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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  Галузь знань, освітній рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

здобуття  
освіти 

заочна 
форма 

здобуття  
освіти 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань 
07 – «Управління та 

адміністрування» 
за вибором 

 
 

Модулів –  

Освітній рівень: перший 
бакалаврський  

Рік підготовки 
Змістових модулів –  4-й 4-й 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

_______________________                                           
(назва) 

Семестр 

7-й 7-й 

Загальна кількість  годин 
–  180 

Спеціальність: 
 

071 «Облік і оподаткування» 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми здобуття  
освіти : 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 7 

32 год. 8 год. 
Практичні, семінарські 

32 год. 8 год. 
Лабораторні 
 год.  год. 

Самостійна робота 
116 год. 164 год. 

Індивідуальні завдання:  
год. 

Вид контролю:  
 (екзамен/залік) 

екзамен екзамен 
 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить (%): 

для денної форми здобуття  освіти – 1/2 
для заочної форми здобуття  освіти –  1/10 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

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

Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення методів і 
технології обліку найпоширеніших фінансових та господарських операцій, що 
застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарювання 
України з іноземними контрагентами; набуття вмінь документального 
забезпечення та відображення зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків 
бухгалтерського обліку. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 
обліку ЗЕД в процесі професійної діяльності, що передбачає застосування теорій 
та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю 
умов; застосовувати знання спеціального законодавства в практичній діяльності 
суб’єктів господарювання. 

знати :  
• законодавчу базу, що регулює порядок ведення ЗЕД;  
• порядок укладення та підписання договорів ЗЕД;  
• установлені терміни та особливості проведення зовнішньоекономічних 

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

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

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

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

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

об'єктивних і суб'єктивних чинників;  
• організовувати облік ЗЕД на підприємстві;  

• володіти сучасними методами підготовки облікових і 
управлінських звітів. 
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Результатами  навчання за навчальною дисципліною є: 
Код Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

РНД1 Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні 
зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 

РНД2 Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної 
систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у 
вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності 
підприємств. 

РНД3 Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування господарської діяльності підприємств. 

РНД4 Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти 
їх роль і місце в господарській діяльності.  

РНД5 Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність 
підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 
управлінських рішень. 

РНД6 Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, 
трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом. 

 
Результати навчання за освітньою програмою та за навчальною дисципліною 

Результати навчання за освітньою програмою Результати навчання за дисципліною(ФВД5)* 
Код Зміст Знання Уміння Комунікація Автономність 

та 
відповідальність 

РН1 Знати та розуміти економічні категорії, 
закони, причинно-наслідкові та 
функціональні зв’язки, які існують між 
процесами та явищами на різних рівнях 
економічних систем. 

РНД1    

РН2 Розуміти місце і значення облікової, 
аналітичної, контрольної, податкової та 
статистичної систем в інформаційному 
забезпеченні користувачів обліково-
аналітичної інформації у вирішенні 
проблем в сфері соціальної, економічної 
і екологічної відповідальності 
підприємств. 

РНД2    

РН3 Володіти методичним інструментарієм 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування господарської діяльності 
підприємств. 

РНД3    

РН6 Визначати сутність об’єктів обліку, 
аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування та розуміти їх роль і 
місце в господарській діяльності.  

 РНД4   

РН7 Формувати й аналізувати фінансову, 
управлінську, податкову і статистичну 
звітність підприємств та правильно 
інтерпретувати отриману інформацію 
для прийняття управлінських рішень. 

 РНД5   

РН17 Виконувати професійні функції з 
урахуванням вимог соціальної 
відповідальності, трудової дисципліни, 
вміти планувати та управляти часом. 

