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МЕТА, ЗАВДАННЯ  ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК ЗЕД” 

 
Побудова ринкової системи господарювання неможлива без здійснення в 

підприємництві зовнішньоекономічних операцій, тобто практично кожне 
підприємство, як правило, здійснює розрахункові та інші операції з 
підприємствами іноземних держав. Зараз, як ніколи раніше, економіка 
України орієнтована на міжнародну співпрацю. 

 Метою викладання дисципліни “Облік ЗЕД” є формування системи 
теоретичних знань та набуття практичних навичок з обліку 
зовнішньоекономічних фінансово-господарських операцій. 
Завданнями вивчення дисципліни “Облік ЗЕД” є: 
- 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; 

- отримання практичних навичок формування показників звітності 
суб’єктів ЗЕД. 

Основними формами вивчення дисципліни є лекції, практичні заняття та 
самостійна робота. Для глибшого засвоєння знань з курсу використовуються 
технічні засоби, спеціальна література. 
Значні особливості, що мають місце при відображенні в обліку операцій, 

пов’язаних з валютними цінностями, експортних, імпортних та інших 
зовнішньоекономічних операцій і обумовлюють необхідність створення 
даних методичних вказівок, які розкривають методику розв’язування 
практичних завдань та проведення самостійної роботи студентів за темами 
передбаченими навчальною програмою дисципліни “Облік ЗЕД”. 
Методичні вказівки включають тематичний план дисципліни, а також 

тематику практичних занять та самостійної роботи студентів денної і заочної 
форм навчання, питання для обговорення в аудиторії, приклади розв’язку   
основних типів практичних завдань по кожній темі, практичні завдання для 
розв’язку на практичних заняттях та при самостійній роботі студентами, 
тестові питання та рекомендовану літературу для вивчення курсу. 
Дані методичні вказівки можуть використовуватись студентами денної 

форми навчання та студентами заочної форми навчання при проведенні 
практичних занять, для самостійного опрацювання матеріалу, а також 
написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання.  
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Програмою передбачено вивчення дисципліни “Облік ЗЕД” протягом 
одного семестру у кількості 108 годин. Відповідно до програми в даній 
дисципліні розглядаються наступні теми (таблиця 1).  

Таблиця 1 
Тематичний план дисципліни 

№ 
за/п 

                       

Назва теми 

Кількість годин 

 
Всього

в тому числі: 

лекції практичні СРС 
денна ЗВ денна ЗВ денна ЗВ 

1. Предмет, завдання і зміст 
дисципліни 

6 2 - - - 4 6 

2. Зовнішньоекономічні контракти 
й  особливості відображення 
інформації  в системі 
бухгалтерського обліку 

12 2 1 2 1 8 10 

3. Облік валютно-фінансових 
операцій 

20 4 1 4 1 12 18 

4. Облік операцій з експорту  14 4 1 2 1 8 12 

5. Облік операцій з імпорту 14 4 1 2 1 8 12 

6. Облік бартерних операцій  10 2 1 2 1 6 8 

7. Облік операцій з 
давальницькою сировиною 

14 4 1 2 1 8 12 

8. Облік інвестиційних операцій  10 2 - 2 - 6 10 

9. Звітність суб’єктів  
зовнішньоекономічної 
діяльності 

8 2 - 2 - 4 8 

Всього 108 26 6 18 6 64 96 

 
Згідно навчального плану студенти заочної форми навчання виконують  

одну контрольну роботу. Форма контролю – іспит. 
Таблиця 2 

Зміст навчальної дисципліни за темами  практичних занять 

Назва теми Перелік питань, що вивчаються на 
практичному занятті 

Години за 
формами 
навчання 

Денна Заочна 

Зовнішньоекономічні 
контракти й  
особливості 
відображення 
інформації  в системі 
бухгалтерського 
обліку 

Зовнішньоекономічний контракт як 
основне джерело інформації для 
відображення у бухгалтерському обліку 
операцій, що є предметом контракту. 
Розмежування витрат згідно базисних умов 
поставок та особливості їх відображення на 
рахунках обліку. 

2 1 
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Продовження таблиці 2 

Облік валютно-
фінансових операцій 

Курсові різниці та їх відображення в 
обліку та звітності. Облік валютних коштів 
в касі підприємства та на валютних 
рахунках. Облік операцій по придбанню та 
продажу іноземної валюти. 

 Організація та відображення в обліку 
міжнародних розрахунків відповідно до 
умов контракту. Облік кредитних операцій. 
Документальне оформлення та облік 
розрахунків по відрядженнях за кордон. 
Модуль № 1. 

4 1 

Облік операцій з 
експорту  

Оподаткування та документальне 
забезпечення експортних операцій.  
Бухгалтерський облік експорту товарів за 

умови прямого виходу підприємства на 
зовнішній ринок. Облік експорту  робі та 
послуг. Облік авансових платежів при 
експорті. Облік експорту товарів на умовах 
комерційного кредиту.   

2 1 

Облік операцій з 
імпорту 

Оподаткування та документальне 
забезпечення імпортних операцій. 
Бухгалтерський облік закупівлі 

імпортних товарів за умови прямого 
виходу підприємства на зовнішній ринок. 
Облік імпорту робіт та послуг. Облік 
авансових платежів при імпорті.  Облік 
закупівлі імпортних товарів через 
посередника.  

2 1 

Облік бартерних 
операцій  

Види зустрічних операцій у зовнішній 
торгівлі. Поняття товарообмінних 
(бартерних) операцій та їх документальне 
оформлення.  Особливості оподаткування 
бартерних зовнішньоекономічних 
операцій. 
Особливості відображення в обліку 

експортної та імпортної частини бартерних 
операцій на рахунках фінансового обліку. 
Модуль № 2. 

2 1 

Облік операцій з 
давальницькою 
сировиною 

Види здійснення операцій з давальницькою 
сировиною: експорт давальницької 
сировини, імпорт, реалізація готової 
продукції в країні переробки, в третіх 
країнах, повернення в країну замовника, 
спільна реалізація готової продукції, 

2 1 
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Продовження таблиці 2 
 компенсація витрат за переробку сировини: 

особливості здійснення,  оподаткування та 
документального оформлення. 
Відображення операцій з давальницькою 
сировиною у обліку резидента-виконавця. 
Облік переробки сировини резидента-
замовника за кордоном. 

  

Облік інвестиційних 
операцій  

Поняття, види та порядок здійснення 
інвестицій у сфері зовнішньоекономічних 
відносин. Документальне оформлення 
інвестиційних операцій та особливості 
оподаткування даних операцій. Облік 
іноземних інвестицій . 
Особливості організації та ведення 

бухгалтерського обліку на  підприємствах з 
іноземними інвестиціями. 

2 - 

Звітність суб’єктів     
зовнішньоекономічної 
діяльності 

Фінансова звітність суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. 
Статистична звітність суб’єктів ЗЕД. Інші 
форми звітності суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. Порядок 
складання та представлення Звіту про 
експорт (імпорт) послуг, Звіту про іноземні 
інвестиції, Декларації про валютні 
цінності, доходи та майно, що знаходиться 
за межами України. 
Модуль № 3. 

2 - 

Разом 18 6 

 

 

Самостійна робота студентів 

проводиться за наступними темами і оформляється у вигляді звітів 
самостійної роботи студентів, які є однією з умов допуску студента до іспиту  

Таблиця 3 
№ Назва теми, перелік питань і джерел літератури Години за 

формами 
навчання 

Денна Заочна 

1. Предмет, завдання і зміст дисципліни 

1. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності. 
2. Предмет курсу. 
3. Основні завдання  та об’єкти  та суб’єкти ЗЕД.  
4. Регулювання та контроль за здійсненням ЗЕД в Україні. 
Література: 1, 2, 3, 16 с. 8-30, 17 с. 9-24, 18 с. 7-14, 20, 21. 

4 6 
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Продовження таблиці 3 
2. Зовнішньоекономічні контракти й  особливості відображення 

інформації  в системі бухгалтерського обліку 

1. Поняття та порядок укладання ЗЕ контракту. 
2. Зміст та структура зовнішньоекономічного  контракту. 
3. Принципи, що застосовуються в обліку ЗЕД. 
4. Особливості організації обліку зовнішньоекономічних 

операцій. 
Література: 1, 2, 3, 11, 12, 16 с. 35-65, 17 с. 32-54, 18 с. 27- 32, 19, 
20, 21. 

