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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мова навчання: українська 

Статус дисципліни: вибіркова дисципліна циклу професійної 

підготовки. 

Передумови вивчення навчальної дисципліни (пререквізити): 
загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському ) 

рівні вищої освіти (бухгалтерський облік, фінансовий облік, 

оподаткування, звітність підприємств та інші). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Облік і 

оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» є фінансово-

господарські операції, що виникають між суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її 

межами. 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ЄКТС: 

4,0 

Галузь знань 

07 
(шифр і назва) 

Нормативна 
Напрям підготовки  

магістр 

(шифр і назва) 

Модулів – 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

071 «Облік і 

оподаткування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових тем – 8 
1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

здобувача – 3,7 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Магістр 

36 год. 4 год. 

Практичні 

18 год 2 год 

Самостійна робота 

66 год. 114 год. 

у т.ч. індивідуальні 

завдання:  20 год. 

Вид контролю: залік  

Курсова робота – не передбачено 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 3/3,7 (54/66) 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Облік і оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності» є однією із складових комплексної 

підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

Мета дисципліни «Облік і оподаткування зовнішньоекономічної 

діяльності» формування у студентів наукового світогляду та 

спеціальних знань в сфері вивчення питань зовнішньоекономічної 

діяльності, надання належних теоретичних знань та практичних 

навичок з обліку і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, 

документального оформлення зовнішньоекономічних операцій та їх 

відображення в бухгалтерському обліку, а також набуття навичок 

застосування цих компетентностей у професійній діяльності. 

Завдання дисципліни: опанування навчальної дисципліни 

«Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» надає 

можливість володіти стійкими навичками професійно важливих 

компетентностей, для чого студенти повинні: 

- набути знань щодо нормативно-законодавчої бази регулювання 

та здійснення зовнішньоекономічних операцій різного напрямку; 

- засвоїти теорії, методи, інструменти і практичні прийоми з 

обліку і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності; 

- набути знань щодо організації документального оформлення та 

здійснення зовнішньоекономічних операцій на підприємствах України; 

- набути знань з термінологічного апарату тарифного, 

нетарифного та валютного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності та нормативно-правового визначення; 

- набути знань щодо методики бухгалтерського обліку і 

оподаткування зовнішньоекономічних торгівельних та інших операцій 

на підприємствах; 

- вміти складати та документально забезпечувати 

зовнішньоекономічні операції; 

- бути здатними самостійно узагальнювати та деталізувати окремі 

факти, явища, механізми, тенденції, принципи регулювання та 

правильно і своєчасно відображати в бухгалтерському обліку операції із 

обліку і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. 

 

3. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

НАВЧАННЯ 

 

Дисципліна «Облік і оподаткування зовнішньоекономічної 

діяльності» забезпечує набуття здобувачами вищої освіти 

компетентностей: 
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Загальні 

компетентності (ЗК) 
Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

ЗК 1. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК 3. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних                     

технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

ЗК 7. Здатність працювати 

в міжнародному контексті. 

ЗК 8. Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК 11. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних  робіт. 

 

 

 

 

 

СК 1. Здатність формувати та використовувати облікову 

інформацію для прийняття ефективних управлінських 

рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях 

підвищення ефективності, результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу. 

СК 2. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності 

з вимогами менеджменту підприємства. 

СК 3. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і 

практичні підходи щодо організації обліку, контролю, 

планування та оптимізації податкових розрахунків. 

СК 7. Здатність формулювати завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

СК 9. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших 

користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

СК 11. Здатність використовувати сучасні інформаційні 

технології для забезпечення складання  і подання 

податкової звітності, використовувати і формувати 

обліково-аналітичну інформацію в сучасних управлінських 

системах.  

СК 13. Здатність управління зовнішньо-економічною 

діяльністю суб’єктів господарювання, здійснення обліку і 

аудиту міжнародних операцій. 

 

Дисципліна «Облік і оподаткування зовнішньоекономічної 

діяльності» забезпечує набуття здобувачами вищої освіти наступних 

програмних результатів навчання: 

Програмні результати навчання 

відповідно до освітньо-професійної програми 
ПРН 2. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за 

стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб 

управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження. 

ПРН 8. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності 

суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства. 

ПРН 17. Готувати й обґрунтовувати висновки за для консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 
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Співвідношення компетентностей із програмними результатами 

навчання 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

ПРН 2 ПРН 8 ПРН 17 

ЗК 1 + + + 

ЗК 3 + + + 

ЗК 6 + + + 

ЗК 7  + + 

ЗК 8  + + 

ЗК 11  + + 

СК 1 + + + 

СК 2  + + 

СК 3 + + + 

СК 7  + + 

СК 9   + 

СК 11  + + 

СК 13  + + 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

набути такі результати навчання: 

знати: 

-  теорію, методику і практику формування облікової інформації за 

стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних 

потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням 

професійного судження; 

-  нормативно-правове регулювання діяльності митних складів, 

магазинів безмитної торгівлі, підготувати необхідний пакет документів 

для організації діяльності суб’єктів господарювання у відповідних 

сферах; 

-  зв'язок між змістом зовнішньоекономічної операції та видом 

митного режиму, який необхідно застосовувати для простих та 

комплексних зовнішньоекономічних операцій; 

- інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством. 

