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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

В Україні з розвитком ринкової економіки розширюються економіч-
ні зв’язки з іншими державами, що потребує подальшого удосконалення 
зовнішньоекономічних операцій. Зараз майже кожне підприємство здій-
снює розрахунки та інші операції з підприємствами зарубіжних країн. 
Одним із основних завдань бухгалтерського обліку зовнішньоеконо-

мічної діяльності є забезпечення керівництва підприємств та інших ко-
ристувачів достатньою інформацією, необхідною для прийняття управ-
лінських рішень. 
Мета вивчення курсу “Облік зовнішньоекономічної діяльності” —

набути теоретичних знань і практичних навичок з організації та ведення 
бухгалтерського обліку господарської діяльності, пов’язаної із зовніш-
ньоекономічними операціями. 
Предметом та об’єктами дисципліни є особливості обліку імпортних, 

експортних, бартерних операцій, операцій з давальницькою сировиною, 
операцій з іноземними інвестиціями, а також облік майна та інших цін-
ностей підприємств України, що знаходяться за кордоном. 
Вивчаючи дисципліну “Облік зовнішньоекономічної діяльності” сту-

дент повинен мати знання з таких дисциплін, як “Теорія бухгалтерського 
обліку”, “Бухгалтерський облік”, “Облік у галузях економіки”, “Зовніш-
ньоекономічна діяльність”, “Економіка підприємства”, вміти користува-
тись як нормативною, так і спеціальною літературою. 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ОБЛІК  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ” 

№ 
пор. Назва теми 

1 Предмет, об’єкти, загальнотеоретичні і специфічні основи  
дисципліни 

2 Значення, зміст і структура зовнішньоекономічного договору.  
Відображення договірних відносин у системі бухгалтерського обліку 

3 Облік валютних і розрахункових операцій 
4 Облік експортних операцій 
5 Облік імпортних операцій 
6 Облік бартерних (товарообмінних) операцій 
7 Облік операцій з давальницькою сировиною 
8 Особливості обліку міжнародних операцій фінансово-інвестиційної 

діяльності 
9 Облік операцій підприємств з іноземними інвестиціями 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“ОБЛІК  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ” 

Тема  1 .  Предмет, об’єкти, загальнотеоретичні і специфічні  
основи дисципліни 

Предмет курсу. Принципи ведення зовнішньоекономічної діяльності. 
Об’єкти та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Основні завдання 
обліку. Нормативно-правові документи, які регламентують облік веден-
ня зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньо-
економічної діяльності. Організація і побудова бухгалтерського обліку. 

Література [1; 2; 4; 6; 7; 9–11; 16; 20; 27] 

Тема  2 .  Значення, зміст і структура зовнішньоекономічного  
договору. Відображення договірних відносин у системі 
бухгалтерського обліку  

Поняття та функції договору. Порядок укладання та виконання дого-
вору. Зміст і структура договору. Правила “ІНКОТЕРМС” і порядок їх 
застосування. Порядок реєстрації зовнішньоекономічних договорів. Ві-
дображення зобов’язань за договорами в бухгалтерському обліку. 

Література [1; 5; 6; 8; 10; 18; 22; 29; 30] 

Тема  3 .  Облік валютних і розрахункових операцій 

Види і класифікація валют. Монетарні та немонетарні статті. Валют-
ний курс і курсові різниці. Організація обліку валютних і розрахункових 
операцій на підприємстві. Порядок відкриття рахунків в іноземній валю-
ті. Облік операцій, пов’язаних з купівлею та продажем іноземної валю-
ти. Міжнародні розрахунки, їх види та форми. Порядок здійснення між-
народних розрахунків. Кредити та їх види. Облік розрахунків по відря-
дженнях за кордон. 

Література [1; 4; 6; 7; 11; 12; 14; 19; 27–29] 

Тема  4 .  Облік експортних операцій 

Види експортних операцій. Порядок укладання експортних угод. Об-
лік затрат по експорту товарів. Облік доходів від різних форм здійснен-
ня експортних операцій. Особливості обліку надання експортних послуг. 
Облік доходів і визначення фінансових результатів по експортних опе-
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раціях. Облік авансів, одержаних від іноземних покупців. Документаль-
не забезпечення облікових операцій. 

Література [1; 4; 6; 7; 16; 18; 19; 22; 24; 27; 29] 

Тема  5 .  Облік імпортних операцій 

Сутність і види імпортних операцій. Облік імпортних операцій, 
пов’язаних із завезенням товарно-матеріальних цінностей. Облік затрат 
по імпортних операціях. Порядок визначення митної вартості товарів. 
Порядок нарахування митних платежів. Облік розрахунків за імпортни-
ми операціями. Особливості обліку імпорту робіт і послуг, закупівлі ма-
теріальних цінностей через посередника. Документальне забезпечення 
облікових операцій. 

