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РОЗШИРЕНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку.
Предмет бухгалтерського обліку, характеристика господарських
факторів, явищ і операцій, що зумовлюють рух господарських засобів,
коштів, а також джерел їх утворення.
Характеристика процесу виробництва ,розподілу, обігу та споживання
як предмету обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку, їх групування за
складом і розміщенням, за джерелами утворення та цільовим фінансуванням.
Характеристика необоротних і оборотних активів. Поділ господарських
засобів і коштів за джерелами їх утворення і цільовим призначенням.
Характеристика власних і позикових коштів.
Метод бухгалтерського обліку. Коротка характеристика окремих
елементів методу, основними з яких є: документація, інвентаризація,
рахунки, подвійний запис, оцінка, калькуляція, баланс і звітність.
Тема 2. Техніка і форми ведення бухгалтерського обліку.
Зміст і значення бухгалтерського балансу. Структура балансу.
Зміни балансу внаслідок господарських операцій.
Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова.
Подвійний запис, його суть і значення. Хронологічний та
систематичний облік.
Синтетичні та аналітичні рахунки .
Взаємозв'язок між балансом і рахунками. Узагальнення даних
поточного бухгалтерського обліку.
Основні показники господарської діяльності.
Облік процесів постачання, виробництва, реалізації, фінансових
результатів, використання прибутку.
Тема 3. Облік активів, капіталу та зобов’язань.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи.
Бухгалтерський облік капітальних інвестицій.
Облік надходження та вибуття основних засобів, їх амортизації, зносу
та ремонту.
Облік основних засобів за оперативною та фінансовою орендою.
Бухгалтерський облік інших необоротних активів, облік їх
надходження, амортизації, вибуття.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про запаси.
Умови визнання та оцінка виробничих запасів у поточному обліку і в
балансі.
Облік надходження виробничих запасів. Облік наявності та руху
виробничих запасів на складі і в бухгалтерії.

Визначення фактичної собівартості витрачених запасів. Особливості
обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про зобов’язання. Облік розрахунків з постачальниками. Облік
розрахунків за податками і платежами. Облік забезпечення зобов’язань.
Облік непередбачених зобов’язань, облік довгострокових та поточних
зобов’язань.
Поняття власного капіталу. Умови змін власного капіталу та порядок їх
відображення в обліку.
Тема 4. Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності
підприємства
Загальні підходи до організації обліку та контролю витрат.
Класифікація витрат.
Визнання, класифікація та оцінювання доходів.
Принципи організації узагальнення інформації про доходи
підприємства..
Облік доходів від фінансової та інвестиційної діяльності.
Поняття сукупного доходу та облік його формування. Види фінансових
результатів.
Особливості функціонування підприємств і побудова обліку
фінансових результатів.
Облік розрахунків з податку на прибуток.
Облік використання нерозподіленого прибутку (чи покриття збитків).
Принципи організації обліку фінансових результатів в розрізі видів
діяльності підприємства.
Етапи організації обліку фінансових результатів. Організація
відображення в обліку та розподілу прибутку підприємства.

ЗЕД.

Тема 5. Особливості бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної
діяльності.
Предмет і об'єкти обліку зовнішньоекономічної діяльності.
Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності і порядок їх реєстрації. Види

Основні задачі обліку і принципи здійснення зовнішньоекономічної
діяльності.
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні Організація
управління ЗЕД на підприємстві.
Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту) і його функції.
Структура зовнішньоекономічного договору (контракту).
Оформлення і реєстрація зовнішньоекономічних контрактів.
Облік і аналіз виконання зовнішньоекономічних контрактів та
первинні документи бухгалтерського обліку ЗЕД.
Тема 6. Облік валютних операцій.

