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В Україні з розвитком ринкової економіки розширюються економічні зв’язки з іншими державами світу, що сприяє подальшому розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Нині зовнішньоекономічна
діяльність є саме тим перспективним варіантом господарювання, що
дає можливість гармонійно поєднувати інтереси держави в досягненні політичної та економічної незалежності з інтересами підприємств
у максимізації прибутку та відповідному його перерозподілі.
Мета дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” —
сформувати у студентів вміння і навички організації та ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності, пов’язаної із зовнішньоекономічною діяльністю, дати студентам теоретичні знання,
зокрема ознайомити їх з основними нормативними актами, інструктивними документами з питань бухгалтерського обліку основних зовнішньоторговельних та інших операцій.
Одним із основних завдань бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності є забезпечення керівництва підприємства та інших користувачів достатньою та правдивою інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень.
Вивчаючи дисципліну “Облік зовнішньоекономічної діяльності”,
студент повинен мати знання з таких дисциплін, як “Бухгалтерський
облік”, “Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, “Теорія економічного аналізу”, “Зовнішньоекономічна діяльність”, “Економіка підприємства”.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
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Змістовий модуль І. Загальна характеристика та основи
зовнішньоекономічної діяльності

Назва змістового модуля і теми

Предмет, суб’єкти та об’єкти зовнішньоекономічної діяльності
Організація обліку зовнішньоекономічної діяльності на
підприємстві
3 Значення, зміст, структура зовнішньоекономічного контракту.
Відображення договірних відносин у системі бухгалтерського
обліку
Змістовий модуль ІІ. Особливості обліку розрахункових і
зовнішньоторговельних операцій
4 Облік валютних і розрахункових операцій
5 Облік експортних операцій
6 Облік імпортних операцій
7 Облік бартерних (товарообмінних) операцій
8 Облік операцій з давальницькою сировиною
9 Облік консигнаційних та комісійних операцій
Змістовий модуль ІІІ. Бухгалтерський облік інших
зовнішньоекономічних операцій
10 Особливості обліку зовнішньоекономічних операцій при
здійсненні фінансово-інвестиційної діяльності
11 Облік операцій підприємств з іноземними інвестиціями
Разом годин: 108
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
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Тема 4. Облік валютних і розрахункових операцій
Особливості операцій з наявними грішми. Організація обліку валютних коштів. Облік операцій на валютному рахунку. Облік операцій з придбання іноземної валюти. Облік операцій з продажу інозем-

Змістовий модуль ІІ. Особливості обліку розрахункових і
зовнішньоекономічних операцій

Тема 3. Значення, зміст та структура
зовнішньоекономічного контракту. Відображення
договірних відносин у системі бухгалтерського обліку
Зовнішньоекономічні контракти та відображення їх інформації
в бухгалтерському обліку. Порядок реєстрації зовнішньоекономічних
контрактів. Правила “ІНКОТЕРМС” та їх застосування при підписанні договору. Вплив умов, визначених правилами “ІНКОТЕРМС”,
на відображення зовнішньоекономічних операцій у бухгалтерському
обліку.

Тема 2. Організація обліку зовнішньоекономічної діяльності
на підприємстві
Реєстрація суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Реєстрація
в митних органах. Побудова бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності. Особливості побудови плану рахунків обліку зовнішньоекономічної діяльності. Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті.

Тема 1. Предмет, суб’єкти та об’єкти зовнішньоекономічної
діяльності
Предмет курсу. Принципи ведення зовнішньоекономічної діяльності. Види міжнародних операцій підприємств. Об’єкти та суб’єкти
обліку. Нормативно-правове регулювання обліку міжнародних операцій в Україні. Контроль за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності.

Змістовий модуль І. Загальна характеристика та основи
зовнішньоекономічної діяльності

ЗМІСТ
дисципліни
“ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
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Тема 8. Облік операцій з давальницькою сировиною
Сутність операцій з давальницькою сировиною. Облік операцій з
давальницькою сировиною. Види та порядок розрахунків за переробку давальницької сировини. Порядок визначення витрат, доходів і
фінансових результатів операцій з давальницькою сировиною.

Тема 7. Облік бартерних (товарообмінних) операцій
Сутність і види товарообмінних (бартерних) операцій. Облік товарів, відвантажених для товарообміну. Облік товарів, одержаних у
порядку товарообміну.

Тема 6. Облік імпортних операцій
Сутність і види імпортних операцій. Облік імпортних операцій
при завезенні товарно-матеріальних цінностей. Облік наявності та
руху імпортних товарно-матеріальних цінностей. Облік витрат з імпортних операцій. Визначення фактичної собівартості імпортованих
товарно-матеріальних цінностей. Облік імпорту робіт та послуг. Облік розрахунків з імпортних операцій. Облік закупівлі імпортних
товарно-матеріальних цінностей через посередника.