  РНД6  
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

ТЕМА 1. Теоретичні та правові основи зовнішньоекономічної діяльності та її обліку. 
Поняття, види та об’єкти обліку зовнішньоекономічної діяльності. Методи здійснення 

експортно-імпортних операцій та їх види. Торгово-посередницькі операції. Види посередників 
залежно від характеру взаємовідносин підприємства і торгівельного посередника. Способи 
винагороди посередників. Завдання бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності 
(ЗЕД). Принципи, на яких базується система ЗЕД в Україні. Суб'єкти ЗЕД та порядок їх 
реєстрації. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку ЗЕД. Принципи 
оподаткування суб'єктів ЗЕД. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Цілі, 
суб’єкти та інструменти регулювання. Органи державного регулювання ЗЕД. Правові режими. 
Валютне регулювання і валютний контроль. Мито. Нетарифне регулювання. Ліцензування та 
квотування ЗЕД. 

 
 

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

 
Зовнішньоекономічний договір (контракт). Функції, що повинен виконувати ЗЕД-договір. 

Етапи підготовки до укладання контракту. Фактори, що вивчаються під час підготовки 
зовнішньоторговельного контракту. Види міжнародних договорів. Погодження умов ЗЕД-
договору сторонами з функціональними підрозділами своєї організації. Законодавчі та 
нормативні акти України, що регулюють питання форми, порядку складання і виконання 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Зміст і структура зовнішньоекономічного 
договору (контракту): преамбула; предмет договору; кількість та якість товару, обсяги 
виконання робіт, надання послуг; базисні умови поставки товарів; ціна та загальна вартість 
договору (контракту); умови платежів; умови здавання (приймання) товару (робіт, послуг); 
пакування та маркування товару; форс-мажорні обставини; санкції та рекламації; урегулювання 
спорів. Вибір і відображення в контракті базисних умов поставки. “Міжнародні правила 
інтерпретації комерційних термінів”, або правила “Інкотермс”. Тлумачення умов поставок за 
правилами “Інкотермс-2010”. Порядок реєстрації зовнішньоекономічного контрактуі обліку 
зобов’язань за ним. 

 
ТЕМА 3. Особливості здійснення операцій і розрахунків у сфері ЗЕД. 

 
Сутність і способи розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності. Форми міжнародних 

розрахунків та їх облік. Валюта і валютне кредитування. Рахунки в банках в іноземній валюті: 
види та порядок відкриття. Операції, які здійснюються з поточного рахунку в іноземній валюті 
юридичних осіб-резидентів. Відображення валютних засобів і операцій з ними у 
бухгалтерському обліку. Порядок ведення аналітичного і синтетичного обліку іноземної 
валюти. Облік іноземної валюти в касі. Визначення курсової різниці, об’єкти визначення 
курсових різниць. Монетарні та немонетарні статті балансу відповідно до П(С)БО 21 «Вплив 
змін валютних курсів». Облік курсових різниць. Рахунки, що використовують для відображення 
позитивної чи негативної курсової різниці. Порядок відображення в обліку курсових різниць. 

 
ТЕМА 4. Облік експортних операцій 

 
Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку експортних операцій. Вимоги, 

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

 
ТЕМА 5. Облік імпортних операцій. 

 
Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку імпортних операцій. Загальна 

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

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

 
 

ТЕМА 6. Облік бартерних (товарообмінних) операцій. 
 

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

 
 

ТЕМА 7. Облік операцій з давальницькою сировиною. 
 

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

 



8 
 

ТЕМА 8. Облік службових відряджень закордон. 
 

Порядок документального оформлення операцій службового відрядження за кордон. 
Тривалість відрядження за кордон. Складання попереднього кошторису витрат. Обов’язковість 
видачі авансу на відрядження. Готівкова та безготівкова форми видачі авансу. Норми видачі 
готівкової іноземної валюти на відрядження.  

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

 
 

ТЕМА 9. Облік інвестиційних операцій. 
 