Поняття валютних засобів і операцій з ними.
Курсові різниці і їх відображення в бухгалтерському обліку.
Рахунки в банках в іноземній валюті: види, порядок відкриття,
відображення операцій в бухгалтерському обліку.
Операції з готівкою іноземною валютою та відображення їх в
бухгалтерському обліку.
Тема 7. Облік розрахункових операцій
Загальні поняття про міжнародні розрахунки.
Основні види та форми розрахунків по зовнішньоекономічних
операціях.
Розрахунок з платежем відразу і розрахунок в кредит. Вибір банку для
розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.
Документальний характер міжнародних розрахунків (фінансові та
комерційні документи).
Форми міжнародних розрахунків та їх вибір (банківський переказ,
документальне інкасо, документарний акредитив, розрахунки за відкритим
рахунком, розрахунки з використанням чеків, векселів).
Факторингові операції.
Валютні ризики.
Тема8. Загальні засади експортно-імпортної діяльності.
Загальна характеристика цін по експортно-імпортних операціях.
Митне оформлення зовнішньоекономічних операцій.
Митні процедури та порядок формування митної вартості.
Документальне забезпечення експортно-імпортних операцій.
Обмеження строків розрахунків за експортно-імпортними операціями.
Тема 9. Облік експортних операцій.
Сутність експортних операцій і задачі їх обліку.
Особливості обліку експортних операцій товарів (робіт, послуг).
Особливості відображення ПДВ і інших податків і зборів при
експортних операціях.
Облік авансів, отриманих від іноземних покупців.
Тема 10. Облік імпортних операцій.
Сутність імпортних операцій і задачі їх обліку
Особливості обліку імпорту товарів, робіт і послу.
Особливості нарахування і відображення ПДВ, митних платежів і
інших зборів при імпортних операціях.
Облік авансів, сплачених іноземному постачальників.
Тема 11. Облік зустрічної торгівлі та операцій з давальницькою
сировиною.

Поняття зустрічної торгівлі, особливості оформлення.
Оподаткування операцій з зустрічної торгівлі.
Бухгалтерський облік зустрічних операцій.
Основні поняття операцій з давальницькою сировиною.
Особливості укладення договорів на переробку давальницької
сировини.
Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною.
Документальне оформлення операцій з давальницькою сировиною.
Особливості бухгалтерського обліку операцій з давальницькою
сировиною.
Податковий облік операцій із давальницькою сировиною.
Тема № 12. Облік інших зовнішньоекономічних операцій.
Облік реекспортних і реімпортних операцій.
Облік лізингових операцій.
Облік службових відряджень за кордон.
Облік операцій з підприємствами, розташованими в офшорних зонах.
Облік консигнаційних та комісійних операцій.
Тема.13. Звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Суть звітності, її види і призначення. Вимоги до звітності.
Склад і форми бухгалтерської звітності.
Порядок складання, затвердження і подання бухгалтерської звітності за
призначенням..
Методика складання фінансової звітності.
Статистична звітність. Інші форми звітності.
Тема 14. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності.
Роль оцінки ефективності ЗЕД у сучасних умовах.
Показники економічної ефективності (показники ефекту та
ефективності).
Принципи розрахунку показників ЗЕД.
Економічна ефективність експорту.
Економічний зміст показників ефективності експорту.
Економічна ефективність імпорту (для власного споживання; для
реалізації на внутрішньому ринку).
Економічний зміст показників ефективності імпорту.
Економічна ефективність експортно-імпортних операцій.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку.
Питання до семінарських занять
1. Предмет і характеристика бухгалтерського обліку.
2. Об’єкти бухгалтерського обліку, їх групування за складом і
розміщенням, за джерелами утворення та цільовим фінансуванням.
3. Поділ господарських засобів і коштів за джерелами їх утворення і
цільовим призначенням
Тема 2. Техніка і форми ведення бухгалтерського обліку.
Питання до семінарських занять
1. Зміст і значення бухгалтерського балансу.
2. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова.
3. Подвійний запис, його суть і значення.
4. Синтетичні та аналітичні рахунки .
Тема 3. Облік активів, капіталу та зобов’язань.
Питання до семінарських занять
1. Облік надходження та вибуття основних засобів, їх амортизації,
зносу та ремонту.
2. Облік основних засобів за оперативною та фінансовою орендою.
3. Бухгалтерський облік інших необоротних активів, облік їх
надходження, амортизації, вибуття.
4. Облік надходження виробничих запасів.
5. Облік розрахунків з постачальниками.
6. Облік розрахунків за податками і платежами.
7. Облік забезпечення зобов’язань.
Тема 4. Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності
підприємства
Питання до семінарських занять
1. Загальні підходи до організації обліку та контролю витрат.
2. Визнання, класифікація та оцінювання доходів.
3. Принципи організації узагальнення інформації про доходи
підприємства..
4. Поняття сукупного доходу та облік його формування.
5. Особливості функціонування підприємств і побудова обліку
фінансових результатів.
Тема 5. Особливості бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної
діяльності.
Питання до семінарських занять
1. Предмет і об'єкти обліку зовнішньоекономічної діяльності.

