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Силабус курсу «Бухгалтерський облік (Рівень D – Облік  і оподаткування 
ЗЕД)» 

______2022 ‒ 2023____ навчального року 
 

Назва курсу Бухгалтерський облік (Рівень D – Облік  і оподаткування ЗЕД) 
Адреса викладання 

курсу 
Львів, проспект Чорновола буд  61. Економічний факультет Львівського 
національного університету імені Івана Франка 

Факультет та 
кафедра, за якою 

закріплена 
дисципліна 

Економічний факультет, кафедра облікових технологій та оподаткування 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

07 « Управління та адміністрування» 
071 «Облік і оподаткування» 

Викладачі курсу Хомуляк Тарас Ігорович, кандидат економічних наук, доцент, доцент 
кафедри облікових технологій та оподаткування  

Контактна 
інформація 
викладачів 

taras.khomuliak@lnu.edu.ua  
 

Консультації по 
курсу 

відбуваються 

Кафедра облікових технологій та оподаткування, економічний факультет . 
Львів, вул. Пр. Чорновола 61, кім 321. 
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.  

Інформація про 
курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам навчального 
процесу необхідні теоретичні знання і практичні навички щодо обліку та 
оподаткування діяльності підприємств і операцій в сфері зовніншьо-
економічних відносин.. 

Коротка анотація 
курсу 

Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік (Рівень D – Облік  і 
оподаткування ЗЕД)» вивчає основи ведення  обліку зовнішньо-економічної 
діяльності та пов’язаних з нею операцій для потреб майбутнього 
застосування здобувачами в практичній діяльності. 

Дисципліна «Бухгалтерський облік (Рівень D – Облік  і оподаткування 
ЗЕД)» є вибірковою зі спеціальності 071 «Облік і оподаткуваннядля 
освітньої-програми підготовки бакалавра, яка викладається у 7 семестрі в 
обсязі 6 кредитів для денної та заочної форми навчання (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік 
(Рівень D – Облік  і оподаткування ЗЕД)» є формування системи знань і 
практичних навичок з обліку зовнішньоекономічних фінансово-
господарських операцій. 

 Цілі вивчення курсу «Бухгалтерський облік (Рівень D – Облік  і 
оподаткування ЗЕД)»: 
 Знаня та розуміня економічних категорії, законів, причинно-наслідкових та 
функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних 
рівнях економічних систем; розуміня місця і значення облікової, 
аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в 



3 
 

інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної 
інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і 
екологічної відповідальності підприємств; володіння методичним 
інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування 
господарської діяльності підприємств; визначення сутності об’єктів обліку, 
аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в 
господарській діяльності; формування й аналіз фінансової, управлінської, 
податкової та статистичної звітності підприємства та правильної 
інтерпретації отриманої інформації для прийняття управлінських рішень; 
виконання професійних функцій з урахуванням вимог соціальної 
відповідальності, трудової дисципліни, вміння планувати та управляти 
часом. 

Література для 
вивчення 

дисципліни 

Основна література 
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.  

Додаткова 
10. Маслак О.О., Жежуха В.Й. Облік, аналіз та аудит 

зовнішньоекономічної діяльності: Практикум: Навч. посібн. – К.: 
Каравелла, 2011. – 400 с.  

11. Маслак О.О., Жежуха В.Й. та ін. Облік, аналіз та аудит 
зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібн. – К.: Каравелла, 2011. – 
280 с.  

12. Огійчук М.Ф., Шандурська В.Г., Беленкова М.І. та ін. Облік 
зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник : К.: Алерта, 2009. – 
332 с. 
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13. 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 

14. Митний кодекс України від 13.03.12 р. №4495-VІ  
15. Цивільний кодекс України від 16.01.03 p. № 435-IV.  
16. Господарський кодекс України від 16.01.03 р. № 436-IV.  
17. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-IV.  
18. Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання та валютного 

контролю” від 19.02.93 р. № 15-93.  
19. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91 

р. № 959-ХІІ (із змінами і доповненнями).  
20. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній 

валюті” від 23.09.94 р. № 185/94-ВР (із змінами і доповненнями).  
21. Закон України „Про регулювання товарообмінних (бартерних) 

операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності” від 21.01.98 № 
41/98.  

22. Закон України Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні» від 16.07.1999 р. За № 996-XIV  

23. “Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній 
валюті”, затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.04 р. № 22.  

24. “Інструкція про порядок реєстрації представництв іноземних 
суб’єктів господарської діяльності в Україні”, затверджена наказом 
МЗЕЗторгу України від 18.01.96 р. № 30.  

