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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Навчальна дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» 

вивчається студентами денної і заочної форми навчання відповідно 

до навчального плану підготовки бакалавра за спеціальністю 071 

«Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня. 

Мета навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної 

діяльності» полягає у формуванні системи знань та вмінь щодо 

розв’язування складних завдань з підготовки облікової інформації за 

результатами операцій в іноземній валюті як основи для прийняття 

обгрунтованих управлінських рішень щодо зовнішньоекономічної 

діяльності (ЗЕД) підприємства. 

Завданнями навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної 

діяльності» є вивчення концептуальних засад підготовки обліково-

аналітичної інформації за результатами проведення підприємством 

операцій в іноземній валюті в рамках ЗЕД. 

Предметом навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної 

діяльності» є сукупність теоретичних, методичних, організаційних 

та практичних аспектів формування облікової результатами 

проведення операцій в іноземній валюта в рамках 

зовнішньоекономічної діяльності на основі вимог та принципів  

відповідних нормативних документів, зокрема: з питань 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності, з організації та 

методики обліково-аналітичного забезпечення операцій в іноземній 

валюті, а також підготовки фінансової звітності за їх результатами. 

Після вивчення даної дисципліни студенти:  

1) повинні знати принципи та методичні особливості формування 

та використання обліково-аналітичної  інформації  за результатами 

проведення підприємством операцій в іноземній валюті для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень в цілях підвищення 

результативності зовнішньоекономічної діяльності; 

2) повинні вміти: 

- аналізувати фінансові та нефінансові показники операцій в 

іноземній валюті для формування релевантної інформації в цілях 

прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень з 

питань проведення та оптимізації зовнішньоекономічної діяльності; 

- володіти інвестиційно-інноваційними та інформаційними  

технологіями; обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування 
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сучасної методики проведення аналізу результативності операцій в 

іноземній валюті; проводити узагальнення та оприлюднення 

результатів операції зовнішньоекономічного характеру у формах 

внутрішньої та зовнішньої звітності підприємства; 

- визначати інформаційні потреби користувачів обліково-

аналітичної інформації в управлінні зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства, надавати управлінському персоналу 

об’єктивну, повну інформацію цільового спрямування як 

інформаційну основу ефективної системи менеджменту організації 

ЗЕД в сучасних умовах формування ринкових відносин.  

На вивчення навчальної дисципліни «Облік 

зовнішньоекономічної діяльності» за скороченим терміном навчання 

відводиться 135 годин / 4,5 кредити ECTS. 

Самостійна робота студентів передбачена як засіб оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від аудиторних занять час. Така 

робота виконується на основі вивчення студентом нормативно-

законодавчої, навчальної та періодичної фахової літератури. Під час 

самостійної роботи з дисципліни «Аналітичне забезпечення 

фінансових рішень» студенти повинні здійснювати підготовку до 

практичних занять, контрольних заходів. 

Забезпечується самостійна робота студента системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: 

підручники, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій 

викладача, методичні вказівки з дисципліни. 

Згідно з робочою програмою навчальної дисципліни «Облік 

зовнішньоекономічної діяльності» самостійна робота студентів 

денної форми навчання становить 87 годин.  

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання за скороченим терміном навчання з дисципліни «Облік 

зовнішньоекономічної діяльності» такий: 

24 години – підготовка до аудиторних занять; 

27 години – підготовка до контрольних заходів; 

36 годин - підготовка питань, які не розглядаються під час 

аудиторних занять. 

Контроль самостійної роботи студентів проводиться на 

практичних заняттях у формі поточного контролю та перевірки 

якості виконання домашніх завдань, на консультаціях за графіком 

консультацій. 
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Самостійна робота студентів проводиться за тематичним планом 

дисципліни. 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Загальні підходи організації обліку операцій в 

іноземній валюті  підприємств в сучасних умовах 
 

Тема 1. Особливості регулювання та обліку операцій 
зовнішньоекономічного характеру для підприємств  

Нормативне регулювання ЗЕД для суб’єктів підприємницької 

діяльності: особливості, проблематика, імплементація міжнародної 

практики. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності та порядок їх 

реєстрації. Особливості укладання, зміст та структура ЗЕД 

договорів. Методологія обліку господарської діяльності підприємств 

різних форм власності. Інформаційне забезпечення менеджменту 

організації збалансованої операційної діяльності підприємств. 

Інформаційні ресурси постіндустріальної економіки: оцінка, 

формування, цільове призначення. 
 
Тема 2. Бухгалтерський облік ЗЕД в сучасних умовах: 

методичні та організаційні підходи   
Особливості організаційно-методичних підходів бухгалтерського 

обліку операцій в іноземній валюті підприємства: форми обліку, 

складові інтегрованої системи бухгалтерського обліку, структура 

наказу про облікову політику . 
 
Тема 3. Бухгалтерський облік в інформаційній системі 

управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства  
Управлінський підхід забезпечення цілісності та повноти 

облікового процесу. Оцінка монетарних та немонетарних валютних 

статей. Рекомендована структура наказу про облікову політику для 

підприємств – учасників ЗЕД. 
 
Тема 4. Операція в іноземній валюті як об’єкт обліку. Види та 

класифікація іноземних валют  
Класифікація валют. Міжнародні розрахункові грошові одиниці. 

Конвертованість валют. Курс іноземної валюти: економічні, 
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організаційні, облікові підходи визначення та відображення. Види 

валютних курсів, поняття курсової різниці.   
 

Тема 5. Курсові різниці в операціях з іноземною валютою: 
основи розрахунку курсу в експортно-імпортних операціях  

Переоцінка доходів та активів внаслідок зміни валютних курсів: 

загальні процедури, внутрішня регламентація. Курсові різниці в 

операціях придбання/продажу іноземної валюти. Оцінка та 

відображення курсових різниць в експортно-імпортних операціях. 

Застосування валютних курсів при нарахуванні митних платежів. 
 
Тема 6. Облік розрахункових операцій підприємства в 

іноземній валюті  
Основні види та форми міжнародних розрахунків: оцінка, 

документування, обліково-аналітичне забезпечення їх проведення. 

Облік операцій з кредитними коштами банку в іноземній валюті: 

оформлення, реєстрація, моніторинг кредитних зобов’язань. 
 

Тема 7. Облік розрахунків з відрядження за кордон  
Документування операцій з підзвітними особами на умовах 

розрахунку коштами в іноземній валюті. Нормативні та 

понаднормативні витрати підзвітної особи: облік, оподаткування та 

звітування за результатами використання коштів в іноземній валюті. 
 

Змістовий модуль 2. Відображення операцій в іноземній валюті в 

обліковій системі підприємства та основних формах його 

звітності 
 

Тема 8. Облік імпортних операцій підприємства в сучасних 
умовах ринкових відносин  

Поняття імпортних операцій. Види мита та митних платежів. 

Порядок митного оформлення вантажу. Документальне оформлення 

імпортних операцій та оподаткування результатів їх проведення. 

Основи аналітичного обліку імпортних операцій в інтегрованій 

системі бухгалтерського обліку.  
 

Тема 9. Облік експортних операцій  
Економічний зміст поняття «експорт», особливості проведення 

експортних операцій. Бухгалтерський облік операцій з експорту 
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готової продукції. Бухгалтерський облік операцій з експорту робіт і 

послуг. Оподаткування експортних операцій.  
 