2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
3. Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту) і його функції.
4. Структура зовнішньоекономічного договору (контракту).
5. Оформлення і реєстрація зовнішньоекономічних контрактів.
6. Облік і аналіз виконання зовнішньоекономічних контрактів та
первинні документи бухгалтерського обліку ЗЕД.
Тема 6. Облік валютних операцій.
Питання до семінарських занять
1. Курсові різниці і їх відображення в бухгалтерському обліку.
2. Рахунки в банках в іноземній валюті.
3. Операції з готівкою іноземною валютою та відображення їх в
бухгалтерському обліку.
Тема 7. Облік розрахункових операцій
Питання до семінарських занять
1. Основні види та форми розрахунків по зовнішньоекономічних
операціях.
2. Документальний характер міжнародних розрахунків (фінансові та
комерційні документи).
3. Форми міжнародних розрахунків та їх вибір (банківський переказ,
документальне інкасо, документарний акредитив, розрахунки за відкритим
рахунком, розрахунки з використанням чеків, векселів).
4. Факторингові операції.
Тема8. Загальні засади експортно-імпортної діяльності.
Питання до семінарських занять
1. Загальна характеристика цін по експортно-імпортних операціях.
2. Митне оформлення зовнішньоекономічних операцій.
3. Обмеження строків розрахунків за експортно-імпортними операціями.
Тема 9. Облік експортних операцій.
Питання до семінарських занять
1. Сутність експортних операцій і задачі їх обліку.
2. Особливості відображення ПДВ і інших податків і зборів при
експортних операціях.
3. Облік авансів, отриманих від іноземних покупців.
Тема 10. Облік імпортних операцій.
Питання до семінарських занять
1. Сутність імпортних операцій і задачі їх обліку
2. Особливості нарахування і відображення ПДВ, митних платежів і
інших зборів при імпортних операціях.
3. Облік авансів, сплачених іноземному постачальників.