уміти: 

-  знаходити, обробляти, аналізувати інформацію з  різних джерел 

та формулювати висновки в цілях прийняття управлінських рішень; 

-  застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо 
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організації обліку найпоширеніших фінансових та господарських 

операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах 

суб’єктів господарювання України з іноземними контрагентами; 

-  формулювати завдання, удосконалювати методики відображення 

господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліку й 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, 

аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 

підприємства;  

-  виявляти, ставити та вирішувати проблеми, що виникають в 

процесі зовнішньоекономічної діяльності; 

-  організовувати обліковий процес з придбання і продажу 

іноземної валюти, відображення курсових різниць в обліку та звітності; 

переоцінки кредиторської та дебіторської заборгованості та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами 

менеджменту підприємства; 

-  правильно відображати фінансово-господарські процеси та 

операції в системі рахунків бухгалтерського обліку в межах правового 

поля та на підставі первинних документів;  

-  здійснювати контроль, планування та оптимізацію податкових 

розрахунків, що виникають в процесі зовнішньоекономічної діяльності; 

-  обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування 

діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового 

законодавства; 

-  використовувати сучасні інформаційні технології для 

забезпечення складання і подання фінансової й податкової звітності, 

використовувати і формувати обліково-аналітичну інформацію 

зовнішньоекономічної діяльності в сучасних управлінських системах; 

-  спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня; 

-  готувати й обґрунтовувати висновки за для консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших 

користувачів інформації у сфері обліку та оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності; 

-  працювати в міжнародному контексті. 

комунікація: 

-  використовувати навички комунікації при здійсненні митного 

контролю та обрати модель поведінки, яка передбачатиме мінімальні 

ризики накладення санкцій; 

-  використовувати методи міжособової комунікації у 

зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарювання України з 
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іноземними контрагентами; 

-  зрозуміло наводити власні висновки, знання і пояснення, що їх 

обґрунтовують, до фахівців підприємства, оприлюднювати результати 

та давати рекомендації щодо прийняття ефективних управлінських 

рішень; 

-  здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, оподаткування; 

-  дотримуватись соціальних норм і правил в процесі роботи в 

колективі, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних  робіт. 

автономність та відповідальність 

-  студент здатний самостійно аналізувати і оцінювати теоретичні 

підходи та нормативні вимоги щодо регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності згідно нормативно-законодавчої бази; 

-  аргументувати на основі теоретичного матеріалу і нормативно-

правових документів власну позицію щодо особливостей техніки 

зовнішньоекономічних операцій, комплексу дій фахівців підприємства 

по забезпеченню відповідності окремих зовнішньоекономічних 

операцій регулятивним вимогам законодавства України за кожним 

напрямом регулювання; 

-  студент здатний самостійно використовувати методи, прийоми 

щодо організації облікового процесу та відображення в 

бухгалтерському й податковому обліку найпоширеніших фінансових і 

господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних 

відносинах суб’єктів господарювання України з іноземними 

контрагентами; 

-  студент здатний обґрунтовувати вибір оптимальної системи 

оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого 

податкового законодавства, самостійно здійснювати облік і аудит 

міжнародних операцій; 

-  брати на себе відповідальність за якість виконаних робіт й 

професійний розвиток. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

(денна / заочна форма) 

Усього 

в т.ч. 

Л П (С) 

Курс 

робот

а 

СРС 

Змістовий модуль 1. Основи управління зовнішньоекономічною діяльністю, митне оформлення 

товарів 

1.  

Загальна характеристика 

зовнішньоекономічної діяльності 

та її регулювання. 

14 4 / 0,5  2 / 0,5 - 8 / 14 

2.  Основи організації 

зовнішньоекономічної діяльності. 
17 6 / 0,5 3 - 8 / 14 

3.  
Митне оформлення та умови 

поставки. 
17 6 / 0,5 3 / 0,5 - 8 / 15 

Змістовий модуль 2. Організація обліку і оподаткування зовнішньоекономічних операцій, 

відповідальність за порушення валютного законодавства 

4.  
Облік операцій в іноземній валюті. 15 4 / 0,5 2 / 0,5 - 9 / 14 

5.  
Облік імпортних операцій. 14 4 / 0,5 2 - 8 / 14 

6.  
Облік експортних операцій. 14 4 / 0,5 2 - 8 / 14 

7.  
Облік відрядних витрат. 15 4 / 0,5 2 - 9 / 14 

8.  Відповідальність за порушення 

валютного законодавства. 
14 4 / 0,5 2 / 0,5 - 8 / 15 

Усього годин 120 36 / 4 18/2 - 66 / 114 

Л – лекції, П (С) – практичні (семінарські) заняття, Лаб – 

лабораторні заняття, СРС – самостійна робота студентів.  

 

5. ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Основи управління 

зовнішньоекономічною діяльністю, митне оформлення товарів 

Тема 1. Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності 

та її регулювання 

Поняття, предмет зовнішньоекономічної діяльності. Суб'єкти, 

види та принципи зовнішньоекономічної діяльності.  

Регулювання та управління зовнішньоекономічною діяльністю в 

Україні. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Принципи оподаткування та митного регулювання при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. 
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Страхування зовнішньоекономічних операцій. Ліцензування 

експорту та імпорту товарів. Заборона окремих видів експорту та 

імпорту. 

Література: [1-20]. 

 

Тема 2. Основи організації зовнішньоекономічної діяльності. 

Порядок постановки на облік, зміни даних і зняття з обліку 

суб'єктів ЗЕД в митному органі.  