Класифікація інвестицій за видами вкладень; за ступенем впливу інвестора на об’єкт 

інвестування; за ступенем впливу на діяльність. Система регулювання іноземної інвестиційної 

діяльності. Форми іноземного інвестування. Підприємство з іноземними інвестиціями. Спільні 

підприємства. Облік надходження іноземних інвестицій у статутний капітал. Види внесків до 

статутного капіталу іноземними інвестиціями. Бухгалтерські проведення внесків у статутний 

капітал іноземними інвестиціями. Загальні методологічні засади оцінки фінансових інвестицій 

та відображення їх в обліку відповідно до П(С)БО 12 „Фінансові інвестиції”. Методологічні 

засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції, які 

обліковуються методом участі в капіталі. Облік фінансових інвестицій в залежності від мети 

придбання. Бухгалтерський облік та оподаткування операцій на підприємствах з іноземними 

інвестиціями. Бухгалтерський облік та оподаткування на господарських одиницях іноземних 

підприємств. Особливості обліку на господарських одиницях за межами України 

 
ТЕМА 10. Особливості складання звітності підприємствами суб’єктами ЗЕД. 

 
Порядок оцінки статей для відображення у бухгалтерській звітності. Вимоги НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності». Положення НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова 
звітність». Особливості застосування норм П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». 
Особливості заповнення форм статистичної звітності з ЗЕД. Особливості заповнення та подання 
податкової звітності про ЗЕД. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви тем Кількість годин 
 денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 1. Теоретичні та правові 
основи зовнішньоекономічної 
діяльності та її обліку. 
 

19 4 4  

 

11 12 2    16 

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

19 4 4  

 

11 12 2    16 

Тема 3. Особливості здійснення 
операцій і розрахунків у сфері 
ЗЕД. 

19 4 4  
 

11 12 2    16 

Тема 4. Облік і оподаткування 
експортних операцій 

19 4 4  
 

11 12 2    16 

Тема 5. Облік і оподаткування 
експортних імпортних операцій. 

19 4 4  
 

11 12     16 

Тема 6. Облік і оподаткування 
експортних бартерних 
(товарообмінних) операцій. 

15 2 2  
 11 

12  2   16 

Тема 7. Облік і оподаткування 
експортних операцій з 
давальницькою сировиною. 

15 2 2  
 11 

12  2   16 

Тема 8. Облік службових 
відряджень закордон. 

15 2 2  
 11 

12  2   16 

Тема 9. Облік і оподаткування 
експортних інвестиційних 
операцій. 

18 2 2  
 14 

10  2   16 

Тема 10. Особливості складання 
звітності підприємствами 
суб’єктами ЗЕД. 
 

22 4 4  

 14 

10     20 

Усього годин 
180 32 32   116 180 8 8   164 
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5. Теми практичних (семінарських) занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Теоретичні та правові основи зовнішньоекономічної діяльності 
та її обліку  

4 

2 Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення 
інформації в системі бухгалтерського обліку 

4 

3 Особливості здійснення операцій і розрахунків у сфері ЗЕД 4 
4 Облік і оподаткування експортних операцій 4 
5 Облік і оподаткування імпортних операцій 4 
6 Облік і оподаткування бартерних (товарообмінних) операцій 2 
7 Облік і оподаткування операцій з давальницькою сировиною  2 
8 Облік службових відряджень закордон  2 
9 Облік і оподаткування інвестиційних операцій 2 
10 Особливості складання звітності підприємствами суб’єктами ЗЕД 4 

 
6. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Теоретичні та правові основи зовнішньоекономічної діяльності 
та її обліку  

11 

2 Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення 
інформації в системі бухгалтерського обліку 

11 

3 Особливості здійснення операцій і розрахунків у сфері ЗЕД 11 
4 Облік і оподаткування експортних операцій 11 
5 Облік і оподаткування імпортних операцій 11 
6 Облік і оподаткування бартерних (товарообмінних) операцій 11 
7 Облік і оподаткування операцій з давальницькою сировиною  11 
8 Облік службових відряджень закордон  11 
9 Облік і оподаткування інвестиційних операцій 14 
10 Особливості складання звітності підприємствами суб’єктами ЗЕД 14 

 
 

7. Методи навчання 
1. Пояснювально-ілюстративний метод.  
2. Дослідницький метод. 
3. Проблемно-пошуковий метод 
4. Пояснення.  
5. Лекція:  
• Інформаційна лекція 
• Проблемна лекція 
• Лекція — візуалізація 

6. Самостійна робота.  
7. Практичні методи: 
• вправи,  
• практичні роботи.  
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8. Методи контролю 
Усне опитування. 
Тести. 
Контрольна роботи. 
Екзамен. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Організація процесу навчання студентів повинна стимулювати їх до 
наполегливого та систематичного навчання. 