Тема 11. Облік зустрічної торгівлі та операцій з давальницькою
сировиною.
Питання до семінарських занять
1. Поняття зустрічної торгівлі, особливості оформлення.
2. Основні поняття операцій з давальницькою сировиною.
3. Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною.
4. Податковий облік операцій із давальницькою сировиною.
Тема № 12. Облік інших зовнішньоекономічних операцій.
Питання до семінарських занять
1. Облік реекспортних і реімпортних операцій.
2. Облік лізингових операцій.
3. Облік операцій з підприємствами, розташованими в офшорних зонах.
4. Облік консигнаційних та комісійних операцій.
Тема.13. Звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
1. Суть звітності, її види і призначення. Вимоги до звітності.
2. Порядок складання, затвердження і подання бухгалтерської звітності
за призначенням.
3. Методика складання фінансової звітності.
4. Статистична звітність. Інші форми звітності.
Тема 14. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності.
1. Роль оцінки ефективності ЗЕД у сучасних умовах.
2. Економічна ефективність експорту.
3. Економічна ефективність імпорту (для власного споживання; для
реалізації на внутрішньому ринку).
4. Економічна ефективність експортно-імпортних операцій.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ
Тестові завдання
1. На що вказує активний розрахунковий баланс?
1. Країна є нетто-кредитором.
2. Країна є нетто-боржником.
3. Сума міжнародної заборгованості
2. Укажіть правильну залежність:
1. Актив поточного платіжного балансу супроводжується чистим
притоком капіталу по балансу руху капіталів і кредитів.
2. Актив поточного платіжного балансу приводить до продажу
нерухомості за кордоном.
3. Актив поточного платіжного балансу супроводжується чистим
відтоком капіталу по балансу руху капіталів і кредитів.
3. Який із наведених показників характеризує якісну сторону
зовнішньоекономічних зв'язків?
1. Структура експорту і імпорту товарів.
2. Зовнішньоторговельний оборот країни.
3. Обсяги платіжного балансу країни.
4. Скорочення офіційних валютних резервів показує:
1. Масштаби дефіциту поточного платіжного балансу.
2. Величину активного сальдо платіжного балансу.
3. Масштаби дефіциту платіжного балансу.
5. Операції по приватному переказу валюти за кордон
відображаються в:
1. Балансі некомерційних платежів.
2. Балансі послуг.
3. Балансі руху капіталу.
6. До чого призводить погіршення платіжного балансу?
1. Підсилення валютного контролю, зниження курсу національної
валюти, збільшення позичань за кордоном.
2. Лібералізація валютного контролю, підвищення курсу національної
валюти, припинення позичань за кордоном.
3. Збільшення товарного імпорту.
4. Збільшення товарного експорту.
7. Який баланс найбільшою мірою віддзеркалює стан зовнішньоекономічних зв'язків країни за певний період?
1. Платіжний баланс.
2. Розрахунковий баланс.
3. Зовнішньоторговельний баланс.
4. Баланс руху капіталів.

8. До показників інтегрованості країни у світову систему
господарювання відносяться:
1. Квота зовнішньоторговельного обороту.
2. Зовнішньоторговельний оборот.
3. Темпи росту зовнішньоторговельного обороту.
9. Який із перелічених показників відноситься до показників
резуль-тативності зовнішньоекономічних зв'язків?
1. Зовнішньоторговельний оборот на душу населення.
2. Зовнішньоторговельний оборот.
3. Квота зовнішньоторговельного обороту.
10. Який з перелічених показників відображає обсяги зовнішньоекономічних відносин?
1. Зовнішньоторговельний оборот.
2. Темпи приросту зовнішньоторговельного обороту.
3. Експортна квота.
11. Розподіл зовнішньоекономічних зв'язків за суб'єктами та
методами товарного обміну — це:
1. Інституціональна структура зовнішньоекономічних зв'язків.
2. Товарна структура зовнішньоекономічних зв'язків.
3. Географічна структура зовнішньоекономічних зв'язків.
12. Зовнішньоекономічна діяльність — це діяльність яка пов'язана
з відносинами між:
І. Резидентом та нерезидентом.
2. Двома нерезидентами.
3. Двома резидентами.
4. Державою та нерезидентом.
13. Що має бути відбито у розділі «Предмет контракту»?
1. Назва товару та його характеристика.
2. Кількість товару.
3. Якість товару.
4. Ціна товару.
14. Що з наведеного належить до «інших умов контрактів»?
1. Порядок укладення, зміни і припинення контракту та обов'язки
експортерів щодо надання технічної документації на товар, термін позовної
давності.
2. Перелік форс-мажорних обставин.
3. Порядок відшкодування штрафних санкцій за постачання неякісних
товарів.
4. Умови страхування транспортних ризиків та інші умови страхування.
15. Головна відмінність договору купівлі-продажу від інших видів
договорів полягає в:
1. Переході права власності на товар від продавця до покупця.
2. Відсутність переходу права власності на товар від продавця до
покупця.
3. Тимчасовому використанні покупцем товарів продавця.

