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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичних основ та практичних навичок відображення зовнішньоекономічних операцій у 
системі бухгалтерського обліку; набуття навичок опрацювання і використання облікової та аналітичної інформації в управлінні 
зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання. 

Мета та цілі Полягає у формуванні системи знань з теорії та практики організації обліково-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - залік 

Результати навчання 

Користуватися законодавчо-інструктивними матеріалами, що безпосередньо впливають на ведення зовнішньоекономічної 
діяльності та відображення її в обліку підприємства. Використовувати показники облікової та аналітичної інформації з метою аналізу 
показників ефективності ЗЕД підприємства. Усвідомлювати сутність об’єктів обліку та аналізу зовнішньоекономічної діяльності. 
Володіти методичним обліково-аналітичним інструментарієм.  

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Фінансовий аналіз», «Глобальна економіка», «Оподаткування суб’єктів 
господарювання» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять 
проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння 
необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також регулярно готуватися до занять. Без 
особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

 



СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Сутність, види та суб’єкти 
зовнішньоекономічної 
діяльності, основні 
принципи побудови її 
обліково-аналітичного 
забезпечення 

Практична 
робота 1 

Предмет та об’єкт обліку зовнішньоекономічної 
діяльності. Поняття суб’єкта 
зовнішньоекономічної діяльності. Організація 
обліку зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні. 
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Провести огляд законодавчих та нормативно-
правових джерел щодо регулювання діяльності 
суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності 
Визначити особливості режиму ліцензування та 
квотування окремих видів товарів. 

Лекція 2 Державне регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні 

Практична 
робота 2 

Роль держави в регулюванні ЗЕ сектору 
економіки. Цілі, суб’єкти та інструменти 
регулювання ЗЕД. Види митних платежів і 
методи визначення митної вартості. 

Опрацювати положення Митного Кодексу та 
визначити основні поняття та особливості 
державної митної політики щодо суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Лекція 3 Зовнішньоекономічні 
контракти та особливості 
відображення інформації в 
системі бухгалтерського 
обліку 

Практична 
робота 3 

Розгляд та освоєння видів 
зовнішньоекономічних контрактів (договорів). 
Розгляд та освоєння методики формування 
різних видів цін у зовнішньоекономічній 
діяльності 

Опрацювати вимоги Міжнародної торгової палати 
щодо використання суб’єктами підприємницької 
діяльності правил Інкотермс при укладанні 
зовнішньоекономічних контрактів. 

Лекція 4 Міжнародні розрахунки, 
порядок їх здійснення та 
облікове забезпечення 

Практична 
робота 4 

Міжнародні розрахунки, їх механізм та вплив 
на облік підприємства. Основні види і форми 
розрахунків, використання облікової інформації 
щодо способів платежу. 

Опрацювати вимоги діючого законодавства у сфері 
зовнішньоекономічної торгівлі та визначити 
класифікацію форм міжнародних розрахунків, що 
застосовуються українськими підприємствами 

Лекція 5 Обліково-аналітичне 
забезпечення операцій з 
купівлі-продажу іноземної 
валюти 

Практична 
робота 5 

Поняття іноземної валюти Загальний порядок 
здійснення бухгалтерського обліку операцій по 
розрахунках в іноземній валюті. Курсові різниці 
та їх облікове забезпечення. 

Дослідити особливості відображення та розкриття 
інформації щодо купівлі та продажу іноземної 
валюти у законодавчих актах Нацбанку України та 
Податковому кодексі. 

Лекція 6 Обліково-аналітичне 
забезпечення кредитних 
операцій 

Практична 
робота 6 

Загальні поняття кредитних операцій у ЗЕД. 
Бухгалтерський та податковий облік кредитів в 
іноземній валюті отриманих від резидентів.  

Проаналізувати особливості та різновиди кредитних 
угод, умов отримання кредиту відповідно до 
Цивільного, Господарського та Податкового 
Кодексів України. 