Викладач самостійно визначає критерії оцінки знань студентів при 
проведенні семінарських та практичних занять, контрольних робіт, самостійної 
та індивідуальної роботи, екзамену. 

Критерії оцінювання відповіді на теоретичні питання: 
3 бали – студент дає вичерпну, змістовну і правильну відповідь на 

поставлене запитання, при цьому вільно володіє бухгалтерськими категоріями 
обліку в бюджетних установах, логічно і послідовно розкриває суть питання, 
концептуально викладає і обґрунтовує основні напрями підвищення 
ефективності обліку, показує глибоке знання нормативних та законодавчих 
актів, спеціальної економічної літератури з питань обліку в бюджетних 
установах;  

2 бали – студент в основному правильно відповідає на поставлене 
запитання, але припускається деяких неточностей у визначенні змісту окремих 
категорій і викладі організаційно-методичних підходів щодо обліку в 
бюджетних установах, показує неміцні знання літературних джерел, 
недостатньо переконливо аргументує свою відповідь; 

1 бал – студент в основному правильно відповідає на поставлене 
запитання, але припускається суттєвих неточностей у визначенні змісту 
окремих економічних категорій і викладі організаційно-методичних підходів 
щодо обліку в бюджетних установах, показує неміцні знання літературних 
джерел, недостатньо переконливо аргументує свою відповідь; 

0 балів – студент не знає або невірно формулює відповідь на поставлене 
запитання, допускає істотні помилки при викладенні питань з обліку в 
бюджетних установах, показує незнання нормативно-законодавчої бази, 
спеціальної літератури з питань обліку в бюджетних установах. 

 
Критерії оцінювання розв’язку задачі: 
3 бали – студент правильно розв’язав  задачу, склав повні та змістовні 

висновки; 
2 бали – студент  правильно розв’язав задачу, але припускається деяких 

неточностей; 
1 бал – студент  допустив помилки при розрахунках, у визначенні 

кореспонденції; 
0 балів – студент розв’язав задачу невірно. 
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Критерії оцінювання вирішення тестів: 
1 бал – відповідь вірна; 
0 балів – відповідь невірна. 

 
Поточне тестування та самостійна робота Контроль

на робота 
Екзамен Разом 

Розподіл балів за темами  

15 

 
50 

 
100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

 
Т9 
 

Т10 
 

3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 
 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
81-89 В добре  71-80 С 
61-70 D задовільно  51-60 Е  
0-50 FX (F) незадовільно  не зараховано  

 
 
 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
  

Основні 
1. Практичне керівництво “Зовнішньоекономічна діяльність” серії “Бібліотека “Баланс”, 

Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-Клуб”, 2006. - 176 с.  
2. Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів - Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 544 с.  
3. Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний 

посібник ( для студентів економічних спеціальностей). Харків: Страйд, 2006. – 304 с. 
4. Кадуріна Л.О., Стрєльнікова М.С. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навч. 

посіб. - К.: Вид. дім Слово, 2006. - 288 с.  
5. Кадуріна Л.О., Стрєльнікова М.С. Облік зовнішньоекономічної діяльності на 

підприємствах України: теорія, практика, рекомендації: Навчальний посібник. – К.: Центр 
учбової літератури, 2007. – 606 с.  

6. Кокорин В.А. Современные проблемы административно-правового регулирования 
офшорних институтов // Государство и право. – 2007. –№6. – с. 99 – 104.  

7. Кузьмінський Ю. А., Козак В.Г. Облік міжнародних операцій: Підручник – К.: КНЕУ, 
2006. - 336 с.  

8. Литвин Н.Б.Облік у зарубіжних країнах: Навч. посібник. – К.: Атака, 2007. - 208 с. 
9. Лучко М.Р. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / М.Р. Лучко, Н.Г. 

