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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними знаннями, методологічними прийомами, уміннями та практичними навичками у галузі 
зовнішньоекономічної діяльності, здатність формувати, документально забезпечувати та відображати фінансово-господарські операції в системі 
рахунків бухгалтерського обліку, вміння структурувати облікову інформацію, та використовувати отриману інформацію для прийняття ефективних 
управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності 
бізнесу. 

 

Мета та цілі 
Метою дисципліни «Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» є формування у здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 
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. 

Формат Лекції (очний, заочний формат), практичні заняття (очний, заочний формат), консультації (очний, заочний формат), підсумковий контроль – залік 
(очний, заочний формат). 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти («Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», 
«Оподаткування», «Звітність підприємств» та інші). 

Пореквізити Знання з основ обліку і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності можуть бути використані під час написання магістерської роботи. 

Компетентності відповідно до освітньо-професійної 
програми 

Інтегральна компетентність (ІК) 

ІК. Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, контролю, аудиту, оподаткування, що передбачає здійснення організаційних, 
методичних, регуляторних інновацій у сфері обліку, оподаткування та контролю та характеризується невизначеністю умов і вимог здійснення професійної та навчальної 
діяльності. 

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.  



са
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б

о
та

 

СК 13. Здатність управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання, здійснення обліку і 
аудиту міжнародних операцій. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

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. 

 
Вимоги  
викладача 

 

Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять згідно розкладу, не спізнюватись, а також самостійну роботу. Здобувач 
зобов’язаний працювати з навчальною та додатковою літературою, з інформацією на електронних носіях і в Інтернет-ресурсах. За умов пропуску лекційних 
занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття за наявності допуску викладача. 
Курс передбачає роботу в колективі. Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. Самостійна робота включає в себе 
теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка 
за рекомендованою літературою. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо студент відсутній з поважної 
причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. Під час роботи над завданнями не припустимо 
порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане в 
ході виконання завдання. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів. 

  СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

 
Лекція 1 

 

Тема Т1.  

Загальна 

характеристика 

зовнішньоекономі

чної діяльності та 

її регулювання. 

 
Практичне 
заняття 1 

 
Поняття, предмет зовнішньоекономічної діяльності. Суб'єкти, види та 
принципи зовнішньоекономічної діяльності.  
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Органи 
державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
Принципи оподаткування та митного регулювання при здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності. 
Заборона окремих видів експорту та імпорту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Принципи суверенітету народу України у здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності, свободи 
зовнішньоекономічного підприємництва; юридичної 
рівності і недискримінації; верховенства закону; 
захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної 
діяльності; еквівалентності обміну, неприпустимості 
демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів. 
Страхування зовнішньоекономічних операцій. 
Ліцензування експорту та імпорту товарів. 



Лекція 2 

Лекція 3 

 

 
Тема Т2.  
Основи 
організації 
зовнішньоеконо
мічної 
діяльності. 
 

 
Практичне 
заняття 2  

 
Постановка 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.  
Претензії за ЗЕД-контрактом та строки позовної давності. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Порядок постановки на облік, зміни даних і зняття з 
обліку суб'єктів ЗЕД в митному органі. Правила 
складання ЗЕД-контракту. Документальне 
забезпечення записів у бухгалтерському обліку. 
Порядок пред'явлення претензії, перелік 
обов'язкових реквізитів претензії. 

 

Лекція 4 
Лекція 5 

Тема Т3. 
Митне 
оформлення та 
умови поставки. 

Практичне 
заняття 3 
Практичне 
заняття 4  
 

Формування митної вартості. Дані про митну вартість товарів.  
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. 
Правила ІНКОТЕРМС-2020, характеристика базисних умов, правил 
поставки. 
 

 
 

Порядок формування митної вартості. 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. 

Лекція 6 Тема Т4. 
Облік 
операцій в 
іноземній 
валюті. 

Практичне 
заняття 5  
 

Готівкові і безготівкові розрахунки з нерезидентом. Придбання та 
продаж іноземної валюти.  
Документи, що подаються в банк суб'єктом господарювання для купівлі 
безготівкової інвалюти. 
Продаж інвалюти, та операції пов’язані з ним. Добровільний або 
обов'язковий продаж іноземної валюти. Комісійна винагорода банку та 
відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку. 

 
 

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з 
придбання іноземної валюти, визначення позитивних 
та негативних курсових різниць, що виникають під час 
господарських операцій.  
Визначення курсових різниць на дату балансу та 
відображення фінансово-господарських операцій в 
системі рахунків бухгалтерського обліку в межах 
правового поля та на підставі первинних документів, 
монетарні та немонетарні статті.  
 
 

Лекція 7 Тема Т5.  
Облік 
імпортних 
операцій. 

Практичне 
заняття 6 

Загальні поняття імпортних, реімпортних операцій. Формування 
первісної вартості імпортованих товарів. Порядок визначення митної 
вартості товарів.  
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 послуг. 

 

 Синтетичний облік імпорту товарів, робіт і послуг, 
первинні документи. Оподаткування імпортних 
операцій. Облік авансів, сплачених іноземному 
постачальнику. Переоцінка кредиторської та 
дебіторської заборгованості. 



Лекція 8 
 

Тема Т6. 
Облік 
експортних 
операцій. 
 

