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1. Опис  дисципліни 

 

Найменування показників  
Характеристика  дисципліни 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Кількість кредитів   
–  6 

Обов’язкова 
 

 
                          

Загальна кількість годин –  
180 

Семестр 
1-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента –6 

26 год. - 
Практичні/семінарські заняття 

26 год. - 
Лабораторні 

-  - 
Самостійна робота 

128 год.  - 

Вид контролю:  
екзамен 

 
 

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування системи теоретичних знань з обліку 
зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій підприємства, 
вивчення методів і технології обліку найпоширеніших фінансових та 
господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах 
суб'єктів господарювання України з іноземними контрагентами; набуття вмінь 
документального забезпечення та відображення зовнішньоекономічних операцій 
у системі рахунків бухгалтерського обліку. 

 
Завдання: набуття вмінь документального забезпечення та відображення 

зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку 
відповідно до законодавства; знати нормативно-правову базу, що регулює 
зовнішньоекономічну діяльність підприємств та бухгалтерський облік таких 
операцій; вивчити методи і технології обліку найпоширеніших фінансових та 
господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах 
суб'єктів господарювання України з іноземними контрагентами; вміти 
документально оформлювати та відображати в системі бухгалтерського обліку 
операції, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю.  



 
3. Структура  дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо
го  

у тому числі усьо
го  

у тому числі 

л п/с лаб   сам. 
робота 

 

л п/с лаб.   сам. 
робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Змістовий модуль 1. Загальноекономічні питання здійснення обліку ЗЕД  

Тема 1. Предмет, 
завдання і зміст 
дисципліни 

20 2 2 - 16 - - - - - 

Тема 2. Зовнішньо-
економічні 
контракти й 
особливості 
відображення 
інформації в 
системі обліку 

20 2 2 - 16 - - - - - 

Тема 3. Облік 
операцій з 
іноземною 
валютою 

34 6 6 - 22 - - - - - 

Тема 4. 
Загальноекономічні 
питання обліку 
експортно-
імпортних операцій 

20 2 2 - 16 - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 1 

94 12 12 - 70 - - - - - 

Змістовий модуль 2. Облік експортно-імпортних операцій  
Тема 5. Облік 
операцій з експорту 

16 2 2 - 12 - - - - - 

Тема 6. Облік 
операцій з імпорту 

20 4 4 - 12 - - - - - 

Тема 7. Облік 
бартерних операцій 
та операцій з 
давальницькою 
сировиною 

20 2 2 - 16 - - - - - 

Тема 8. Облік розра-
хунково-кредитних 
операцій у ЗЕД 

30 6 6 - 18 - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 2 

86 14 14 - 58 - - - - - 

Усього годин  180 26 26 - 128 - - - - - 

 
 

 



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Вид та тема заняття Кількість 
годин 

1 Предмет, завдання і зміст дисципліни 2 
2 Зовнішньоекономічні контракти й особливості 

відображення інформації в системі бухгалтерського 
обліку 

2 

3 Облік операцій з іноземною валютою 6 
4 Загальноекономічні питання обліку експортно-імпортних 

операцій 
2 

5 Облік операцій з експорту 2 
6 Облік операцій з імпорту 4 
7 Облік бартерних операцій та операцій з давальницькою 

сировиною 
2 

8 Облік розрахунково-кредитних операцій у ЗЕД 6 
 Разом 26 

 
5.Індивідуальні завдання 

 
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 
3. Виконання індивідуальних завдань за варіантами. 
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.  
 

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 
 

 Вид та тема 
занять  

Кількість 
годин  

самостій-
ної роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

Змістовий модуль 1. діяльност Загальноекономічні питання здійснення обліку ЗЕД 
Семінар – 
дискусія 
Тема 1. Предмет, 
завдання і зміст 
дисципліни 

16 1. Опрацювання конспекту лекцій та 
рекомендованої літератури для обговорення  
питань:. поняття та принципи зовнішньо-
економічної діяльності, види зовнішньоекономіч-
них операцій, предмет, об’єкти, задачі й 
особливості організації бухгалтерського обліку 
зовнішньоекономічної діяльності; правове 
регулювання зовнішньо-економічної діяльності. 
Джерела [2,11, 13, 14]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

 Тестування, 
фронтальне та 

індивідуаль 
не 

опитування, 
заслухову 
вання та 

обговорюван 
ня доповідей 

Семінар 
запитань і 
відповідей 

16 1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: зміст і 
структура зовнішньоекономічного договору 
(контракту); порядок реєстрації зовнішньоеко-

Тестування,  
фронтальне та 

індивідуаль 
не 



Тема 2. 
Зовнішньоеконо
мічні контракти 
й особливості 
відображення 
інформації в 
системі обліку 

номічних контрактів; відображення зобов’язань 
за договорами в бухгалтерському обліку; 
використання міжнародних правил 
„ІНКОТЕРМС” за зовнішньоекономічними 
договорами (контрактами). 
 Джерела [2,11, 13, 14]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту. 