25. Інструкція про службові відрядження у межах України та за 
кордон. Затверджена наказом МФУ від 10.06.1999 р.  

26. “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.  

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

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

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

30. Конституція України, прийнята Законом України від 28.06.96 р. № 
254/96-ВР.  

31. 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  

32. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів), затверджене наказом Мінекономіки та з питань 
європейської інтеграції України від 06.09.01 р. № 201.  
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33. 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.  

34. 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.  

35. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 
Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29 грудня 2017 
року №148 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text.  

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

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

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

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

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

41. 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. 

42. 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”. 

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

 
                                             Інформаційні ресурси в інтернет 

44. www.kmu.gov.ua – сайт КМУ. 
45. www.bank.gov.ua – сайт НБУ. 
46.         www.minfin.gov.ua – сайт МФУ. 

 
Тривалість курсу 180   год. 

Обсяг курсу Очний : загальна кількість годин – 180, з них: аудиторні години - 64 
(лекції - 32, практичні - 32), самостійна робота  - 116; 

 
Очікувані 
результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент повинен :  
• Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові 

та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних 
рівнях економічних систем. 
• 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. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text
http://www.bank.gov.ua/
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• Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, 
аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств. 
• 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. 
• Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної 

відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти 
часом. 

Ключові слова Бухгалтерський облік, оподаткування, зовнішньо-економічна діяльність, 
користувачі, експорт, імпорт. 

Формат курсу Очний /заочний 
 

 Проведення лекцій, лабораторних. Консультації, приймання екзамену. 
Теми Теми лекційного курсу 

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. 
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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 і оподаткування експортних операцій 

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

Тема 5. Облік і оподаткування 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. 
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Тема 6. Облік і оподаткування бартерних операцій в ЗЕД 

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 і оподаткування 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. 

 
Тема 8. Облік службових відряджень за кордон. 

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 і оподаткування 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. Звітність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 
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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. 

 
Теми практичних занять 

1. Теоретичні та правові основи зовнішньоекономічної діяльності та її обліку  
2. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення інформації в 
системі бухгалтерського обліку 
3. Особливості здійснення операцій і розрахунків у сфері ЗЕД 
4. Облік і оподаткування експортних операцій 
5.  Облік і оподаткування імпортних операцій 
6.  Облік і оподаткування бартерних (товарообмінних) операцій 
7. Облік і оподаткування операцій з давальницькою сировиною  
8. Облік службових відряджень закордон  
9. Облік і оподаткування інвестиційних операцій 
10. Особливості складання звітності підприємствами суб’єктами ЗЕД 

 
Підсумковий 

контроль, форма 
Екзамен у кінці 7 семестру (письмовий) 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з навчальних 
дисциплін професійної підготовки, а саме «Бухгалтерський облік», 
«Фінансовий облік», «Економічний аналіз», «Макро та мікроекономіка», 
достатніх для сприйняття категоріального апарату навчальної дисципліни 
«Бухгалтерський облік (Рівень D – Облік  і оподаткування ЗЕД)», розуміння 
джерел нормативно-правового регулювання та ведення обліку і оподаткування 
ЗЕД.  
 

Навчальні методи 
та техніки, які 

будуть 
використовуватися 
під час викладання 

курсу 

Лекції, практичні, презентації, науково-пошукові роботи, дискусія. 
 
 

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.  

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 

кожного виду 

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.  
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навчальної 
діяльності) 

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.  

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. 

1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності, предмет і мета дисципліни 
2. Види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та порядок 

організації співпраці між ними 
3. Митний облік суб’єктів ЗЕД 
4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 
5. Режим ліцензування і квотування для окремих видів товарів 
6. Валютний контроль 
7. Значення, зміст, структура зовнішньоекономічного договору. 
8. Особливості укладання та виконання договорів в зовнішньоекономічній 

діяльності.  
9. Поняття і застосування правил ІНКОТЕРМС. 
10. Бухгалтерський облік і контроль зобов’язань за 
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зовнішньоекономічними договорами. 
11. Поняття валютних цінностей та операцій з ними 
12. Оцінка операцій в іноземній валюті: поняття і порядок відображення в 

бухгалтерському обліку. 
13. Рахунки в банках в іноземній валюті: види, порядок відкриття, 

відображення операцій в бухгалтерському обліку 
14. Операції з придбання та продажу іноземної валюти 
15. Загальні засади здійснення експортних операцій 
16. Оподаткування експортних операцій 
17. Бухгалтерський облік експортних операцій 
18. Загальні засади здійснення імпортних операцій 
19. Оподаткування імпортних операцій 
20. Бухгалтерський облік імпортних операцій 
21. Поняття бартерних операцій у сфері ЗЕД та їх нормативно-правове 

регулювання 
22. Валютне регулювання бартерних операцій 
23. Облік і оподаткування бартерних операцій 
24. Поняття давальницької сировини та операцій з нею і порядок їх 

оподаткування 
25. Облік операцій з давальницькою сировиною і відображення їх у 

звітності 
26. Службові відрядження за кордон та їх особливості. 
27. Документальне оформлення закордонних відряджень. 
28. Облік закордонних відряджень. 
29. Бухгалтерська і податкова звітність з ЗЕД. 