Практичне 
заняття 7 

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. 
Повернення експортного товару, випадки повернення товару. 
Повернення експортного товару в режимі реімпорту та імпорту. 
Відображення в бухгалтеському обліку собівартості поверненого товару 
методом «сторно». 
 

Синтетичний облік експортних операцій, первинні 
документи. Особливості обліку експорту товарів, 
послуг на умовах передоплати або послідуючої 
оплати. Експорт товарів на умовах часткової 
передоплати. Переоцінка кредиторської та 
дебіторської заборгованості. 

Лекція 9 
 

Тема Т7. 
Облік відрядних 

витрат. 

Практичне 
заняття 8 

Загальні положення щодо службових відряджень. Витрати на 
відрядження.  
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. 
 
 
 
 

 Склад витрат на відрядження. Складові положення 
про службові відрядження, що складається на 
підприємстві. Бухгалтерський облік витрат на 
закордонне відрядження. 

Лекція 10 Тема Т8. 
Відповідальність 
за порушення 
валютного 
законодавства. 

Практичне 
заняття 9 

Загальна характеристика відповідальності за порушення валютного 
законодавства. Види відповідальності: фінансова, адміністративна, 
кримінальна, їх особливості.  
Порушення граничних строків розрахунків за експортними, імпортними 
операціями.  
Складові акту перевірки порушень підприємством граничних строків 
розрахунків за експортними та імпортними операціями.  
Терміни адміністративного оскарження. Заходи адміністративного 
впливу щодо порушників валютного законодавства. 
 
 
 
 
 
 

 Види порушення валютного законодавства. Види 
відповідальності, штрафи. 
Фіксування в акті перевірки порушень 
підприємством граничних строків розрахунків за 
експортними та імпортними операціями. 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ 

Суб’єкти, об’єкти, принципи зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Хто здійснює регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні? За 
допомогою чого здійснюється регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні? У чому полягає державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності? Які функції 
виконує Кабінет Міністрів України? У якому вигляді можна подати заяву в будь-який з органів митної служби? У якому випадку митний орган може повернути заяву суб’єкта ЗЕД на 
доопрацювання? Що повинні враховувати суб’єкти ЗЕД складаючи контракт?  Які умови необхідно виконати для дотримання письмової форми договору? Якими мовами повинен 
бути складений ЗЕД-контракт? Види митних режимів в Україні. Що вважається митною вартістю товарів? Які складові митної вартості? Особливості застосування правил 
«ІНКОТЕРМС-2020». На які види поділяють валютні операції? Що означає термін «курсова різниця»?  Що відносять до монетарних статей? На яку дату визначаються курсові 
різниці?  Як обліковують курсові різниці, що виникають по інвалютній заборгованості нерезидентів за внесками до статутного капіталу?  Які існують варіанти обліку курсових 
різниць на дату господарської операції?  Що включає в себе собівартість імпортних запасів?  Які документи підтверджують первісну вартість придбаних за плату імпортних товарів? 
Від чого залежить порядок відображення операцій в бухгалтерському обліку? Яка проводка відображає дохід, який виник від того, що курс НБУ знизився?  Що є базою 
оподаткування ПДВ на ввезені на митну територію України товари?  Хто визначає митну вартість товарів при безкоштовному отриманні імпортного товару?  Які витрати 
включаються до первісної вартості безоплатно отриманих товарів? Що включає в себе «Положення про Митні декларації»? У яких випадках покупець може повернути товар?  Що 
означає режим знищення або руйнування? Який граничний розмір добових по Україні та за кордоном? Коли проводиться остаточний розрахунок з працівниками? Які витрати не 
потрапляють під оподаткування ПДФО і військовим збором? Що є обов’язковою умовою для відшкодування понесених витрат? Які існують документи підтверджуючі оплату?  Що 
повинен мати платник податків для підтвердження того, що відрядження має господарський характер?  Яким способом може бути виплачен аванс? Що передбачає фінансова 
відповідальність? Хто має право накладати штраф на юридичних осіб? У якій валюті нараховується пеня? Коли нараховується пеня? За яких умов призначається документальна 
позапланова перевірка? У яких випадках зупиняється нарахування пені? Протягом якого часу слід сплатити адміністративний штраф? Що тягне за собою не вчасно сплачений 
адміністративний штраф? 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

для денної форми навчання: 

• поточний контроль (написання модульних контрольних робіт, 
усне опитування, виконання індивідуального завдання, 
самостійна робота): 50 % семестрової оцінки; 

• підсумковий контроль (залік): 50% 

семестрової оцінки. 

 
для заочної форми навчання: 

• підсумкова тестова контрольна робота: 40 % семестрової 
оцінки; 

• підсумковий залік: 60 % семестрової оцінки. 

90-100 А відмінно 

81-89 В 
добре 

75-80 С 

65-74 D 
задовільно 

55-64 Е 

30-54 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-29 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 
Здобувач повинен дотримуватися «Стандарту академічної доброчесності Донбаської державної машинобудівної академії»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність, дотримуватися корпоративної культури, академічній доброчесності та етики академічних відносин, запобігати академічного плагіату. 
Дотримуватися вимог Інструкції про забезпечення належних протиепідеміологічних заходів. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, 
а при нерозв'язності конфлікту звертатись до завідувача кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки. 

 

Силабус за змістом відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 

http://www.dgma.donetsk.ua/u-ddma-zatverdzheno-instruktsiyu-pro-zabezpechennya-nalezhnih-protiepidemichnih-zahodiv.html