опитування, 
понятійний 

диктант 

Семінар з 
виконанням 
практичних 
задач 
Тема 3. Облік 
операцій з 
іноземною 
валютою 

22 1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: метод 
аудиторської діяльності;  ознаки та критерії 
оцінювання фінансової звітності; вибір методів і 
прийомів аудиторської перевірки; поняття 
валютних цінностей та операцій з ними; курсові 
різниці: поняття та порядок визначення; 
відображення курсових різниць в бухгалтер-
ському обліку.  

Джерело [2,11, 13, 14]. 
2. Самотестування. 
3. Самоперевірка знань. 

Тестування, 
фронтальне та 

індивідуаль 
не 

опитування, 
розв’язання 
практичних 

завдань 

Семінар 
запитань і 
відповідей 
Тема 4. 
Загальноекономі
чні питання 
обліку 
експортно-
імпортних 
операцій 

16 1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: загальна 
характеристика цін за експортно-імпортними 
операціями; види митних платежів і методи  
визначення митної вартості; митне оформлення 
зовнішньоекономічних операцій. 

Джерело [2,11, 13, 14]. 

2. Самотестування. 

3. Самоперевірка знань. 

Тестування,  
фронтальне та 

індивідуаль 
не 

опитування, 
понятійний 

диктант 

Разом змістовий 
модуль 1 

70   

Змістовий модуль 2. Облік експортно-імпортних операцій 
Семінар з 
виконанням 
практичних 
задач 
Тема 5. Облік 
операцій з 
експорту 

12 1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: загальні 
поняття експортних операцій; документальне 
забезпечення митного оформлення експортних 
товарів; синтетичний облік експортних операцій. 

Джерело [2,11, 13, 14]. 

2. Самотестування.. 
3. Самоперевірка знань. 

Тестування, 
фронтальне та 

індивідуаль 
не 

опитування, 
розв’язання 
практичних 

завдань 

Семінар з 
виконанням 
практичних 
задач 
Тема 6. Облік 
операцій з 
імпорту 

12 1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: загальні 
поняття імпортних операцій; документальне 
забезпечення митного оформлення імпортних 
товарів; синтетичний облік імпортних операцій. 
Джерело [1, 2, 6, 7, 9. 11]. 
2. Самотестування. 
3. Самоперевірка знань. 

Тестування, 
фронтальне та 

індивідуаль 
не 

опитування, 
розв’язання 
практичних 

завдань 
Семінар з 
виконанням 
практичних 
задач 
Тема 7. Облік 
бартерних 
операцій та 

16 1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань:  поняття 
міжнародного бартеру; порядок митного 
оформлення бартерних операцій; особливості 
розрахунку сум бартерних операцій. 
Джерело [3, 5,6, 7, 8, 10]. 
2. Самотестування. 

Тестування, 
фронтальне та 

індивідуаль 
не 

опитування, 
розв’язання 
практичних 



операцій з 
давальницькою 
сировиною 

3. Самоперевірка знань. завдань 

Семінар з 
виконанням 
практичних 
задач 
Тема 8. Облік 
розра¬хунково-
кредитних 
операцій у ЗЕД 

18 1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: види та форми 
лізингових операцій; порядок документування та 
відображення в бухгалтерському обліку 
лізингових, реекспортних, реімпортних, консиг 
наційних операцій, комплексного будівництва, 
автотранспортних теревень, операцій, пов’язаних 
з формуванням та рухом статутного капіталу та 
закордонних відряджень. 
Джерело [4, 6, 9, 11, 12]. 
2. Самотестування. 
3. Самоперевірка знань. 

Тестування, 
фронтальне та 

індивідуаль 
не 

опитування, 
розв’язання 
практичних 

завдань 

Разом змістовий 
модуль 2 

58   

Разом 128   
 

 
7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами 

навчання та компетентностями  
 

Результати навчання Компетентності  

Загальні Предметно-спеціальні 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

1. Знання теоретичних основ 
обліку ЗЕД, а саме: поняття, 
принципів та видів 
зовнішньоекономічної діяльності 

      +     

2. Знання законодавчо – 
нормативних документів, які регла-
ментують порядок організації та 
проведення обліку ЗЕД 

       +    

3.Знання поняття валютних 
цінностей та операцій з ними, 
визначення курсових різниць 

      +     

5. Розуміння порядку формування 
цін на експортні та імпортні товари 

      +     

 
6. Розуміння поняття даваль-
ницької сировини та сутність 
операцій з нею, документального 
оформлення операцій з 
давальницькою сировиною, 
порядку обліку операцій з 
давальницькою сировиною. 

      +     

8. Уміння вести облік експортних 
та імпортних операцій, облік 
авансів, одержаних від іноземних 
покупців. 

        
 

+ 

   



9. Уміння застосовувати в 
бухгалтерському обліку лізингові, 
реекспортні, реімпортні, консиг-
наційні операції, комплексне 
будівництво, автотранспортні 
перевезення, операції, пов’язані з 
формуванням та рухом статутного 
капіталу та закордонні 
відрядження. 

      +     

 
 

8. Форми навчання 
 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури). 

