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Лекція №1 

 

Тема: ВСТУП  

Мета: Сформувати уявлення про особливості ЗЕД, її значення для суб’єктів 

господарювання в сучасних умовах. Ознайомити з принципами ЗЕД.  

 

План 
 

1 Сутність зовнішньоекономічної діяльності, її принципи  

 

Література 

 

1 Войтенко Т. ЗЕД: бухгалтерський та податковий облік у подробицях / Т. 

Войтенко, Н. Курган – Харків, 2013. – c.13-14 

 

 

 

Лекція №2 

Тема: 1 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Мета: Сформувати уявлення про сутність та види зовнішньоекономічної діяльності. 

Ознайомити з особливостями регулювання ЗЕД в Україні.  

 

План 
 

1.1 Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності 

1.2 Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

 

Література 
 

1 Митний кодекс України від 13.03.2012р. № 4495-VI (із змінами та 

доповненнями). 

2 Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII 

(із змінами та доповненнями)  

3 Карпушенко М. Ю. Конспект лекцій з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної 

діяльності” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 

7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» та слухачів другої вищої освіти 

спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит») /М. Ю. Карпушенко; Харк. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. :ХНУМГ, 2014. − c. 4-7 

4 Облік зовнішньоекономічної діяльності: конспект лекцій для студентів 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної і заочної форм навчання/ уклад. 

І.М. Ткачук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – c. 4-7     

 

 



Лекція №3 

Тема: 2 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) 
 

Мета: Сформувати уявлення про загальні правила укладання ЗЕД контракту та його 

структуру. 
 

План 
 

1 Загальні правила укладання зовнішньоекономічного договору (контракту) 

2 Основні складові зовнішньоекономічного договору (контракту) 

 

Література 
 

1 Митний кодекс України від 13.03.2012р. № 4495-VI (із змінами та доповненнями). 

2 Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755- VІ (із змінами та 

доповненнями)  

3 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №21 «Вплив зміни валютних 

курсів», затверджений наказом Мінфіну України від 10.08.2000р. №193 (із змінами 

та доповненнями) 

4 Декрет Кабміну "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 

19.02.93 р. № 15-93 (із змінами та доповненнями) 

5 Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII 

(із змінами та доповненнями)  

6 Карпушенко М. Ю. Конспект лекцій з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної 

діяльності” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 

7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» та слухачів другої вищої освіти 

спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит») /М. Ю. Карпушенко; Харк. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. :ХНУМГ, 2014. − c. 10-11 

7 Облік зовнішньоекономічної діяльності: конспект лекцій для студентів 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної і заочної форм навчання/ уклад. 

І.М. Ткачук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – c.9-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекція №4 

Тема: 4  ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ 
 

Мета: Ознайомити з особливостями обліку операцій з іноземною валютою 

 

План 
 

1 Облік купівлі іноземної валюти 

2 Облік продажу іноземної валюти 

 

Література 
 

1 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №21 «Вплив зміни валютних 

курсів», затверджений наказом Мінфіну України від 10.08.2000р. №193 (із змінами 

та доповненнями) 

2 Декрет Кабміну "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 

19.02.93 р. № 15-93 (із змінами та доповненнями) 

3 Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» № 185 

від 23.09.94р. (із змінами та доповненнями) 

4 Войтенко Т. ЗЕД: бухгалтерський та податковий облік у подробицях / Т. 

Войтенко, Н. Курган – Харків, 2013. – c.38-46 

5 Карпушенко М. Ю. Конспект лекцій з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної 

діяльності” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 

7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» та слухачів другої вищої освіти 

спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит») /М. Ю. Карпушенко; Харк. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. :ХНУМГ, 2014. − c. 20-26 

6 Облік зовнішньоекономічної діяльності: конспект лекцій для студентів 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної і заочної форм навчання/ уклад. 

І.М. Ткачук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – c.21-23       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекція №5 

 

Тема: 5  ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ ТА  ІМПОРТНИХ 

ОПЕРАЦІЙ 
 

Мета: Ознайомити з особливостями обліку імпортних операцій. 

 

План 
 

1 Загальні засади здійснення імпортних операцій 

2 Бухгалтерський облік імпортних операцій 

 

Література 
 

1 Митний кодекс України від 13.03.2012р. № 4495-VI (із змінами та 

доповненнями). 

2 Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755- VІ (із змінами та 

доповненнями)  

3 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №21 «Вплив зміни валютних 

курсів», затверджений наказом Мінфіну України від 10.08.2000р. №193 (із змінами 

та доповненнями) 

4 Декрет Кабміну "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" 

від 19.02.93 р. № 15-93 (із змінами та доповненнями) 

5 Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII 

(із змінами та доповненнями)  

6 Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» № 185 

від 23.09.94р. (із змінами та доповненнями) 

7 Наказ МФУ  «Правила заповнення декларації митної вартості» №599 від 

21.05.2012 (із змінами та доповненнями) 

8 Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про ВМД» № 574  від 

09.06.97р.  (із змінами та доповненнями)  

9 Войтенко Т. ЗЕД: бухгалтерський та податковий облік у подробицях / Т. 

Войтенко, Н. Курган – Харків, 2013. – c.155-223 

10 Карпушенко М. Ю. Конспект лекцій з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної 

діяльності” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 

7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» та слухачів другої вищої освіти 

спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит») /М. Ю. Карпушенко; Харк. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. :ХНУМГ, 2014. − c. 32-36 

11 Облік зовнішньоекономічної діяльності: конспект лекцій для студентів 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної і заочної форм навчання/ уклад. 

