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СИЛАБУС КУРСУ « Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності» 

______2020‒2021____ навчального року 

 

Назва курсу  Аудит 

Адреса викладання 

курсу 

Львів, проспект Свободи, буд18. Економічний факультет Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра обліку і аудиту 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

07 « Управління та адміністрування» 

071 « Облік та оподаткування» 

Спеціалізація « Облік і аудит» 

Викладачі курсу Бандура Звенислава Любомирівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і аудиту 

 

Контактна інформація 

викладачів 

zvenyslava.bandura@lnu.edu.ua 

(0322)394024 

 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Кафедра обліку і аудиту , економічний факультет . 

Львів, проспект Свободи , буд18, кім 201. 

 Також можливі он-лайн консультації через Zoom, Microsoft Teams 

або подібні ресурси. Для погодження часу індивідуальних он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або Viber. 

Інформація про курс Дисципліна «Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності» є 

нормативною дисципліною професійної підготовки з спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» для освітньої-професійної програми 

підготовки магістрів «Облік і аудит», яка викладається в 1 семестрі в 

обсязі 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Коротка анотація 

курсу 

Вивчення дисципліни передбачає ознайомитися з організацією 

та оподаткуванням зовнішньоекономічної діяльності; методикою 

ведення первинного, аналітичного та синтетичного обліку 

зовнішньоекономічних операцій та розрахунків в іноземній валюті.; 

набути практичних навичок ведення обліку, формування показників 

фінансової та податкової звітності щодо зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єктів економіки, організацією і методикою аудиту 

ЗЕО.  

Результати навчання: 

 знати:  об'єкти, цілі і задачі бухгалтерського обліку операцій 

зовнішньоекономічної діяльності; об'єкти і задачі податкового  

контролю операцій зовнішньоекономічної діяльності; умови 

підготовки та укладання зовнішньоторговельних контрактів; 

особливості обліку грошових коштів та розрахунків в іноземній 

валюті, прямих та непрямих експортних та імпортних операцій у 

зовнішньоекономічній діяльності; методику валютного контролю 

зовнішньоекономічних операцій. 
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 вміти: визначати суб'єкти та об'єкти зовнішньоекономічної 

діяльності, особливості їх оподаткування; розраховувати курсові 

різниці; відображати в обліку операцій з іноземною валютою, 

розрахунки в іноземній валюті; здійснювати синтетичний та 

аналітичний облік імпортних та експортних операцій; вміти 

відображати вести облік зовнішньоекономічних операцій і 

прикладних програмних продуктах. 

Мета та цілі курсу      Побудова ринкової системи господарювання неможлива без 

здійснення зовнішньоекономічних операцій у підприємництві. Нові 

підходи до розвитку економіки, організація та здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності потребують виконання 

специфічних завдань бухгалтерського обліку методичного та 

організаційного характеру з метою забезпечення користувачів 

інформацією, необхідною для прийняття виважених управлінських 

рішень, створення системи модуля внутрішнього контролю, 

посилення ефективності діяльності підприємств. 

    Практична реалізація зовнішньоекономічної діяльності 

здійснюється на підставі застосування певних правових норм, 

закріплених у міжнародних та національних нормативних 

документах, тому серед питань організації та обліку 

зовнішньоекономічних операцій є важливим вивчення цих 

документів. 

Знання основних положень, принципів бухгалтерського 

обліку зовнішньоекономічної діяльності є необхідними майбутнім 

спеціалістам з обліку і аудиту. 

Метою дисципліни є формування системи теоретичних 

знань з обліку і аудиту зовнішньоекономічних фінансово-

господарських операцій. 

Предметом дисципліни є фінансово-господарські операції в 

зовнішньоекономічних відносинах. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. 6-те вид. перероб. та 

доп. Навчальний посібник./ За ред. Козака Ю.Г., Сукач О.О., 

Бурлаченко Д.М.К: «Центр учбової літератури», 2020 . 268 с.  

2. Ковальчук  Т.Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: 

навч. Посібник. Київ: Ліра- К, 2018.216 с. 

3. Волкова І.А.Ю Реслер М.В., Калініна О.Ю. Облік 

зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. К.: Центр 

учбової літератури, 2011.304 с. 

4.Карпяк Я.С., Воськало В.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності: 

Навчальний посібник.Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2012. 300 с.  

5. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник/ за 

заг.ред. С.О. Кузнецова, Х: Видавництво Іванченко І.О., 2019.с 221. 

6. Огійчук  М.Ф. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. 

посібник /М.Ф. Огійчук  та ін. К: Алерта,  2019. 332 с. 

6. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. (зі змінами 

та доповненнями. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17 

7.Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

http://zakon4.rada.gov.ua/
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Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/996-14. 

8. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 960-XII 

від 16.04.91 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/959-12 

9. Закон Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність від 

05.04.2001 р., № 2374-1II. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/2374-14 

10. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 

19.03.96 р., № 93/96-ВР URL:: http://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80 

11. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні а національній 

валюті, затверджена постановою Правління Національного банку 

України від 21.01.2004 р., № 22. URL: http://zakon.rada.gov. ua/laws/ 

show/z0377-04  

12. Інструкція про порядок валютного нагляду банків за 

дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за 

операціями з експорту та імпорту. затверджена постановою 

Правління Національного банку України від 02.01.2019  № 7 URL:: 

https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/ v0007500-19 

13. Інструкція про порядок проведення державної реєстрації 

договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю 

іноземного інвестора, затверджена наказом КМУ України від 20.02.97 

р., № 125 URL:: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112-97-%D0%BF 

14. Інструкція про службові відрядження в межах України та за 

кордон: затверджена наказом Міністерства фінансів Україи від 

13.03.98  № 59  URL:: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98 

15. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : 

Затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 

30.11.99р. із змінами та доповненнями від 08.02.2014 р. URL:: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99 

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін 

валютних курсів», затверджене наказом Міністерства фінансів 

України  № 193 від 10.08.2000 р. із змінами та доповненнями № 754 

від 14.07.2014 р. URL:: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0515-00  

17. Положення про порядок здійснення банками операцій за 

акредитивами, затверджене постановою Правління Національного 

банку України від 03.12.2003 р., № 514 (у редакції постанови 

Правління Національного банку України 11.04.2018 № 38). URL:: 

http://zakon.rada.gov .ua/laws/show/ z1213-03 

18. Постанова Кабміну «Про затвердження переліків товарів, 

експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2018 рік» 

від 20.12.2017 р. № 1018 URL:: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-%D0%BF 

19. Про затвердження Класифікатора іноземних валют, 

Постанова Національного банку від 04.02.1998 № 34 (зі змінами № 57 

від 27.04.2020) URL:: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show /v0521500-98 

Інформаційні ресурси 

http://zakon2.rada.gov.ua/%20laws/show/996-14
http://zakon.rada.gov/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112-97-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0038500-18#n18
http://zakon.rada.gov/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-%D0%BF
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1.http:// www.zakon.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної 

Ради України  

2. http://www.minfin.gov.ua – офіційний сайт Міністерства 

фінансів України  

3. http://www.kmu.gov.ua – офіційний сайт Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України  

4. http://www.minjust.gov.ua – офіційний сайт Міністерства 

юстиції України  

5. http://www.bank.gov.ua – офіційний сайт Національного 

банку України  

6. http://www.ukr.buhgalter.com.ua - спеціалізований 

інформаційно-аналітичний ресурс для бухгалтерів, аудиторів  

7. http://www.balance.ua - електронна версія газети «Баланс»  

8. http://www.vobu.com.ua – електронна версія газети «Все про 

бухгалтерський облік»  

Тривалість курсу 150 год. ( 5 кредити) 

 

Обсяг курсу Загальний обсяг 150 годи. 48 годин аудиторних занять: з них 16 

години лекцій, 16 годин практичних занять., 16 год лабораторних 

занять  102 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток 

у студентів компетентностей: 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність розвивати та підвищувати свій загально-культурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та 

знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та 

управління. 

ЗК4. Здатність працювати самостійно і в команді з використанням 

креативних підходів, налагоджувати комунікаційні зв’язки та 

міжособистісні взаємодії під час вирішення поставлених завдань, а 

також здатність до розширення профілю своєї професійної діяльності. 

ЗК7.Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, 

отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та 

застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань. 

ЗК8.Здатність застосовувати навички публічних ділових і наукових 

комунікацій з використанням інформаційних технологій задля 

вирішення поставлених завдань.  

Спеціальні (фахові) компетентності: 

ФК7.Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, 

аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними 

цілями підприємства. 

ФК9.Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації   у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

Фахові компететності спеціалізації: 

ФКС4. Здатність використовувати засоби проектування і реалізації 

аудиторських задач в облікових системах 
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ФКС6.. Здатність  до відображення відомостей про об’єкти обліку та 

господарські операції суб’єктів господарювання у фінансовому обліку 

згідно міжнародних стандартів, їх систематизації, узагальнення у звітності 

згідно міжнародних стандартів для задоволення інформаційних потреб осіб, 

що приймають рішення. 

ФКС7. Здатність організовувати процес проведення аудиту господарської 

діяльності. 

Програмні результати навчання: 
ПРН 1.Знати теорію, методику і  практику формування облікової 
інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і 
потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з 
урахуванням професійного судження.  
ПРН 3.Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи 
обліку і координувати діяльність облікового персоналу з 
урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання. 
ПРН 16. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у 

професійну діяльність та господарську практику  

Ключові слова Аудит,  звітність, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт,  

облік, оподаткування. 

Формат курсу Навчання передбачає постійний особистий контакт викладача та 

студента, що забезпечує надбання глибоких системних знань, стійких 

умінь. Студенти денної і заочної форми навчання зобов’язані 

відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно 

виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою. 