Правила складання ЗЕД-контракту, форми контракту, істотні 

складові ЗЕД-контракту: назва, номер контракту, дата і місце його 

складання, преамбула, предмет контракту, кількість і якість товару 

(обсяги виконаних робіт, наданих послуг), базисні умови поставки 

товарів (приймання-передача виконаних робіт або наданих послуг), ціна 

і загальна вартість контракту, умови платежів, умови приймання-

передачі товару (робіт, послуг), пакування та маркування, форс-мажорні 

обставини, які можуть перешкодити сторонам виконати договір, санкції 

і рекламації, урегулювання спорів у судовому порядку, за вiдсутностi 

яких ЗЕД-контракт в судовому порядку може бути визнаний недійсним. 

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку.  

Претензії за ЗЕД-контрактом та строки позовної давності. 

Порядок пред'явлення претензії, перелік обов'язкових реквізитів 

претензії. Формування та використовування облікової інформації для 

прийняття ефективних управлінських рішень. 

Література: [1-20]. 

 

Тема 3. Митне оформлення та умови поставки. 

Порядок формування митної вартості. Дані про митну вартість 

товарів. Порядок визначення митної вартості товарів, що ввозяться в 

митному режимі імпорту та інших режимах, що передбачають сплату 

митних платежів. Визначення митної вартості товарів із 

застосовуванням основного і другорядного методів.  

Види митних режимів, в залежності від мети переміщення товарів 

через митний кордон України: імпорт, реімпорт, експорт, реекспорт, 

транзит, тимчасове ввезення, тимчасове вивезення митний склад, вільна 

митна зона, безмитна торгівля, переробка на митній території, 

переробка за межами митної території, знищення або руйнування, 

відмова на користь держави. Наявність пакету документів, який 

декларант повинен подати для здійснення митного контролю. 
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Правила ІНКОТЕРМС-2020, характеристика базисних умов, 

правил поставки.  

Література: [2, 3, 7-14, 21-25]. 

 

Змістовий модуль 2. Організація обліку і оподаткування 

зовнішньоекономічних операцій, відповідальність за порушення 

валютного законодавства 

 

Тема 4. Облік операцій в іноземній валюті. 

Готівкові і безготівкові розрахунки з нерезидентом. Придбання та 

продаж іноземної валюти.  

Документи, що подаються в банк суб'єктом господарювання для 

купівлі безготівкової інвалюти. Відображення в бухгалтерському обліку 

операцій з придбання іноземної валюти, позитивні та негативні курсові 

різниці, що виникають під час господарських операцій, організація 

облікового процесу.  

Продаж інвалюти, та операції пов’язані з ним. Добровільний або 

обов'язковий продаж іноземної валюти. Комісійна винагорода банку та 

відображення в бухгалтерському обліку. 

Визначення курсових різниць на дату балансу та господарської 

операції, монетарні та немонетарні статті. Кореспонденція рахунків для 

монетарних статей. 

Література: [3, 5, 7, 20-25]. 

 

Тема 5. Облік імпортних операцій. 

Загальні поняття імпортних, реімпортних операцій. Формування 

первісної вартості імпортованих товарів. Порядок визначення митної 

вартості товарів.  

Синтетичний облік імпорту товарів, робіт і послуг. 

Оподаткування імпортних операцій. Облік авансів, сплачених 

іноземному постачальнику. Переоцінка кредиторської та дебіторської 

заборгованості.  

Безкоштовне отримання імпортного товару.  

Повернення імпортного товару в режимі реекспорту або в режимі 

експорту. Режим експорту, де українські товари випускаються у вільний 

обіг за межами митної території України без можливості їх зворотнього 

ввезення. 

Особливості обліку імпорту товарів, послуг на умовах 

передоплати або післяоплати. Правила оподаткування ПДВ при імпорті 
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послуг. Вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта 

господарювання на підставі діючого податкового законодавства. 

Література: [1-20, 23]. 

 

Тема 6. Облік експортних операцій. 

Загальні поняття експортних, реекспортних операцій. Перехід 

права власності до покупця при передачі товару, відчуженого без 

зобов'язання доставки, одержувачу або перевізнику, а також організації 

зв'язку для відправки одержувачу. Правила оподаткування ПДВ при 

експорті товарів. Сучасні інформаційні технології для забезпечення 

складання і подання податкової звітності, надання висновків за для 

консультування власників та інших користувачів інформації у сфері 

обліку та оподаткування. 

Синтетичний облік експортних операцій. Особливості обліку 

експорту товарів, послуг на умовах передоплати або послідуючої 

оплати. Експорт товарів на умовах часткової передоплати.  

Повернення експортного товару, випадки повернення товару. 

Повернення експортного товару в режимі реімпорту та імпорту. 

Відображення в бухгалтеському обліку собівартості поверненого товару 

методом «сторно».  

Література: [1-20, 23]. 

 

Тема 7. Облік відрядних витрат. 

Склад витрат на відрядження. Положення про службові 

відрядження, що складається на підприємстві, його складові. 

Добові, граничний розмір добових по Україні та за кордоном, 

наднормативні добові. 

Витрати на відрядження, що не потрапляють під оподаткування 

ПДФО і військовим збором, їх облік. 

Документальне підтвердження понесених витрат. Документи про 

оплату в готівковій або безготівковій формі: платіжне доручення, 

розрахунковий чек, касовий чек РРО, розрахункова квитанція, виписка з 

карткового рахунку тощо. 

Аванс на відрядження, виданий готівкою з каси підприємства або 

перерахований на платіжну картку (особисту або корпоративну), його 

розмір. Бухгалтерський облік витрат на відрядження. Формування 

облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для 

сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання. 

Література: [1, 7, 23, 24]. 
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Тема 8. Відповідальність за порушення валютного законодавства. 