Тема 5. Облік експортних операцій
Сутність та види експортних операцій. Облік експортних операцій, пов’язаних з товарами, купленими для експорту. Облік наявності
та руху товарів. Облік витрат з експорту товарів. Облік доходів і визначення фінансових результатів з експорту товарів. Облік експортних операцій, пов’язаних з продукцією власного виробництва. Облік
наявності та руху готової продукції, облік витрат з експорту готової
продукції. Облік доходів та визначення фінансових результатів з експорту готової продукції власного виробництва. Облік експортних
операцій, пов’язаних з наданням послуг та виконанням робіт. Облік
витрат експортної діяльності. Визначення фактичної собівартості наданих послуг та виконаних робіт за експортними угодами. Облік доходів і визначення фінансових результатів за наданими послугами та
виконаними роботами. Облік експортних операцій на умовах авансових платежів.

ної валюти. Облік касових операцій в іноземній валюті. Особливості
розрахункових операцій при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Види та форми розрахунків.
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Лекція 1. Предмет, суб’єкти та об’єкти
зовнішньоекономічної діяльності
1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності та предмет курсу.
2. Принципи ведення зовнішньоекономічної діяльності.
3. Види зовнішньоекономічної діяльності.
4. Об’єкти та суб’єкти обліку.
5. Нормативно-правове регулювання обліку міжнародних операцій
в Україні.
Література [1–14; 17–21; 30; 38; 43; 46–50]

Змістовий модуль І. Загальна характеристика та основи
зовнішньоекономічної діяльності

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Тема 11. Облік операцій підприємств з іноземними
інвестиціями
Порядок створення підприємства з іноземними інвестиціями.
Особливості формування статутного фонду (капіталу) підприємства
з іноземними інвестиціями. Облік формування статутного фонду за
рахунок внесків засновників. Особливості обліку фінансових результатів та розподілу прибутку на підприємствах з іноземними інвестиціями.

Тема 10. Особливості обліку зовнішньоекономічних
операцій при здійсненні фінансово-інвестиційної
діяльності
Зовнішньоекономічні кредитні операції. Види та форми зовнішньоекономічних кредитів. Облік короткострокових і довгострокових
кредитів. Особливості окремих видів кредитування міжнародних
операцій (факторинг, форфейтинг).

Змістовий модуль ІІІ. Бухгалтерський облік інших
зовнішньоекономічних операцій

Тема 9. Облік консигнаційних і комісійних операцій
Поняття комісійних і консигнаційних операцій. Облік експортних
операцій на умовах консигнації (комісії). Облік імпортних операцій
на умовах консигнації (комісії). Облік реекспортних операцій. Облік
реімпортних операцій.
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Лекція 4. Облік валютних
і розрахункових операцій
1. Організація обліку валютних коштів.
2. Облік операцій на валютному рахунку.
3. Облік операцій з придбання іноземної валюти.
4. Облік операцій з продажу іноземної валюти.
5. Облік касових операцій з іноземною валютою.
6. Особливості розрахункових операцій при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Література [1–14; 17; 18; 20; 22; 30;
31; 38; 43; 44; 46; 48–50; 52–57]

Змістовий модуль ІІ. Особливості обліку розрахункових і
зовнішньоекономічних операцій

Лекція 3. Значення, зміст та структура
зовнішньоекономічного контракту. Відображення
договірних відносин у системі бухгалтерського
обліку
1. Сутність зовнішньоекономічних контрактів та порядок їх реєстрації.
2. Правила “ІНКОТЕРМС” та їх застосування при підписанні договору.
3. Вплив умов, визначених правилами “ІНКОТЕРМС”, на відображення зовнішньоекономічних операцій у бухгалтерському обліку.
Література [1–8; 11–14; 18; 21; 22; 32;
33; 38; 43; 48–50; 52; 53; 55; 56]

Лекція 2. Організація обліку зовнішньоекономічної діяльності
на підприємстві
1. Порядок реєстрації суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
2. Реєстрація в митних органах.
3. Побудова бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності.
4. Особливості побудови плану рахунків зовнішньоекономічної діяльності.
5. Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті.
Література [1–8; 10–14; 17–20; 43; 46; 47; 50; 53]

Лекція 5. Облік експортних операцій
Сутність та види експортних операцій.
Особливості обліку експортних операцій.
Облік витрат з експорту товарів.
Облік доходів та визначення фінансових результатів з експорту
товарів.
5. Облік експортних операцій, пов’язаних з продукцією власного
виробництва.
6. Облік експортних операцій, пов’язаних з наданням послуг та виконанням робіт.
7. Облік експортних операцій на умовах авансових платежів.
Література [1–14; 18–22; 30–33;
38; 43; 46; 49; 53–56]