8 10 

3. Облік валютно-фінансових операцій 

1. Поняття про валютні операції, курси валют. 
2. Поняття, види та порядок розрахунку курсових різниць, їх 

облік. 
3. Організація обліку валютних коштів в касі підприємства. 
4. Організація обліку валютних коштів на рахунках в банку. 
5. Облік операцій по придбанню та продажу іноземної валюти. 
6. Форми міжнародних розрахунків. 
7. Облік кредитних операцій в іноземних валютах. 
8. Порядок здійснення та облік розрахунків по відрядженнях за 

кордон. 
Література: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16 с. 70-85, 17 с. 53-109, 18 с. 

41-100, 19, 20, 21, 22. 

12 18 

4. Облік операцій з експорту 

1. Порядок здійснення та документальне оформлення 
експортних операцій. 

2. Оподаткування експортних операцій. 
3. Обмеження термінів розрахунків по експортних операціях. 
4. Бухгалтерський облік  операцій з експорту товарів  за умови 

прямого виходу на зовнішній ринок. 
5. Бухгалтерський облік експорту робіт  та послуг. 
6. Особливості обліку експортних операцій при отримані 

авансів. 
Література: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 с. 92-112, 17 с. 110- 134, 
18 с. 115-120, 19, 20, 21, 22. 

8 12 

5. Облік операцій з імпорту 

1. Порядок здійснення та документальне оформлення імпортних 
операцій. 

2. Оподаткування імпортних операцій. 
3. Бухгалтерський облік придбання імпортних товарів  за умови 

прямого виходу на зовнішній ринок. 
4. Бухгалтерський облік імпорту робіт та послуг. 
5. Особливості відображення в обліку імпортних операцій при 

перерахуванні авансів. 
Література: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 с. 113-125, 17 с. 143- 154, 
18 с. 132-197, 19, 20, 21, 22. 

8 12 
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Продовження таблиці 3 
6. Облік бартерних операцій 

1. Порядок здійснення компенсаційних операцій 
2. Теоретичні аспекти бартерних операцій.  
3. Облік товарообмінних (бартерних) операцій. 
Література: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16 с. 129-145, 17 с. 143-154, 18 
с. 141-148, 19, 20, 21, 22. 

6 8 

7. Облік операцій з давальницькою сировиною 

1. Порядок та форми здійснення  операцій з давальницькою 
сировиною у сфері ЗЕД. 

2. Документальне оформлення та оподаткування операцій з 
давальницькою сировиною у сфері ЗЕД. 

3. Облік операцій з давальницькою сировиною. 
Література: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17 с. 179-199, 18 с. 121-
140, 19, 20, 21, 22. 

8 12 

8. Облік інвестиційних операцій 

1. Поняття, види та порядок здійснення інвестицій у сфері 
зовнішньоекономічних відносин. 

2. Документальне оформлення інвестицій.  
3. Облік іноземних інвестицій . 
4. Особливості організації та ведення бухгалтерського обліку на  

підприємствах з іноземними інвестиціями. 
Література: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 17 с. 203-217, 18 с. 163-166, 20, 21, 22. 

6 10 

9. Звітність суб’єктів  зовнішньоекономічної діяльності 
1. Фінансова звітність суб’єктів ЗЕД. 
2. Статистична звітність суб’єктів ЗЕД.  
3. Інші форми звітності суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності.  
Література: 1, 3, 7, 8, 11, 15, 18 с. 420-444, 17 с. 221-238, 21. 

4 8 

Разом 64 96 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 

МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК 
для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з 

дисципліни “Облік ЗЕД”  
 
Методичні вказівки є необхідним доповненням до курсу лекцій з 

дисципліни “Облік ЗЕД”. Наведені в них завдання поглиблюють та 
закріплюють знання з обліку зовнішньоекономічних операцій. 
Студенти користуючись даними методичними вказівками розглядають 

рекомендації до виконання практичних завдань, виконують спеціальну 
систему самостійних завдань, складають і розв’язують задачі, беруть участь у 
ділових іграх, виступають на семінарах, а головне, набувають навиків 
самостійної роботи по обліку зовнішньоекономічних операцій підприємства. 
Основне завдання, яке автори ставили при підготовці даних методичних 

вказівок – надання студенту довідкової, методичної та практичної інформації 
з питань змісту, обґрунтування та формування облікової інформації по 
зовнішньоекономічних операціях. 
Студент вищого навчального закладу ІІІ - ІV рівнів акредитації, щоб стати 

висококваліфікованим спеціалістом з обліку, повинен не просто запам’ятати  
сукупність правил, стандартів та набір типових проводок, але і навчитися 
критично сприймати матеріал, творчо мислити, бачити сутність проблеми та 
перспективи її вирішення.  
На практичному занятті, а також при самостійній роботі студенту, який 

працює з методичними вказівками, необхідно дотримуватися наступних 
порад: 

- не намагатися виконувати завдання, попередньо не опрацювавши 
лекційний матеріал; 

- приступаючи до виконання завдання, переконайтеся, що Ви зрозуміли 
його умову та з’ясували мету та кінцеві результати до яких Вам 
необхідно дійти; 

- у кожному завданні  намагайтеся знайти елемент нового, що раніше Вам 
не було відомо; 

- щоразу коротко записуйте умову завдання та хід його розв’язку. 
Намагайтеся, де це можливо, оформлювати відповіді у вигляді 
бухгалтерських документів, довідок (розрахунків) бухгалтерії, журналів 
реєстрації господарських операцій. 
У самостійній роботі завдання які розподілено на варіанти студенти 

виконують по варіанту, який відповідає останній цифрі залікової книжки 
студента. Студенти залікова книжка яких закінчується на 0 виконують 
завдання 10 варіанту. Розв’язки завдання самостійної роботи оформлюються 
у окремому зошиті. 
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ТЕМА 1. Предмет, завдання і зміст дисципліни 

 

Питання для самостійного опрацювання 
1. Що є предметом курсу “Облік зовнішньоекономічної діяльності”? 
2. Що є об'єктами вивчення курсу “Облік зовнішньоекономічної 

діяльності”? 
3. Які    форми    зовнішньоекономічної   діяльності    підприємства 

передбачені чинним законодавством? 
4. Які   види   зовнішньоторговельних   операцій   розрізняють   в 

міжнародній торгівлі? 
5. Які    існують    основні    завдання    бухгалтерського    обліку 

зовнішньоекономічної діяльності? 
6. Охарактеризуйте         основні          принципи         здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 
7. Якими методами можуть здійснюватись комерційні операції у 

зовнішньоекономічній діяльності? 
8. Яким      чином      здійснюється      поділ      посередників      у 

зовнішньоекономічній діяльності? 
9. Як      проводяться      розрахунки      з      посередниками      у 

зовнішньоекономічній діяльності? 
10. Який   порядок   реєстрації  суб'єктів   зовнішньоекономічної 

діяльності в митних органах? 
11. Охарактеризуйте методи тарифного та нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності? 
12. Охарактеризуйте законодавчі та нормативні акти, що регулюють 

зовнішньоекономічну діяльність в Україні. 
13. На які операції поширюється дія П(С)БО 21 “Вплив змін валютних 

курсів”? 
14. Якими державними органами регулюється зовнішньоекономічна 

діяльність підприємств? 
15. Які заходи валютного регулювання вживаються щодо підприємств та 

організацій, що функціонують в Україні? 
16. Які основні завдання та суб’єкти валютного контролю? 
17. Які види ліцензій видаються для здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності? 
18. Які види квот існують у суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності? 
19. Яких міжнародних звичаїв і правил потрібно дотримуватися 

українським підприємствам при здійснені зовнішньоекономічних 
операцій? 
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Ситуаційні завдання для самостійної роботи 
 

Завдання 1.1 

Знайти відповідне визначення для кожного наведеного у таблиці 4 терміну. 
Таблиця 4 

Термін Визначення 

1. Зовнішньоекономічна 
діяльність 

А. Сукупність всіх зв'язків між країнами у сфері 
економіки 

2 Зовнішньоекономічні зв'язки Б. Комплекс дій контрагентів різних країн, що 
спрямовані на здійснення торгового обміну, 
забезпечують такий обмін та є структурними 
ланками системи зовнішньоекономічних 
зв'язків 

3 Експорт В. Продаж раніше імпортованого без доробки 
товару за кордон 

4 Імпорт Г. Діяльність суб'єктів господарської діяльності 
України та іноземних суб'єктів господарської 
діяльності, яка побудована на 
взаємовідносинах між ними, є сукупністю 
виробничо-господарських, організаційно-
економічних та комерційних функцій, які 
забезпечують обмін продукцією в 
матеріально-речовій формі, та має місце як на 
території України, так і за її межами. 
Представляє собою заходи та дії по реалізації 
зовнішньоекономічних зв'язків 

5 Реекспорт Д. Придбання раніше експортованого без доробки 
товару із ввезенням з-за кордону 

6 Реімпорт Е. Придбання в іноземного контрагента товару із 
ввезенням його з-за кордону 

7 Зовнішньоторговельна операція Є. Продаж іноземному контрагенту товару з 
вивезенням його за кордон 

 

 

Завдання 1.2 

На підставі рисунку 1 охарактеризувати основні види 
зовнішньоторговельних операцій. 
 