Загальна характеристика відповідальності за порушення 

валютного законодавства. Види відповідальності: фінансова, 

адміністративна, кримінальна, їх особливості.  

Фіксування в акті перевірки порушень підприємством граничних 

строків розрахунків за експортними та імпортними операціями.  

Терміни адміністративного оскарження. Заходи адміністративного 

впливу щодо порушників валютного законодавства.  

Література: [1, 7, 17-20, 23]. 
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6. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

 
№  

з/п 
Назва теми 

Обсяг у годинах 

Денна форма Заочна форма 

1 2 3 4 

1 
Загальна характеристика зовнішньоекономічної 

діяльності та її регулювання. 
4 0,5 

2 Основи організації зовнішньоекономічної діяльності. 6 
0,5 

3 Митне оформлення та умови поставки. 6 
0,5 

4 Облік операцій в іноземній валюті. 4 
0,5 

5 Облік імпортних операцій. 4 
0,5 

6 Облік експортних операцій. 4 0,5 

7 Облік відрядних витрат. 
4 0,5 

8 
Відповідальність за порушення валютного 

законодавства. 

4 0,5 

Всього годин 36 4 

 

7. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№  

з/п 
Назва теми 

Обсяг у годинах 

Денна форма Заочна форма 

1 
Загальна характеристика зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні. Регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

2 0,5 

2 

Основи організації зовнішньоекономічної діяльності. 

Порядок постановки на облік, зміни даних і зняття з 

обліку суб'єктів ЗЕД в митному органі. Правила 

складання ЗЕД-контракту. 

2 – 

3 
Митне оформлення та умови поставки. Порядок 

формування митної вартості. 
2 0,5 

4 

Особливості застосування митних режимів в 

залежності від мети переміщення товарів через 

митний кордон України. 

2 – 

5 
Облік валютно-фінансових операцій у 

зовнішньоекономічній діяльності України. 
2 0,5 

6 Облік і оподаткування імпортних операцій 2 – 
7 Облік і оподаткування експортних операцій. 2 – 

8 Облік відряджень за кордон. 2 – 

9 
Відповідальність за порушення валютного 

законодавства. 
2 0,5 

Всього годин 18 2 
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8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва теми 

Обсяг у годинах 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 

Особливості організації зовнішньоекономічної діяльності на 

підприємствах України. Заборонені види 

зовнішньоекономічної діяльності. 

8 14 

2 
Порядок здійснення обліку операцій з валютними 

цінностями. 
4 14 

3 

Формування синтетичного та аналітичного обліку 

експортних операцій. Здійснення документального 

забезпечення експортних операцій. 

4 14 

4 

Формування синтетичного та аналітичного обліку імпортних 

операцій. Здійснення документального забезпечення 

імпортних операцій. 

8 14 

5 

Складання «Звіту про використання коштів, виданих на 

відрядження або під звіт». Відображення в бухгалтерському 

обліку господарських операцій. 

11 15 

6 
Облік бартерних операцій у зовнішньоекономічній 

діяльності.  
10 14 

7 Облік операцій з переробки давальницької сировини. 
11 14 

8 

Фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Строки позивної 

давності ЗЕД- контрактів. 

10 15 

Всього годин 66 114  

9. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

1. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Типові бухгалтерські проводки з придбання іноземної валюти 

за гривні. 

3. Поняття «Курсові різниці». Правила їх виникнення. 

Особливості відображення в бухгалтерському та податковому обліку. 

4. Види зовнішньоекономічних операцій. 

5. Що є принципом суверенітету народу України у здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності? 

6. Типові бухгалтерські проводки з переробки давальницької 

сировини на території України та оплати наданих послуг грошовими 

коштами. 

7. Типові бухгалтерські проводки з переробки давальницької 

сировини за межами території України та оплати наданих послуг 

грошовими коштами. 

8. Охарактеризувати базисні умови постачання у 

зовнішньоекономічній діяльності. 
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9.  Формування обліку бартерних операцій. 

10. Розкриття податкового обліку бартерних операцій.  

11. Формування витрат при переробці давальницької сировини за 

кордоном та на митній території України. 

12.  У якому документі фіксується порушення підприємством 

граничних строків розрахунків за експортними, імпортними 

операціями? 

13.  Види квот у зовнішньоекономічній діяльності. 

14.  Терміни повернення валютних цінностей в Україну. 

15.  Валютні обмеження. 

16.  Окремі види ліцензій і дозволів. 

17.  Ліцензування ЗЕД. 

18.  Строки позивної давності ЗЕД-контрактів. 

19.  Особливості в оподаткуванні зовнішньоекономічної 

діяльності. 

20.  Відповідальність ЗЕД. 

 

10. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Хто є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності? 

2. До видів зовнішньоекономічної діяльності, яку здійснюють 

суб’єкти цієї діяльності належать… 

3. Що є принципом суверенітету народу України у здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності? 

4. Яким принципом керуються суб’єкти господарської діяльності 

України та іноземні суб’єкти господарської діяльності? 

5. Які документи необхідно подати для реєстрації 

представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності на 

території України? 

6. Хто здійснює регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні? 

7. За допомогою чого здійснюється регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні? 

8. У чому полягає державне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності? 

9. Які функції виконує Кабінет Міністрів України? 

10.  У якому вигляді можна подати заяву в будь-який з органів 

митної служби? 

11.  Хто може подавати заяву в будь-який з органів митної 

служби? 