Лекція 8. Облік операцій з давальницькою сировиною
1. Сутність операцій з давальницькою сировиною.
2. Облік операцій з давальницькою сировиною.
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Лекція 7. Облік бартерних (товарообмінних) операцій
1. Сутність та види товарообмінних (бартерних) операцій.
2. Облік товарів, відвантажених для товарообміну.
3. Облік товарів, одержаних у порядку товарообміну.
4. Порядок розрахунків з бартерних операцій.
Література [1–13; 18; 21; 22; 30; 32; 33;
38; 43; 44; 49; 50; 52–57]

Лекція 6. Облік імпортних операцій
1. Сутність та види імпортних операцій.
2. Облік імпортних операцій із завезення товарно-матеріальних
цінностей.
3. Облік витрат з імпортних операцій. Визначення фактичної собівартості імпортованих товарно-матеріальних цінностей.
4. Облік імпорту робіт та послуг.
5. Облік розрахунків з імпортних операцій.
6. Облік закупівлі імпортних товарно-матеріальних цінностей через
посередника.
Література [1–3; 5–14; 17; 18; 20–22; 30; 32;
33; 38; 39; 43; 44; 47; 49; 50; 52–57]

1.
2.
3.
4.
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Лекція 11. Облік операцій підприємств з іноземними
інвестиціями
1. Порядок створення підприємств з іноземними інвестиціями.
2. Особливості формування статутного фонду (капіталу) підприємств з іноземними інвестиціями.
3. Особливості обліку фінансових результатів та розподілу прибутку підприємств з іноземними інвестиціями.
Література [1–14; 18–23; 30; 32–34; 38;
43; 46; 47; 50; 53–56]

Лекція 10. Особливості обліку зовнішньоекономічних
операцій при здійсненні фінансово-інвестиційної
діяльності
1. Види зовнішньоекономічних кредитних операцій, форми зовнішньоекономічних кредитів.
2. Облік короткострокових і довгострокових кредитів.
3. Особливості окремих видів кредитування зовнішньоекономічних
операцій (факторинг, форфейтинг)
Література [1–14; 17; 18; 20; 22; 30; 32;
33; 38; 43; 46; 47; 50; 53–57]

Змістовий модуль ІІІ. Бухгалтерський облік інших
зовнішньоекономічних операцій

Лекція 9. Облік консигнаційних і комісійних операцій
1. Поняття комісійних і консигнаційних операцій.
2. Облік експортних операцій на умовах консигнації (комісії).
3. Облік імпортних операцій на умовах консигнації (комісії).
4. Облік реекспортних та реімпортних операцій.
Література [1–15; 17; 18; 20–22; 30; 32; 33;
38; 43; 47; 52; 54; 56]

3. Види та порядок розрахунків за переробку давальницької сировини.
4. Порядок визначення витрат, доходів і фінансових результатів з
давальницькою сировиною.
Література [1–8; 11; 12; 17–22; 30; 32;
38; 43–47; 49–56]
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Заняття 4. Тема 4. Облік валютних та розрахункових
операцій
Проводиться семінар, на якому розглядаються основні питання
теми, здійснюється обробка господарських операцій наскрізного
практичного завдання з відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку та складанням необхідних розрахунків.
Література [1–14; 17; 18; 20; 22; 30; 31;
38; 43; 44; 46; 48–50; 52–57]

Змістовий модуль II. Особливості обліку розрахункових і
зовнішньоекономічних операцій

Заняття 3. Тема 3. Значення, зміст та структура
зовнішньоекономічного контракту.
Відображення договірних відносин
у системі бухгалтерського обліку
Проводиться семінар, на якому розглядаються основні питання
теми, формулюються основні положення зовнішньоекономічного
контракту. Здійснюється тестовий контроль.
Література [1–8; 11–14; 18; 21; 22; 32; 33; 38;
43; 48–50; 52; 53; 55; 56]

Заняття 2. Тема 2. Організація обліку
зовнішньоекономічної діяльності
на підприємстві
Проводиться семінар, на якому розглядаються основні питання
теми. Здійснюється тестовий контроль.
Література [1–8; 10–14; 17–20; 43;
46; 47; 50; 53]

Заняття 1. Тема 1. Предмет, суб’єкти та об’єкти
зовнішньоекономічної діяльності
Проводиться семінар, на якому розглядаються основні питання
теми. Здійснюється тестовий контроль.
Література [1–14; 17–21; 30; 38; 43; 46–50]

Змістовий модуль І. Загальна характеристика та основи
зовнішньоекономічної діяльності