Зовнішньоторговельні операції 

 

 
Рис. 1. Основні види зовнішньоторговельних операцій 

Експорт Реекспорт Імпорт Реімпорт 
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Завдання 1.3 

Необхідно визначити, до якої категорії суб'єктів зовнішньоекономічної 
діяльності - резидентів чи нерезидентів - належить СП “Юнікс”. 

 

Дані для виконання завдання: 
Українсько-словенське СП “Юнікс” має у складі засновників дві фізичні 

особи-резидентів та дві фізичні особи-нерезидентів. Зареєстровано згідно 
розпорядження Голови Зарічненської райдержадміністрації від 26.01.2011 
року за адресою:35430, Рівненська обл., Зарічненський р-н., с. Серники  та 
здійснює свою діяльність як на території України, так і на території Білорусі.  
Основним видом діяльності підприємства є автоперевезення вантажів та 

пасажирів як на території України, так і за кордоном. 
Директором підприємства є громадянин України. По контракту на даному 

підприємстві працює 4 громадян республіки Білорусь.  
 

 

Завдання 1.4 

На підставі вивченого матеріалу за темою “Предмет, завдання і зміст 
дисципліни” 

1) скласти Статут підприємства, передбачивши можливість ведення 
зовнішньоекономічної діяльності; 

2) скласти Наказ про облікову політику підприємства, передбачивши 
субрахунки для відображення зовнішньоекономічних операцій; 

3) відобразити в бухгалтерському обліку операції з оголошення 
статутного капіталу та здійснення внесків у іноземній валюті. 

 

 

Тести 
1. Які основні види зовнішньоторговельних операцій розрізняють в 
міжнародній торгівлі: 
а) експорт, комерція, реімпорт, реекспорт; 
б) імпорт, інвестиції, реімпорт, експорт; 
в) реекспорт, імпорт, реімпорт, експорт. 

2. Зовнішньоекономічна діяльність Україні здійснюється відповідно до 
принципів: 
а) верховенства закону; 
б) консерватизму; 
в) юридичної рівності та недискримінації. 

3. Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну 
діяльність з моменту: 
а) набуття ними статусу юридичної особи; 
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б) передбачення в установчих документах права здійснення ЗЕД; 
в) набуття дієздатності. 

4. Юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають 
статусу юридичної особи з місцезнаходженням на території України, що 
здійснюють свою діяльність згідно з законодавством України - це: 
а) резиденти; 
б) нерезиденти; 
в) посередники. 

5. Державна митна служба України здійснює контроль за: 
а) дотриманням   правил   переміщення   валютних   цінностей   через 

державний кордон України; 
б) дотриманням правил поштових переказів та пересилки валютних 

цінностей через державний кордон України; 
в)  відповіді а і б вірні. 

6. Придбання раніше експортованого без доробки товару із ввезенням з-за 
кордону - це: 
а) імпорт; 
б) реекспорт; 
в) реімпорт. 

7. Експорт - це: 
а) продаж іноземному контрагенту товару з вивезенням його за кордон; 
б) продаж раніше імпортованого без доробки товару за кордон; 
в) придбання в іноземного контрагента товару. 
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Тема 2. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення  

інформації в системі бухгалтерського обліку 
 

Питання для обговорення в аудиторії 
1. Які функції виконує зовнішньоекономічний договір? 
2. Які види договорів існують у міжнародній практиці? 
3. Яким нормативним документом регулюється порядок укладання 

зовнішньоекономічних договорів? 
4. В чому полягають особливості укладання зовнішньоекономічних 

договорів? 
5. Яка повинна бути структура зовнішньоекономічного договору? 
6. В чому полягає суть правил “Інкотермс-2000”? 
7. Як визначається сума та валюта контракту? 
8. В якій валюті проводяться розрахунки по зовнішньоекономічних 

договорах? 
9. Які основні форми розрахунків передбачаються в зовнішньо-

економічних договорах? 
10. Які договори підлягають реєстрації в Міністерстві економіки? 
11. Яким чином договірні зобов’язання відображаються в 

бухгалтерському обліку? 
12. Які можливості комп'ютеризації бухгалтерського обліку договірних 

зобов'язань існують в сучасних бухгалтерських програмах? 
 

Ситуаційні завдання для проведення практичних занять 
 

Завдання 2.1 

Необхідно користуючись реквізитами, наведеними у додатку А, скласти 
зовнішньоекономічний договір на здійснення операції по придбанню товарів 
у фірми Приморьє (Словенія). 

 

Дані для виконання завдання: 
ТзОВ “Ніка” (покупець) 2-го лютого 201_р. уклало зовнішньоекономічний 

договір з фірмою Приморьє (постачальник) на поставку комплектуючих до 
побутової техніки Gorenje (акумулятор холоду до морозильної шафи) за 
ціною 27 євро за одиницю. Кількость продукції -  4000 штук.  Умови 
поставки згідно Інкотермс - 2000 - DDU (доставка з оплатою за оформлення 
митних формальностей, за виключенням мита). Митний склад в м. Дубно; 
Юридична адреса фірми Приморьє: Staneta Rozmana, 9  9000 Murska 

Sobota, Словенія. 
Інші необхідні реквізити встановити самостійно. 
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Завдання 2.2 

Знайти відповідне визначення для кожного наведеного у таблиці 7 терміну. 
Таблиця 7 

Термін Визначення 

1 Ініціативна 
функція договору 

А. Форми прояву договору і його реалізації, в яких виражається 
залежність договору від економічних відносин, що 
регулюються ним 

2 Програмно-
координаційна 
функція договору 

Б. Функція, яка полягає в тому, що договір є актом прояву 
ініціативи та узгодженої волі сторін врегулювати певні 
відносини 

3 Інформаційна 
функція договору 

В. Договір завдяки формальній визначеності його умов включає 
в себе інформацію про правове становище сторін у договорі, 
яка необхідна сторонам, у відповідних випадках - 
юрисдикційним органам, третім особам 

4 Функції 
господарського 
договору 

Г. Договір як програма поведінки сторін щодо здійснення 
господарських відносин і засіб узгодження, координації їх 
дій відповідно до економічних інтересів і намірів 

5 Правозахисна 
функція договору 

Д. Лише завдяки договору включаються в дію такі правові 
гарантії виконання договірних зобов'язань, як неустойка, 
завдаток, застава тощо 

6 Гарантійна 
функція договору 

Е. Договір є правовою формою відносин, тобто формою, в 
межах якої забезпечується примусове виконання зобов'язань 
сторін шляхом використання майнових санкцій, засобів 
оперативного впливу 

 

Завдання 2.3 

Необхідно визначити загальну вартість контракту. 
Дані для виконання завдання: 

Контракт № 840/4 
м.  Дубно                                                                                          06 березня 201_ р.                    