12.  У якому випадку митний орган може повернути заяву 

суб’єкта ЗЕД на доопрацювання? 

13.  У разі чого суб’єкт ЗЕД знімається з обліку з одночасним 

анулюванням облікового номера? 

14.  Що, у першу чергу, повинні враховувати суб’єкти ЗЕД 

складаючи контракт? 
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15.  У якій формі суб’єкти ЗЕД мають можливість укласти ЗЕД- 

16.  Які умови необхідно виконати для дотримання письмової 

форми договору? 

17.  Якими мовами повинен бути складений ЗЕД-контракт? 

18.  Які істотні складові ЗЕД-контракту розрізняють? 

19.  Що рекомендовано вказати у відповіді на претензію? 

20.  Що вважається митною вартістю товарів? 

21.  Для чого використовуються дані про митну вартість товарів? 

22.  Які складові митної вартості? 

23.  Коли застосовуються другорядні методи для визначення 

митної вартості товарів? 

24.  Якими документами підтверджують вартість товарів? 

25.  Що забороняється митному органу вимагати від декларанта? 

26.  Що являє собою митний режим рееспорт? 

27.  Особливості застосування правил «ІНКОТЕРМС-2020». 

28.  Що покладено в основу класифікації базисних умов поставки? 

29.  Які методи застосовуються для визначення митної вартості 

товарів? 

30.  На які види поділяють валютні операції? 

31.  Що потрібно подати в свій обслуговуючий банк для покупки 

безготівкової інвалюти? 

32.  Як визначається гривневий еквівалент інвалюти для цілей 

обліку? 

33.  До складу яких витрат відносять комісійну винагороду? 

34.  Комісійна винагорода банку може … 

35.  Що означає термін «курсова різниця»? 

36.  Що відносять до монетарних статей? 

37.  На яку дату визначаються курсові різниці? 

38.  Як обліковують курсові різниці, що виникають по інвалютній 

заборгованості нерезидентів за внесками до статутного капіталу? 

39.  Які існують варіанти обліку курсових різниць на дату 

господарської операції? 

40.  Що включає в себе собівартість імпортних запасів? 

41.  Які документи підтверджують первісну вартість придбаних за 

плату імпортних товарів? 

42.  Від чого залежить порядок відображення операцій в 

бухгалтерському обліку? 

43.  Коли запаси визнаються активами? 

44.  Яка проводка відображає дохід, який виник від того, що курс 

НБУ знизився? 

45.  Що є базою оподаткування ПДВ на ввезені на митну 

територію України товари? 

46.  Хто визначає митну вартість товарів при безкоштовному 

отриманні імпортного товару? 

47.  Які витрати включаються до первісної вартості безоплатно 

отриманих товарів? 
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48.  У яких випадках відбувається повернення імпортного товару? 

49.  Які існують режими повернення товару нерезиденту? 

50.  При дотриманні яких умов визнають дохід від реалізації 

продукції? 

51.  У який момент може відбуватися передача товару у власність 

покупця за договором купівлі-продажу? 

52.  Як обліковується операція експорту товарів, якщо перша 

подія – відвантаження товарів? 

53.  Як визначається база оподаткування експортованих товарів 

ввезених на Україну? 

54.  Що включає в себе «Положення про Митні декларації»? 

55.  У яких випадках покупець може повернути товар? 

56.  Що означає режим знищення або руйнування? 

57. Який граничний розмір добових по Україні та за кордоном? 

58.  Коли проводиться остаточний розрахунок з працівниками? 

59.  Які витрати не потрапляють під оподаткування ПДФО і 

військовим збором? 

60.  Що є обов’язковою умовою для відшкодування понесених 

витрат? 

61.  Які існують документи підтверджуючі оплату? 

62.  Що повинен мати платник податків для підтвердження того, 

що відрядження має господарський характер? 

63.  Яким способом може бути виплачен аванс? 

64. Що передбачає фінансова відповідальність? 

65. Хто має право накладати штраф на юридичних осіб? 

66. У якій валюті нараховується пеня? Коли нараховується пеня? 

67. За яких умов призначається документальна позапланова 

перевірка? 

68. У яких випадках зупиняється нарахування пені? 

69. Протягом якого часу слід сплатити адміністративний штраф? 

70. Що тягне за собою не вчасно сплачений адміністративний 

штраф? 

 

11. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Протягом семестру здобувачі вищої освіти денної форми 

навчання паралельно з аудиторними лекційними і практичними 

заняттями виконують індивідуальні завдання у вигляді аналізу 

законодавчих, нормативно-правових актів, практичних ситуацій, 

створення реферату, презентацій. 

Головна мета виконання індивідуальних завдань – набуття 

студентами практичних навичок підготовки з обліку і оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності, документального оформлення 

зовнішньоекономічних операцій та їх відображення в бухгалтерському 

обліку, а також набуття навичок застосування цих компетентностей у 

професійній діяльності. 
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Зміст та структура індивідуальних завдань обираються 

диференційовано відповідно до форм навчання: денна та заочна.  

 

Перелік індивідуальних завдань 

 
№ 

з/п 

Назва теми або тем, з яких 

виконується індивідуальне завдання 
Назва і вид індивідуального завдання 

1.  1. Система державного регулювання 

ЗЕД в Україні. 

2. Валютний контроль 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Зовнішньоекономічні операції з урахуванням вимог 

нетарифного регулювання для різних суб’єктів ЗЕД. 

2.  3. Митний тариф, податкові та 

неподаткові платежі у 

зовнішньоекономічній діяльності 

4. Нетарифне регулювання. 