Тема 10. Податкові вимоги до операцій  в іноземній валюті  
Базові принципи відображення результатів проведення 

господарських операцій в іноземній валюті в системі оподаткування. 

Внутрішня регламентація аналітичного обліку 

зовнішньоекономічної діяльності. Основи управлінського обліку за 

центрами відповідальності підприємства – резидента. 
 

Тема 11. Контрольовані операції підприємства: регулювання, 
аналіз, звітність  

Організація обліку операцій ЗЕД в системі інтегрованого 

бухгалтерського обліку. Оцінка та обгрунтування рентабельності 

операцій ЗЕД: розрахунок рентабельності, методика підготовки 

спеціальної звітності за результатами проведення  ЗЕД.  
 
Тема 12. Методика підготовки фінансової звітності за 

показниками проведення операцій в іноземній валюті  
Методика підготовки основних форм звітності за результатами 

проведення операцій в іноземній валюті. Балансова ув’язка форм 

зовнішньої фінансової звітності. Статистична звітність резидента. 

Формування Приміток до річної звітності за основними тенденціями 

розвитку ЗЕД. 
 

Тема 13. Основні форми аналізу та його організаційно - 
управлінське та обліково-аналітичне забезпечення   

Аналітичні процедури для оцінки результативності ЗЕД: джерело 

інформації, робочі документи, обгрунтування встановлених 

причинно-наслідкових зв’язків. Заходи фінансового менеджменту з 

урахуванням тенденцій реформування облікової, податкової та 

регуляторної державних практик. 

 

3. КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
 

Картка оцінювання видів самостійної навчальної діяльності 

студентів з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» 

наведена в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Картка оцінювання студентів з дисципліни  

«Облік зовнішньоекономічної діяльності» 

Примітка. Студент може обрати до двох видів однакових вибіркових 

робіт. Максимальна кількість балів до здачі іспиту по дисципліні не може 

перевищувати 60 балів. 

Максимальна кількість балів по дисципліні – 100 балів. 

№ 

з/п 

Види навчальної діяльності Термін 

виконан

ня 

Форма 

контролю та 

звітності 

Максимальна 

кількість 

балів 

обов‘язкові види робіт 

1 Написання двох модульних 

робіт 

протягом 

семестру 

модульна 

робота 

студента 

до 20 балів за 

кожну 

модульну 

роботу 

2 Написання самостійних 

робіт по темі курсу 

протягом 

семестру 

самостійні 

роботи 

студентів 

до 20 балів 

Підсумок балів за обов’язкові види робіт  до 60 балів 

вибіркові види робіт 

3 Підготовка мультимедій-

ної презентації по темі 

курсу 

протягом 

семестру 

мультиме-

дійна 

презентація 

до 5 балів 

4 Виступ з доповіддю на 

студентській науковій 

конференції по темі курсу 

протягом 

семестру 

довідка про 

участь в 

конференції 

до 5 балів 

5 Написання тез доповіді по 

темі курсу 

протягом 

семестру 

ксерокопія 

наукової статті 

зі збірника 

до 10 балів 

6 Написання наукової статті 

по темі курсу 

протягом 

семестру 

ксерокопія 

наукової статті 

зі збірника 

до 15 балів 

7 Участь в університетській 

(всеукраїнській) олімпіаді з 

обліку, аналізу та аудиту 

протягом 

навча-

льного 

року 

довідка про 

участь в 

олімпіаді 

до 3 балів (за 

призове 

місце – 10 

балів) 

Підсумок балів за вибіркові види робіт  до 45 балів 
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4. БАНК ТЕСТІВ 
 

1. Зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб’єктів, що 

передбачає: 

А) господарські операції вітчизняних суб’єктів із 

зарубіжними суб’єктами; 

Б) проведення операцій як в національній, так і в іноземній 

валюті; 

В) виключно торговельну діяльність; 

Г) проводиться виключно на території контрагента-

нерезидента; 

Д) може проводитись підприємствами виключно середнього 

та великого бізнесу. 

2. До основних видів зовнішньоекономічних торговельних 

операцій відносять:  

А) експортні операції; 

Б) імпортні операції; 

В) реекспортна операція;  

Г) реімпортна операція;  

Д) всі перелічені.  

3. Особливості організації обліку ЗЕД відносяться наступні 

вимоги: 

А) забезпечення керівництва підприємства та інших 

зацікавлених осіб достовірною інформацією; 

Б) відображення в бухгалтерському обліку валютних 

операцій у валюті їх здійснення та на дату квартальної 

звітності; 

В) забезпечення переоцінки активів, одержаних від 

нерезидента, на дату квартальної звітності; 

Г) проведення перерахунку курсових різниць по монетарних 

та немонетарних активах на дату звітності; 

Д) забезпечення аналітичного обліку операцій в іноземній 

валюті. 

4. До елементів методу обліку діяльності підприємств-суб’єктів 

ЗЕД не відносяться: 

А) документування; 

Б) подвійний запис; 

В) калькуляція; 
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Г) інвентаризація; 

Д) переоцінка активів на звітну дату. 

5. Для операцій в іноземній валюті як об’єктів обліку характерно: 

А) достовірність оцінки операції, вираженої в іноземній та 

національних валютах; 

Б) право підпису документів (в першу чергу, розрахункових) 

посадовими особами затверджується в наказі керівника; 

В) інвентаризація результатів проведення таких операцій 

проводиться не рідше одного разу на рік; 

Г) відокремлення обліку результатів діяльності, пов’язаних з 

операціями в іноземній валюті, від інших видів 

господарської діяльності;  

Д) всі перелічені твердження є вірними. 

6. Термін FCA (Free Carrier (... named place) «Франко перевізник 

(... назва місця» означає: 

А) продавець доставить товар, який пройшов митне 

очищення, зазначеному покупцем перевізнику до названого 

місця. 

Б) якщо ж постачання здійснюється не в приміщенні 

продавця, продавець за відвантаження товару  несе 

відповідальність; 

В) на продавця покладається обов'язок по митному 

очищенню товару для експорту; 

Г) на продавця також покладається обов'язок по 

забезпеченню страхування від ризиків втрати й ушкодження 

товару під час перевезення на користь покупця; 

Д) все перелічене. 

7. Функціями Національного банку України у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності є: 

А) забезпечення складання платіжного балансу; 

Б) регулювання курсу національної валюти України до 

грошових одиниць інших держав; 

В) затвердження головних напрямів зовнішньоекономічної 

політики України; 

Г) здійснення контролю за додержанням суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності законодавства про  захист 

економічної конкуренції; 
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Д) прийняття, зміна та скасування законів, що стосуються 

зовнішньоекономічної діяльності. 

8. Для управлінського та бухгалтерського обліку характерно: 

А) мають одну інформаційну базу – бухгалтерський облік; 

Б) мають власні форми зовнішньої звітності (затверджені на 

державному рівні); 

В) нормативно врегульованим є тільки бухгалтерський облік; 

Г) використовують виключно вартісні показники;  

Д) жодне з перелічених тверджень не є вірним. 

9. Для внутрішньогосподарського обліку операцій в іноземній 

валюті характерно:  

А) здійснюється за принципами МСБО; 

Б) притаманно збереження методичної бази бухгалтерського; 

В) практикується на ділянках виробничої діяльності 

підприємства; 

Г) відповідає принципам податкового законодавства; 

Д) використовується виключно для статистичної звітності. 