Лекція 7 Обліково-аналітичне 
забезпечення операцій з 
імпорту  

Практична 
робота 7 

Загальні поняття імпортних операцій та їх 
документальне забезпечення. Бухгалтерський 
та податковий облік імпорту продукції і товарів 

Дослідити особливості оподаткування імпортних 
операцій відповідно до Податкового та Митного 
Кодексів України. 

Лекція 8 Обліково-аналітичне 
забезпечення операцій з 
експорту 

Практична 
робота 8 

Загальні поняття експортних операцій та їх 
документальне забезпечення. Бухгалтерський 
та податковий облік експорту продукції і 
товарів 

Дослідити особливості оподаткування експортних 
операцій відповідно до Податкового та Митного 
Кодексів України.  

Лекція 9 Обліково-аналітичне 
забезпечення реекспортних 
та реімпортних операцій 

Практична 
робота 9 

Поняття реекспортних і реімпортних операцій 
та їх документальне забезпечення. 
Бухгалтерський та податковий облік 
реекспортних і реімпортних операцій 

Вивчити особливості щодо регулювання здійснення 
митного режиму реекспорту та реімпорту 
відповідно до Податкового та Митного Кодексів 
України. 



Лекція 10 Консигнаційні і комісійні 
операції та їх обліково-
аналітичне забезпечення  

Практична 
робота 10 

Засвоєння сутності консигнаційних та 
комісійних операцій. Бухгалтерський облік 
консигнаційних та комісійних операцій у 
зовнішньоекономічній діяльності 

Вивчити призначення та основні поняття 
посередницьких договорів відповідно до Закону 
України «Про зовнішньоекономічну діяльність»  

Лекція 11 Розрахунки з підзвітними 
особами та їх обліково-
аналітичне забезпечення 

Практична 
робота 11 

Розгляд та освоєння загальних правил ведення 
обліку розрахунків з підзвітними особами за 
службовими відрядженнями за кордон.  

Дослідити особливості законодавчого регулювання 
обліку витрат на відрядження в іноземній валюті.  

Лекція 12 Обліково-аналітичне 
забезпечення операцій з 
давальницькою сировиною 

Практична 
робота 12 

Основні поняття операцій з давальницькою 
сировиною. Бухгалтерський та податковий 
облік операцій з давальницькою сировиною. 

Проаналізувати законодавче регулювання операцій 
з давальницькою сировиною в залежності від 
форми розрахунків від наданих послуг з переробки.  

Лекція 13 Обліково-аналітичне 
забезпечення лізингових 
операцій та фінансових 
інвестицій 

Практична 
робота 13 

Поняття, об'єкти та суб'єкти лізингу. 
Бухгалтерський та податковий облік 
фінансового та оперативного лізингу. 

Опрацювати зміст основних нормативних актів, що 
регулюють митне оформлення лізингових операцій 
та лізингові платежі. 

Лекція 14 Бартерні операції та їх 
обліково-аналітичне 
забезпечення  

Практична 
робота 14 

Сутність бартерних операцій у зовнішній 
торгівлі. Бухгалтерський та податковий облік 
розрахунків за бартерними угодами 

Опрацювати зміст основних нормативних актів, що 
регулюють оподаткування бартерних операцій та 
відображення їх у фінансовій та податковій звітності 

 