 «Оцінка митної вартості та митних платежів за 

зовнішньоекономічними операціями». Відображення 

операцій на рахунках в бухгалтерському обліку. 

3.  5. Основні положення міжнародних 

контрактів. 

6. Митний контроль 

Особливості відображення інформації з міжнародних 

контрактів в системі фінансового обліку. 

Умови зберігання товарів на митному складі. 

 

Індивідуальні завдання виконуються в рамках самостійної 

роботи студента з обов’язковими консультаціями викладача та 

оцінюються балами до загальної оцінки знань студентів. 

Також протягом всього семестру питання самостійного 

опрацювання можуть бути оформлені студентом у вигляді реферату або 

презентації, які повинні мати науково-дослідний характер. 

 

12 МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

(«Положення про організацію освітнього процесу в ДДМА (нова 

редакція)», затверджено Вченою радою ДДМА 05.11.2020 р. протокол 

№ 4; «Положення про навчальний дистанційний курс і організацію 

навчального процесу за заочною (заочно-дистанційною) формою в 

системі Moodle DDMA у ДДМА», затверджено Вченою радою ДДМА 

23.02.2017 р. протокол №6). 

В процесі вивчення дисципліни використовуються наступні 

методи навчання: 

- пояснювально-ілюстративні методи - здобувачі одержують 

знання на лекціях, з навчальної або методичної літератури шляхом 

конспектування, тезування, анотування, рецензування, під час 

консультацій з підготовки рефератів та/або доповідей; такий метод 

якнайширше застосовується для передавання значного масиву 

інформації; 

- метод проблемного викладу - розуміння здобувачами 

поставленої проблеми та формулювання пізнавальних завдань на основі 

різних джерел та засобів, уміння проаналізувати поставлене завдання, 

порівняти різні точки зору та підходи, розуміння логіки та думок 

викладача, усвідомлення та запам’ятовування; 

- дослідницький метод – після аналізу матеріалу, постановки 

проблем і завдань та короткого усного або письмового інструктажу 
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студенти самостійно вивчають літературу, джерела та виконують інші 

пошукові дії. Ініціатива, самостійність, творчий пошук виявляються в 

дослідницькій діяльності найповніше. Методи навчальної роботи 

безпосередньо переходять у методи, які імітують, а іноді й реалізують 

науковий пошук; 

- методи самостійної роботи здобувачів та самостійного 

навчання - розв’язання практичних завдань та опрацювання 

теоретичного матеріалу, що виноситься на самостійне вивчення (у тому 

числі індивідуальні завдання). Самостійна робота з вивченням 

оприлюднених навчальних матеріалів, зокрема в системі Moodle. 

 

13 МЕТОДИ, КРИТЕРІЇ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ  

 

(«Положення про організацію освітнього процесу в ДДМА (нова 

редакція)», затверджено Вченою радою ДДМА 05.11.2020 р. протокол 

№ 4; «Положення про навчальний дистанційний курс і організацію 

навчального процесу за заочною (заочно-дистанційною) формою в 

системі Moodle DDMA у ДДМА», затверджено Вченою радою ДДМА 

23.02.2017 р. протокол №6). 

В процесі вивчення дисципліни використовуються наступні 

методи оцінювання: 

- попереднє (вхідне) оцінювання знань (письмовий метод або 

тестування); 

- поточне оцінювання (письмовий метод або тестування на 

лекційних та практичних заняттях та/або у системі Moodle, виконання 

модульних контрольних робіт, виконання самостійних аудиторних робіт 

та/або у системі Moodle, виконання індивідуальних завдань, рефератів, 

презентацій); 

- тематичне або періодичне оцінювання (письмовий метод на 

лекційних та практичних заняттях, усне опитування або тестування на 

практичних заняттях та/або у системі Moodle); 

- підсумкове (семестрове) оцінювання, зокрема: залік (письмовий 

метод або тестування, зокрема у системі Moodle). 

Передбачається використовування модульно-рейтингової 

системи оцінювання знань. Основною формою контролю знань 

здобувачів в кредитно-модульній системі є складання здобувачами всіх 

запланованих модулів. Формою контролю є накопичувальна система. 

Складання модуля передбачає виконання здобувачем комплексу 

заходів, передбачених семестровим графіком навчального процесу та 

контролю знань здобувачів, затверджених деканом факультету. 

  



 

Графік освітнього процесу та оцінювання знань з дисципліни для денної форми навчання 

Вид 

навчальних 

занять або 

контролю 

Розподіл між учбовими тижнями 

Вид 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 

Лекції 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

ЗАЛІК 

Практ. Зан  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

Сам. робота 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 

Консультації 

(К) 
    К     К    К     

Поточний 

контроль 
ВК  ТО УО ТО УО    УО ТО  УО  ТО  УО  

Модулі    
М1 

 

 

 

 
 

 

 
   

 

 

М2 

 
 

   

 

Контроль 

по модулю (КР) 
       Кр 1          КР 2 

Контроль 

самостійної 

роботи 

      ЗСР       ЗСР    ЗСР 

 

ВК – вхідний контроль; УО – поточне усне опитування; ТО – тестове опитування; КР – письмова контрольна робота; ЗСР – 

захист самостійної роботи (реферат, тези доповіді, стаття); К – консультація.   
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Система оцінювання знань здобувачів у 2 навчальному семестрі 

для денної форми навчання 
С

И

С

Т 

СИСТЕМА ОЦІНКИ 

Склад модулів Сума балів ECTS Оцінка Рівень компетентності 

Форми та методи контролю 

Рейтинго

ва 

оцінка, 

бали 

90 - 100 A відмінно 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі. 