І.М. Ткачук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – c.23-26        

 

 

 

 

 



Лекція №6 

Тема: 5  ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ ТА  ІМПОРТНИХ 

ОПЕРАЦІЙ 
 

Мета: Ознайомити з особливостями обліку експортних операцій. 

 

План 
 

1 Загальні засади здійснення експортних операцій 

2 Бухгалтерський облік здійснення експортних операцій 

 

Література 
 

1 Митний кодекс України від 13.03.2012р. № 4495-VI (із змінами та 

доповненнями). 

2 Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755- VІ (із змінами та 

доповненнями)  

3 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №21 «Вплив зміни валютних 

курсів», затверджений наказом Мінфіну України від 10.08.2000р. №193 (із змінами 

та доповненнями) 

4 Декрет Кабміну "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" 

від 19.02.93 р. № 15-93 (із змінами та доповненнями) 

5 Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII 

(із змінами та доповненнями)  

6 Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» № 185 

від 23.09.94р. (із змінами та доповненнями) 

7 Наказ МФУ  «Правила заповнення декларації митної вартості» №599 від 

21.05.2012 (із змінами та доповненнями) 

8 Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про ВМД» № 574  від 

09.06.97р.  (із змінами та доповненнями)  

9 Войтенко Т. ЗЕД: бухгалтерський та податковий облік у подробицях / Т. 

Войтенко, Н. Курган – Харків, 2013. – c.116-154 

10 Карпушенко М. Ю. Конспект лекцій з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної 

діяльності” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 

7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» та слухачів другої вищої освіти 

спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит») /М. Ю. Карпушенко; Харк. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. :ХНУМГ, 2014. − c. 36-40 

11 Облік зовнішньоекономічної діяльності: конспект лекцій для студентів 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної і заочної форм навчання/ уклад. 

І.М. Ткачук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – c.28-30 

 

 

 

 

 



Лекція №7 

Тема: 6  ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ТИМЧАСОВОГО 

ВВЕЗЕННЯ (ВИВЕЗЕННЯ) ТОВАРІВ 
 

Мета: Сформувати уявлення про особливості обліку з тимчасового ввезення 

(вивезення) товарів 

 

План 
 

1 Загальні правила митного оформлення 

2 Облік операцій з тимчасового ввезення (вивезення) товарів 

 

Література 
 

1 Митний кодекс України від 13.03.2012р. № 4495-VI (із змінами та доповненнями). 

2 Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755- VІ (із змінами та 

доповненнями)  

3 Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII 

(із змінами та доповненнями)  

4 Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» № 185 

від 23.09.94р. (із змінами та доповненнями) 

5 Наказ МФУ  «Правила заповнення декларації митної вартості» №599 від 

21.05.2012 (із змінами та доповненнями) 

6 Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про ВМД» № 574  від 

09.06.97р.  (із змінами та доповненнями)  

7 Войтенко Т. ЗЕД: бухгалтерський та податковий облік у подробицях / Т. 

Войтенко, Н. Курган – Харків, 2013. – c.235-247 

8 Облік зовнішньоекономічної діяльності: конспект лекцій для студентів 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної і заочної форм навчання/ уклад. 

І.М. Ткачук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – c.32-34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекція №8 

Тема: 7  ОБЛІК СЛУЖБОВИХ ВІДРЯДЖЕНЬ ЗА КОРДОН 

Мета: Ознайомити з особливостями обліку операцій по закордонних відрядженнях 

 

План 
 

1 Відображення в обліку операцій по закордонних відрядженнях 

 

Література 
 

1 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №21 «Вплив зміни валютних 

курсів», затверджений наказом Мінфіну України від 10.08.2000р. №193 (із змінами 

та доповненнями) 

2 Декрет Кабміну "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" 

від 19.02.93 р. № 15-93 (із змінами та доповненнями) 

3 Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» № 185 

від 23.09.94р. (із змінами та доповненнями) 

4 Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена 

наказом Мінфіну від 13.03.98 р. № 59 (із змінами та доповненнями) 

5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, 

затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (із змінами та 

доповненнями) 

6 Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, 

затверджені постановою Правління НБУ від 30.05.2007 р. № 200 (із змінами та 

доповненнями)  

7 Біляєва О. Операції в ЗЕД: податково-облікові грані / О. Біляєва. – К.: 

Видавничий будинок «Фактор», 2016. – 83 с. 

8 Войтенко Т. ЗЕД: бухгалтерський та податковий облік у подробицях / Т. 

Войтенко, Н. Курган – Харків, 2013. – c.387-410 

9 Карпушенко М. Ю. Конспект лекцій з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної 

діяльності” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 

7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» та слухачів другої вищої освіти 

спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит») /М. Ю. Карпушенко; Харк. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. :ХНУМГ, 2014. − c.40-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекція №9 

Тема: 8  ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ 
 

Мета: Ознайомити із особливостями обліку інвестиційних операцій 

 

План 
 

1 Правові основи здійснення інвестиційних операцій в Україні. 

2 Особливості обліку інвестицій в іноземній валюті 

 

Література 
 

1 Митний кодекс України від 13.03.2012р. № 4495-VI (із змінами та доповненнями). 

2 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №21 «Вплив зміни валютних 
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Лекція №10 

Тема: 9 ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 
 

Мета: Ознайомити із особливостями обліку кредитних операцій 
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