Формат Проведення лекцій, практичних, лабораторних занять та консультації 

для кращого розуміння тем 

Теми ТЕМА 1. Предмет, завдання і зміст дисципліни 

      Предмет та об’єкти вивчення дисципліни. Основні форми 

зовнішньоекономічної діяльності та види зовнішньоторговельних 

операцій. Основні завдання обліку зовнішньоекономічної діяльності. 

Принципи ведення зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти 

зовнішньоекономічної діяльності та порядок їх реєстрації. Методи 

здійснення комерційних операцій. Нормативно-правові документи, 

які регламентують облік ведення зовнішньоекономічної діяльності. 

Органи валютного регулювання в Україні. Фінансові санкції, що 

застосовуються при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.  

ТЕМА 2. Зовнішньоекономічні контракти та особливості 

відображення інформації в системі бухгалтерського обліку 

Значення, зміст та структура зовнішньоекономічного 

контракту. Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних 

договорів. Суть та види оферт. Особливості укладання та виконання 

договорів зовнішньоекономічної діяльності. Порядок реєстрації 

зовнішньоекономічних договорів. Умови договорів, що впливають на 

облік господарських операцій. Відображення зобов'язань за 

зовнішньоекономічними контрактами у балансовому та 

позабалансовому обліку. 

ТЕМА 3. Облік  і аудит валютних операцій 

      Види і класифікація валют. Іноземна валюта і особливості її 
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обліку. Облік купівлі й продажу іноземної валюти. Курсові різниці, 

порядок визначення та відображення в обліку та звітності. Рахунки в 

банках в іноземній валюті, їх види, порядок відкриття та 

відображення в обліку. Основні види та форми розрахунків. Поняття 

міжнародних розрахунків, відображення їх у бухгалтерському обліку.  

Кредитні операції. Види та облік міжнародного кредитування. 

Загальна характеристика кредитних операцій. Порядок 

документального оформлення  зовнішніх і внутрішніх кредитів. Види 

кредитів, банківські і комерційні кредити. рахунки бухгалтерського 

обліку кредитних операцій. Відображення в обліку експортера 

факторингових операцій, форрейтингових операцій. Відображення в 

бухгалтерському обліку імпортера овердрафту. Вимоги П (С) БО 21 

«Вплив змін валютних курсів» під час отримання кредитів у 

іноземній валюті. Порядок нарахування відсотків з отриманих 

кредитів в іноземній валюті. Порядок обліку відсотків банку по 

кредитах. Особливості податкового і бухгалтерського обліку кредитів 

в іноземній валюті. 

 Порядок складання та представлення Декларації "Про валютні 

цінності, доходи та майно, що належить резиденту України і 

знаходиться за її межами". Методика аудиту валютних операцій. 

ТЕМА 4. Облік і аудит операцій з експорту 

Загальна характеристика обліку експортних товарів, 

документальне оформлення експортних операцій. Характеристика 

митного режиму експорту: при ввезенні товарів на підставі 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу, на 

підставі бартерних (товарообмінних договорів); інвестиційних угод, 

лізингових угод; при здійсненні операцій, пов’язаних з переробкою 

товарів; при проведенні некомерційних операцій. Особливості 

оподаткування експортних операцій. 

Аналітичний та синтетичний облік експортних операцій. Облік 

експорту робіт та послуг. Особливості обліку авансів з експорту 

товарів, одержаних від іноземних покупців. 

Реекспортні операції, їх документальне оформлення та методи 

обліку. Облік реекспорту методом прямого відвантаження. Облік 

реекспорту посередником. Загальна характеристика митного режиму 

реекспорту. Бухгалтерський облік реекспортних операцій.  Методика 

аудиту експортних операцій. 

ТЕМА 5. Облік і аудит операцій з імпорту 

Загальна характеристика обліку імпортних операцій. 

Документальне оформлення імпортних операцій. Характеристика 

митного режиму імпорту: при ввезенні товарів на підставі 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу, при 

ввезені товарів на підставі бартерних (товарообмінних договорів); 

при ввезені товарів та на підставі інвестиційних угод, лізингових 

угод; при здійсненні операцій, пов’язаних з переробкою товарів на 

території України; при проведенні некомерційних операцій. Порядок 

формування ціни імпортних товарів. Оподаткування імпортних 

товарів, нарахування акцизного збору на імпортні товари. 
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Особливості імпорту робіт та послуг, авансів з імпорту товарів. 

Порядок ведення розрахунків при імпорті. 

Аналітичний та синтетичний облік імпортних операцій. 

Реімпортні операції, їх документальне оформлення. 

Характеристика митного режиму реімпорту та особливості його 

застосування. Облік реімпортних операцій. Загальна характеристика 

експортно-імпортних операцій без ввезення і вивезення, та порядок їх 

оподаткування. Облік експортно-імпортних операцій без їх ввезення і 

вивезення. 

ТЕМА 6. Облік і аудит бартерних операцій та операцій з 

давальницькою сировиною 

Визначення зовнішньоекономічного бартеру й основні вимоги 

при його здійсненні. Механізм оцінки товарообмінних операцій. 