Власні пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних задач підвищує його рівень 

знань, які він отримав при вивчені інших дисциплін, а також знання, при самостійному 

поглибленому вивчені питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається 

Усне опитування на практичних 

заняттях 
5 81 - 89 B 

добре 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при вивчені 

дисципліни 

Виконання індивідуального 

завдання 
15 

75 - 80 C 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої програми дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання теоретичних положень для практичного 

використання викликають утруднення. Тестове опитування 20 

Реферат, як результат 

самостійної роботи студента 
10 

65 - 74 D 

задовільно 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни. 

55 - 64 E 
Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових навчальної програми з дисципліни. 

Презентація, як результат 

самостійної роботи студентів 
10 30 - 54 FX 

незадовільно 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивчені дисципліни. 

Модульна контрольна робота 

№ 1, 2 
40 

0 - 29 F 
Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного вирішення задач, які окреслює мета та завдання 

дисципліни. Підсумковий залік 100 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

З метою формування та реалізації індивідуальної траєкторії навчання здобувача визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, 

здійснюється шляхом оцінювання в межах певного контрольного заходу у відповідності до Положення про порядок визнання в Донбаській 

державній машинобудівній академії результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.  



23 

 

Система оцінювання знань здобувачів 

заочної форми навчання 

Форма контролю 

Кіл-ть балів 

Стислий зміст контрольної точки 

Характеристика критеріїв 

досягнення результатів навчання для 

отримання максимальної кількості 

балів 
max min 

1. Підсумкова тестова контрольна 

робота 
100 55 

Підсумкова тестова контрольна робота складається із 20-

ти тестів за темами Т1-Т8, обраних у випадковому 

порядку, та виконується студентом індивідуально в 

системі Moodle DDMA 

Здобувач виконав тестові завдання, що 

відповідають програмним результатам 

навчання з дисципліни 

Усього за підсумкову тестову 

контрольну роботу 
100 55 Ваговий коефіцієнт за підсумкову тестову контрольну роботу - 0,4 

2. Залік 100 55 

Підсумковий залік складається із теоретичного завдання 

у вигляді тестів, обраних у випадковому порядку за 

темами Т1-Т8 та практичного завдання і виконується 

студентом індивідуально в системі Moodle DDMA 

Здобувач виконав теоретичні та 

практичні завдання та навів 

аргументовані відповіді, що 

відповідають програмним результатам 

навчання з дисципліни 

Усього за залік 100 55 Ваговий коефіцієнт за підсумкову залікову роботу - 0,6 

Всього 100 55 
Здобувач виконав тестові, теоретичні та аналітично-розрахункові завдання та навів 

аргументовані відповіді, що відповідають програмним результатам навчання з дисципліни 

 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним 

мінімальних порогових рівнів оцінок за запланованими результатами навчання навчальної дисципліни.
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14 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Ноутбук Acer Aspire5750Z (Intel (R) Core (TM) i5-2410M (2.30 ГГц) / RAM 

6 ГБ ), ноутбук Samsung NP R528, мультимедійний бізнес-проектор Epson 

H435B, OpenOffice.org 4.1.7, Googledocs, Internet-браузер Google Chrome 

92.0.4515.159, екран. 

Система дистанційного навчання і контролю Moodle - 

http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=244  

15 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

1. Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності: 

навчальний посібник для усіх форм навчання / О. М. Романькова. – 

Краматорськ : ДДМА, 2021. – 140 с. 

2. Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності : 

методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / 

О. М. Романькова. – Краматорськ : ДДМА, 2021. – 60 с. 

3. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / за 

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

Режим доступу :  

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/44799/1/Book_2019_ 

Kuznetsova_Oblik_ZED.pdf 

 

16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна література 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон 

України від 16.07.1999 № 996 – ΧΙV. Редакція від 01.07.2021, підстава – 738-IX. 

Дата оновлення: 01.07.2021. – Режим доступу :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

2. Про зовнішньоекономічну діяльність : закон України від 16.04.1991 

№ 959-ХІІ. Редакція від 01.08.2021, підстава – 1591-IX. Дата оновлення: 

01.08.2021. – Режим доступу :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text 

3. Про валюту і валютні операції : закон України від 21.06.2018 № 2473-

VIII. Редакція від 01.08.2021, підстава – 1591-IX. Дата оновлення: 01.08.2021. – 

Режим доступу :  

http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=244
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/44799/1/Book_2019_%20Kuznetsova_Oblik_ZED.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/44799/1/Book_2019_%20Kuznetsova_Oblik_ZED.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text  

4. Про підприємництво : закон України від 07.02.1991 № 698-XII. 

Редакція від 29.01.2020, підстава – 143-IX. Дата оновлення: 29.01.2020. – Режим 

доступу :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text  

5. Про банки і банківську діяльність : закон України 

від 07.12.2000 № 2121-III. Редакція від 05.08.2021, підстава – 1587-IX. Дата 

оновлення: 05.08.2021. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text 

6. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності : закон України від 11.09.2003 № 1160-IV. Редакція від 01.07.2020, 

підстава – 79-IX. Дата оновлення: 01.07.2020. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text 

7. Митний кодекс України : Кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. 

Редакція від 21.07.2021, підстава – v003p710-21. Дата оновлення: 21.07.2021. – 

Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text 

8. Податковий кодекс України : Кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 

2755-VI зі змінами і доповненнями. Редакція від 01.08.2021, підстава – 1600-IX. 