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

 
 
 

Схема курсу 
Денна форма навчання 

 

16 
тиж. 

64 
год. 

Тема, план Форма 
діяльності  

Література. 
Ресурси в 
інтернеті 

Год. 
Т

ер
м

ін
 

ви
ко

на
нн

я 

8 
 
 
 

Тема 1. Теоретичні та правові основи 
зовнішньоекономічної діяльності та її 
обліку. 

Сутність зовнішньоекономічної 
діяльності, предмет і мета дисципліни. Види 
та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності 
та порядок організації співпраці між ними. 
Митний облік суб’єктів ЗЕД. Регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

Лекція / 
практична 

1-9, 10-13, 19 4/4 2 тижні 
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Режим ліцензування і квотування для окремих 
видів товарів. Валютний контроль. 
 

8 
 
 

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

Значення, зміст, структура 
зовнішньоекономічного договору та порядок 
його укладання. Особливості укладання та 
виконання договорів в зовнішньоекономічній 
діяльності. Застосування правил 
ІНКОТЕРМС. Бухгалтерський облік і 
контроль зобов’язань за 
зовнішньоекономічними договорами. 

 

Лекція / 
практична 

1-9, 10-13, 19, 
28, 32, 42, 43. 

4/4 2 тижні 

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

Поняття валютних цінностей та операцій 
з ними. Оцінка операцій в іноземній валюті: 
поняття і порядок відображення в 
бухгалтерському обліку. Рахунки в банках в 
іноземній валюті: види, порядок відкриття, 
відображення операцій в бухгалтерському 
обліку. Операції з придбання та продажу 
іноземної валюти. 

Лекція / 
практична 

1-9, 10-13, 14- 
43, 44-46. 

4/4 2 тижні 

8 Тема 4. Облік і оподаткування 
експортних операцій 

Загальні засади здійснення експортних 
операцій. Оподаткування експортних 
операцій. Бухгалтерський облік експортних 
операцій. 
 

Лекція / 
практична 

1-9, 10-13, 14- 
43, 44-46. 

4/4 2 тижні 

8 Тема 5. Облік і оподаткування 
імпортних операцій 

Загальні засади здійснення імпортних 
операцій. Оподаткування імпортних 
операцій. Бухгалтерський облік імпортних 
операцій. 

Лекція / 
практична 

1-9, 10-13, 14- 
43, 44-46. 

4/4 2 тижні 

4 Тема 6. Облік і оподаткування бартерних 
операцій в ЗЕД 

Поняття бартерних операцій у сфері ЗЕД 
та їх нормативно-правове регулювання. 
Валютне регулювання бартерних операцій. 
Облік і оподаткування бартерних операцій.  

Лекція / 
практична 

1-9, 10-13, 14- 
43, 44-46. 

2/2 1 
тиждень 

4 Тема 7. Облік і оподаткування операцій 
з давальницькою сировиною. 
Поняття давальницької сировини та операцій 
з нею і порядок їх оподаткування. Облік 
операцій з давальницькою сировиною і 
відображення їх у звітності. 

Лекція / 
практична 

1-9, 10-13, 14- 
43, 44-46. 

2/2 1 
тиждень 
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4 Тема 8. Облік службових відряджень за 
кордон. 

Службові відрядження за кордон та їх 
особливості. Документальне оформлення 
закордонних відряджень. Облік закордонних 
відряджень. 

Лекція / 
практична 

1-9, 10-13, 14- 
43, 44-46. 

2/2 1 
тиждень  

4 Тема 9. Облік і оподаткування 
інвестиційних операцій 

Облік фінансових інвестицій. 
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. 

Лекція / 
практична 

2, 4, 5, 7, 8- 15 2/2 1 
тиждень 

8 Тема 10. Звітність суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності 

Бухгалтерська фінансова звітність. 
Консолідована звітність. Інші форми 
звітності. 

Лекція / 
практична 

1-9, 10-13, 14- 
43, 44-46. 

4/4 2 тижні 

 

 
Силабус курсу розробив доцент Хомуляк Тарас Ігорович.  
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