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ
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Заняття 9. Тема 9. Облік консигнаційних і комісійних
операцій
Проводиться семінар, на якому розглядаються основні питання
теми, здійснюється обробка господарських операцій наскрізного
практичного завдання з відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку та складанням необхідних розрахунків.
Література [1–15; 17; 18; 20–22; 30; 32;
33; 38; 43; 47; 52; 54; 56]

Заняття 8. Тема 8. Облік операцій з давальницькою
сировиною
Проводиться семінар, на якому розглядаються основні питання
теми, здійснюється обробка господарських операцій наскрізного
практичного завдання з відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку та складанням необхідних розрахунків.
Література [1–8; 11; 12; 17–22; 30; 32; 38; 43–47; 49–56]

Заняття 7. Тема 7. Облік бартерних (товарообмінних)
операцій
Проводиться семінар, на якому розглядаються основні питання
теми, здійснюється обробка господарських операцій наскрізного
практичного завдання з відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку та складанням необхідних розрахунків.
Література [1–13; 18; 21; 22; 30; 32; 33; 38; 43; 44; 49; 50; 52–57]

Заняття 6. Тема 6. Облік імпортних операцій
Проводиться семінар, на якому розглядаються основні питання
теми, здійснюється обробка господарських операцій наскрізного
практичного завдання з відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку та складанням необхідних розрахунків.
Література [1–3;; 5–14; 17; 18; 20–22; 30; 32;
33; 38; 39; 43; 44; 47; 49; 50; 52–57]

Заняття 5. Тема 5. Облік експортних операцій
Проводиться семінар, на якому розглядаються основні питання
теми, здійснюється обробка господарських операцій наскрізного
практичного завдання з відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку та складанням необхідних розрахунків.
Література [1–14; 18–22; 30–33; 38; 43; 46; 49; 53–56]
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Самостійна робота студентів є важливою складовою процесу навчання, що передбачає вивчення програмного матеріалу курсу і підготовку відповідних завдань, самостійну роботу з опрацювання основної і додаткової літератури. Питання для самостійного вивчення
матеріалу наведені у таблиці. Студент опрацьовує самостійно запропоновані питання, які обговорюються на семінарських (практичних)
заняттях.

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Заняття 11. Тема 11. Облік операцій підприємств з
іноземними інвестиціями
Проводиться семінар, на якому розглядаються основні питання
теми, здійснюється обробка господарських операцій наскрізного
практичного завдання з відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку та складанням необхідних розрахунків.
Література [1–14; 18–23; 30; 32–34; 38; 43;
46; 47; 50; 53–56]
Примітка. Тестові завдання та зміст господарських операцій для
обробки, розрахунків та реєстрації наведені в Методичних рекомендаціях щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни
“Облік зовнішньоекономічної діяльності”

Заняття 10. Тема 10. Особливості обліку
зовнішньоекономічних операцій при
здійсненні фінансово-інвестиційної
діяльності
Проводиться семінар, на якому розглядаються основні питання
теми, здійснюється обробка господарських операцій наскрізного
практичного завдання з відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку та складанням необхідних розрахунків.
Література: [1–14; 17; 18; 20; 22; 30; 32;
33; 38; 43; 46; 47; 50; 53–57]

Змістовий модуль III. Бухгалтерський облік інших
зовнішньоекономічних операцій
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Відповідно до навчального плану підготовки фахівців за програмою “Облік і аудит” студенти стаціонарної форми навчання повинні
виконати індивідуальну роботу за однією із тем, що запропоновані
далі. Результати індивідуального завдання мають бути викладені у
формі реферату на базі опрацьованої літератури за обраним індивідуальним завданням. Обсяг письмової роботи обговорюється із викладачем.
Реферат — це письмовий твір, в якому розкривається певна тема
на базі присвячених їй друкованих праць. Основою написання рефе-

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Назва модуля, теми

Питання, що виносяться на
Форма контролю
самостійне вивчення
1
2
3
Змістовий модуль І. Загальна характеристика та основи зовнішньоекономічної
діяльності
Організація обліку
Нормативно-правова база
Контрольне
зовнішньоекономічної
регулювання бухгалтерського
опитування,
тестування
діяльності на підприємстві
обліку.
План рахунків, особливості
використання
Змістовий модуль ІІ. Особливості обліку розрахункових і
зовнішньоторговельних операцій
Контрольне
Бухгалтерський облік
Нормативне забезпечення
опитування,
експортних та імпортних
бухгалтерського обліку
тестування
операцій
експортних та імпортних
операцій. Оподаткування
операцій з давальницькою
сировиною
Контрольне
Облік бартерних, операцій з Нормативне забезпечення
опитування,
давальницькою сировиною
бухгалтерського обліку
та комісійних операцій
експортних та імпортних
тестування
операцій
Змістовий модуль ІІІ. Бухгалтерський облік інших зовнішньоекономічних
операцій
Особливості обліку
Нормативне забезпечення
Контрольне
зовнішньоекономічних
обліку. Особливості
опитування,
операцій фінансовооподаткування операцій
тестування
інвестиційної діяльності.
підприємств з іноземними
Облік операцій підприємств інвестиціями
з іноземними інвестиціями