Література [1; 4; 7; 16; 18; 19; 24; 26; 27; 29] 

Тема  6 .  Облік бартерних (товарообмінних) операцій 

Сутність бартерних операцій у зовнішній торгівлі. Порядок митного 
оформлення бартерних операцій. Бартерні угоди та порядок їх укладан-
ня. Розрахунок суми бартерної угоди. Облік розрахунків за бартерними 
угодами. Організація обліку бартерних операцій. Документальне оформ-
лення бартерних операцій. 

Література [1; 4–7; 9; 11; 12; 16; 24; 26; 27; 29] 

Тема  7 . Облік операцій з давальницькою сировиною 

Поняття давальницької сировини та сутність операцій з нею. Харак-
теристика сторін угоди по операціях з давальницькою сировиною. По-
рядок митного оформлення операцій з давальницькою сировиною. Зага-
льна побудова обліку операцій з давальницькою сировиною. Порядок 
розрахунків за переробку давальницької сировини.  

Література [1; 4–7; 9; 16; 24; 26; 27; 29] 

Тема  8 .  Особливості обліку міжнародних операцій  
фінансово-інвестиційної діяльності 

Облік лізингових операцій. Сутність реекспортних і реімпортних 
операцій. Облік консигнаційних і комісійних операцій. Особливості об-
ліку комплексного будівництва за кордоном, міжнародних автотранс- 
портних перевезень. 

Література [1; 4; 8; 9; 12; 15; 18; 29] 
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Тема  9 .  Облік операцій підприємств з іноземними інвестиціями 

Організація та регулювання іноземного інвестування в економіку 
України. Особливості обліку формування статутного фонду підприємств 
з іноземними інвестиціями. Особливості обліку фінансових результатів і 
розподілу прибутку. Сутність вільних економічних зон, їх види та типи. 
Офшорні компанії та їх типи, правові форми.  

Література [2; 4; 7; 16; 18; 20; 25–27; 29] 

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою сво-
го прізвища (див. таблицю). 

 
Перша літера прізвища  

студента 
Номер варіанта завдання  
для контрольної роботи 

А, Б 1 
В, Г 2 
Д, Є, Ж 3 
З, І, Ї, Й 4 
К, Л, М, Н 5 
О, П, Р, С, Т 6 
У, Ф, Х, Ц, Ч, Ф 7 
Ш, Щ, Ю, Я 8 

 
Відповідно до вибраного варіанта завдання контрольної роботи не-

обхідно проставити в зазначених місцях суми операцій.  
Використовуючи суми цих операцій, треба зробити розрахунки. 
Отримані результати відобразити на рахунках бухгалтерського облі-

ку шляхом складання журналу реєстрації господарських операцій.  
При відображенні господарських операцій на рахунках бухгалтерсь-

кого обліку слід зазначити, на підставі яких первинних документів вони 
здійснюються.  
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ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 
Сума операції за варіантами № 

пор. 
Зміст  
операції 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Зареєстровано 
статутний ка-
пітал підпри-
ємства з іно-
земними інвес-
тиціями, курс  
1 євро =  
= 6,20 грн 10000 20000 30000 15000 25000 35000 40000 45000 

2 На поточний 
рахунок в іно-
земній валюті 
надійшли вне-
ски засновни-
ків до статут-
ного фонду, 
курс 1 євро =  
= 6,25 грн 

 
 
 
 
 
 
 
 

10000 

 
 
 
 
 
 
 
 

20000 

 
 
 
 
 
 
 
 

30000 

 
 
 
 
 
 
 
 

15000 

 
 
 
 
 
 
 
 

25000 

 
 
 
 
 
 
 
 

35000 

 
 
 
 
 
 
 
 

40000 

 
 
 
 
 
 
 
 

45000 
3 Відображена 
курсова різни-
ця (суму ви-
значити за 
опер. 1, 2) 

        

4 На розподіль-
чий рахунок  
в іноземній  
валюті надій-
шли кошти від  
іноземного по-
купця за відва-
нтажену рані-
ше продукцію, 
курс 1 євро =  
= 6,25 грн 2000 4000 5000 3000 45000 6000 7000 8000 

5 Перераховано  
з розподільчого 
рахунку в іно-
земній валюті:  
А) 50 % — для 
зарахування на 
поточний ра-
хунок в націо-
нальній валюті 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Б) 50 % — для 
продажу на 
міжбанківській 
валютній біржі 
(суми визначи-
ти за опер. 3) 

        