ТзОВ “Ніка”(Україна, Дубно), що є юридичною особою згідно з 
законодавством України, надалі - Постачальник, в особі генерального 
директора Гриня Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту 
товариства, та компанія "Інтернешенел Алік Холдинг” (Азербайджан, 
Сабірабад), що є юридичною особою за законодавством Азербайджану, 
надалі - Покупець, в особі офіційного представника Валієва Алі Кулі Саттар 
огли, що представляє інтереси компанії на основі довіреності, уклали 
контракт про наступне: 

1. Предмет контракту 
Постачальник зобов'язується виробити та поставити Покупцю сервізи 

кавові “Блакитна даль” відповідно до запропонованих Покупцем моделей. 
2. Кількість 

1. Загальна кількість предмету контракту узгоджена двома сторонами та 
становить 12000 сервізів. 
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2. Для  виготовлення   цього  обсягу  сервізів  Покупець  поставляє 
Постачальнику 4 тонни синьої фарби за ціною 40 євро за 100 кг., як 
давальницьку сировину з доставкою в м. Дубно. Транспортні витрати в ціну 
фарби не включаються і будуть зазначені в рахунках-фактурах. 

3. Вартість контракту 
Ціна за 1 сервіз становить 30 євро. Ціна включає художню керамічну 

обробку та фарбування. Матеріал для обробки та фарбування надається 
Постачальником. 
 

Ситуаційні завдання для самостійної роботи 
 

Завдання 2.4 

Знайти відповідне визначення для кожного наведеного у таблиці 8 терміну. 
Таблиця 8 

Термін Визначення 

1 Оферта А. Комплексне (інтегроване) оняття, що включає в себе і 
угоду про виникнення договірного зобов'язання, і 
форму, яку воно приймає, і, нарешті, саме договірне 
зобов'язання, аж до моменту його зникнення 

2 Форс-мажорні 
обставини 

Б. Згода адресата, дана у встановлений строк, укласти 
договір на умовах, запропонованих оферентом 

3 Дериватив В. Стандартний документ, що засвідчує право або 
зобов'язання придбати або продати цінні папери, 
матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти 
на визначених ним умовах у майбутньому 

4 Договір Г. Непередбачувані та непереборні події, які тягнуть за 
собою порушення договірних зобов'язань (стихійні 
лиха, військові дії, втручання з боку влади, страйки 
тощо. 

5 Акцепт Д. Пропозиція про укладання договору, що містить його 
істотні умови 

 

Завдання 2.5 

Необхідно зазначити частку платежу по контракту (п. 3). 
 

Дані для виконання завдання: 
 

Контракт № 0107-93 
м. Новоград-Волинський                                                               10 квітня 201_ р 
Фірма “Шелбурн  Ентерпрайзес ЛТД", Ірландія, надалі - Продавець, в 

особі директора Тома Гайдахема, з одного боку, і ТзОВ “Полісся”, Україна, 
надалі - Покупець, в особі директора Редько Олега Володимировича, діючого 
на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали Контракт про наступне: 
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1. Предмет контракту 
Продавець поставляє Покупцю товар, зазначений в додатку 1-1 до даного 

Контракту. Додаток 1-1 є невід'ємною частиною даного Контракту. 
2. Ціна та загальна вартість контракту 

Загальна вартість Контракту складає 17600 дол. США (сімнадцять тисяч 
шістсот доларів США). Ціна встановлена в доларах США, залишається 
незмінною на весь строк дії даного Контракту. 

3. Умови поставки та платежів 
Товар, зазначений в додатку 1-1 до даного Контракту, повинен бути 

поставлений у відповідності до строків, вказаних в додатку 1-1 до даного 
Контракту на умовах Інкотермс - 2000 FСА (м. Київ). Часткове 
відвантаження допускається. 
Платежі за товар, що поставляється, здійснюються шляхом перерахування 

коштів з рахунку Покупця на рахунок Продавця. Покупець здійснює 
авансовий платіж в розмірі 30 % від загальної вартості даного Контракту в 
сумі ? протягом 5 днів з моменту підписання цього Контракту та 70 % в сумі 
? проти НВ/L порту Роттердама або Антверпена. 
 

Завдання 2.6 

Необхідно визначити суму відшкодування постачальником у разі повного 
невиконання умов договору (непоставки товару). 
 

Дані для виконання завдання: 
Контракт № 3237 

м. Рівне                                                                                           18 квітня 201_ р.             
ТзОВ “Рівне”, що є юридичною особою згідно з законодавством України 

надалі - Покупець, в особі директора Івашко Леоніда Юрійовича, з однієї 
сторони та підприємство “Колеті” (Кутаїсі, Грузія), що діє згідно з 
законодавством Грузії надалі - Постачальник, в особі директора Челебадзе 
Левана Іраклієвича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали 
Контракт про наступне: 

1. Предмет контракту 
Постачальник поставляє, а Покупець купує закріплювач фарби на умовах 

поставки Інкотермс – 2000 FСА (м. Рівне) в кількості та за цінами, вказаними 
в специфікації, що є невід'ємною частиною Контракту. 

2. Ціна та порядок розрахунку 
Загальна вартість Контракту складає 500 дол. США (25 центів за 1 кг). 

Оплата проводиться по факту надходження вантажу.  
3. Санкції та рекламації 

За необгрунтовану недопоставку товару Постачальник сплачує Покупцю 
неустойку в розмірі 10 % від вартості недопоставленого товару, а у випадку 
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необгрунтованої відмови від виконання договору сторона, що відмовилась, 
повинна сплатити іншій стороні штраф в розмірі 10 % від вартості 
Контракту. 

 

Завдання 2.7 

Необхідно визначити, чи всі умови форс-мажору зазначені в контракті, а 
якщо ні, то доповнити їх. 
 
Дані для виконання завдання: 

 
Контракт № 1077 

м. Рівне                                                                                           18 квітня 201_ р.             
ТзОВ “Рівне”, (Україна), надалі - Продавець, в особі директора Івашко 

Леоніда Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТзОВ 
“Карші” (Бухара, Узбекистан), надалі - Покупець, в особі генерального 
директора Штеренберга Амвросія Несторовича, що діє на підставі Статуту, з 
іншої сторони, уклали цей Контракт про нижченаведене: 

1. Предмет контракту 
Продавець зобов'язується поставити Покупцю, а Покупець зобов'язується 

прийняти та оплатити товар - фарфорові самовари “Прип’ять” - в кількості 
100 шт. за ціною 50 дол. США за одиницю........ 

7. Форс-мажор 
Ніяка відповідальність не може мати місце за невиконання будь-якого з 

положень даного Контракту, якщо це невиконання було залежне від 
обставин, що знаходяться поза сферою контролю сторони, що не виконує 
зобов'язання, подібних стихійному лиху та прийняттю законодавчих актів, 
що ускладнюють або роблять неможливим виконання зобов'язань на період, 
що починається з моменту оголошення сторони, що не виконує зобов'язань 
про форс-мажор, та що закінчується, коли закінчується форс-мажор. 
Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань. 

 

Завдання 2.8 

На підставі вивченого матеріалу за темою “Зовнішньоекономічні 
контракти й особливості відображення інформації в системі бухгалтерського 
обліку” на  необхідно (необхідні реквізити встановити самостійно): 

- укласти договір з іноземною фірмою на імпорт товару (робіт, послуг), 
передбачивши здійснення передоплати; 

- укласти договір з іноземною фірмою на експорт власної продукції 
(робіт, послуг), передбачивши одержання наступної оплати. 
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Тести 
1. Зовнішньоекономічний договір виконує функції: 
а) еквівалентності обміну; 
б) юридичної рівності та недискримінації; 
в) інформаційну. 

2. Пропозиція про укладання договору, що містить його істотні умови -це: 
а) акцепт; 
б) оферта; 
в) форс-мажор. 

3. Згода адресанта, дана у встановлений строк, укласти договір на умовах, 
запропонованих оферентом це: 
а) акцепт; 
б) оферта; 
в) контраут. 

4. Структура зовнішньоекономічного договору повинна відповідати: 
а) ЗУ “Про зовнішньоекономічну діяльність”; 
б) Положенню    про    форму    зовнішньоекономічних    договорів 

(контрактів); 
в) конвенції "Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів". 

5. До істотних умов зовнішньоекономічного договору відносяться: 
а) предмет договору; 
б) завдання договору; 
в) всі відповіді неправильні. 

6. В розділі "Умови приймання-передачі товарів" визначається: 
а) ціна одиниці товару; 
б) спосіб платежу; 
в) місце фактичної передачі товару. 