Облік бартерних та компенсаційних операцій. Поняття давальницької 

сировини і сутність операцій з нею. Порядок обліку операцій по 

ввозу на митну територію України давальницької сировини 

іноземним замовником та вивіз виробленої з неї готової продукції. 

Відображення в обліку операцій з давальницькою сировиною у 

випадку оплати за послуги коштами, сировиною та готовою 

продукцією. Облік реалізації на митній території України готової 

продукції, виробленої з давальницької сировини, завезеної іноземним 

замовником. Облік вивозу давальницької сировини українського 

замовника за межі митної території України і ввіз в Україну готової 

продукції. Оплата за переробку давальницької сировини коштами, 

сировиною чи готовою продукцією. Відповідальність за порушення 

порядку здійснення операцій з давальницькою сировиною. Методика 

аудиту зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною. 

Методика аудиту ЗЕО обміну (бартерні операції) 

ТЕМА 7. Облік і аудит інших зовнішньоекономічних операцій 

          Поняття, об'єкти, та суб'єкти міжнародного лізингу. 

Характеристика лізингових операцій, види і форми лізингу. 

Документальне оформлення лізингових операцій. Порядок 

проведення розрахунків з лізингових операцій. Форми розрахунків. 

Митне оформлення об’єктів лізингу. Види розрахунків за об’єкт 

лізингу. Порядок нарахування міжнародної суми лізингових 

платежів. Бухгалтерський і податковий облік лізингових операцій. 

Оперативна та фінансова оренда. Особливості розрахунків з 

нерезидентом за надані об’єкти в оренду. Аналітичний та 

синтетичний облік лізингових зовнішньоекономічних операцій. 

Облік надання та отримання технічної та гуманітарної допомоги. 

Порядок складання та представлення: "Звіту про іноземні інвестиції", 

"Звіту про рух коштів в іноземній валюті". 

Загальні поняття комісійних та консигнаційних операцій. 

Договори комісії та договір доручення та їх особливості. Митне 

оформлення комісійних. Особливості обліку з імпорту та експорту 

комісійних операцій. Митні ліцензійні склади. Характеристика 

митного режиму митного складу. Типи митних ліцензійних складів. 

Особливості застосування режиму митного складу при реалізації 
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імпортних консигнаційних угод та при вивезенні товарів з України. 

Облік консигнаційних операцій у консигнатора (комісіонера) – 

імпортера та у консигнанта (комітента) – експортера. Облік 

комісійних операцій. Митне оформлення та облік ввезення та 

вивезення товарів. Облік експорту за договором комісії. Аналітичний 

та синтетичний облік консигнаційних та комісійних операцій. 

Загальна характеристика операцій з відрядження за кордон, 

законодавчі вимоги. Документальне оформлення відрядження за 

кордон. Вимоги до складання авансового звіту. Порядок проведення 

остаточного розрахунку із відрядженням працівником. 

Бухгалтерський і податковий облік витрат на закордонне 

відрядження. Методика аудиту непрямих ЗЕО. 

ТЕМА 8. Звітність суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності та її аудит 

Загальна характеристика звітності суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. Види фінансової звітності, що 

складається суб’єктами підприємницької діяльності України та 

представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності. 

Форми статистичної звітності, що складаються суб’єктами зовніш-

ньоекономічної діяльності. Форми податкової звітності, щодо 

ведення зовнішньоекономічної діяльності. 

Фінансова звітність: баланс, звіт про фінансові результати, звіт 

про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітка до 

річної фінансової звітності. Статистична звітність: про експорт 

(імпорт) товарів, які проходять митне декларування, про придбання 

(продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних 

засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу. Декларації про валютні 

цінності. Аудит показників звітності щодо операцій з ваоютними 

цінностями та зовнішньоекономічних операцій. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит  1 семестр, 1 курсу. Іспит відбувається шляхом тестування в 

системі Moodle, розв’язку і аналізу задач та ситуаційних вправ. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з навчальних 

дисциплін професійної підготовки, а саме  «Звітність підприємства», 

«Аудит», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Фінансовий облік», 

достатніх для сприйняття категоріального апарату навчальної 

дисципліни «Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності», 

розуміння джерел нормативно-правового регулювання та ведення 

обліку ЗЕД та професійних стандартів практики аудиту експортно-

імпортних операцій. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, практичні заняття, розв’язання кейсів прикладних 

завдань, науково-пошукові роботи, дискусія. 

При вивчення дисципліни використовуються такі види занять, як 

лекції та практичні заняття, а також самостійна робота студента при 

засвоєнні матеріалів лекцій та підготовки до практичних робіт. 

При вивченні тем змістових модулів, а також при виконанні 

практичних робіт використовуються наступні методи навчання: 

1. Інформаційно-рецептивний метод: студенти сприймають і 

осмислюють факти, оцінки, висновки й залишаються в рамках 
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репродуктивного  мислення. 

2. Відтворення: діяльність студентів носить алгоритмічний характер, 

тобто виконується за інструкціями, приписаннями, правилами в 

аналогічних, подібних з показаним зразком ситуаціях. 