10. На методичному етапі організації бухгалтерського обліку ЗЕД 

здійснюється: 

А) визначення оптимальної штатної структури облікового 

апарату; 

Б) вибір способу обробки облікових даних; 

В) організація системи безперервного підвищення 

кваліфікації працівників бухгалтерії; 

Г) визначення програмного забезпечення; 

Д) встановлення строків та порядку проведення 

інвентаризації. 

11. На технічному етапі організації бухгалтерського обліку ЗЕД 

здійснюється: 

А) вибір робочого плану рахунків бухгалтерського обліку з 

урахуванням субрахунків аналітичного обліку; 

Б) визначення програмного забезпечення; 

В) встановлення строків та порядку проведення 

інвентаризації; 

Г) визначення оптимальної штатної структури облікового 

апарату; 

Д) мотивація працівників бухгалтерії. 
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12. Обов’язковим елементом наказу про облікову політику 

підприємства - суб’єкта ЗЕД є затвердження: 

А) робочих субрахунків до рахунків бухгалтерського обліку; 

Б) внутрішніх форм звітності; 

В) графіків документообігу; 

Г) методу нарахування резерву сумнівних боргів; 

Д) повноважень щодо проведення внутрішнього аудиту. 

13. Принцип повного висвітлення передбачає: 

А) фінансова звітність повинна містити всю інформацію про 

фактичні наслідки господарських операцій  

Б) фінансова звітність повинна містити всю інформацію про 

потенційні наслідки господарських операцій  

В) фінансова звітність повинна містити всю інформацію про 

фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та 

подій, що є у грошовому еквіваленті «суттєвими»; 

Г) фінансова звітність повинна містити всю інформацію про 

фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та 

подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її 

основі; 

Д) до фінансової звітності включається інформація, 

суттєвість якої визначається достовірністю її одержання. 

14. Балансуючою операцією є: 

А) сплата авансу у іноземній валюті постачальнику за товари 

або послуги, що мають бути поставлені пізніше; 

Б) отримання авансу від покупця у іноземній валюті за 

товари або послуги, що мають бути поставлені пізніше; 

В) отримання кредиту у іноземній валюті; 

Г) отримання у фінансовий лізинг майна, зобов’язання за яке 

виражене у іноземній валюті; 

Д) оплата за раніше отримані товари або послуги. 

15. Оцінка монетарних статей проводиться:  

А) монетарні статті не переоцінюються; 

Б) заборгованість переоцінюється за поточним обмінним 

курсом на кожну звітну дату, а також на дату кожного 

часткового чи повного погашення заборгованості; 

В) доходи від реалізації товарів за попередньою оплатою, 

визнаються за обмінним курсом на дату звітності; 
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Г) вартість оприбуткованих товарів, що придбані за 

попередньою оплатою, визнається за обмінним курсом на 

дату їх оприбуткування; 

Д) витрати на придбання послуг за передоплатою визнаються 

за обмінним курсом на дату фактичного одержання таких 

послуг. 

16. Для облікової політики підсистеми бухгалтерського обліку 

для суб’єкта ЗЕД  не доцільно затверджувати: 

А) метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці 

запасів при їх списання;  

Б) прямолінійний метод нарахування необоротних активів; 

В) метод нарахування резерву сумнівних боргів, виходячи з 

платоспроможності окремих дебіторів; 

Г) робочий план рахунків без введення субрахунків 

аналітичного обліку операцій в іноземній валюті; 

Д) проведення переоцінки основних засобів на дату 

складання річного балансу. 

17. Монетарною статтею балансу є:  

А) аванси у валюті, отримані від покупців за товари або 

послуги, що мають бути поставлені; 

Б) дебіторська заборгованість покупців за поставлені товари 

або надані послуги; 

В) видані аванси постачальникам товарів та послуг у 

іноземній валюті; 

Г) основні засоби; 

Д) бартерні зобов’язання. 

18. Спеціальні права запозичення (СПЗ) створюються  для:  

А) поповнення національного резервного активу; 

Б) забезпечення системи існуючих офіційних резервів країн-

учасниць; 

В) поповнення валюти МВФ; 

Г) виконання рішення МВФ; 

Д) всі варіанти вірні. 

19. До міжнародної розрахункової грошової одиниці можна 

віднести: 

А) гривня; 

Б) російські рублі; 

В) сомалійські шилінги; 
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Г) білоруські рублі; 

Д) СПЗ, екю та євро. 

20. До функції резервної валюти відносяться: 

А) виступати національним платіжним засобом; 

Б) служить базою для визначення валютного курсу;  

В) використовується як інструмент зупинення  валютної 

інтервенції; 

Г) використовується для хеджування валютних операцій; 

Д) всі варіанти вірні. 

21. Повна конвертованість — це: 

А) відсутність будь-якого контролю та обмежень за 

поточними і капітальними операціями; 

Б) відсутність обмежень на платежі за поточними 

міжнародними операціями; 

В) відсутність обмежень на трансфери за поточними 

міжнародними операціями; 

Г) відсутність обмежень на платежі за міжнародними 

операціями, які пов’язані з капітальними  грантами; 

Д) заборона на купівлю резидентами іноземних цінних 

паперів. 

22. Від перерахунку статей, пов’язаних із інвестиційною 

діяльністю підприємства курсові різниці можуть бути: 

А) позитивні операційні; 

Б) негативні операційні; 

В) позитивні не операційні; 

Г) затверджені наказом про облікову політику суб’єкта ЗЕД; 

Д) всі перелічені. 

23. Відсутність обмежень на платежі та трансфери за поточними 

міжнародними операціями, які пов’язані з торгівлею товарами та 

послугами, міждержавними переказами називається: 

А) внутрішньою конвертованістю; 

Б) зовнішньою конвертованістю; 

В) повною конвертованістю; 

Г) конвертованістю за капітальними операціями; 

Д) конвертованістю за поточними операціями. 

24. Вільноконвертовані валюти держав:  

А) широко використовуються для здійснення платежів на 

міжнародних ринках; 
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Б) не продаються на головних валютних ринках світу; 

В) не використовуються у міжнародних розрахунках; 

Г) функціонують тільки в межах країни; 

Д) не обмінюються на іноземні валюти. 

25. До конвертованих валют, які широко використовуються для 

здійснення платежів за міжнародними операціями, валюти країн - 

членів Європейського Союзу та банківські метали (1 група) 

належать: 

А) канадські долари; 

Б) південносуданські фунти; 

В) ліберійські долари; 

Г) сомалійські шилінги; 

Д) бермудські долари. 

26. Операційна курсова різниця виникає: 

А) за активними статтями при збільшенні курсу валюти та за 

пасивними статтями при зменшенні курсу; 

Б) від перерахунку статей, пов’язаних із операційною 

діяльністю підприємства; 

В) від перерахунку статей, пов’язаних із інвестиційною 

діяльністю підприємства; 

Г) від перерахунку статей, пов’язаних із фінансовою 

діяльністю підприємства; 

Д) за активними статтями при зменшенні курсу валюти та за 

пасивними статтями при збільшенні курсу. 