7. Рахунок, призначений для узагальнення інформації про наявність та рух 
зобов'язань по укладених контрактах: 
а) 02; 
б) 03; 

в) 05. 
8. Якщо договір передбачає передачу права власності на ТМЦ після його 
виконання, то такі ТМЦ відображаються: 
а) в балансовому обліку; 
б) в позабалансовому обліку; 
в) це повинно бути обумовлено договором. 

1. В розділі “Базисні умови поставки” зовнішньоекономічного контракту не  
може бути зазначено таку умову: 
а) ЕXW 
б ) DDP 
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в) DCB 
10.  В розділі “Базисні умови поставки” зовнішньоекономічного контр  може 
бути зазначено таку умову: 
а) ЕСW 
б ) DDP 
в) DCB 

11. Вкажіть на які групи умов поставки поділено Правила “Інкотермс”  
а) умови A, D, C, G 
б) умови C, D, G, К 
в) умови E, F, C, D. 

12. Правила “Інкотермс”  не регулюють питання 
а) передача права власності та інші майнові права,  
б) порушення договору та наслідки таких порушень  
в) відповідального за організацію транспортування товарів.  

13. Найбільш сприятливими для покупцями умовами поставки є  
а) умови групи  D, C 
б) умови групи C, К 
в) умови групи E, D. 
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ТЕМА 3. Облік валютно-фінансових операцій 

 

Питання для обговорення в аудиторії 
1. Дайте визначення таким термінам – вільноконвертована валюта, валюта з 
обмеженою конвертованістю, валютний курс, офіційний курс НБУ, 
курсова різниця. 

2. За якими ознаками класифікують курсові різниці ? 
3. В яких випадках та по яких статтях балансу можуть виникати курсові 
різниці? 

4. Перерахуйте які види валютних рахунків може мати підприємство.  
5. Які документи необхідно для відкриття рахунку в банку в іноземній 
валюті? 

6. Який порядок купівлі іноземної валюти? 
7. Яких вимог необхідно дотримуватися при отриманні валютної виручки 
від іноземних партнерів? 

8. В яких випадках дозволено використовувати готівкову іноземну валюту 
резидентами та нерезидентами в Україні? 

9. В чому полягає особливість документального оформлення операцій з 
готівковою іноземною валютою?  

10. За яких умов працівник може бути відрядженню за кордон? 
11. Який граничний термін перебування працівника  у відряджені за   
кордоном? 

12. Які витрати відшкодовують відрядженому за кордон працівнику? 
13. В які терміни підзвітна особа повинна представити в бухгалтерію 
підприємства звіт про використання коштів на відрядження? 

14.  Який порядок видачі та повернення невикористаних валютних 
авансів підзвітною особою? 

15. Вкажіть форми, що можуть застосовуватись в міжнародних 
розрахунках. 

16. Охарактеризуйте форму розрахунків: банківський переказ, 
акредитивну, інкасо, вексельну.  

17. Перерахуйте форми кредитування експорту та імпорту.  
 
 

Ситуаційні завдання 

При розв’язку ситуаційних завдань на підставі наведених даних 

необхідно: 

- відобразити курсову різницю на рахунках бухгалтерського обліку по 
валютних рахунках на кінець кварталу; 

- зазначити первинні документи, якими оформлюються наведені операції; 
- здійснити необхідні розрахунки. 
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Приклади розв’язку ситуаційних завдань 

 

Завдання 1 

Дані для виконання завдання: 

На валютному рахунку підприємства є в наявності 500 дол. США.  
І-й варіант: курс НБУ на початок кварталу склав 7,90 грн./дол. США, а на 

кінець кварталу – 7,95 грн./дол. США. 
ІІ-й варіант: курс НБУ на початок кварталу склав 7,90 грн./дол. США, а на 

кінець кварталу – 7,85 грн./дол. США. 
 

Розв’язок завдання 1 

Для того, щоб правильно визначити курсову валютну різницю необхідно: 
- визначити об’єкт обліку, тобто який рахунок підлягатиме 

перерахунку; 
- встановити, який це рахунок по відношенню до балансу - активний, 

чи пасивний; 
- визначити як змінився курс валюти на кінець звітного періоду по 

відношенню до попереднього – зріс чи знизився. Якщо перерахунок 
здійснюється по активній статті балансу – то зростання курсу валюти 
призведе до виникнення позитивної курсової різниці, якщо знизився -  
негативної. По пасивних рахунках – все відбуватиметься навпаки; 

- встановити до якого виду діяльності відноситься операція 
(операційна, неопераційна); 

- визначити розмір балансової вартості іноземної валюти; 
- скласти бухгалтерські проведення.  

Отже в першій ситуації у підприємства на рахунку 312 облічується  500 
доларів США. Рахунок по відношенню до  балансу активний, є монетарною 
статтею балансу згідно П(С) БО 21 “ Вплив зміни валютних курсів”. Курс 
валюти на кінець періоду становить 4,95 грн. за 1 долар США, тобто зріс, що 
для активних рахунків означає виникнення позитивної курсової різниці. Дана 
операція відноситься до  операційної діяльності. Кількість валюти – 500 
доларів.  
Розрахунок матиме вигляд: (К1 – К0) * СВ, де 
К1 -   курс іноземної валюти на кінець періоду; 
К0 - курс іноземної валюти на початок періоду; 
СВ - сума іноземної валюти на дату розрахунку курсової різниці. 
В другому випадку курс валюти знизився, і відповідно виникатиме 

негативна курсова валютна різниця.  
Кореспонденція рахунків з відображення господарських операцій в обліку 

наведена в таблиці 9. 
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Таблиця 9 
 Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 
з/п 

Документ/ Зміст операції 

Кореспонденція 
рахунків Сума, 

грн 
Дебет Кредит 

1 Розрахунок бухгалтерії. Відображено курсову 
різницю при перерахунку статей на дату складання 
звітності: 
- 1 варіант:  
   при зростання курсу долара (7,95 - 7,90) * 500$ 
- 2 варіант:  
   при зниженні курсу долара  (7,85 - 7,90) * 500$ 
 

 
 
 
 

312 
 

945 
 

 
 
 
 

714 
 

312 
 

 
 

 
 

25,00 
 

25,00 
 

 

Завдання 2 

Дані для виконання завдання: 
Підприємством 10.03.201_р. здійснено попередню оплату за товар на суму 

$100 при величині валютного курсу на зазначену дату 8,0 грн./$. На дату 
балансу - 31.03.201_р. курс склав 7,6 грн./$. Товар отримано 10.04.201_ р. при 
курсі 9,0 грн./$.  

Розв’язок завдання 2 

Як особливість завдання 2 необхідно відзначити, що отриманий товар 
оприбутковується за справедливою вартістю, що визначається виходячи з 
величини вартості відповідної дебіторської заборгованості. Дана 
заборгованість є немонетарною валютною статтею, оскільки згідно П(С)БО 
21 “Вплив змін валютних курсів” буде погашатися в іншій ніж грошова 
формі, тому перерахунку внаслідок зміни курсу не підлягає.  

  Кореспонденція рахунків з відображення господарських операцій в 
обліку наведена в таблиці 10. 

Таблиця 10 
 Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 
з/п 

Дата Документ/ Зміст операції 

Кореспонденція 
рахунків 

Сума, 
$/грн 

Дебет Кредит 

1  10.03  Платіжне доручення. Проведено 
попередню оплату (курс 8,0 грн./$)  371 312 

$100 
800  

2  10.04  МД, накладна. Отримано товар (курс 
9,0 грн./$)  

281 632 
$100 
800 

3  10.04  Розрахунок бухгалтерії. Зараховано 
взаємну заборгованість на дату 
отримання товару 

632 371 
$100 
800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24

Завдання 3 

Дані для виконання завдання: 
14. 03. 201_ р. ТзОВ  “Рівне” перерахувало з поточного рахунку  гривні 

для купівлі 5000 дол. США з метою передоплати за імпортні товари згідно 
контракту № 3 з словенською  фірмою “Призма” за прогнозним курсом – 7,60 
грн./$. Перерахована сума гривень включає комісійну винагороду банку та 
УМВР в розмірі 1,5%. 

15. 03. 201_ р. Валюта була придбана в повному обсязі. Комісійна 
винагорода банку склала 1 % , УМВР 0,5% від суми угоди.  
Курси валют на 15.03. 201_р. :  НБУ – 7,40 грн./$., УМВР – 7,50 грн./$. 