ЛІТЕРАТУРА  ТА  НАВЧАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ  
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1. Робоча програма навчальної дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр денної форми навчання / уклад. Н.М. Побережна. – Х. : 
НТУ «ХПІ», 2019. – 14 с. 
2. Обліково-аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності: текст лекцій для 
студентів денної та заочної форми навчання економічних спеціальностей / уклад. Н. М. 
Побережна. – Х. : НТУ «ХПІ», 2019. – 78 с.  
3. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. 
Манойленко, М.В. Рета, Н.Ю. Єршова, Н.В Куліченко; - К.: ЦУЛ, 2014. – 363 с  
4. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни Обліково-аналітичне 
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності для студентів спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр денної та заочної форми навчання / 
уклад. Н.М. Побережна – Х. : НТУ «ХПІ», 2019. – 25 с.  
5. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр денної та заочної форми навчання/ уклад. Н.М. 
Побережна – Х. : НТУ «ХПІ», 2019. – 24 с.  
6. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / за заг. ред. С.О. Кузнецова. – 
Х. Видавництво Іванченка І.С. – 2019. – 226с.  
7. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Т.Г. Ковальчук. – Київ: 
Видавництво Ліра-К, 2018. – 216 с. 
8. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / М.Р. Лучко, Н.Г. Мельник, С.В. Сисюк. – 
Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 356 с. 
9. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. 
Манойленко, М. В. Рета, Н. Ю. Єршова, Н. В Куліченко; - К.: ЦУЛ, 2014. – 363 с. 
10. Волкова І. А., Реслер М. В., Калініна О. Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності. 
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури,  2011. – 304 с.. 
11. Хрупович С. Є. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник для  
студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 
спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»/ Світлана Хрупович. –
Тернопіль, 2017.-137с. 
12.  Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т. В. Давидюк [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-
т, нац. техн. ун-т. – Харків : ВД «Гельветика», 2016. – 392 с.  
13. Облік, аналіз та аудит ЗЕД: навч посібник / Маслак О.О., Жежуха В.Й. – К.: Каравела, 2015 – 
400 с. 
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1. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: 
Навчальний посібник. Засадний Б.А. – К. : Кондор-
Видавництво, 2015. – 286 с. 
2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. 
посібн. для студентів вищих навчальних закладів / Н. Я. 
Пітель, Ю .Л. Зборовська, О. О. Школьний ; Уманський 
національний університет садівництва. - Умань : М. М. 
Сочінський, 2016. – 228 с. 
3. Методичні вказівки до самостійної роботи з 
дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» 
(для студентів заочної та денної форми навчання за 
напрямом «Облік і аудит»)./ Укл.: Рета М.В – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2014 – 24 с. 
4. Експертиза зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства : навчальний посібник / Ж. С. Зосимова. - 
Харків : Лідер, 2014. – 234 с. 

ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ЗАЛІКУ  

Види діяльності у сфері зовнішньоекономічних відносин, особливості та завдання їх обліку. Нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Класифікація товарів 
та валюти у зовнішньоекономічної діяльності. Використання міжнародних правил ІНКОТЕРМС. Реєстрація та облік зовнішньоекономічних договорів. Облік валютних операцій. Курсові 
різниці та порядок їх визначення та відображення в обліку. Облік купівлі- продажу валюти. Поняття та види експортних операцій. Облік та оподаткування експортних операцій. Облік 
імпортних операцій та їх інформаційне забезпечення. Поняття бартерних операцій та їх облік. Особливості облікового забезпечення реекспортних та реімпортних операцій. 
Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності суб’єкта господарювання. Закордонні відрядження та їх обліково-аналітичне забезпечення. Бартерні операції, 
лізингові операції та їх відображення в обліку. Митне оформлення лізингових операцій. Фінансова звітність в системі обліково-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної 
діяльності суб’єкта господарювання.        

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні та практичні заняття укомплектовано мультимедійним обладнанням для презентації лекцій 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
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Загальна сума балів, складається з частини основних балів та 
частини додаткових балів: 
•з основних (70 балів): 
- написання модульних контрольних робіт; 
- виконання та зарахування розрахункового завдання; 
• та з додаткових (30 балів): 
- складання заліку; 
- активна участь студентів в практичних та самостійних заняттях. 
 

90-100 А відмінно 
85-89 В 

добре 
75-84 С 
65-74 D 

задовільно 
55-64 Е 

35-54 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту звертатись до завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