3. Метод проблемного викладу - студенти стають свідками й 

співучасниками наукового пошуку. 

4. Евристичний метод - процес мислення поетапно направляється й 

контролюється викладачем або самими студентами на основі роботи 

над програмами (у тому числі й комп'ютерними) і навчальними 

посібниками. 

5. Дослідницький метод - студенти самостійно вивчають літературу, 

інші джерела, ведуть спостереження й виміри та виконують інші дії 

пошукового характеру. 

Необхідне обладнання Для вивчення курсу слід вживати програми Microsoft Office Word, 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до мережі Інтернет, інше обладнання для: 

– комунікації та опитувань; 

– виконання домашніх завдань; 

– виконання завдань самостійної роботи; 

– проходження тестування (поточний, підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни 

та виконання передбачених видів освітньої діяльності. (Moodle). 

Лабораторні заняття передбачають розв’язання кейсу практичних 

завдань у прикладному програмному продукті «1С: Бухгалтерія. 

Проф. 7» 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), отриманих за результатами поточного та 

підсумкового оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під 

час аудиторних занять та самостійної роботи. 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

 Бали нараховуються за таким співідношенням:  

• практичні/самостійні: 20% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 20; 

• лабораторні: 10% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 10; 

• контрольні заміри (модулі): 20% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 20 

 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 

50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт, вирішення кейсу.  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 
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Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно 

від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, 

що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування.  Всі бали отримані студентом оприлюднюється в 

електронному журналі системи «Деканат». При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 

заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Результати підсумкового контролю за навчальною дисципліною 

можуть бути оскаржені у становленому порядку у відповідності до 

Положення про апеляцію Університету 

Питання до екзамену. Із переліку даних питань викладач складає, формує завдання для 

модульного контролю, а також білети для складання підсумкового 

контролю. Також ці питання можуть слугувати темами рефератів, 

індивідуальних завдань (в тому числі і для самоконтролю). 

 

1. Основні завдання та принципи зовнішньоекономічної діяльності.  

2. Об’єкти, суб‘єкти та види обліку зовнішньоекономічної 

діяльності.  

3. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.  

4. Види валютних рахунків та порядок їх використання. 

5. Особливості здійснення торгівлі готівковою валютою в обмінних 

пунктах. 

6. Значення, зміст та структура зовнішньоекономічного контракту.  

7. Особливості укладання та виконання договорів 

зовнішньоекономічної діяльності.  

8. Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних договорів. 

9. Порядок реєстрації зовнішньоекономічних договорів. 

10. Умови договорів, що впливають на облік господарських операцій. 

11. Відображення зобов'язань за зовнішньоекономічними 

контрактами у балансовому та позабалансовому обліку. 

12. Сутність та види експортних операцій. 

13. Основні завдання обліку експортних операцій. 

14. Синтетичний та аналітичний облік експортних товарних операцій.  

15. Облік авансів, одержаних від іноземних покупців.  
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16. Облік операцій з експорту робіт, послуг.  

17. Документальне забезпечення експортних операцій. 

18. Умови перевезення відповідно до правил “Інкотермс“. 

19. Облік реекспортних операцій.  

20. Особливості сплати ПДВ при експорті, порядок відображення в 

обліку.  

21. Порядок складання та представлення "Звіту на експорт (імпорт) 

товарів". 

22. Митні платежі: види, порядок нарахування та відображення в 

обліку.  

23. Поняття імпортних операцій, передумови здійснення та 

обмеження здійснення імпорту.  

24. Синтетичний облік здійснення імпортних операцій за умови 

прямого виходу підприємства на зовнішній ринок.  

25. Аналітичний облік здійснення імпортних операцій. 

26. Особливості обліку імпорту робіт, послуг.  

27. Облік авансів, виданих іноземним постачальникам.  

28. Особливості митного оформлення та сплати митних платежів при 

імпорті.  

29. Особливості сплати ПДВ при імпорті, порядок відображення в 

обліку. 

30. Облік реімпортних операцій. 

31. Зустрічна торгівля та її форми.  

32. Визначення зовнішньоекономічного бартеру й основні вимоги 

при його здійсненні.  

33. Механізм оцінки товарообмінних операцій. 

34. Облік бартерних та компенсаційних операцій.  

35. Поняття давальницької сировини і сутність операцій з нею.  

36. Порядок обліку операцій з давальницькою сировиною.  

37. Відображення в обліку операцій з давальницькою сировиною у 

випадку оплати за послуги коштами, сировиною та готовою 

продукцією.  

38. Облік реалізації на митній території України готової продукції, 

виробленої з давальницької сировини, завезеної іноземним 

замовником.  

39. Облік вивозу давальницької сировини українського замовника за 

межі митної території України і ввіз в Україну готової продукції. 

40. Оплата за переробку давальницької сировини коштами, 

сировиною чи готовою продукцією. 

41. Відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з 

давальницькою сировиною 

42. Облік комплексного будівництва об'єктів за кордоном. 

43. Поняття, об'єкти, та суб'єкти міжнародного лізингу.  