 

Розв’язок завдання 3 

Перш за все необхідно визначити суму в гривнях, яку необхідно 
перерахувати банку для купівлі іноземної валюти. Вона складається із: 

- вартості валюти визначеної в гривнях за прогнозним курсом, що діяв на 
момент перерахування коштів для купівлі валюти 5000 * 7,60 = 38000.00 
грн.  

- комісійних банку та УМВР за послуги по придбання валюти (розмір 
визначається договором на розрахунково-касове обслуговування)  38000 
* 1,5%/100% = 570,00 грн. 
Разом сума гривень, що перераховується уповноваженому банку для 

придбання валюти 38000,00 + 570,00 = 38570,00 грн. 
Необхідно враховувати, що: 

- валюту банк купує на УМВР за комерційним курсом, але зараховується 
валюта на поточний рахунок за офіційним курсом НБУ на дату 
зарахування валюти на валютний рахунок підприємства, що призведе до 
виникнення сумової  різниці. 

- суми комісійної винагороди розраховуються безпосередньо виходячи з 
курсу УМВР, що діяв на момент купівлі валюти, але перераховуються 
банку разом з основною сумою гривень для купівлі валюти. 

- списання коштів призначених для купівлі валюти обліковується на 
субрахунку 333 “Грошові кошти в дорозі у національній валюті”. 

- при купівлі іноземної валюти у підприємства не виникає доходів та 
відповідно не відображається собівартість придбання. 
Кореспонденція рахунків з відображення господарських операцій по 

купівлі безготівкової іноземної валюти в обліку наведена в таблиці 11. 
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Таблиця 11 
 Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ “Рівне” за березень 201_ р. 

№ 
з/п 

Дата Документ / Зміст операцій 

Кореспонденція 
рахунків Сума 

Дебет Кредит 

1 14.03 
Платіжне доручення. Заява на купівлю 
валюти.  Перераховані гривні банку для 
придбання  валюти 

333 311 38570 

2 15.03 
Виписка банку. Зарахована валюта  на 
поточний валютний рахунок  5000$ * 7,40 

312 333 
$5000 
37000 

3 15.03 
Розрахунок бухгалтера. Нараховано: 
- комісійні банку  та УМВР 5000 $ * 7,50 
*1,5 % 

 
92 

 
685 562,50 

4 15.03 
Розрахунок бухгалтера. Списано - комісійну 
винагороду банку та УМВР 

685 333 562,50 

5 15.03 
Розрахунок бухгалтера. Списано різницю 
між курсом НБУ та фактичним курсом 
купівлі валюти на УМВР  (сумову різницю)  
(7,40 - 7,50) * 5000$ 

949 333 500,00 

6 15.03 
Виписка банку. Повернено невикористані 
гривні при купівлі валюти (38570-37000- 
-562,50-500) 

311 333 507,50 

7 31.03 
Довідка бухгалтера. Списано на фінансові 
результати: 
- витрати по придбанню валюти: 
- сумову різницю 

 
 

791 
791 

 
 

92 
949 

 
 

562,50 
500,00 

 
Завдання 4 

Дані для виконання завдання: 

26.03. ТзОВ “Рівне” отримало на валютний рахунок виручку в розмірі 
2000 дол. США. В цей же день за рішенням підприємства  було здійснено 
продаж  50%  валюти на УМВР, а 50% зараховано на поточний валютний 
рахунок. Комісійна винагорода банку -  200 грн. утримується банком 
самостійно при зарахуванні коштів від продажу валюти на поточний рахунок 
підприємства. Курси валют: НБУ – 7,50 грн./$, УМВР – 7,40 грн./$. 

 

Розв’язок завдання 4 

Вся виручка, отримана підприємством від іноземних партнерів 
зараховується на валютний рахунок і залишається у вільному розпорядженні 
підприємства. 
Операції з продажу валюти належать до іншої операційної діяльності 

підприємства. При її реалізації визнається дохід, але в той же час у витратах 
повинна бути відображена собівартість валюти. Дохід від реалізації валюти 
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розраховують в гривнях за комерційним курсом, що діяв на УМВР на дату 
реалізації валюти, а собівартість реалізованої валюти розраховують, 
виходячи з курсу НБУ, що діяв на дату продажу валюти, збільшеної на суму 
витрат, пов’язаних з її реалізацією. За продаж валюти банку сплачується 
комісійна винагорода, яка визначається від суми гривень, отриманих в 
результаті продажу валюти. 
Оскільки  при реалізації валюти виникає розрив у часі між моментом 

списання валюти для продажу і зарахуванням гривневого еквіваленту, 
виникає необхідність використання субрахунку 334 „Грошові кошти в дорозі 
в іноземній валюті”. Кореспонденція рахунків з відображення господарських 
операцій в обліку наведена в таблиці 12. 

Таблиця 12 
Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ “Рівне” за березень 201_ р. 

№ 
з/п 

Дата Документ / Зміст операцій 

Кореспонденція 
рахунків Сума 

Дебет Кредит 

1 26.03 
Виписка банку.   Зараховано платежі від 
покупців 2000$ * 7,50 

314 362 
$2000 
15000 

2 26.03 

Доручення на розподіл валюти. Списана 
валюта для продажу: 
а) 50% для продажу на УМВР  
 1000$ * 7,50 
б) 50% зараховано на поточний рахунок 
1000$ * 7,50 

 
334 

 
312 

 
314 

 
314 

 
 

$1000
7500 

$1000 
7500 

3 26.03 

Виписка банку. Зараховано гривні від 
продажу  валюти на поточний рахунок, за 
мінусом комісійної винагороди  (1000$ * 
7,40) - 200 

311 711  7200 

4 26.03 
Розрахунок бухгалтера. Відображена 
собівартість реалізованої валюти  1000$ * 
7,50 

942 334 7500 

5 26.03 
Розрахунок бухгалтера. Нараховано 
комісійну винагороду банку 

942 685 200 

6 26.03 
Розрахунок бухгалтера. Списано  
комісійну винагороду банку (при цьому 
збільшується дохід від реалізації валюти) 

685 711 200 

7 31.03 
Довідка бухгалтера. Списаний на 
фінансовий результат дохід від реалізації 
валюти 

711 791   7400 

8 31.03 
Довідка бухгалтера. Списаний на 
фінансовий результат собівартість 
реалізованої валюти 

791 942 7500 
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Завдання 5 

Дані для виконання завдання: 

Працівник ТзОВ “Рівне”, виїжджає у відрядження до м. Кайсери 
(Туреччинна). Дата виїзду у відрядження – 15.05.201_ р. Дата повернення до 
м. Рівне – 19.05.201_ р.  Відповідно до розрахунку 14.05.201_ р  видано аванс 
у сумі 1165 дол. США.  

Після повернення 20.05 подано звіт з документами:  
- авіаквитки на суму 1000 дол. США;  
- рахунок за проживання в готелі на суму 520 дол. США;  
- рахунок за телефонні переговори на суму 40 дол. США. 
- ксерокопія відповідних сторінок з відмітками у закордонному 
паспорті про перетин кордону 15.05. та 18.05.  
Розмір добових при відрядженні за кордон встановлено на рівні 280 грн. 

за добу. 
Остаточні розрахунки з працівником проведено в день подання звіту.  
Планувалося, що працівник перебуватиме за кордоном 3 доби. Отже, 

розрахунок авансу був наступний: 
- Добові 280 : 7,3  x 3 дні = 115 дол 
- Проживання в готелі  3 доби по 50 дол.= 150 дол. 
- Витрати на проїзд -  900 дол. 

 Разом   1165 дол. 
Курс НБУ: 
  на 14.05.  – 7,3 грн. за 1 дол. США;  
  на 20.05.  – 7,4 грн. за 1 дол. США.  