Мельник, С.В. Сисюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 356 с.  
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Додаткові 
1. Маслак О.О., Жежуха В.Й. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: 

Практикум: Навч. посібн. – К.: Каравелла, 2011. – 400 с.  
2. Маслак О.О., Жежуха В.Й. та ін. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної 

діяльності: Навч. посібн. – К.: Каравелла, 2011. – 280 с.  
3. Огійчук М.Ф., Шандурська В.Г., Беленкова М.І. та ін. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності: Навч. посібник : К.: Алерта, 2009. – 332 с. 
4. Рудницький В.С., Бачинський В.І., Хомедюк В.О., Боровик О.М. Облік 

зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. – Львів «Магнолія 2006», 2014. – 280 с 
Нормативно-законодавча база 

1. Митний кодекс України від 13.03.12 р. №4495-VІ  
2. Цивільний кодекс України від 16.01.03 p. № 435-IV.  
3. Господарський кодекс України від 16.01.03 р. № 436-IV.  
4. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-IV.  
5. Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання та валютного контролю” від 

19.02.93 р. № 15-93.  
6. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91 р. № 959-ХІІ (із 

змінами і доповненнями).  
7. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.94 

р. № 185/94-ВР (із змінами і доповненнями).  
8. Закон України „Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності” від 21.01.98 № 41/98.  
9. Закон України Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 р. За № 996-XIV  
10. “Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, 

затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.04 р. № 22.  
11. “Інструкція про порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів господарської 

діяльності в Україні”, затверджена наказом МЗЕЗторгу України від 18.01.96 р. № 30.  
12. Інструкція про службові відрядження у межах України та за кордон. Затверджена 

наказом МФУ від 10.06.1999 р.  
13. “Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських 

металів, платіжних документів, інших банківських металів і платіжних карток через митний 
кордон України”, затверджена постановою Правління НБУ від 12.07.2000 р. № 283.  

14. “Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній 
та іноземній валютах”, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.03 р. № 492.  

15. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів від 14.06.74 
p., що набула чинності для України 01.04.94 р.  

16. Конвенція про договір міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.80 p., що 
набула чинності для України 01.02.91 р.  

17. Конституція України, прийнята Законом України від 28.06.96 р. № 254/96-ВР.  
18. План рахунків та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. 
Затверджений наказом МФУ від 30.11.99р. №291  

19. Положення про валютний контроль, затверджене постановою Правління НБУ від 
08.02.2000 р. № 49.  
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20. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене 
наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.01 р. № 201.  

21. Положення про порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезидентів 
в Україні як платників податку на прибуток, затверджене наказом ДПАУ від 12.08.97 р. № 293.  

22. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за 
документарними акредитивами у розрахунках за зовнішньоекономічними договорами, 
затверджене постановою Правління НБУ від 03.12.03 р. № 514.  

23. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, 
затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637.  

24. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями у національній 
та іноземній валютах, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 639. 

25. НПСБО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" Затв. нак. МФУ від 07 лютого 
2013 р. N 73.  

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджене наказом 
МФУ від 20.10.99 р. № 246.  

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджене наказом 
МФУ від 29.11.99 р. № 290.  

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом 
МФУ від 31.12.99 р. № 318, зі змінами.  

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”, 
затверджене наказом МФУ від 10.08.2000 р. № 193. 

30. ПСБО 22 "Вплив інфляції" Затв. нак. МФУ від 28 лютого 2002 року N 147; Зареєстр. 
у Мінюсті 19 березня 2002 р. за N 269/6557. 

31. Постанова КМУ та НБУ від 21.06.95 р. № 444 “Про типові платіжні умови 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що передбачають розрахунки в іноземній 
валюті”. 

32. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати, у 
редакції МТП з 2010 р.  

 
11. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТ 

1. www.kmu.gov.ua – сайт КМУ. 

2. www.bank.gov.ua – сайт НБУ. 

3. www.minfin.gov.ua – сайт МФУ. 

 

http://www.bank.gov.ua/
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