44. Лізингові платежі. Митне оформлення лізингових операцій.  

45. Облік лізингових операцій міжнародного лізингу.  

46. Облік надання та отримання технічної та гуманітарної допомоги.  

47. Порядок складання та представлення: "Звіту про іноземні 

інвестиції". 
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48. Порядок складання та представлення "Звіту про рух коштів в 

іноземній валюті". 

49. Іноземна валюта і особливості її обліку.  

50. Облік купівлі й продажу іноземної валюти.  

51. Курсові різниці, порядок визначення та відображення в обліку та 

звітності.  

52. Рахунки в банках в іноземній валюті, їх види, порядок відкриття 

та відображення в обліку.  

53. Поняття міжнародних розрахунків, відображення їх у 

бухгалтерському обліку.  

54. Облік розрахунків з підзвітними особами за кошти, виданні на 

закордонні відрядження.  

55. Кредитні операції. Види та облік міжнародного кредитування.  

56. Види та облік міжнародного кредитування.  

57. Визначення підприємств з іноземними інвестиціями.  

58. Облік валютних операцій, пов'язаних з формуванням та рухом 

статутного капіталу.  

59. Офшорні компанії, їх види та порядок створення.  

60. Порядок складання та представлення Декларації "Про валютні 

цінності, доходи та майно, що належить резиденту України і 

знаходиться за її межами". 

61. Аудит операцій з купівлі іноземної валюти. 

62. Аудит операцій з продажу іноземної валюти. 

63. Аудит операційних курсових різниць. 

64. Аудит неопераційних курсових різниць. 

65. Аудит прямих імпорних операцій. 

66. Аудит непрямих імпорних операцій. 

67. Аудит прямих експортних операцій. 

68. Аудит непрямих експортних операцій. 

69. Аудит операцій з давальницькою сировиною. 

70. Аудит ЗЕО обміну. 

71. Аудит елементів звітності щодо оцінки валютних операцій. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

Силабус курсу розробила доцент Бандура Звенислава Любомирівна 

Практичні заняття доцент Бандура Звенислава Любомирівна 

 Лабораторні заняття доцент Рудницька Олена Василівна 
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Схема курсу 

Тиж. Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття) лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота) 

Літератур

а. Ресурси 

в 

інтернеті 

Завдання, год 

Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о

н
ан

н
я
 

1 ТЕМА 1.  Предмет, завдання та зміст 

дисципліни 

Види зовнішньоекономічної діяльності. 

Об’єкти, суб’єкти та принципи ЗЕД. 

Основні завдання та методи регулювання 

ЗЕД в Україні. 

Ліцензування та квотування ЗЕД, валютний 

контроль. 

Лекція 1,2,3,4,13,

14 

2 год - 

2 ТЕМА 1.  Предмет, завдання та зміст 

дисципліни 

 ознайомитися з основними поняттями 

зовнішньоекономічної діяльності, 

об’єктами та суб’єктами, розглянути 

найважливіші завдання та принципи ЗЕД. 

Розглянути функції та повноваження 

державних органів, що здійснюють 

регулювання ЗЕД в Україні, вивчити 

основи митного обліку, способи 

ліцензування та квотування поставок у ЗЕД. 

 

Практичне 

заняття. 

Розгляд 

дискусійних 

питань, Розв’язок 

задач і 

ситуаційних вправ 

Тести в системі 

Moodle за темою 

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Підготувати 

матеріал, робота 

над кейсом 

індивідуальних 

самостійних 

практичних 

завдань, 

2 год 

 

 ТЕМА 1.  Предмет, завдання та зміст 

дисципліни 

 ознайомитися з основними поняттями 

зовнішньоекономічної діяльності, 

об’єктами та суб’єктами, розглянути 

найважливіші завдання та принципи ЗЕД в 

умовах використання прикладних 

програмних продуктів. 

 

Лабораторне 

заняття, робота в 

ППП 

«1с:Бухгалтерія» , 

розв’язок 

семестрового 

індивідуального 

завдання 

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Робота над 

розв’язком 

індивідуального 

лабораторного 

завдання, 

2 год 

 

3 ТЕМА 2. Зовнішньоекономічні 

контракти та особливості відображення 

інформації в системі бухгалтерського 

обліку 

1. Значення, зміст та структура зовнішньо-

економічного договору 

2. Особливості   укладання   та   виконання   

договорів ЗЕД 

3. Бухгалтерський    облік    і    контроль    

зобов'язань    за зовнішньоекономічними 

договорами     

Лекція 1,2,3,4,13,

14 

2 год  

4 ТЕМА 2. Зовнішньоекономічні 

контракти та особливості відображення 

інформації в системі бухгалтерського 

обліку: ознайомитися з поняттям 

“зовнішньоекономічний контракт”, 

Практичне 

заняття. 

Розгляд 

дискусійних 

питань, Розв’язок 

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Підготувати 

матеріал, робота 

над кейсом 

індивідуальних 

самостійних 
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основними передумовами при підготовці 

зовнішньоекономічного контракту та 

способами укладання такого договору. 