4. Спільній організації виробництва кінцевої продукції.
16. У преамбулі зовнішньоторговельного контракту зазначається:
1. Місце знаходження контрагентів.
2. Найменування товару.
3. Кількісна одиниця товару.
4. Маршрут перевезення.
17. Яка умова є додатковою («warranty») при укладанні
міжнародного контракту «купівлі-продажу»?
1. Страхування.
2. Якість та кількість.
3. Умови платежу.
4. Ціна.
18. Хто виконує всі митні формальності щодо вивезення і ввезення
товарів, а також при необхідності - для транзитних перевезень, якщо
контракт виконується на умовах EXW «Інкотермс» ?
1. Покупець за свій рахунок.
2. Продавець за свій рахунок.
3. Продавець виконує тільки митні формальності щодо вивезення
товарів.
4. Продавець виконує тільки формальності щодо транзитних перевезень.
19. Яка із наведених умов міжнародного контракту «купівліпродажу» є універсальною:
1. Арбітраж.
2. Предмет контракту.
3. Кількість товару.
4. Ціна.
20. Умови групи Е (EXW) «Інкотермс» означають, що:
1. Усі ризики, що пов'язані з доставкою, несе покупець.
2. Усі витрати і ризики, що пов'язані з доставкою товару до місця
призначення, несе покупець.
3. Усі витрати і ризики, що пов'язані з доставкою товару, несе
продавець.
4. Усі витрати щодо транспортування товару несе продавець.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Завдання 1.
Скласти журнал реєстрації господарських операцій, з указівкою
кореспондуючих рахунків по нижче приведеним даним.
ТЗОВ “Полісся” 20 вересня ц.р. відвантажило іноземному покупцю –
фірмі “Еккіно” – продукцію на суму 1000 дол. США. Кошти від покупця
надійшли на валютний рахунок 28 вересня ц.р.
Курси НБУ на дати здійснення операцій

Дата
15.09
28.09

Курс НБУ, грн./дол. США
27,60
27,65

Завдання 2.
Вказати у нижче приведеній таблиці перелік дат, на які здійснюють
перерахунок операцій в іноземній валюті.
№
1.
2.
3.
4.

Статті в іноземній
валюті
Доходи
Витрати
Фінансові інвестиції
Монетарні статті

Дата, яка вважається датою здійснення
господарської операції і дата, на яку
здійснюють перерахунок

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ, ПРИКЛАД ЗАВДАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ
Питання до екзамену
1. Основні завдання курсу та принципи ЗЕД.
2. Об'єкти і суб’єкти обліку ЗЕД.
3. Основні принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні
4. Основні напрями зовнішньоекономічної діяльності.
5. Форми зовнішньоекономічної діяльності.
6. Види зовнішньоекономічної діяльності.
7. Основні положення міжнародних договорів (контрактів).
8. Значення, зміст та структура зовнішньоекономічного договору.
9. Поняття та функції договорів.
10. Види та форми зовнішньоекономічних контрактів.
11. Порядок укладання договорів.
12. Особливості застосування правил "Інкотермс".
13. Бухгалтерський облік і контроль зобов'язань за зовнішньоекономічними
договорами.
14. Органи валютного регулювання.
15. Валютний контроль.
16. Поняття валютних цінностей та операцій з ними.
17. Класифікація валют.
18. Поняття та види валютного курсу.
19. Поняття курсових різниць.
20. Види валютних рахунків..
21. Порядок відкриття рахунків в банках в іноземній валюті.
22. Облік купівлі іноземної валюти.
23. Облік продажу іноземної валюти.
24. Поняття міжнародних розрахунків, їх види.
25. Розрахунки за допомогою банківського переказу.
26. Акредитивна форма розрахунків
27. Розрахунки за допомогою документарного інкасо.
28. Розрахунки чеками.
29. Розрахунки за допомогою векселів.
30. Готівкові розрахунки.
31. Передумови здійснення експортних операцій.
32. Митне оформлення експорту.
33. Етапи митного оформлення товарів та інших предметів.
34. Документація в зовнішньоекономічній діяльності експортних операцій.
35. Оцінка товарів при експорті.
36. Податки та збори за митне оформлення експортних операцій.
37. Бухгалтерський облік та оподаткування експортних операцій.
38. Особливості визнання доходу в бухгалтерському обліку експортних
операцій.
39. Поняття та передумови здійснення імпортних операцій.