 

Розв’язок завдання 5 

Перш за все при розв’язку задач по відрядженнях за кордон необхідно 
розрахувати суму коштів , що має бути видана під звіт. Підприємства, що 
направляють працівників у відрядження за кордон, зобов'язані забезпечити їх 
коштами в національній валюті країни, куди відправляється працівник, чи у 
вільно конвертованій валюті у вигляді авансу на поточні витрати. До складу 
авансу входять: витрати на проїзд; витрати на найм житла; добові.   
Зокрема добові виплачуються в іноземній валюті в сумі, яка в еквіваленті 

за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним 
банком на день видачі коштів з каси уповноваженого банку, не перевищує 
встановлених норм добових витрат.  
Після повернення з відрядження працівник зобов'язаний протягом трьох 

робочих днів подати Звіт про використання коштів, наданих на відрядження 
або під звіт. Залишок коштів понад суму, використану згідно зі звітом, 
підлягає поверненню працівником до каси підприємства в грошових 
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одиницях, у яких було видано аванс, але не пізніше трьох робочих днів після 
повернення з відрядження. 
Остаточні розрахунки підприємства з підзвітною особою, що перебувала 

у відряджені за кордоном, здійснюється згідно зі звітом за офіційним 
обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним 
банком України на день погашення заборгованості. При прийнятті звіту 
особливої уваги потребує правильність визначення днів, які працівник 
перебував за кордоном. 
Згідно П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів” заборгованість 

працівника, що виникає після видачі йому авансу на відрядження, є 
немонетарною статтею і отже така заборгованість відображається в обліку за 
валютним курсом на дату сплати авансу, і надалі перерахунок такої статті не 
провадиться. Хоча при наявності перевитрати коштів, сума такої 
заборгованості підлягає перерахунку у загальному порядку. 
Отже проведемо остаточний розрахунок витрат в гривнях:  
- сума добових 280 грн * 4 доби = 1120 грн.  що у валюті( за курсом на 

дату видачі авансу) становитиме 1120 : 7,3 = 153 $;  
- сума витрат без добових згідно підтверджуючих документів - 1000$ + 

520$ + 40$ = 1560 $;  
- сума витрат з урахуванням добових – 153$ + 1560$ = 1713$, що в 

гривнях становитиме 1713 $* 7,3 = 12504,90 грн;  
- сума перевитрати складе  – 1713$ – 1165$ = 548 $; Дана заборгованість 

уже являтиметься монетарною статтею і перераховуватиметься в гривні 
курсом що діятиме на дату погашення заборгованості і становитиме 548 $ * 
7,4  –4055,20 грн.;  

- курсова різниця на суму заборгованості перед працівником (7,4 – 7,3) * 
548 $ = 54,80 (грн.).  
Кореспонденція рахунків з відображення господарських операцій в обліку 

наведена в таблиці 13. 
Таблиця 13 

Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ “Рівне” за березень 201_ р. 

№ 
з/п 

Дата Документ / Зміст операцій 

Кореспонденція 
рахунків Сума 

Дебет Кредит 

1 15.05 
Валютний ордер. Одержання коштів з 
банку 1165$* 7.3 

302 312 
1165 $   

8504,50  

2 15.05 
ВКО. Видано аванс з валютиної каси  
підзвітній особі 1165$ * 7.3  

372 302 
1208 $   

8504,50  

3 20.05 

Звіт про використання коштів, наданих на 
відрядження або під звіт. Відображено 
списання витрат по відрядженню  на 
підставі затвердженого звіту 1713 $ * 7,30 

92 372 
1713 $   

12504,90  
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Продовження таблиці 13 

№ 
з/п 

Дата Документ / Зміст операцій 
Кореспонденція 

рахунків Сума 

Дебет Кредит 

4 20.05 
Розрахунок бухгалтера. Відображення 
курсової різниці на суму заборгованості 
перед працівником  (7,4 – 7,3) * 548 $ 

92 372  54,80  

5 20.05 
ВКО. Видача заборгованості по 
закордонному відрядженню працівнику в 
національній валюті 563 $ * 7,4 

372 301 4166,20  

Оскільки у посвідченні на відрядження дата прибуття –19.05, а кордон 
перетинався 18.05, працівнику має бути відшкодовано добові за 1 день 
перебування у відрядженні на території України  у розмірі встановленому 
наказом по підприємству.   

 
Ситуаційні завдання для проведення практичних занять 

На підставі наведених даних: 

- відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку; 
- зазначити первинні документи, якими оформлюються наведені операції; 
- здійснити необхідні розрахунки. 

Завдання 3.1 
 Підприємство 10.03.201_ р. отримало попередню оплату (аванс) за товар 

у сумі $2000 (валютний курс – 7,0 грн./$). 31.03.201_ р. курс становив 7,6 
грн./$. Товар відвантажено 10.04.201_ р. (курс – 8,0 грн./$).  

 

Завдання 3.2 
Підприємство 10.03.201_ р. отримало товар на суму $1000 при величині 

валютного курсу на зазначену дату 7,0 грн./$. На дату балансу (31.03.201_ р.) 
курс склав 7,6 грн./$. Оплату проведено 10.04.201_ р.  при курсі 8,0 грн./$.  

 
Завдання 3.3 

Підприємством 10.03.201_ р. здійснено попередню оплату  в розмірі 50% 
за товар на суму $3000 при величині валютного курсу на зазначену дату 5,0 
грн./$. 31.03.201_ р. курс склав 7,6 грн./$. Товар  в повному обсязі отримано 
10.04.201_ р. при курсі 8,0 грн./$.  

Завдання 3.4 
23.06. 201_ р. здійснено імпортну операцію на суму 23000 Євро. При 

цьому нараховано та сплачено податки  згідно законодавства.  Для повного 
виконання своїх  зобов’язань перед нерезидентом ТзОВ “Віта-Плюс” через 
уповноважений банк купує валюту.  2.07.201_ р. перераховано гривні за 
прогнозним курсом УМВР - 7.58. Комісійна винагорода – 1%. В той же день 
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придбана валюта зарахована на поточний рахунок і перерахована 
нерезиденту. 
на  23.06 курс НБУ – 7.60;   
на  30.06 курс НБУ – 7.62; 
на 2.07 курс НБУ – 7.53; курс УМВР – 7.58. 

 
Завдання 3.5 

Валютна виручка надійшла на рахунок фірми “Віта” 29. 05. 201_ р. в сумі 
20000 дол. США. 30.05.201_ р. 60% валюти за рішенням підприємства 
продано на УМВР,  40% зараховано на поточний рахунок підприємства. 
Комісійна винагорода банку 1% від суми операції (утримується згідно 
договору банком на момент зарахування гривень від продажу валюти на 
поточний рахунок підприємства). 
Курси валют: 1$= грн на  29.05  курс НБУ - 7.58;  курс УМВР – 7.55. 
Курси валют: 1$= грн на  30.05  курс НБУ - 7.60;  курс УМВР – 7.70 

 
Завдання 3.6 

Комерційний директор ТзОВ “Рівента”, яке знаходиться в м. Рівне, 
виїжджає у відрядження до м. Рим. Дата виїзду у відрядження – 10.05.201_ р., 
прибуття в Рим того ж дня.  Дата повернення до м. Києва – 18.05.201_ р. До 
м. Рівне 19.05. 201_ р.  Відповідно до розрахунку 10.05. 201_ р. видано аванс 
у сумі 1400 євро.  Після повернення 20. 05 201_ р. подано звіт з наступними 
підтверджуючими документами і видано з каси перевитрату: 

- квиток на автобус Рівне - Рим на суму 300 євро;  
- авіаквиток Рим - Київ на суму 400 євро;  
- квиток на проїзд автобусом Київ - Рівне – 35 грн , в т.ч. ПДВ 
- рахунок за проживання в готелі на суму 500 євро;  
 - ксерокопію відповідних сторінок закордонного паспорту.  
Курс НБУ  на 10.05.-  7,3 грн. за 1 євро,  на 20.05.  – 7,4 грн. за 1євро.  

 

Ситуаційні завдання для проведення самостійної роботи 

На підставі наведених даних: 

- відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку; 
- зазначити первинні документи, якими оформлюються наведені операції; 
- здійснити необхідні розрахунки.  