Розглянути структуру та види, а також 

особливості умов зовнішньоекономічного 

договору (контракту). 

задач і 

ситуаційних вправ 

Тести в системі 

Moodle за темою 

практичних 

завдань, 

2 год 

5 ТЕМА 2. Зовнішньоекономічні 

контракти та особливості відображення 

інформації в системі бухгалтерського 

обліку 

 

 

Лабораторне 

заняття, робота в 

ППП 

«1с:Бухгалтерія» , 

розв’язок 

семестрового 

індивідуального 

завдання 

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Робота над 

розв’язком 

індивідуального 

лабораторного 

завдання, 

2 год 

 

6 ТЕМА 3. Облік і аудит валютних 

операцій  

1. Поняття валютних цінностей та 

операцій з ними. 

2. Курсові різниці: поняття, порядок 

визначення та відображення в 

обліку. 

3. Рахунки в банках в іноземній 

валюті: види, порядок відкриття і 

відображення операцій в БО. 

4. Облік купівлі іноземної валюти. 

5. Облік продажу іноземної валюти. 

6. Аудит валютних операцій 

 

Лекція 1,2,3,4,13,

14 

2 год  

7 ТЕМА 3. Облік і аудит валютних 

операцій  

ознайомитися з поняттями “валютні 

цінності” та “курсові різниці”, вивчити 

основні причини виникнення курсових 

різниць, особливості відображення їх в 

обліку. Розглянути порядок відкриття 

поточного валютного рахунку та 

ознайомитися з специфікою обліку купівлі 

та продажу іноземної валюти; методика 

аудиту валютних операцій 

 

Практичне 

заняття. 

Розгляд 

дискусійних 

питань, Розв’язок 

задач і 

ситуаційних вправ 

Тести в системі 

Moodle за темою 

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Підготувати 

матеріал, робота 

над кейсом 

індивідуальних 

самостійних 

практичних 

завдань, 

2 год 

 

8 ТЕМА 3. Облік і аудит валютних 

операцій  

 

Лабораторне 

заняття, робота в 

ППП 

«1с:Бухгалтерія» , 

розв’язок 

семестрового 

індивідуального 

завдання 

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Робота над 

розв’язком 

індивідуального 

лабораторного 

завдання, 

2 год 

 

9 ТЕМА 4. Облік і аудит операцій з 

експорту 

1. Загальні засади здійснення експортних 

операцій 

2. Бухгалтерський   облік та оподаткування   

експортних 

Лекція 1,2,3,4,13,

14 

2 год  
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    операцій 

3. Бухгалтерський облік та оподаткування 

реекспортних 

    Операцій 

4. Аудит операцій прямого і непрямого 

експорту 

 
10 ТЕМА 4. Облік і аудит операцій з 

експорту: ознайомитися із загальними 

засадами митного режиму експортних 

операцій, процедурою митного 

оформлення, необхідною документацією та 

способами оцінки товарів при експорті, 

вивчити особливості синтетичного та 

аналітичного обліку експортних та 

реекспортних операцій. Розглянути основні 

види податків та митних зборів, їх ставки та 

способи стягнення. 

Практичне 

заняття. 

Розгляд 

дискусійних 

питань, Розв’язок 

задач і 

ситуаційних вправ 

Тести в системі 

Moodle за темою 

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Підготувати 

матеріал, робота 

над кейсом 

індивідуальних 

самостійних 

практичних 

завдань, 

2 год 

 

11 ТЕМА 4. Облік і аудит операцій з 

експорту 

 

Лабораторне 

заняття, робота в 

ППП 

«1с:Бухгалтерія» , 

розв’язок 

семестрового 

індивідуального 

завдання 

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Робота над 

розв’язком 

індивідуального 

лабораторного 

завдання, 

2 год 

 

12 ТЕМА 5. Облік і аудит операцій з 

імпорту 

1. Загальні засади здійснення імпортних 

операцій 

2. Бухгалтерський   облік   та   

оподаткування   імпортних операцій 

3. Бухгалтерський  облік  та  оподаткування  

реімпортних операцій 

4. Методика аудиту імпорних операцій 

 

Лекція 1,2,3,4,13,

14 

2 год  

13 ТЕМА 5. Облік і аудит операцій з 

імпорту: ознайомитися із загальними 

засадами митного режиму імпорту, 

процедурою митного оформлення, 

необхідною документацією та способами 

оцінки товарів при імпорті, вивчити 

особливості синтетичного та аналітичного 

обліку імпортних та реімпортних операцій, 

розглянути основні види податків та 

митних зборів, їх ставки та способи 

стягнення, а також ознайомитися з 

правилами визначення платників, об'єкта і 

бази оподаткування. 

Практичне 

заняття. 