40. Методи визначення митної вартості при імпортних операціях.
41. Митні платежі при здійсненні імпортних операцій.
42. Оподаткування імпортних операцій.
43. Порядок визначення первинної вартості імпортних товарів.
44. Особливості обліку операцій з імпорту робіт, послуг
45. Облік операцій з зовнішньоекономічною бартеру.
46. Поняття бартерних операцій у ЗЕД.
47. Оцінка бартерних операцій у ЗЕД.
48. Бухгалтерський облік та оподаткування бартерних операцій.
49. Облік та оподаткування операцій з давальницькою сировиною.
50. Порядок укладання договорів при операціях з давальницькою сировиною.
51. Документальне оформлення операцій з давальницькою сировиною.
52. Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною.
53. Бухгалтерський облік та оподаткування операцій з давальницькою
сировиною.
54. Бухгалтерський облік та оподаткування реекспортних операцій.
55. Бухгалтерський облік та оподаткування реімпортних операцій.
56. Поняття та строки відрядження за кордон.
57. Затвердження звіту про відрядження.
58. Бухгалтерська фінансова звітність.
59. Статистична звітність.
60. Інші форми звітності.
Приклад завдань до екзамену
1. Дати визначення наступним термінам:
 вільноконвертована валюта;
 курсова різниця;
 рахунок типу «Н».
2. Дати грунтовну відповідь на питання:
Поняття і види курсових різниць та особливості їх відображення в
бухгалтерському обліку.
3. Скласти журнал реєстрації господарських операцій ТОВ “Мир” із
зазначенням первинних документів
Директор ТОВ “Мир” Іванов П.М. 02.09 ц.р. відбуває у відрядження до
м. Нью-Йорк (США). Термін відрядження – 12 днів (в т.ч. час на дорогу – 2
дні). Витрати на проживання в середньому складають 80 дол. США за добу.
Квитки в обидва кінці – 1000 дол. США. Аванс на відрядження розраховано
та видано 01.09 ц.р.
Після повернення з відрядження 16.09 ц.р. директору Іванов П.М.
затверджено звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під
звіт, в сумі 1000 дол. США та проведено всі розрахунки.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
1. Організація управління ЗЕД на підприємстві.
2. Основні задачі обліку і принципи здійснення зовнішньоекономічної
діяльності.
3. Оформлення і реєстрація зовнішньоекономічних контрактів.
4. Операції з готівкою іноземною валютою та відображення їх в
бухгалтерському обліку.
5. Кредитні операції.
6. Документальне забезпечення експортно-імпортних операцій.
7. Обмеження
строків
розрахунків
за
експортно-імпортниими
операціями.
8. Облік авансів, отриманих від іноземних покупців.
9. Облік авансів, сплачених іноземному постачальникові.
10. Оподаткування бартерних операцій.
11. Особливості укладення договорів на переробку давальницької
сировини.
12. Документальне оформлення операцій з давальницькою сировиною
13. Податковий облік операцій із давальницькою сировиною.
14. Облік операцій з підприємствами, розташованими в офшорних
зонах.
15. Статистична звітність.