Дата оновлення: 01.01.2022. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17 

9. Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів : 

закон України від 24.10.2002 № 216-IV. Редакція від 19.05.2021, підстава – 1455-

VIII. Дата оновлення: 19.05.2021. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/216-15#Text  

10. Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, 

послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та 

здешевлення кредитування експорту : закон України від 20.12.2016 № 1792-

VIII. Редакція від 07.02.2019, підстава – 2473-VIII. Дата оновлення: 07.02.2019. – 

Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1792-19#Text 

11. Про затвердження порядку ведення Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів 

України від 21.05.2012 № 428. Редакція від 14.11.2019, підстава – 916-2019-п. 

Дата оновлення: 14.11.2019. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/216-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/216-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/216-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1792-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1792-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/428-2012-%D0%BF#Text
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/428-2012-%D0%BF#Text 

12. Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших 

законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації 

здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний 

кордон України : закон України від 06.09.2018 № 2530-VIII. 

Редакція від 07.02.2019, підстава – 2473-VIII. Дата оновлення: 07.02.2019. – 

Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2530-19#Text 

13. Про угоди про розподіл продукції : закон України 

від 14.09.1999 № 1039-XIV. Редакція від 16.10.2020, підстава – 124-IX. Дата 

оновлення: 16.10.2020. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039-14#Text 

14. Порядок обліку осіб, які здійснюють операції з товарами : наказ 

Міністерства фінансів України від 15.06.2015 № 552. Редакція від 25.06.2021, 

підстава – z0811-21. Дата оновлення: 25.06.2021. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0807-15#Text 

15. Про міжнародні договори України : закон України 

від 29.06.2004 № 1906-IV. Редакція від 11.04.2021, підстава – 1135-IX. Дата 

оновлення: 11.04.2021. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text 

16. Про міжнародне приватне право : закон України 

від 23.06.2005 № 2709-IV. Редакція від 14.08.2021, підстава – 1667-IX. Дата 

оновлення: 14.08.2021. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text 

17. Цивільний Кодекс України : Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. 

Редакція від 14.08.2021, підстава – 1667-IX. Дата оновлення: 05.08.2024. – 

Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text 

18. Господарський кодекс України : Кодекс України 

від 16.01.2003 № 436-IV. Редакція від 14.08.2021, підстава – 1667-IX. Дата 

оновлення: 01.01.2022. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 

19. Господарський процесуальний кодекс України : Кодекс України 

від 06.11.1991 № 1798-ХII. Редакція від 05.08.2021, підстава – 1587-IX. Дата 

оновлення: 05.08.2021. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/428-2012-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2530-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2530-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0807-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0807-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#top
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
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20. Про затвердження Інструкції про порядок валютного нагляду банків 

за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з 

експорту та імпорту товарів : постанова Правління Національного банку 

України від 02.01.2019 № 7. Редакція від 29.08.2020, підстава – v0126500-20. 

Дата оновлення: 29.08.2020. – Режим доступу: 

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

21. Incoterms®-2020. Режим доступу: 

https://2go.iccwbo.org/ 

22. Правила ІНКОТЕРМС®-2020. Режим доступу: 

https://incoterms2020.com.ua/ 

23. Про здійснення операцій із валютними цінностями : постанова 

Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 2. 

Редакція від 01.07.2021, підстава – v0067500-21. Дата оновлення: 01.07.2021. – 

Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002500-19#Text 

24. Класифікатор іноземних валют та банківських металів : постанова 

Правління Національного банку України від 04.02.1998 № 34. 

Редакція від 28.04.2020, підстава – v0057500-20. Дата оновлення: 28.04.2020. – 

Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0521500-98#Text 

25. Про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих 

операцій в іноземній валюті : постанова Правління Національного банку 

України від 02.01.2019 № 5. Редакція від 20.07.2021, підстава – v0057500-20. 

Дата оновлення: 20.07.2021. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19#Text  
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26. Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності: 

навчальний посібник для усіх форм навчання / О. М. Романькова. – 

Краматорськ : ДДМА, 2021. – 140 с. 

27. Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності : 

методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / 

О. М. Романькова. – Краматорськ : ДДМА, 2021. – 60 с. 

28. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / за 

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

Режим доступу :  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007500-19#Text
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http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/44799/1/Book_2019_ 

Kuznetsova_Oblik_ZED.pdf 

29. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення : закон України 

від 06.12.2019 № 361-IХ. Редакція від 01.08.2021, підстава – 1591-IX. Дата 

оновлення: 01.08.2021. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text  

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : наказ 

Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318. Редакція від 03.11.2020, 

підстава – z1020-20. Дата оновлення: 03.11.2020. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text 

31. Перелік операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є 

об'єктом оподаткування, постанова Правління Національного банку України 

від 01.08.2017 № 73. Редакція від 10.01.2020, підстава – v0167500-19. Дата 

оновлення: 10.01.2020. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0073500-17#Text 

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

валютних курсів» : наказ Міністерства фінансів України 

від 10.08.2000 № 193. Редакція від 03.11.2020, підстава – z1020-20. Дата 

оновлення: 03.11.2020. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00#Text 

33. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів 

України від 07.02.2013 № 73. Редакція від 23.07.2019, підстава – z0685-19. Дата 

оновлення: 23.07.2019. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0336-13 

34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена 

фінансова звітність» : наказ Міністерства фінансів України 

від 25.02.2000 № 39. Редакція від 03.11.2020, підстава – z1020-20. Дата 

оновлення: 03.11.2020. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00#Text  
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