Розгляд 

дискусійних 

питань, Розв’язок 

задач і 

ситуаційних вправ 

Тести в системі 

Moodle за темою 

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Підготувати 

матеріал, робота 

над кейсом 

індивідуальних 

самостійних 

практичних 

завдань, 

2 год 

 

14 ТЕМА 5. Облік і аудит операцій з 

імпорту 

 

Лабораторне 

заняття, робота в 

ППП 

«1с:Бухгалтерія» , 

розв’язок 

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Робота над 

розв’язком 

індивідуального 

лабораторного 

завдання, 
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семестрового 

індивідуального 

завдання 

2 год 

15 ТЕМА 6. Облік і аудит бартерних 

операцій та операцій з давальницькою 

сировиною 

1. Поняття зовнішньоекономічного 

бартеру та основні вимоги при його 

здійсненні. 

2.  Механізм здійснення 

товарообмінних операцій. 

3. Облік і аудит бартерних операцій. 

4. Поняття операцій з давальницькою 

сировиною, особливості митного 

оформлення. 

5. Олік і аудит операцій з 

давальницькою сировиною. 

 

Лекція 1,2,3,4,13,

14 

2 год  

16 ТЕМА 6. Облік і аудит бартерних 

операцій та операцій з давальницькою 

сировиною: 

ознайомитися з поняттями «бартерна 

операція», «давальницька сировина», 

“операції з давальницькою сировиною”; 

розглянути особливості митного 

оформлення та оподаткування 

товарообмінних операцій та операцій з 

давальницькою сировиною; вивчити 

особливості синтетичного та аналітичного, 

а також аудиту таких операцій. 

Практичне 

заняття. 

Розгляд 

дискусійних 

питань, Розв’язок 

задач і 

ситуаційних вправ 

Тести в системі 

Moodle за темою 

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Підготувати 

матеріал, робота 

над кейсом 

індивідуальних 

самостійних 

практичних 

завдань, 

2 год 

 

 ТЕМА 6. Облік і аудит бартерних 

операцій та операцій з давальницькою 

сировиною 

 

Лабораторне 

заняття, робота в 

ППП 

«1с:Бухгалтерія» , 

розв’язок 

семестрового 

індивідуального 

завдання 

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Робота над 

розв’язком 

індивідуального 

лабораторного 

завдання, 

2 год 

 

 ТЕМА 7. Облік і аудит інших 

зовнішньоекономічних операцій 

1.    Основні види та форми розрахунків по 

зовнішньоекономічних операціях. 

1. Кредитні операції. 

2. Облік та аудит кредитних операцій в 

іноземній валюті. 

3. Облік і аудит лізингових операцій. 

4. Облік і аудит консигнаційних та 

комісійних операцій. 

5. Облік і аудит міжнародних 

автотранспортних операцій. 

6. Облік і аудит розрахунків із відрядження 

за кордон. 

 

Лекція 1,2,3,4,13,

14 

2 год  
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 ТЕМА 7. Облік і аудит інших 

зовнішньоекономічних операцій: 
ознайомитися з поняттями “лізингова 

операція”, “кредитна операція”, 

“консигнаційна та комісійна операції”; 

розглянути особливості оформлення та 

оподаткування інших зовнішньо-

економічних операцій та операцій з 

давальницькою сировиною; вивчити 

особливості синтетичного та аналітичного, 

а також аудиту зовнішньоекономічних 

операцій. 

 

Практичне 

заняття. 

Розгляд 

дискусійних 

питань, Розв’язок 

задач і 

ситуаційних вправ 

Тести в системі 

Moodle за темою 

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Підготувати 

матеріал, робота 

над кейсом 

індивідуальних 

самостійних 

практичних 

завдань, 

2 год 

 

 ТЕМА 7. Облік і аудит інших 

зовнішньоекономічних операцій 

 

Лабораторне 

заняття, робота в 

ППП 

«1с:Бухгалтерія» , 

розв’язок 

семестрового 

індивідуального 

завдання 

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Робота над 

розв’язком 

індивідуального 

лабораторного 

завдання, 

2 год 

 

 ТЕМА 8. Звітність суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та її  

аудит 

1. Фінансова звітність суб’єктів ЗЕД. 

2. Статистична звітність. 

3. Декларація про валютні цінності. 

4. Інша звітність суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. 

5. Методика аудиту показників 

звітності за ЗЕД. 

 

Лекція 1,2,3,4,13,

14 

2 год  

 ТЕМА 8. Звітність суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та її  

аудит: ознайомитися з основними видами 

звітності суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності, специфікою її заповнення та 

термінами подання до відповідних 

вищестоящих органів. 

 

Практичне 

заняття. 

Розгляд 

дискусійних 

питань, Розв’язок 

задач і 

ситуаційних вправ 

Тести в системі 

Moodle за темою 

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Підготувати 

матеріал, робота 

над кейсом 

індивідуальних 

самостійних 

практичних 

завдань, 

2 год 

 

 ТЕМА 8. Звітність суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та її  

аудит 

 

Лабораторне 

заняття, робота в 

ППП 

«1с:Бухгалтерія» , 

розв’язок 

семестрового 

індивідуального 

завдання 

1,2,3,4, 

8,12,13,14 

Робота над 

розв’язком 

індивідуального 

лабораторного 

завдання, 

2 год 

 

 


