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Анотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здобути глибокі теоретичні 

знання та набути практичні навички з обліку зовнішньоекономічної діяльності 

фінансово-господарських операцій, а також раціональної організації обліку  на 

підприємствах, що здійснюють зовнішньоекономічні операції.  

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- розуміння принципів зовнішньоекономічної діяльності; 

- здатність здійснювати документальне оформлення господарських 

операцій в первинних документах та документах аналітичного і синтетичного 

обліку за операціями зовнішньоекономічної діяльності; 

- здатність використовувати правила «ІНКОТЕРМС» 

- розуміння сутності розрахунків в міжнародній торгівлі; 

- розуміння загальних засад експортно-імпортних операцій; 

- здатність здійснювати операції з давальницькою сировиною та 

товарообмінні операції; 

- здатність проводити глибокий економічний аналіз, формувати внутрішню 

звітність для прийняття правильних управлінських рішень; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

- демонструвати навички використання сучасних інформаційних систем і 

комунікаційних технологій.  

Програмні результати навчання:  

- уміння чітко формулювати мету й завдання обліку зовнішньоекономічної 

діяльності на підприємстві;  

- уміння складати зовнішньоекономічні контракти;  

- уміння відображати в обліку експортно-імпортні операції; 

- уміння визначати послідовність етапів здійснення операцій з 

давальницькою сировиною;  

- уміння розрізняти функціональні обов’язки агента, брокера, маклера, 

дистриб’ютора, дилера;  

- здатність здійснювати аналітичний та синтетичний облік валютних 

засобів на розрахунковому рахунку;  

- здатність розрізняти форвардний, опціонний, ф’ючерсний контракти;  

- здатність розрізняти розрахунки акредитивом, документарним 

акредитивом, чеком, векселями, готівкою; 

- здатність здійснювати облік імпорту, експорту, операцій з давальницькою 

сировиною. 



Короткий зміст курсу: 

Основи зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Суб'єкти 

зовнішньоекономічної діяльності та порядок їх реєстрації. Регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні.  Органи державного регулювання  

зовнішньоекономічної діяльності та їх функції. Правові режими для іноземних 

суб’єктів господарювання.  

Зовнішньоекономічні контракти та порядок їх укладання. Нормативно-

правове регулювання укладання  договорів у зовнішньоекономічній діяльності. 

Особливості укладання та виконання договорів зовнішньоторгових операцій.  

Облік валютних операцій у зовнішньоекономічній діяльності. Порядок 

перерахунку курсової різниці по дебіторській та кредиторській заборгованості. 

Класифікація курсових різниць. Порядок відображення курсових різниць на 

рахунках бухгалтерського обліку.  
Облік експортних операцій. Види експортних операцій та їх 

характеристика. Форми розрахунків суб'єктів підприємницької діяльності в 

експортних операціях. Характеристика основних положень та вимог чинного 

законодавства при здійсненні експортних операцій.  

Облік імпортних операцій. Порядок здійснення імпорту. Митні процедури 

і порядок формування митної вартості. Митна вартість товару та її склад. 

Форми здійснення розрахунків при імпорті товарів (продукції, робіт, послуг). 

Документальне забезпечення імпортних операцій. Бухгалтерський облік 

здійснення імпортних операцій.  

Облік зовнішньоекономічних  операцій із давальницькою сировиною. 

Особливості укладання договорів на переробку давальницької сировини. 

Документальне забезпечення операцій з давальницькою сировиною. 

Бухгалтерський облік господарських операцій з обліку переробки 

давальницької сировини у замовника-резидента. Бухгалтерський облік 

господарських операцій з обліку переробки давальницької сировини у 

виконавця-резидента.  

Облік бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності. Особливості 

укладання бартерної угоди. Оцінка продукції, товарів, робіт, послуг за 

бартерною угодою. Бухгалтерський  облік бартерних операцій.  

Облік фінансових інвестицій. Порядок і умови здійснення інвестиційної 

діяльності. Форми здійснення іноземних інвестицій. Порядок державної реєстрації 

іноземних інвестицій. Особливості обліку отримання інвестицій в іноземній 

валюті. 

 