Перелік питань, що виносяться на самостійне вивчення за темами

1
01
31
61
91

2
02
32
62
92

3
03
33
63
93

4
04
34
64
94

5
05
35
65
95

……
……
…..
……
……

30
30
60
90
0
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1. Основні завдання обліку зовнішньоекономічної діяльності.
2. Концептуальні принципи організації обліку зовнішньоекономічної діяльності, що застосовуються в міжнародній практиці.
3. Роль та значення договору в ринкових умовах.
4. Порядок реєстрації зовнішньоекономічного контракту.
5. Поняття та види валютних коштів.
6. Валютний курс та фактори, що впливають на його формування.
7. Види валютних рахунків, що можуть відкриватися на території
України та їх характеристика.
8. Порядок придбання валюти на території України.
9. Особливості обліку операцій з торгівлі іноземною валютою в обмінних пунктах.
10. Складові механізму міжнародних розрахунків.
11. Поняття валютного ризику. Шляхи уникнення фінансових ризиків.
12. Види та форми кредитів, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю.

Теми рефератів для виконання індивідуального завдання

Останні дві
цифри залікової
книжки

Номер завдання

рату є ретельне вивчення літературних джерел цієї тематики. Характерною ознакою реферату є досконале знання автором реферату друкованих праць — монографій, статей, підручників тощо. Для
забезпечення ефективного виконання індивідуального завдання, вивчення програмного матеріалу керівник курсу надає необхідну методичну допомогу (вибір проблеми, що вивчається, складання плану,
пошук літературних джерел, інформаційне забезпечення).
Матеріали за планом підготовки реферату опрацьовуються студентами після завершення викладання лекційного матеріалу.
Номер питання для індивідуальної роботи студент визначає за
двома останніми цифрами номера своєї залікової книжки (див. таблицю).
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Для активізації навчального процесу передбачено використання
різноманітних методик активізації процесу навчання із таких тем:

МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

13. Облік короткострокових, середньострокових та довгострокових
кредитів у системі рахунків.
14. Лізинг як форма кредитування зовнішньоекономічної діяльності.
Його характеристика та види.
15. Практика реалізації лізингових операцій, функції та роль комерційних банків.
16. Факторинг: особливості та умови використання в міжнародних
операціях. Види факторингових операцій.
17. Форфейтинг. Економічний зміст та практичне використання
в зовнішньоекономічній діяльності.
18. Проектне фінансування. Можливості використання при кредитуванні зовнішньоекономічної діяльності.
19. Облік кредитних операцій в системі рахунків.
20. Види торговельно-посередницьких операцій.
21. Основні переваги та недоліки торгівлі через посередників.
22. Терміни розрахунків з експортно-імпортних операцій та відповідальність за дотримання цих термінів.
23. Облік витрат з експорту робіт та послуг.
24. Облік експортно-імпортних операцій в системі рахунків.
25. Особливості імпорту робіт, послуг.
26. Облік витрат з імпорту робіт та послуг.
27. Основні принципи регулювання бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності.
28. Поняття давальницької сировини та операцій з давальницькою
сировиною в зовнішньоекономічній діяльності.
29. Документальне оформлення операцій, пов’язаних з переробкою
давальницької сировини та виготовленням з неї готової продукції.
30. Оподаткування операцій з давальницькою сировиною.
Номер контрольного завдання
1
2
3
4
5
6
7
8

Перша літера прізвища студента
А, Б
В, Г
Д, Е, Є, Ж
З,І,Ї, Й
К, Л, М, Н
О, П, Р, С, Т
У, Ф, Х, Ц, Ч, Ф
Ш, Щ, Ю, Я
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ
РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Згідно із навчальним планом студенти виконують контрольну роботу.
Контрольна робота складається з трьох питань, на які необхідно
дати змістовні письмові відповіді. Допускається як додатки долучати
до контрольної роботи заповнені первинні документи, бухгалтерські
реєстри, звітність підприємств.
Номер варіанта контрольної роботи студент визначає за початковою літерою свого прізвища.