6 На поточний 
рахунок у на-
ціональній ва-
люті зарахова-
но кошти від 
продажу інозе-
мної валюти, 
придбаної за 
курсом  
1 євро =  
= 5,30 грн (су-
ми визначити) 

        

7 Підприємство 
перерахувало 
кошти з поточ-
ного рахунку в 
національній 
валюті для 
придбання на 
МВБ іноземної 
валюти 
1000 дол. США 
за курсом  
5,40 грн (суму 
визначити) 

        

8 Нараховано та 
сплачено з по-
точного рахун-
ку в націо-
нальній валюті 
1 % від вартос-
ті придбаної 
валюти до  
Пенсійного 
фонду (суми 
визначити) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 Нарахована та 
сплачена комі-
сійна винаго-
рода банку за 
придбання ва-
люти 200 200 200 200 200 200 200 200 

10 Придбана іно-
земна валюта 
зарахована на 
поточний ра-
хунок у націо-
нальній валюті 
за курсом 
1 дол. США = 
= 5,35 грн  

        

11 Видано з каси 
в іноземній ва-
люті 1000 євро 
в підзвіт на ви-
трати по відря-
дженнях, курс 
1 євро =  
= 6,2 грн 
(суми визначи-
ти) 

        

12 Підзвітна осо-
ба надала аван-
совий звіт про 
використання 
950 євро, які 
були враховані 
у складі адміні-
стративних ви-
трат підприєм-
ства (суму ви-
значити) 

        

13 Невикористану 
суму авансу 
підзвітна особа 
повернула в 
касу за курсом  
1 євро =  
= 6,22 грн (су-
му визначити) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14 Відображена 

курсова різни-
ця на суму ко-
штів, що були 
повернуті під-
звітною осо-
бою (суму ви-
значити) 

        

15 Сплачено  
з поточного 
рахунку в на-
ціональній ва-
люті: 
А) митні збори 
в розмірі 
0,02 % від  
митної вартості 
(10000 дол. 
США, курс 
1 дол. США = 
= 5,40 грн)  
товарів, що на-
дійшли від іно-
земного поста-
чальника; 
Б) мита в роз-
мірі 25 %; 
В) ПДВ за  
ставкою 20 % 
(суми визначи-
ти) 

        

16 Оприбутковані 
товари, що на-
дійшли від по-
стачальника, 
митна вартість 
яких 10000 дол. 
США (опер.14) 
(суму визначи-
ти) 

        

17 Включаються 
до первісної 
вартості това-
рів: 
А) сума митних 
зборів 
Б) мита 
(суми визначи-
ти) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18 На поточний 

рахунок в іно-
земній валюті 
зараховано ко-
роткостроко-
вий кредит в 
іноземній ва-
люті, курс 
1 євро =  
= 6,30 грн 10000 20000 12000 14000 20000 15000 17000 14000 

19 З поточного 
рахунку в іно-
земній валюті 
перераховано 
проценти за 
короткостро-
ковий кредит  
в іноземній ва-
люті (курс 
1 євро =  
= 6,25 грн) 200 200 100 150 300 400 100 200 

20 З поточного 
рахунку в іно-
земній валюті 
повернуто кре-
дит в іноземній 
валюті (курс 
1 євро =  
= 6,3 грн) 8000 15000 10000 10000 16000 12000 15000 14000 

21 Відображена 
курсова різни-
ця від перера-
хування креди-
ту (суми ви-
значити за да-
ними опер. 17, 
19) 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Предмет курсу. 
2. Основна мета і завдання обліку зовнішньоекономічної діяльності. 
3. Основні форми зовнішньоекономічної діяльності. 
4. Зовнішньоторговельні операції та їх види. 
5. Правила “ІНКОТЕРМС” та їх застосування при визначенні первіс-
ної вартості товарів. 

6. П(С)БО 21 “Вплив змін курсів валют”, його структура і значення в 
обліку операцій в іноземній валюті. 

7. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 
8. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку зовніш-
ньоекономічної діяльності на території України. 

9. Державне регулювання зовнішньоекономічних відносин. 
10. Міжнародне законодавство щодо бухгалтерського обліку зовніш-

ньоекономічної діяльності.  
11. Монетарні та немонетарні статті балансу. 
12. Особливості організації бухгалтерського обліку в розрізі відкриття 

окремих рахунків і субрахунків аналітичного обліку.  
13. Стандарти та принципи, що застосовуються в обліку зовнішньоеко-

номічної діяльності.  
14. Паралельне ведення обліку в національній та іноземній валютах.  
15. Місце дисципліни та її інтеграція.  
16. Зовнішньоекономічний контракт (зміст, побудова, терміни, катего-

рії та документація) як основне джерело інформації для відображен-
ня в бухгалтерському обліку операцій, що є предметом контракту.  