27. Негативна курсова різниця виникає: 

А) за активними статтями при збільшенні курсу валюти  

Б) за пасивними статтями при зменшенні курсу; 

В) за активними статтями при зменшенні курсу валюти; 

Г) за пасивними статтями при збільшенні курсу; 

Д) відповідь В, Г. 

28. Яка кореспонденція рахунків показує списання іноземної 

валюти для продажу банком: 

А) Дт334 – Кт 311; 

Б) Дт 302 – Кт 312; 

В) Дт 334 – Кт 312; 

Г) Дт 632 – Кт 312; 

Д) Дт 312 – Кт 714. 
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29. Комісійна винагорода банку за  продаж іноземної валюти 

обліковується:  

А) Дт 334 – Кт 311; 

Б) Дт 302 – Кт 312; 

В) Дт 942 – Кт 377; 

Г) Дт 92 – Кт 377; 

Д) Дт 312 – Кт714. 

30. Облік перерахування комісії банку за конвертацію валюти 

відображається записом: 

А) Дт 949 – Кт 334; 

Б) Дт 312 – Кт 334; 

В) Дт 685 – Кт 311; 

Г) Дт 92 – Кт3 77; 

Д) Дт 312 – Кт 714. 

31. Для обліку позитивних курсових різниць передбачено 

використання субрахунків: 

А) 945, 974; 

Б) 714, 744; 

В) 945, 714; 

Г) 744, 974; 

Д) 302, 312, 314. 

32. При купівлі іноземної валюти від’ємна (негативна) різниця 

між курсом придбання валюти на МВРУ та курсом НБУ 

відображається на субрахунку: 

А) 312; 

Б) 942; 

В) 945; 

Г) 711; 

Д) 714. 

33. Іноземну валюту українські підприємства можуть 

використовувати для: 

А) для видачі авансів на закордонні відрядження своїм 

працівникам; 

Б) для виплати зарплати в іноземній валюті працівникам – 

українцям; 

В) для розрахунків з резидентами на їх прохання; 

Г) за рішенням керівника підприємства на інші господарські 

операції з резидентами; 
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Д) всіх перелічених операцій. 

34. Встановлено наступні терміни проведення розрахунків в 

іноземній валюті:  

А) в межах 180 календарних днів; 

Б) в межах 90 календарних днів; 

В) в межах 90 банківських днів; 

Г) в межах 120 календарних днів; 

Д) терміни встановлюються обслуговуючим банком. 

35. Кредит або позику в іноземній валюті резидент України 

(теоретично) може отримати: 

А) виключно у вітчизняних фінансових установах; 

Б) виключно за кордоном; 

В) якщо у позичальника є ліцензія НБУ (кредитний рахунок 

відкритий в Україні); 

Г) якщо договір про отримання таких кредитів перебуває на 

обліку (реєструється) територіальним відділенням НБУ; 

Д) без проходження обов'язкової процедури реєстрації 

договору в НБУ. 

36. За порушення суб'єктом ЗЕД України строків ввезення товарів 

(виконання робіт, надання послуг), що імпортуються за бартерним 

договором, тягне за собою стягнення пені за  кожний  день 

прострочення у розмірі вартості неодержаних товарів (робіт, 

послуг), що імпортуються за бартерним договором: 

А) 0,1 %; 

Б) 0,2 %; 

В) 0,3 %; 

Г) 0,4 %; 

Д) 0,5 % 

37. У разі одержання резидентами  кредитів в іноземній валюті 

від нерезидентів без обов’язкової реєстрації договорів до резидентів 

застосовується штраф у сумі, еквівалентній розміру одержаного 

кредиту чи позики: 

А) 0,3 %; 

Б) 0,5 %; 

В) 1 %; 

Г) 1,5%; 

Д) 2%. 

38. Оформлення відрядження передбачає підготовку: 
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А) обґрунтування цілей поїздки; 

Б) запрошення приймаючої сторони, договір чи контракт, 

інші документи, що свідчать про наміри встановити 

цивільно-правові відносини; 

В) наказ (розпорядження) із зазначенням мети виїзду, строків 

поїздки, маршруту, умов перебування, розміру добових; 

Г) підготовку кошторису витрат; 

Д) всіх перелічених документів. 

39. Резиденти – суб'єкти підприємницької діяльності можуть 

використовувати готівкову іноземну валюту як засіб платежу під час 

здійснення торгівлі та надання послуг за межами України: 

А) на транспортних засобах, які їм належать, у разі 

здійснення міжнародних пасажирських перевезень; 

Б) на міжнародних виставках (ярмарках), що проходять в 

Україні, у разі реалізації товарів; 

В) у разі придбання під час відрядження ТМЦ для потреб 

підприємства; 

Г) у випадку затвердженого керівником дозволе на певні 

види операцій та суми в іноземній валюті;  

Д) готівкова іноземна валюта як засіб платежу під час 

здійснення торгівлі та надання послуг за межами України не 

застосовується.  

40. Для послуг, що обкладаються ПДВ, характерно: 

А) відповідальним за нарахування ПДВ є одержувач таких 

послуг; 

Б) тільки ті послуги, місце постачання яких розташоване на 

митній території України; 

В) якщо послуги виробничого характеру і одержані в Україні – 

суб’єкт ЗЕД має податковий кредит; 

Г) оренда транспорту в нерезидента для використання його 

особою, яка відряджається, під обкладення ПДВ не 

потрапляє; 

Д) всі відповіді вірні.  

41. Негативна курсова різниця по залишках валютних авансів 

підзвітних осіб відображається записом: 

А) Дт 949 – Кт 372; 

Б) Дт 372 – Кт 719; 

В) Дт 372 – Кт 714; 
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Г) Дт 945 – Кт 372; 
Д) Дт 92 – Кт 372. 

42. Витрати на закордонне відрядження працівника у частині 
перевищення фактичних витрат над сумою авансу відображають: 

А) за курсом НБУ на дату затвердження Звіту про 
використання коштів, виданих на відрядження або під звіт; 

Б) за курсом НБУ на дату надання авансу; 
В) за курсом НБУ на дату приїзду; 

Г) за курсом НБУ на дату перетину державного кордону; 
Д) за курсом на вибір бухгалтера. 

43. За час перебування у закордонному відрядженні працівникові 
не відшкодовуються витрати: 

А) на оплату до місця відрядження і назад, а також за місцем 

відрядження; 
Б) на оплату вартості проживання у готелях; 

В) на оформлення закордонних паспортів; 
Г) на алкогольні напої; 

Д) на оплату службових телефонних розмов. 
44. Якщо під час службового відрядження за кордон працівник 

отримав готівку із застосуванням платіжних карток, то звіт про 
використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, 

подається до закінчення: 
А) на наступний день, що настає за днем завершення 

відрядження; 
Б) третього банківського дня, що настає за днем завершення 

відрядження; 
В) п’ятого банківського дня, що настає за днем завершення 

відрядження; 
Г) десятого банківського дня, що настає за днем завершення 

відрядження; 

Д) двадцятого банківського дня, що настає за днем 
завершення відрядження. 

45. До митної вартості товару не включають: 
А) ціна товару, передбачену угодою; 

Б) витрати на страхування; 
В) транспортування товару до пункту перетину митного 

кордону України; 
Г) транспортування товару від пункту перетину митного 

кордону України до місця призначення (локації резидента); 
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Д) комісійні, брокерські та агентські витрати. 