Форма методики активізації
процесу навчання
Змістовий модуль І. Загальна характеристика та основи зовнішньоекономічної
діяльності
Тема 1. Особливості зовнішньоекономічної
Проблемна лекція із
діяльності та державне регулювання її
використанням технічних засобів
здійснення в Україні
Змістовий модуль ІІ. Особливості обліку розрахункових і
зовнішньоторговельних операцій
Проблемна лекція із
Тема 2. Особливості оподаткування
розрахункових операцій та
використанням технічних засобів
зовнішньоторговельних операцій в Україні
Змістовий модуль ІІІ. Бухгалтерський облік інших зовнішньоекономічних
операцій
Тема 3. Особливості обліку операцій
Проблемна лекція із
фінансово-інвестиційної діяльності в Україні
використанням технічних засобів
Назва змістового модуля, теми
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Основні вимоги до написання контрольної роботи
Мета виконання контрольної роботи — закріпити здобуті теоретичні знання і набути навичок практичної роботи бухгалтера.
Титульну сторінку контрольної роботи студент оформлює відповідно до методичних вказівок, розроблених у МАУП.
Далі необхідно навести текст завдання і результати його виконання з короткими поясненнями. У роботі потрібно виділити розділи,
вказані у завданні.
Наприкінці текстової частини роботи студент ставить особистий
підпис і дату закінчення написання роботи, після чого наводить список використаної літератури, оформлений згідно із такими загальноприйнятими вимогами: спочатку Конституція України, потім закони
України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови та розпорядження Уряду, нормативно-правові документи міністерств і відомств, інші джерела в алфавітному порядку.
Студент може написати роботу власноручно або надрукувати її.
Контрольна робота може бути виконана в учнівському зошиті або на
аркушах формату А4 (210 х 297 мм). Загальний обсяг контрольної
роботи не повинен перевищувати 10 сторінок. На рецензування студент подає оригінал роботи.

На титульній сторінці контрольної роботи студент має вказати
номер залікової книжки. У разі відсутності цих даних робота не зараховується, її повертають студенту без рецензування.
Послідовність виконання контрольної роботи:
1. Використовуючи дані, здійснити розрахунки.
2. Одержані результати відобразити на рахунках бухгалтерського
обліку шляхом складання журналу реєстрації господарських операцій.
3. При відображенні господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку необхідно зазначити, на підставі яких первинних
документів вони здійснені.
Зміст операції

Варіант 7

Варіант 5

Варіант 4

Варіант 3

Варіант 2

Варіант 1
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Зареєстровано
10000 20000 30000 15000 25000 35000 40000 45000
статутний капітал
підприємства
з іноземними
інвестиціями,
курс 1 євро =7,00
10000 20000 30000 15000 25000 35000 40000 45000
2 На поточний рахунок
в іноземній валюті
надійшли внески
засновників до
статутного фонду,
курс 1 євро=7,25
3 Відображена курсова
різниця (суму визначити
за опер.1, 2)
4 На поточний рахунок
2000 4000 5000 3000 4500 6000 7000 8000
в іноземній валюті
надійшли кошти від
іноземного покупця за
відвантажену раніше
продукцію,
курс 1 євро=7,25
5 Перераховано з
поточного рахунка
в іноземній валюті
валюти для продажу на
міжбанківській валютній
біржі у розмірі 50 %
(суми визначити)
6 На поточний рахунок
у національній валюті
зараховані кошти від
продажу іноземної
валюти, проданої за
курсом 1 євро =7,30
(суму визначити)

№
пор.

Варіант 6

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 8
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1
2
7 Підприємство
перерахувало кошти
з поточного рахунка в
національній валюті на
МВБ для придбання
іноземної валюти
1000 дол. США за
курсом 1 дол. США =
5,00(суму визначити)
8 Нараховано та сплачено
з поточного рахунка в
національній валюті 0,5%
від вартості придбаної
валюти до Пенсійного
фонду (суми визначити)
9 Нараховано та сплачено
винагороди банку за
придбання валюти
10 Придбана іноземна
валюта зарахована на
поточний рахунок в
іноземній валюті за
курсом 1 дол. США =
5,05
11 Видано із каси в
іноземній валюті в
підзвіт на витрати у
відрядженні, курс 1 євро
= 7,20 (суми визначити)
12 Підзвітна особа надала
авансовий звіт про
використання 950 євро,
які були враховані у
складі адміністративних
витрат підприємства
(суми визначити)
13 Невикористану суму
авансу підзвітна особа
повернула в касу за
курсом 1 євро = 7,22
(суми визначити)
14 Відображена курсова
різниця на суму
коштів, повернутих
підзвітною особою (суму
визначити)