Завдання 3.7 

На валютному рахунку підприємства на початок кварталу є в наявності 500 
дол. США. Протягом кварталу руху коштів по валютному рахунку 
підприємства не було.  
Розрахувати курсову різницю та відобразити на рахунках обліку якщо курс 

НБУ склав грн./дол. США використовуючи дані таблиці 14: 
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Таблиця 14 
Зміст суми по варіантах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

на початок 
кварталу  

7,90  7,90  7,95 7,78 7,80 7,90 8,70 8,60 8,40 8,50 

на кінець 
кварталу   

7,95 7,85  7,32 7,95 7,70 8,00 8,60 8,45 8,70 8,80 

 

Завдання 3.8 

5-го квітня 201_ р.  на поточний валютний рахунок зараховано 
короткострокову позику банку в сумі 1000 дол. США за курсом НБУ 4,90 грн 
за 1 долар США. До кінця кварталу кредит не погашений. 
Розрахувати курсову різницю та відобразити на рахунках обліку якщо 

курс НБУ  на кінець кварталу склав грн./дол. США використовуючи дані 
таблиці 15: 

Таблиця 15 
Зміст суми по варіантах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

курс НБУ 
на кінець 
кварталу  

7,95 7,85  7,32 7,95 7,70 8,00 8,10 8,25 7,80 8,00 

 

Завдання 3.9 

13.04.201_ р. ТзОВ  “Рівне” перерахувало з поточного рахунку гривні для 
купівлі іноземної валюти – доларів США, з метою оплати за отримані 
імпортні товари згідно МД від 10.04. 201_ р. турецькій фірмі “Босфор-Спор”. 
14.04. 201_ р. валюта була придбана і зарахована в повному обсязі на 
поточний валютний рахунок підприємства. 
Комісійна винагорода банку склала 1 %, УМВР 0,5% від суми угоди. 
Залишок не використаних коштів повернуто банком на поточний рахунок 

14.04. 201_ р. Дані для розрахунків наведено в таблиці 16 
Таблиця 16  

Зміст суми по варіантах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кількість 
валюти, яку 
необхідно 
придбати, 
дол. США   

5000 20000 30000 40000 16000 7000  38000   90000   36500   40500 

прогнозний 
курс УМВР на 
13.04.201_р 
грн./дол. США 

7,45 7,50 7,45 7,55 7,15 7,25 7,33 7,43 7,55 7,00 
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Продовження таблиці 16  
Зміст суми по варіантах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

офіційний 
курс НБУ на 
14.04.201_р 
грн./дол. США 

7,33 7,50 7,40 7,50 7,00 7,20 7,30 7,40 7,45 7,95 

фактичний 
курс УМВР на 
14.04.201_р 
грн./дол. США 

7,40 7,45 7,30 7,52 7,10 7,15 7,25 7,15 7,25 6,90 

 

Завдання 3.10 

20.03.201_р. на валютний рахунок ТОВ “Рівне” надійшла валютна 
виручка від реалізації продукції від російської фірми “Артес” у розмірі 200 
000 рос. рублів. 26.03.201_р. підприємство повністю продало іноземну 
валюту. Комісійна винагорода склала 1.2% від суми операції і утримана 
згідно договору банком на момент зарахування гривень від продажу валюти 
на поточний рахунок підприємства. Курси валют (грн/рос.руб) наведено в 
таблиці 17. 

Таблиця 17 
Зміст суми по варіантах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

курс НБУ 
на 20.03. 

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

курс 
УМВР на 
20.03  

0,17 0,16 0,18 0,15 0,17 0,21 0,21 0,22 0,20 0,16 

курс НБУ 
на 26.03. 

0,20 0,18 0,24 0,21 0,22 0,27 0,26 0,29 0,24 0,23 

курс 
УМВР на 
26.03  

0,18 0,16 0,22 0,19 0,20 0,24 0,24 0,26 0,21 0,18 

 

Завдання 3.11 

Менеджер ТзОВ “Ратек”, яке знаходиться в м. Рівне, виїжджає у 
відрядження до м. Варшава. Дата виїзду у відрядження – 18.05.201_ р..   
Повернення м. Рівне – 21.05.201_ р. Згідно відміток у закордонному паспорті 
кордон перетинався 18.05 та 20.05. 201_ р. Відповідно 18.05.  видано аванс у 
сумі 600 євро.  Після повернення 22. 05 201_ р. подано звіт про використання 
коштів, наданих на відрядження або під звіт з наступними підтверджуючими 
документами:  

- квиток на потяг Рівне - Варшава на суму 60 євро;  
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- квиток на автобус Варшава - Рівне на суму 50 євро;  
- рахунок за проживання в готелі на суму 350 євро ( в тому числі кожного 

дня одноразове харчування);  
 - ксерокопії закордонного паспорту про перетин митного кордону 

України.  
Курс НБУ  на 18.05.-  6,4 грн. за 1 євро,  на 20.05.  – 6,34 грн. за 1євро, на 

22.05.  – 6,38 грн. за 1євро. 
 

Тести 

 
1. Операції, вартість яких виражена в іноземній валюті, або господарські 
операції, що потребують розрахунків в іноземній валюті це: 
а) операціями з валютними цінностями 
б) валютними операціями 
в) операціями в іноземній валюті. 

2. Національна валюта, що функціонує в межах країни і служить засобом 
платежу за товари по розрахунках, якщо це обумовлено договором , - це: 
а) вільноконвертована валюта 
б) валюта з обмеженою конвертованістю  
в) валюта клірингу. 

3. Класифікатор іноземних валют передбачає поділ валют на: 
а) 2 групи 
б) 3 групи 
в) 5 груп 

4. Поняття курсова різниця та сумова різниця – тотожні: 
А) так 
Б)  ні 
В) залежно від ситуації 

5. Перерахування коштів для придбання іноземної валюти в обліку 
відображається проводкою: 
а) Д-т 334   К-т 311 
б) Д-т 333   К-т 311 
в) Д-т 333   К-т 312 

6. Переоцінці при складанні бухгалтерського балансу підлягають статті: 
а) грошові кошти в іноземній валюті 
б) заборгованість по авансах одержаних в іноземній валюті  
в) прибуток 

7. Дохід від не операційної курсової різниці відображається на рахунку: 
а) 711 
б) 744 
в) 714 
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8. Складіть кореспонденцію рахунків: відображено курсову різницю при  
перерахунку залишку валютного кредиту на дату складання звітності, за 
умови зниження курсу валюти: 
а)  Д-т 602   К-т  714 
б)  Д-т 602  К-т 642 
в)  Д-т 312   К-т 602 

9. Придбана іноземна валюта в обліку повинна відображатись за курсом: 
а) НБУ 
б) аукціонним 
в) УМВР 

10. Термін відрядження за кордон не повинен перевищувати: 
а) 30 днів 
б) 60 днів 
в) 90 днів 

11. Комісійна винагорода міжбанківському валютному ринку сплачується 
виходячи з:  
а) прогнозного курсу УМВР 
б) фактичного курсу УМВР 
в) митного курсу УМВР 

12. Підвищення курсу іноземної валюти для немонетарних статей балансу 
призводить до : 
а) виникнення позитивних курсових різниць  
б) ніяких наслідків не виникає 
в) виникнення негативних курсових різниць  

13. Підвищення курсу іноземної валюти для монетарних активних статей 
балансу призводить до:   
а) виникнення позитивних курсових різниць  
б) ніяких наслідків  
в) виникнення негативних курсових різниць  

14. Складіть кореспонденцію: зараховано придбану валюту на поточний 
валютний рахунок підприємства: 
а) Д-т 312  К-т 333 
б) Д-т 314  К-т 334 
в) Д-т 312 К-т 314 

15. В яких випадках виникають курсові різниці:    
а) при зміні величини курсу валюти  
б) при перерахунку валютних статей на дату складання звітності  
в) при проведенні розрахунків з іноземним партнером 

16. Втрати від не операційної курсової різниці відображається на рахунку: 
а) 911 
б) 944 
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в) 974 
17. Дохід від реалізації іноземної валюти визнається в гривнях, виходячи з : 
а) прогнозного курсу УМВР 
б) фактичного курсу УМВР 
в) офіційного курсу НБУ 

18. Собівартість реалізованої іноземної валюти визнається в гривнях, 
перерахованих виходячи з : 

а) прогнозного курсу УМВР 
б) фактичного курсу УМВР 
в) офіційного курсу НБУ 

19. Вкажіть кореспонденцію, що відповідає змістові операції: зараховано 
гривні від реалізації іноземної валюти: 
а) Д-т 311  К-т 362 
б) Д-т 311  К-т 711 
в) Д-т 311  К-т 333 

20. Складіть кореспонденцію: списано валюту для продажу на УМВР: 
а) Д-т 312  К-т 362 
б) Д-т 334  К-т 312 
в) Д-т 333  К-т 312 
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