46. Адвалерне мито встановлюється: 

А) в грошовому розмірі на одиницю товарів (в євро); 

Б) у відсотках до митної вартості товарів; 

В) за фіксованою ставкою до вартості митного товару;  

Г) грошовому розмірі на одиницю товарів (в грн); 

Д) за ставкою, рекомендованою постачальником-

нерезидентом. 

47. Порядок митного оформлення товарів передбачає: 

А) товари, що переміщуються через митний кордон України 

підлягають митному оформленню; 

Б) виконання митним органом процедур, які пов’язані із 

закріпленням результатів митного контролю товарів, що 

переміщуються через митний кордон; 

В) надання дозволу митниці на використання цього вантажу 

на митній території України з метою, заявленою митному 

органу; 

Г) поетапне митне оформлення товарів; 

Д) все перелічене. 

48. Митна вартість імпортного товару при оподаткуванні ПДВ не 

включає: 

А) ввізне мито;  

Б) акцизний податок; 

В) митний збір; 

Г) митну вартість товару; 

Д) жодної вірної відповіді. 

49. Юридична особа може здійснювати експорт товарів у випадку 

виконання певних вимог: 

А) здійснення експортних операцій повинно бути 

передбачене її статутними документами; 

Б) має бути укладений у письмовій формі контракт на 

експорт товарів (відповідати всім вимогам, встановленим 

Положенням про форму зовнішньоекономічних контрактів); 

В) при визначенні предмету експортного контракту повинні 

бути враховані такі обмеження, як квотування та 

ліцензування експорту; 

Г) по товарах, що мають обмеження, необхідно отримати 

експортну ліцензію; 
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Д) все перелічене. 

50. Облік нарахування митних зборів відображається записом: 

А) Дт 281 – Кт 632; 

Б) Дт 642 – Кт 311; 

В) Дт 93 – Кт 642; 

Г) Дт 702 – Кт 641; 

Д) Дт 685 – Кт 311. 

51. При експорті товарів ПДВ нараховується за ставкою: 

А) звільнені від оподаткування;  

Б) 0 %; 

В) 7 %; 

Г) 20%; 

Д) відповідь В, Г. 

52. Відповідно до положень Податкового кодексу датою 

отримання доходів, які враховуються для визначення об'єкта 

оподаткування, є: 

А) звітний період, у якому такі доходи визнаються, залежно 

від фактичного надходження коштів; 

Б) звітний період, у якому такі доходи визнаються, залежно 

від фактичного надходження коштів (метод нарахувань); 

В) на кінець кварталу, в якому вони були одержані; 

Г) на кінець року, в якому вони були одержані; 

Д) дата визначається за рішенням керівника  

53. Для собівартості реалізованих товарів характерно: 

А) належить до витрат операційної діяльності; 

Б) визнається на підставі первинних документів, які 

фактично підтверджують здійснення платником податку 

витрат; 

В) обліковується на субрахунку 902 «Собівартість 

реалізованих товарів»; 

Г) формується з прямих та розподілених загальновиробничих 

витрат; 

Д) все перелічене. 

54. У разі придбання товару з післяплатою витрати визнаються: 

А) за курсом, що діяв на дату здійснення оплати; 

Б) за курсом на момент оприбуткування товару; 

В) за курсом на дату звітності; 

Г) за курсом на кінець звітного місяця; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

Д) за будь-яким з перелічених курсів за рішенням керівника. 

55. Коригування у разі зміни розрахунків: 

А) на дату отримання повернутих коштів відображаються 

курсові різниці з урахуванням курсу НБУ на дату їх 

отримання на поточний валютний рахунок резидента; 

Б) повернуті кошти при зміні курсу іноземної валюти не 

перераховуються; 

В) повернення авансів від постачальника-нерезидента 

коригує витрати платника податку на прибуток; 

Г) власні кошти резидента, які були перераховані на користь 

нерезидента та повернуті на адресу резидента у зв'язку з тим, 

що взаємні зобов'язання між сторонами повністю або 

частково не виконані, підлягають обов'язковому продажу; 

Д) все перелічене  - вірно. 

56. Для обов’язкового продажу іноземної валюти платником 

податку на прибуток характерно:  

А) якщо відповідно до норм ЦКУ й укладених договорів 

право власності на кошти в іноземній валюті не належить 

резидентам-посередникам, такі надходження підлягають 

обов’язковому продажу; 

Б) якщо відповідно до норм ЦКУ й укладених договорів 

право власності на кошти в іноземній валюті не належить 

резидентам-посередникам, такі надходження підлягають 

подальшому перерахуванню на рахунки їхніх власників; 

В) розмір надходжень у валюті, що підлягають 

обов'язковому продажу на міжбанківському валютному 

ринку, становить 70% отриманої виручки; 

Г) надходження виручки буде відображено за дебетом 

поточного рахунку в іноземній валюті  з кредитом рахунка 

обліку розрахунків із контрагентом-нерезидентом (362 або 

681) у сумі надходження, а суми продажу повинні 

перераховуватися на поточний рахунок в національній 

валюті; 

Д) банк зараховує на поточний рахунок кошти від продажу 

валюти за мінусом утриманої комісії, комісія банку 

відображається окремо на рах. 942 «Витрати на купівлю-

продаж іноземної валюти». 

57. Метод порівняльної неконтрольованої ціни передбачає: 
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А) порівняння ціни, застосованої під час контрольованої 

операції, з ціною у співставній іншій контрольованій 

операції; 

Б) порівняння ціни, застосованої під час співставних 

операцій (незалежно до їх віднесення до контрольованих); 

В) порівняння ціни, застосованої під час контрольованої 

операції, з ціною у співставній неконтрольованій операції; 

Г) порівняння ціни контрольованої операції з ціною 

співставних неконтрольованих операцій на підставі наявної 

інформації про ціни, застосовані протягом попередніх трьох 

років; 

Д) порядок порівняння ціни визначається рішенням 

керівника підприємства – платника податку на прибуток. 

58. Аналітичний облік контрольованих операцій в частині 

експорту готової продукції передбачає застосування аналітичних 

субрахунків до рахунків бухгалтерського обліку : 

А) 661, 663, 651; 

Б) 685,131, 152; 

В) 981, 974, 311; 

Г) 701, 901, 26; 

Д) до всіх перелічених рахунків. 

59. Під час визначення рівня рентабельності контрольованих 

операцій чиста рентабельність визначається як відношення: 

А) валового прибутку до собівартості реалізованих товарів 

(робіт, послуг); 

Б) валового прибутку до чистого доходу (виручки) від 

реалізації товарів (робіт, послуг), розрахованого без 

урахування акцизного податку, мита, податку на додану 

вартість, інших податків та зборів; 

В) валового прибутку до операційних витрат 

(адміністративних витрат, витрат на збут та інших), 

пов’язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг); 

Г) прибутку від операційної діяльності до чистого доходу 

(виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), 

розрахованого з урахування акцизного податку, мита, 

податку на додану вартість, інших податків та зборів; 

Д) прибутку від операційної діяльності до чистого доходу 

(виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), 
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розрахованого без урахування акцизного податку, мита, 

податку на додану вартість, інших податків та зборів. 