3

4

5

6

7

8

9

10
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15 Сплачено з поточного
рахунка в національній
валюті:
- митне оформлення,
еквівалент 20 дол. США,
курс 1 дол. США = 5,00
- мита в розмірі 25 %
- ПДВ за ставкою 20 %
(суми визначити)
16 Оприбутковано товарів,
що надійшли від
постачальника, митна
вартість яких 10000 дол.
США (опер.14) (суму
визначити)
17 Включаються до
первісної вартості
товарів:
- сума митних зборів
- мито (суми визначити)
18 На поточний
10000 20000 12000 14000 20000 15000 17000 14000
рахунок в іноземній
валюті зараховано
короткостроковий
кредит в іноземній
валюті, курс 1 євро =
7,30
19 З поточного рахунка
200
200
100
150 300
400
100
200
в іноземній валюті
перераховано проценти
за короткостроковий
кредит в іноземній
валюті, курс 1 євро=7,25
20 З поточного рахунка в
8000 15000 10000 10000 2000 15000 17000 14000
іноземній валюті
повернуто кредит в
іноземній валюті, курс 1
євро=7,32
21 Відображено курсову
різницю від перерахування кредиту (суми
визначити за даними
операцій 19, 20)
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Поточний контроль
Поточний контроль здійснюється викладачем на семінарських
(практичних) заняттях шляхом усного опитування студентів, проведення тестування та виконання контрольної роботи. Питання, що виносяться на розгляд пропонуються відповідно до планів семінарських
(практичних) занять.
Також проводиться контрольна робота за підсумками модуля, яка
містить питання за вивченими темами модуля.
При проведенні поточних занять оцінювання знань здійснюється
за чотирибальною системою: відмінно (5), добре (4), задовільно (3),
незадовільно (2).
Викладач оцінює знання за такими критеріями:
“відмінно” — студент бездоганно виконав завдання чи відповів на
поставлене запитання. При потребі відповідь обґрунтована прикладами;
“добре” — студент в цілому виконав завдання або відповів на поставлене запитання, але відповідь має окремі недоліки, суперечності;
“задовільно” — студент повністю не виконав завдання або повністю не відповів на поставлене запитання, є грубі помилки;
“незадовільно” — завдання взагалі не виконано або відповідь взагалі відсутня, є суттєві недоліки.
Підсумковий контроль
Підсумковий контроль теоретичних знань з дисципліни — це один
із контрольних заходів, передбачений навчальним планом. Він здійснюється у письмовій формі за білетами. Кожний білет містить два
теоретичних питання і завдання практичного напрямку, які відбивають основний зміст програми навчальної дисципліни.
Виконання екзаменаційних завдань оцінюється за чотирибальною
системою: відмінно (5), добре (4), задовільно (3), незадовільно (2).

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
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Критерії оцінювання виконання екзаменаційних завдань
Виконання завдань оцінюється за чотирибальною системою: відмінно (5), добре (4), задовільно (3), незадовільно (2).
Оцінку “відмінно” заслуговує студент, який:
• показав всебічні, систематичні і глибокі знання навчальнопрограмного матеріалу з курсу обліку зовнішньоекономічної діяльності;
• показав вміння вільно виконувати екзаменаційні завдання;
• засвоїв взаємозв’язок основних понять з курсу обліку зовнішньоекономічної діяльності, їх значення для майбутньої професії;
• виявив творчі здібності в розумінні, викладанні і використанні
навчально-програмного матеріалу.
Оцінку “добре” заслуговує студент, який:
• показав повне знання навчально-програмного матеріалу з курсу
обліку зовнішньоекономічної діяльності;
• в основному виконав екзаменаційні завдання;
• показав систематичний характер знань з основ курсу обліку зовнішньоекономічної діяльності, виявив здібності до їх самостійного поповнення у процесі професійної діяльності.
Оцінку “задовільно” заслуговує студент, який:
• показав знання навчально-програмного матеріалу з курсу обліку зовнішньоекономічної діяльності в обсязі, який необхідний
для майбутньої роботи за професією;
• в основному виконав завдання;
• допустив помилки при виконанні екзаменаційних завдань, але в
основному має необхідні знання з курсу обліку зовнішньоекономічної діяльності”.
Оцінку “незадовільно” заслуговує студент, який:
• показав досить низький рівень знань навчально-програмного
матеріалу з курсу обліку зовнішньоекономічної діяльності в обсязі, який необхідний для майбутньої роботи за професією;
• допустив принципові помилки при виконанні екзаменаційних
завдань;
• не може приступити до професійної діяльності після закінчення вищого навчального закладу без додаткових занять з курсу
обліку зовнішньоекономічної діяльності.
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Предмет курсу.
Основні завдання обліку зовнішньоекономічної діяльності.
Основні форми зовнішньоекономічної діяльності.
Зовнішньоторговельні операції та їх види.
Побудова бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності.
6. Принципи побудови обліку зовнішньоекономічної діяльності.
7. Правила “ІНКОТЕРМС” та їх застосування при визначенні первісної вартості товарів.
8. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
9. Державне регулювання зовнішньоекономічних відносин.
10. Особливості побудови плану рахунків зовнішньоекономічної діяльності.
11. Особливості операцій з наявними грішми при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
12. Облік касових операцій в іноземній валюті.
13. Монетарні та немонетарні статті.
14. Валютний курс та порядок відображення валютних різниць у
бухгалтерському обліку.
15. Облік валютних різниць.
16. Облік продажу валюти.
17. Облік придбання валюти.
18. Документальне оформлення розрахункових операцій в іноземній
валюті.
19. Порядок ведення операцій в іноземній та національній валютах.
20. Порядок укладання зовнішньоекономічних договорів.
21. Реєстрація суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності в митних
органах.
22. Розрахунки за допомогою банківського переказу.
23. Розрахунки за допомогою документарного акредитиву.
24. Терміни розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності.
25. Особливості розрахункових операцій при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
26. Облік кредитів, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю.
27. Облік експортних операцій, пов’язаних з товарами, що куплені
для експорту.
28. Облік наявності та руху товарів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