 
9. Методи оцінювання 

 
Екзамен. 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 
екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 
контролю – екзамену (50 балів). 
 

Оцінювання студентів протягом семестру  
 

№ теми 

практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 2 - 1 - - 3 

Тема 2 2 - 1 - - 3 

Тема 3 2 2 - 4  8 

Тема 4 2 - - - 6 8 

Разом змістовий 

модуль1 
8 2          2 4 6 22 

Змістовий модуль 2 

Тема 1 1 2 1 -  4 

Тема 2 1 2 1 2  6 

Тема 3 1          2 1 -  4 



Тема 4 1 4 1 2 6 14 

Разом змістовий 

модуль 2 
4 10 4 4 6 28 

Разом 50 

 
 

Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання 
комп’ютерної програми «TestXPro» 

 
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 

складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 

Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на основі 
підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове завдання 
оцінюється в один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини. 
 
 
 

Шкала оцінювання практичної частини 
 

Сума балів Критерії оцінювання 
10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 

висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 
оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 
неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 
недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному 
оформлені або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні 
помилки в розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 
розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
 
 
 
 
 



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 
 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих 
за результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних 
результатів вивчення дисципліни (модулю). 
 

Оцінка 
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 
80-89 B 

4, «добре» 
75-79 C 
70-74 D 

3, «задовільно» 
60-69 E 
59-30 FX 

2, «незадовільно» 
0-29 F 

 
11. Методичне забезпечення 

 
1. Електронний конспект лекцій. 
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 
3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 
 

12. Рекомендована література 

     Базова 

1. Господарський Кодекс України [Електронний ресурс]: [прийнятий 
постановою ВРУ N 436-IV від 16.01.2003]. - Електрон. текстові дані. - 
Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=43 6-15. 

2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. № 
959 із змінами і доповненнями; 

3. Закон України «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів 
України щодо узгодження їх окремих норм» від 07.06.2012 № 4915-VI 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4915-17/paran145#n145 

4. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у 
галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.1998 № 351-XIV 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/anot/351-14 

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 
організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30 листопада 1999р. 
№ 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 



6. Методичні рекомендації щодо використання регістрів бухгалтерського 
обліку, затверджені наказом МФУ № 356 від 29.12.2000р. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0356201-00 

7. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 

8.  План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом 
Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11 

9. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VІ [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

10. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 
обліку. Затверджено наказом МФУ № 88 від 24.05.95 р. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 

11. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [затверджене наказами 
МФУ] [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minfin.gov.ua 

12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України 
[від 16.07.1999 p. № 996-XIV] [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
<http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/Zak_basa/Z996/> 

13. Войтенко Т. ЗЕД:бухгалтерський та податковий облік у подробицях. – 3-те 
вид.: перероб. І доп. – Х.:ФАКТОР, 2010. – 448 с. 

14. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і 
доп. - Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2009. – 670 с. 

15. Кадуріна Л.О., Стрєльнікова М.С. Облік зовнішньоекономічної діяльності 
на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації: Навчальний 
посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2007 – 606  с. 

16. Карп’як Я.С., Воськало В.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності. 
Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 
– 300 с.Виноградова М.О. Аудит. Практикум: [Навч. посіб.]/М.О. 
Виноградова. – К.: Кондор,  2014.- 500 с. 

17. Смоляр Л. Г. Облік і аудит:  [Навч. посіб.]. / Л.Г. Смоляр,             
Р.Ю. Овчарик, О. В. Кам’янська. – К. : Ліра-К, 2013. – 616 с. 

 

Допоміжна 
 
18. Кадуріна Л. О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. 

Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2006.- 288 с. 
19. Кадуріна Л. О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. 

Практикум. Навчальний посібник з практичних занять. – К.: Видавничий 
Дім „Слово”, 2003.- 272 с.  

20. Лукашкова І.О., Головащенко О.М. „Бухгалтерський облік 
зовнішньоекономічної діяльності”: Навчальний посібник для студентів 
денного і заочного відділень спеціальностей „Облік і аудит” та 
„Міжнародна економіка”. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-
Барановського, 2004. – 532 с. 



21. Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: 
Каравела, 2010. – 480 с.  

22. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. 
посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с 
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23. Верховна Рада України [Електронний ресурс]: офіційний сайт – Режим 

доступу: http//www.rada.gov.ua – Назва з екрана. 
24. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]: офіційний 

веб – сайт. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. – Назва з екрана. 
25. Міністерство економіки України [Електронний ресурс]: офіційний веб – 

сайт. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua. – Назва з екрана. 
26. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]: офіційний веб – 

сайт. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. – Назва з екрана. 
27. Електронний фонд Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua – Назва з 
екрана. 

28. Журнал «Аудит сегодня» [Електронний ресурс]: офіційний веб – сайт. – 
Режим доступу:http://www.j-as.com. 

29. Журнал «Аудит» [Електронний ресурс]: офіційний веб – сайт. – Режим 
доступу:http://www.jurnal-audit.ru.              

30. Журнал «Аудитор України» [Електронний ресурс]: офіційний веб – сайт. – 
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