60. Метод встановлення відповідності умов контрольованої 

операції, що полягає у порівнянні валової рентабельності 

собівартості продажу товарів (робіт, послуг) у контрольованій 

операції з аналогічним показником рентабельності у зіставних 

неконтрольованих операціях, називається методом: 

А) порівняльної неконтрольованої ціни; 

Б) ціни перепродажу; 

В) «витрати плюс»; 

Г) чистого прибутку; 

Д) розподілення прибутку. 

61. Перерахунок фінансової звітності є обов’язковим, якщо: 

А) здійснення валюта, в якій складена фінансова звітність, є 

нестабільною,  

Б) валюта представлення є нестабільною; 

В) фінансова звітність окремих компаній оприлюднюється 

виключно для задоволення інформаційних потреб резидентів 

країни функціонування компанії; 

Г) звіти спеціально складені для управлінського персоналу; 

Д) суб’єкт господарювання має намір отримати 

фінансування з-за кордону, при чому іноземна банківська 

установа вимагає подання фінансової звітності у 

вільноконвертованій валюті.  

62. Для підходу до вибору методу перерахунку статей фінансової 

звітності з позиції материнської компанії характерно: 

А) зарубіжні підрозділи розглядаються як джерело потоків 

грошових коштів головної компанії; 

Б) основним завданням перерахунку є зміна одиниці виміру 

фінансової звітності зарубіжних дочірніх компаній на 

функціональну валюту материнської компанії; 

В) узгодження облікової політики зарубіжного підрозділу з 

принципами та правилами, прийнятими материнською 

компанією; 

Г) підходу перевагу надають використанню часовому методу 

- це передбачає дотримання принципів та правил 

бухгалтерського обліку, відповідно до яких проводилася 
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первісна оцінка активів і зобов’язань, виражених в іноземній 

валюті; 

Д) все перелічене. 

63. Методика перерахунку статей фінансової звітності в валюту 

представлення, відмінну від функціональної при наданні 

індивідуальної звітності передбачає: 

А) статутний капітал перераховується за валютним курсом, 

який діяв на момент оголошення статутного капіталу; 

Б) величина, на яку збільшується нерозподілений прибуток, 

збільшується за курсом на кінець звітного періоду; 

В) резерви збільшуються за курсом на початку звітного 

періоду; 

Г) доходи збільшуються за курсом на початок звітного 

періоду; 

Д) активи перераховуються за середнім курсом. 

64. У пояснювальній записці до фінансової звітності суб’єктів 

господарювання, які здійснюють перерахунок статей у валюту 

представлення, відмінну від функціональної слід розкривати 

інформацію: 

А) про вибір функціональної валюти та причини 

застосування іншої валюти представлення; 

Б) мету перерахунку статей фінансової звітності у валюту 

представлення (подання індивідуальної або консолідованої 

фінансової звітності); 

В) обґрунтування вибору методу перерахунку статей 

фінансової звітності у валюту представлення, відмінну від 

функціональної валюти; 

Г) порядок перерахунку статей власного капіталу;  

Д) все перелічене. 

65. Порядок складання звітності з урахуванням результатів 

діяльності господарських одиниць за межами України за П(С)БО 

передбачає: 

А) методологічні принципи формування в бухгалтерському 

обліку інформації про операції в іноземних валютах  для 

господарських одиниць за межами України в грошовій 

одиниці України регламентовано  МСБО; 

Б) господарська одиниця за межами України - дочірнє, 

асоційоване, спільне підприємство, філія, представництво 
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або інший підрозділ підприємства, які знаходяться / 

здійснюють господарську діяльність за межами України; 

В) включення статей фінансової звітності господарської 

одиниці за межами України, перерахованих у валюту 

звітності, в консолідовану фінансову звітність здійснюється 

за НП(С)БО 1; 

Г) дочірні підприємства – відокремлені структурні 

підрозділи материнської компанії; 

Д) материнське підприємство та його дочірні підприємства 

не можуть утворювати групу. 

66. Складання консолідованих фінансових звітів з іноземними 

господарськими одиницями за П(С)БО передбачає: 

А) консолідований баланс головного підприємства 

складається включає за абсолютними показниками 

бухгалтерський баланс головного підприємства; 

Б) при його підготовці  активи головного підприємства 

включаються повністю, пасиви – частково; 

В) об'єднання показників фінансової звітності 

відображається в спеціальному макеті, який складається, як 

правило, у вигляді електронної таблиці або спеціальним 

програмним забезпеченням і не відображається в Головній 

книзі головного підприємства; 

Г) прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 

відображається в скоригованому звіті про фінансові 

результати по вписуваному рядку 375 «Накопичена курсова 

різниця» консолідованого балансу; 

Д) при продажу або ліквідації господарської одиниці за 

межами України накопичена сума курсових різниць, 

відображена у складі іншого додаткового капіталу, не 

коригується. 

67. Основними завданнями економічного аналізу у 

зовнішньоекономічній діяльності підприємств є: 

А) аналіз динаміки виконання зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства; 

Б) оцінка фінансових результатів виконання 

зовнішньоекономічної діяльності; 

В) оцінка ефективності використання коштів, що були 

залучені для виконання ЗЕД; 
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Г) оцінка рівня та якості виконання підприємствами 

зобов'язань по зовнішньоторгових контрактах; 

Д) все перелічене. 

68. Поточний (оперативний) аналіз застосовується: 

А) в процесі виконання ЗЕД підприємства з метою 

підготовки даних для прийняття оперативних управлінських 

рішень; 

Б) на етапі становлення ЗЕД на підприємстві; 

В) на етапі підведення підсумків по виконанню ЗЕД за 

певний період; 

Г) в процесі аналізу комплексу показників, що 

характеризують ЗЕД підприємства за всіма напрямками; 

Д) для аналізу окремих показників або напрямків ЗЕД. 

69. В процесі виконання економічного аналізу виконання 

зобов'язань за зовнішньоторговими угодами визначається:  

А) кількість та загальна сума укладених угод; 

Б) кількість та сума виконаних угод; 

В) кількість, види та сума прострочених угод; 

Г)причини невиконання умов контрактів; 

Д) все вище перелічене. 

70. До відносних показників комплексного аналізу 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства по виконанню 

експортно-імпортних операцій відносять: 

А) коефіцієнти виконання зобов’язань з експорту та імпорту 

за вартістю, за фізичним обсягом, за ціною; 

Б) середня тривалість обороту експортно-імпортних 

операцій; 

В) коефіцієнт віддачі коштів експортно- імпортних операцій; 

Г) індекси динаміки експорту та імпорту за вартістю, за 

фізичним обсягом, за ціною, за кількістю та за структурою; 

Д) все перелічене. 

 
5. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

 
Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті 

минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до 

отримання економічних вигід у майбутньому. 
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Бартерна (товарообмінна) операція - господарська операція, 

яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) 

у негрошовій формі в рамках одного договору. 

Безмитна торгівля - це митний режим, відповідно до якого 

товари, не призначені для вільного обігу на митній території 

України, знаходяться та реалізуються для вивезення за межі митної 

території України під митним контролем у пунктах пропуску 

(пунктах контролю) через державний кордон України, відкритих для 

міжнародного сполучення, та на повітряних, водних або залізничних 

транспортних засобах комерційного призначення, що виконують 

міжнародні рейси, з умовним звільненням від оподаткування 

митними платежами, установленими на імпорт та експорт таких 

товарів, та без застосування до них заходів нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Валюта звітності - грошова одиниця України. 