1.
2.
3.
4.
5.
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29. Облік витрат з експорту товарів.
30. Облік доходів та визначення фінансових результатів з експорту
товарів.
31. Облік експортних операцій, пов’язаних з продукцією власного
виробництва.
32. Облік наявності та руху готової продукції.
33. Облік витрат з експорту готової продукції.
34. Облік доходів та визначення фінансових результатів з експорту
готової продукції власного виробництва.
35. Облік експортних операцій, пов’язаних з наданням послуг та виконанням робіт.
36. Облік затрат експортної діяльності.
37. Облік визначення фактичної собівартості наданих послуг та виконання робіт за експортними угодами.
38. Облік доходів та визначення фінансових результатів за наданими
послугами та виконаними роботами.
39. Облік імпортних операцій при завезенні товарів.
40. Облік наявності та руху імпортних товарів.
41. Облік витрат за імпортними операціями.
42. Облік розрахунків за імпортними операціями.
43. Визначення фактичної собівартості імпортних товарів (розподіл
накладних витрат).
44. Облік реекспорту товарів.
45. Облік товарообмінних бартерних операцій.
46. Облік товарів, відвантажених для товарообміну.
47. Облік товарів, одержаних у порядку товарообміну.
48. Облік зовнішньоекономічних відносин за операціями із давальницькою сировиною, одержаною для переробки (збагачення).
49. Облік зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною, переданою для переробки (збагачення).
50. Облік витрат з експорту робіт і послуг.
51. Облік витрат з імпорту робіт і послуг.
52. Облік витрат на підрядне будівництво за кордоном.
53. Облік витрат на утримання апарату управління.
54. Облік торгово-операційних витрат.
55. Методика та техніка узагальнення даних про витрати та їх списання.
56. Облік наявності та руху експортних, імпортних та реекспортних
товарів.
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Облік накладних витрат з експортних та імпортних товарів.
Облік реалізації експортних, імпортних та реекспортних товарів.
Облік податків, митних та інших зборів.
Методика та техніка визначення фінансових результатів з реалізації товарів.
61. Особливості формування статутного фонду (капіталу) підприємств з іноземними інвестиціями.
62. Особливості обліку податків спільних підприємств.
63. Особливості звітності спільних підприємств.
64. Склад та характеристика форм звітності.
65. Порядок визначення первісної вартості імпортованих товарів.
66. Облік операцій при експорті давальницької сировини.
67. Порядок розподілу прибутку підприємств з іноземними інвестиціями.
68. Види та форми лізингових операцій.
69. Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами в іноземній валюті.
70. Облік реекспортних операцій.
71. Облік реімпортних операцій.
72. Організація та державне регулювання іноземного інвестування в
економіку України.
73. Облік формування статутного капіталу.
74. Облік використання прибутку в спільних підприємствах.
75. Платіжні документи при готівкових розрахунках при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності.
76. Платіжні документи при безготівкових розрахунках при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
77. Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті.
78. Основні показники аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
79. Оцінка ефективності імпортних операцій.
80. Оцінка ефективності експортних операцій.
81. Лізингові операції та їх облік.
82. Консигнаційні операції та їх облік.
83. Види звітності при зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
84. Основні фінансові коефіцієнти та методика їх розрахунку.
85. Облік операцій, пов’язаних зі зміною величини статутного капіталу спільних підприємств.
86. Облік експорту на умовах попередньої оплати.

57.
58.
59.
60.
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4.

87.
88.
89.
90.
91.
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