17. Порядок укладання договорів. 
18. Розмежування витрат та особливості їх відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку.  
19. Види валютних рахунків. 
20. Іноземна валюта та інші активи, виражені в іноземній валюті — 

особливості відображення на рахунках бухгалтерського обліку.  
21. Облік операцій з придбання іноземної валюти.  
22. Облік операцій з продажу іноземної валюти. 
23. Відображення в обліку курсових різниць.  
24. Види та форми міжнародних розрахунків. 
25. Організація та відображення в обліку міжнародних розрахунків  

згідно з умовами контракту.  
26. Види розрахунків. 
27. Розрахунки за допомогою банківського переказу. 
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28. Розрахунки за допомогою документарного акредитива.  
29. Розрахунки за допомогою документарного інкасо. 
30. Гарантійні операції. 
31. Курсові різниці, їх відображення в обліку та звітності.  
32. Страхування фінансових ризиків.  
33. Сутність факторингу.  
34. Бухгалтерський облік експорту товарів за умови прямого виходу 

підприємства на зовнішній ринок. 
35. Документальне оформлення експортних операцій. 
36. Документальне оформлення імпортних операцій. 
37. Терміни розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності. 
38. Облік експортних робіт, послуг, прав.  
39. Синтетичний та аналітичний облік експортних операцій. 
40. Облік авансових платежів і гарантійних (дзеркальних) сум при екс-

портних операціях.  
41. Облік експорту товарів на умовах комерційного кредиту.  
42. Облік продажу експортних товарів через посередника, трейдера.  
43. Документальне забезпечення облікових операцій з експорту товарів. 
44. Особливості експорту робіт. 
45. Бухгалтерський облік закупівлі імпортних товарів за умов прямого 

виходу підприємства на зовнішній ринок.  
46. Синтетичний та аналітичний облік імпортних операцій. 
47. Порядок оподаткування імпортних операцій. 
48. Облік імпортних робіт, послуг, прав.  
49. Порядок визначення митної та первісної вартості імпортованих то-

варів. 
50. Облік авансових платежів і гарантійних (дзеркальних) сум при ім-

портних операціях.  
51. Облік імпорту товарів на умовах комерційного кредиту.  
52. Облік закупівлі імпортних товарів через посередника, трейдера.  
53. Документальне забезпечення облікових операцій. 
54. Особливості відображення в обліку експортної частини бартерної 

операції в зовнішній торгівлі. 
55. Особливості відображення в обліку імпортної частини бартерної 

операції в зовнішній торгівлі. 
56. Спеціальні режими при здійсненні бартерних операцій — застава, 

гарантія та їх відображення в системі бухгалтерського обліку. 
57. Поняття давальницької сировини та зміст операцій з нею.  
58. Види здійснення операцій з давальницькою сировиною. 
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59. Експорт давальницької сировини.  
60. Імпорт давальницької сировини. 
61. Реалізація готової продукції у країні переробки.  
62. Реалізація готової продукції у третіх країнах.  
63. Повернення готової продукції в країну замовника.  
64. Спільна реалізація готової продукції. 
65. Компенсація витрат за переробку сировини. 
66. Види та форми лізингових операцій. 
67. Облік лізингових операцій. 
68. Облік реекспортних операцій.  
69. Облік реімпортних операцій.  
70. Облік консигнаційних операцій.  
71. Облік компенсаційних операцій.  
72. Облік розрахунків, пов’язаних з відрядженням за кордон. 
73. Організація та регулювання іноземного інвестування в економіку 

України.  
74. Облік формування статутного фонду  та його змін. 
75. Операції, пов’язані зі зміною структури статутного фонду.  
76. Облік статутного фонду акціонерного товариства.  
77. Операції, пов’язані зі зміною величини статутного фонду.  
78. Формування фінансових результатів від зовнішньоекономічних 

операцій.  
79. Облік використання прибутку в спільних підприємствах. 
80. Види фінансової звітності, що складається суб’єктами підприємни-

цької діяльності в Україні. 
81. Завдання та методи економічного аналізу в зовнішньоекономічній 

діяльності. 
82. Основні фінансові коефіцієнти та методика їх розрахунку.  
83. Порядок ведення касових операцій в іноземній валюті. 
84. Бухгалтерський облік касових операцій в іноземній валюті. 
85. Платіжні документи, що використовуються при готівкових і безго-

тівкових розрахунках. 
86. Бухгалтерський облік операцій з поточного рахунку в іноземній ва-

люті. 
87. Організація та регулювання іноземного інвестування в економіку 

України. 
88. Порядок укладання договорів. 
89. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку зовніш-

ньоекономічної діяльності на території України. 
90. Лізингові операції та їх облік. 
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