дебету відповідних рахунків обліку  запасів  і не відноситься до складу 

податкового кредиту; 

б) відноситься до податкового кредиту; 

в) відшкодовується за рахунок відповідних джерел; 

г) інший варіант. 

 

27. Підприємство придбало імпортний товар вартістю 2000 дол. у рамках 

бартерних операцій. Курс НБУ на дату експортування, яке було першою 

подією - 5,1 грн. за долар, курс НБУ на дату отримання імпортних товарів - 5,0 

грн. Вартість імпортованих товарів складає: 

а) 10200; 

б) 10000; 

в) 10100; 

г) 900. 

 

28. Заборгованість по бартерних операціях: 

а) підлягає перерахунку у зв'язку із зміною валютних курсів; 

б) не підлягає перерахунку у зв'язку із зміною валютних курсів; 

в) підлягає перерахунку у зв'язку із зміною валютних курсів тільки на кінець 

звітного періоду; 

г) інший варіант. 

 

29.  Виручка від  реалізації  продукції  в межах бартерної операції з метою 

оподаткування визначається, виходячи із: 

а) цін, встановлених контрактом; 

б) звичайних цін; 

в) вільних цін; 

г) цін, встановлених митним органом. 

 

30.  При експорті матеріальних цінностей шляхом бартерних операцій сума 

ПДВ, сплачена при придбанні  матеріальних цінностей, відображається: 

а) по дебету відповідних рахунків обліку  запасів  і не відноситься до складу 

податкового кредиту; 

б) відноситься до податкового кредиту; 

в) відшкодовується за рахунок відповідних джерел; 

г) інший варіант. 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 



Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за  традиційною шкалою: 

Підсумковий бал   Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 зараховано 

1-50   не зараховано  

 

Схема розподілу балів 

Максимальна  

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських 

заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який 

переводиться у 100-бальну 

шкалу з ваговим коефіцієнтом 

0,7 

30 балів (проміжний  

контроль) – за результа-

тами виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний порогів 

рівень 

35 балів (поточний контроль)   16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських 

заняттях та результати самостійної  роботи.  Нарахування  балів  за  поточний  контроль  

відбувається  відповідно  до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних дося-

гнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ».   

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 

основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, 

розв’язує задачі стандартним способом, послуговується 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 



(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, 

відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

  

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 

Вид Максимальна кількість балів  

Написання реферату 5 

Доповідь 5 

Робота з науковими джерелами 5 

  

Критеріями  оцінювання   результатів аналізу є  вміння  студента  стисло  визначати 

ключові  позиції,  які  підлягають аналізу та прийняття управлінських рішень по 

результатам аналізу.  Критеріями  оцінювання  роботи  науковими  джерелами є здатність 

студента збирати джерельну інформацію та критично її опрацьовувати.  

Оцінювання  доповіді  здійснюється  за  такими  критеріями:  самостійність  та  

оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійсню-

вати узагальнення на основі  опрацювання  теоретичного  матеріалу  та  відсутність  

помилок  при  оформленні  

Критеріями  оцінювання  роботи з  науковими  джерелами є здатність студента 

збирати джерельну інформацію та критично її опрацьовувати.  

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

 

Тестові завдання І рівня (1-20) 0,5 балів за вірну відповідь =10 б 

Тестові завдання ІІ рівня (21-28) 2 бали за вірну відповідь = 14 б. 

Тестові завдання ІІІ рівня (28-30) 3 бали за вірну відповідь  =6 б. 

Разом                                                 30 б 

 

Викладач                                                                                    Степанова Н.О. 

 

Затверджено на засіданні кафедри управління підприємницькою та туристичною 

діяльністю.  
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Завідувач кафедри                                                                          Сорока Л.М..                  

 

 