Валютний курс - установлений Національним банком України 

курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни. 

Валютні кошти - валютні цінності: 

− іноземна валюта готівкою;  

− платіжні документи (чеки, векселі, тратти, депозитні 

сертифікати, акредитиви та інші) в іноземній валюті;  

− цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі та 

інші) в іноземній валюті;  

− золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин 

та монет, а також сертифікати, облігації, варанти та інші цінні 

папери, номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені. 

Відмова на користь держави - це митний режим, відповідно до 

якого власник відмовляється від іноземних товарів на користь 

держави без будь-яких умов на свою користь. 

Вільна митна зона - це митний режим, відповідно до якого 

іноземні товари ввозяться на територію вільної митної зони та 

вивозяться з цієї території за межі митної території України із 

звільненням від оподаткування митними платежами та без 

застосування заходів нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, а українські товари ввозяться на 

територію вільної митної зони із оподаткуванням митними 

платежами та застосуванням заходів нетарифного регулювання. 
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Внутрішньогосподарський (управлінський) облік - система 

збору, обробки та підготовки інформації про діяльність 

підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління 

підприємством. 

Внутрішньогрупові операції - операції між материнським та 

дочірніми підприємствами або між дочірніми підприємствами однієї 

групи. 

Господарська діяльність - будь-яка діяльність, в тому числі 

підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних 

та нематеріальних благ, що виступають у формі товару. 

Демпінг - ввезення на митну територію країни імпорту товару за  

ціною, нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні 

експорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику 

подібного товару. 

Експорт - це митний режим, відповідно до якого українські 

товари випускаються для вільного обігу за межами митної території 

України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення. 

Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів 

господарської діяльності України та іноземних суб'єктів 

господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між 

ними, що має місце як на території України, так і за її межами. 

Зовнішньоекономічний договір (контракт) - домовленість двох 

або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх 

іноземних  контрагентів,  спрямована  на  встановлення,  зміну або 

припинення  їх  взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній 

діяльності. 

Імпорт - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари 

після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України 

на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних 

формальностей випускаються для вільного обігу на митній території 

України. 

Іноземна валюта:  

− валюта готівкою, грошові знаки (банкноти, білети державної 

скарбниці, монети), що знаходяться в обігу і є законним платіжним 

засобом на території  відповідної  іноземної  держави, а також 

вилучені або ті, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на 

грошові знаки, які знаходяться в обігу; 
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− платіжні документи у грошових одиницях іноземних держав 

та міжнародних розрахункових одиницях; 

− кошти у грошових одиницях іноземних держав, міжнародних 

розрахункових  одиницях та у діючій на території України валюті з 

вільною конверсією, які знаходяться на рахунках та вкладах у 

банківсько-кредитних установах на території України та за її 

межами. 

Іноземні інвестиції - всі види майнових та інтелектуальних 

цінностей, що  вкладаються  іноземними  суб'єктами  господарської 

діяльності в Україні, в результаті чого утворюється прибуток 

(доход) або досягається соціальний ефект. 

Іноземні суб'єкти господарської діяльності - суб'єкти 

господарської  діяльності, що мають постійне місцезнаходження або 

постійне  місце проживання за межами України. 

Консолідована фінансова звітність - фінансова звітність 

підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним 

контролюються, як єдиної економічної  одиниці. 

Курсова різниця - різниця між  оцінками  однакової  кількості 

одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. 

Ліцензія експортна (імпортна) - належним чином оформлене 

право на експорт (імпорт)  протягом  встановленого строку певних 

товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування. 

Материнські компанії - юридичні особи, які є власниками інших 

юридичних осіб або здійснюють контроль над такими юридичними 

особами, як пов'язані особи. 

Міжбанківський валютний ринок України - це сукупність 

відносин у сфері торгівлі іноземною валютою в Україні між 

суб'єктами ринку, між суб'єктами ринку та їх клієнтами (у тому 

числі банками-нерезидентами), між суб'єктами ринку і 

Національним банком, а також Національним банком і його 

клієнтами. 

Митна вартість товарів, які переміщуються через митний 

кордон України, - це вартість товарів, що використовується для 

митних цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або 

підлягає сплаті за ці товари. 

Митна декларація - заява встановленої форми, в якій особою 

зазначено митну процедуру, що підлягає застосуванню до товарів, та 

передбачені законодавством відомості про товари, умови і способи 
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їх переміщення через митний кордон України та щодо нарахування 

митних платежів, необхідних для застосування цієї процедури. 

Митне оформлення - виконання митних формальностей, 

необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного 

призначення. 

Митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються з 

метою забезпечення додержання норм Митного кодексу України, 

законів та інших нормативно-правових актів з питань державної 

митної справи, міжнародних договорів України, укладених у 

встановленому законом порядку. 

Митний склад - це митний режим, відповідно до якого іноземні 

або українські товари зберігаються під митним контролем із 

умовним повним звільненням від оподаткування митними 

платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Митне регулювання - регулювання питань, пов'язаних із 

встановленням мит та інших податків, що справляються при 

переміщенні товарів через митний кордон України, процедурами 

митного контролю, організацією діяльності органів митного 

контролю України. 

Момент здійснення експортного (імпортного) контракту - 

момент, на який здійснено всі обов'язки за зазначеним контрактом, 

включаючи оформлення векселів (тратт) або укладення кредитних 

угод. 

Момент здійснення експорту (імпорту) - момент перетину 

товаром митного кордону  України або переходу права власності на 

зазначений товар, що експортується чи імпортується, від продавця 

до покупця. 

Монетарні статті - статті балансу про грошові кошти,  а також 

про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у 

фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. 

Неконтрольована частка - частина чистого прибутку (збитку), 

сукупного доходу та чистих активів дочірнього підприємства, яка не 

належить материнському підприємству (прямо або через інші 

дочірні підприємства). 

Немонетарні статті - статті інші, ніж монетарні статті 

балансу. 

Нерезиденти - це: 
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а) юридичні особи, утворені відповідно до законодавства інших 

держав, які здійснюють свою діяльність за межами України, а також 

їх відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території 

України, які не здійснюють господарську діяльність відповідно до 

законодавства України; 

б) розташовані на території України дипломатичні 

представництва, консульські установи, інші офіційні представництва 

іноземних держав та міжнародних організацій, які мають 

дипломатичні привілеї та імунітет; 

в) фізичні особи: іноземці та особи без громадянства, громадяни 

України, які мають постійне місце проживання за межами України, у 

тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України. 

Обмін (конвертація) іноземної валюти - це операція з купівлі 

(продажу) однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту. 

Операція в іноземній валюті - господарська операція, вартість 

якої визначена в іноземній валюті або яка потребує  розрахунків  в 

іноземній валюті.  

Продаж іноземної валюти - це операція з продажу іноземної 

валюти за гривні. 

Постійне місце проживання - місце проживання на території 

будь-якої держави не менше одного року громадянина, який не має 

постійного місця проживання на території інших держав і має намір 

проживати на території цієї держави протягом будь-якого строку, не 

обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке 

проживання не є наслідком виконання цим громадянином 

службових обов’язків або зобов’язань за договором (контрактом). 

Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності - 

установа або особа, яка представляє інтереси іноземного суб'єкта 

господарської діяльності в Україні і має на це належним чином 

оформлені відповідні повноваження. 

Реекспорт - це митний режим, відповідно до якого товари, що 

були раніше ввезені на митну територію України або на територію 

вільної митної зони, вивозяться за межі митної території України без 

сплати вивізного мита та без застосування заходів нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Резиденти - це: 

а) юридичні особи, які утворені та провадять свою діяльність 

відповідно до законодавства України, з місцезнаходженням на її 
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території, а також їх відокремлені підрозділи за кордоном, що не 

здійснюють господарської діяльності; 

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші 

офіційні представництва України за кордоном, які мають 

дипломатичні привілеї та імунітет; 

в) фізичні особи: громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, у 

тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном; 

г) відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб з 

місцезнаходженням на території України, які здійснюють 

господарську діяльність відповідно до законодавства України. 

Реімпорт - це митний режим, відповідно до якого товари, що 

були вивезені або оформлені для вивезення за межі митної території 

України, випускаються у вільний обіг на митній території України зі 

звільненням від сплати митних платежів, встановлених законами 

України на імпорт цих товарів, та без застосування заходів 

нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Спільна підприємницька (господарська) діяльність - діяльність, 

що базується на співробітництві між суб'єктами господарської 

діяльності України та іноземними суб'єктами господарської  

діяльності і на спільному розподілі результатів та ризиків від її 

здійснення. 

Спільні підприємства - підприємства, які базуються на 

спільному капіталі  суб'єктів господарської діяльності України та 

іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному 

управлінні та на спільному розподілі  результатів  та ризиків. 

Тимчасове ввезення - це митний режим, відповідно до якого 

іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення 

ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з 

умовним повним або частковим звільненням від оподаткування 

митними платежами та без застосування заходів нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають 

реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, 

за винятком звичайного зносу в результаті їх використання. 

Тимчасове вивезення - це митний режим, відповідно до якого 

українські товари або транспортні засоби комерційного призначення 

вивозяться за межі митної території України з умовним повним 

звільненням від оподаткування митними платежами та без 
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застосування заходів нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реімпорту до 

завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком 

звичайного зносу в результаті їх використання. 

Транзит - це митний режим, відповідно до якого товари та/або 

транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під 

митним контролем між двома органами доходів і зборів України або 

в межах зони діяльності одного органу доходів і зборів без будь-

якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без 

застосування заходів нетарифного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА 
1. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: [підручник 

для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих 

навчальних закладів] / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. 

Томашевська; за ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. – [4-е вид., доп. і 

перероб.]. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 528 с. 

2. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: [навч. 

посібник] / М.І. Бондар, С.О. Левицька, Н.А. Остап’юк, О.О. Осадча. - 

Рівне: НУВГП, 2016. - 422 с. 

3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: 

[навчально – практичний посібник (доповнене видання)] / за ред. С. 

Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс – Клуб», 2012.- 832 с. 

4. Кужельний М.В. Організація обліку: [підручник] / М.В. 

Кужельний, С.О. Левицька. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 

352 с. 

5. Левицька С.О. Звітність підприємств: [підручник] / С.О. 

Левицька, Я.В. Лебедзевич, О.О. Осадча. -  К.: «Центр учбової 

літератури», 2012. — 240 с. 

6. Левицька С.О. Облік і звітність в оподаткуванні: [підручник] / 

С.О. Левицька, С.В. Свірко, О.О. Осадча. - Рівне: НУВГП, 2013. – 

298 с. 

7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 / [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n17 

8. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI / 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

9. Рудницький В.С. Облік зовнішньоекономічної діяльності: 

[підручник] / В.С. Рудницький, В.І. Бачинський, В.О. Хомедюк, 

О.М. Боровик. – Львів: «Магнолія 2006», 2014.  - 280 с. 

10. Трансформації фінансової звітності за міжнародними 

стандартами: [навч. посібник] [Левицька С.О., Садовська І.Б., Бабіч 

І.І., Жураковська І.В.]. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ 

Луцького НТУ, 2013. - 412 с. 

 

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА  

1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 

16.04.1991 р. № 959-ХІІ / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12 

2. Про Митний тариф України: Закон України від 19.09.2013 р. № 

584-VІІ / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/584-18 

3. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон 

України від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР / [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/185/94-вр 

4. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI / 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 

5. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: 

декрет Кабінету міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 / 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-93 

6. Положення про митні декларації: постанова Кабінету міністрів 

України від 21.05.2012 № 450 / [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-п/paran16#n16 

7. Порядок виконання митних формальностей при здійсненні 

митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на 

бланку єдиного адміністративного документа: наказ Міністерства 

фінансів України від 30.05.2012 р. № 631 / [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1360-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

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

валютних курсів»: наказ Міністерства фінансів України від 

10.08.2000 р. № 193 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00 

9. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття 

рахунків у національній та іноземних валютах: постанова Правління 

Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 / 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03 

10. Інструкція про службові відрядження в межах України та за 

кордон: наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59 / 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98 

11. Класифікатор іноземних валют та банківських металів: 

постанова Правління Національного банку України від 04.02.1998 р. 

№ 34  / [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0521500-98 

12. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів): наказ Міністерства економіки та з питань європейської 

інтеграції  України від 06.09.2001 р. N 201 / [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01 

13. Бутинець Ф.Ф. Облік зовнішньоекономічної діяльності: 

[підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 

7.050106 «Облік і аудит». - 3-тє вид., доп і перероб.] / за ред. проф. 

Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП «Рута», 2006. - 388 с. 

14. Волкова І.А. Облік зовнішньоекономічної діяльності: [навч. 

посібник] / І.А. Волкова, М.В. Реслер, О.Ю. Калініна. – К.: Центр 

учбової літератури, 2011. - 304 с. 

15. Гордієнко Н.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності: [навч. 

посібник для студентів економічних спеціальностей] / 

Н.І.  Гордієнко, М.Ю. Карпушенко.   – Харків: ХНАМГ, 2006. − 235 с.  

16. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: [навч. 

посібник. – 4-тє вид., перероб. та доп.] / [Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова 

та ін.]; за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, М.А. Зайця. – К.: Освіта 

України, 2012. – 272 с. 

17. Кадуріна  Л.О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на 

підприємствах України: теорія, практика, рекомендації: [навч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

посібник] / Л.О. Кадуріна, М.С. Стрєльнікова. — К.:  Центр учбової 

літератури, 2007. — 606 с. 

18. Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної 

діяльності: [навч. посібник] / Л.О. Кадуріна. - К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2006. - 288 с. 

19. Облік зовнішньоекономічної діяльності: [навч. посібник для 

студ. вищ. навч. закл.] / [М. Ф. Огійчук, В. Г. Шандурська, М. І. 

Беленкова та ін.]. - К. : Алерта, 2009. – 332 с. 

20. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: 

[навч. посібник] / Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка. - К.: «Центр учбової 

літератури», 2013. - 408 с.  

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни 

входять: 

1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) 

/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php   

2. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

3. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua 

4. Офіційний веб-портал Верховної Ради України / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua  

5. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

6. Офіційний портал Державної фіскальної служби України / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.sfs.gov.ua 

7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  www.minfin.gov.ua 

8. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 

пл. Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.libr.rv.ua/  

9. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 

вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://cbs.rv.ua 

10. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. О.М. Бекетова / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
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