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Інструкція для виконання практичної роботи №1 

 
Тема: ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ 
 

Мета. Оволодіти знаннями відображення в бухгалтерському та податковому обліку господарських 

операцій щодо купівлі-продажу валюти. Сформувати уміння здійснювати розрахунок курсових 

різниць, фінансових результатів та відображати їх в обліку. 

 

Хід роботи 

1 Обрати варіант виконання практичної роботи відповідно до порядкового номеру в навчальному 

журналі (таблиця 1). 

2 На основі цих даних необхідно:  

- скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства;  

- здійснити необхідні розрахунки; 

- визначити фінансовий результат від імпортних, відобразити на рахунках бухгалтерського 

обліку. 

 

Перелік господарських операцій 

 

Задача 1 

29.08 банк зарахував на підставі заяви підприємства суму у гривнях для придбання певної суми 

євро та зарахування на балансовий рахунок.  

30.08 банк придбав на міжбанківському валютному ринку необхідну суму валюти і зарахував на 

рахунок підприємства. 

Зовнішньоекономічний контракт було анульовано з форс-мажорних причин.  

02.09 вся сума придбаної валюти була реалізована банком  на міжбанківському валютному ринку. 

03.09 сума від продажу валюти зарахована на рахунок банку. 

 

Таблиця 1.1 – Вихідні дані 
 

Назва показника 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Придбана сума валюти, Є 9500 9600 9700 9800 9900 7500 7600 7800 

Комісійні банку, грн. 85 80 75 70 65 60 55 50 

 

Задача 2 

15.08 банк зарахував на підставі заяви підприємства суму у гривнях для придбання певної суми 

USD та зарахування на балансовий рахунок.  

16.08 банк придбав на міжбанківському валютному ринку необхідну суму валюти і зарахував на 

рахунок підприємства. 

18.08 підприємство перерахувало постачальнику-нерезиденту 80% від придбаної суми валюти.  

19.08 решта суми невикористаної валюти була реалізована банком  на міжбанківському 

валютному ринку. 

20.08 сума у гривнях зараховується на рахунок підприємства 

 

Таблиця 2.1 – Вихідні дані 
 

Назва показника 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Придбана сума валюти, $ 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500 

Комісійні банку, грн. 90 95 100 105 110 115 120 125 

 

 

 

 

 

 



Інструкція для виконання практичної роботи №2 

 

Тема: ОБЛІК ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

Мета. Оволодіти знаннями відображення в бухгалтерському та податковому обліку 

господарських операцій щодо імпорту. Сформувати уміння здійснювати розрахунок курсових 

різниць, фінансових результатів та відображати їх в обліку. 
 

Хід роботи 
 

1 Обрати варіант виконання практичної роботи відповідно до порядкового номеру в 

навчальному журналі (таблиця 1). 

2 На основі цих даних необхідно:  

- скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства;  

- здійснити необхідні розрахунки; 

- визначити фінансовий результат від імпортних операцій, відобразити на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

 

Перелік господарських операцій 

Задача 1 

26.09 Підприємство ТОВ «Комета» сплатило аванс за послуги митного брокера, пов’язані з 

імпортом товарів. 

28.09 Відповідно до контракту, укладеного з підприємством-нерезидентом, ТОВ «Комета» 

ввезло в Україну товари з оформленням митної декларації (право власності на товари та ризики й 

вигоди, пов’язані з правом власності на придбані товари, перейшли до покупця в день оформлення 

митної декларації). При оформленні сплачено мито та ПДВ. 

Вартість отриманих від митного брокера послуг включається до первісної вартості 

імпортованих товарів.  

02.10 Оплата постачальнику проведена з валютного рахунку (на рахунку знаходиться сума, 

яка відповідає сумі контракту). 

 

Таблиця 1.1 – Вихідні дані 

Назва показника 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сума контракту, Є 7900 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 

Оплата послуг митного брокера, 

грн. (з ПДВ) 
2400 2460 2520 2580 2640 2700 2760 2820 

Мито, % 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Задача 2 

02.10 Підприємство ТОВ «Оріон» перерахувало нерезиденту попередню оплату за товари 

з валютного рахунку (на рахунку знаходиться сума, яка відповідає сумі контракту). 

15.10 Відповідно до контракту, укладеного з підприємством-нерезидентом, ТОВ «Комета» 

ввезло в Україну товари з оформленням митної декларації (право власності на товари та ризики й 

вигоди, пов’язані з правом власності на придбані товари, перейшли до покупця в день оформлення 

митної декларації). 

При оформленні сплачено мито та ПДВ. 

Підприємство при ввезенні товарів сплатило і отримало послуги митного брокера 

(вартість цих послуг включається до первісної вартості імпортованих товарів).  

 

Таблиця 2.1 – Вихідні дані 

Назва показника 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сума контракту, $ 10500 10000 9500 9000 8500 8000 7500 7000 

Оплата послуг митного брокера, 

грн. (з ПДВ) 
1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 

Мито, % 9 8 7 6 5 10 11 12 



Інструкція для виконання практичної роботи №3 
 

Тема: ОБЛІК ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 
 

Мета. Оволодіти знаннями відображення в бухгалтерському та податковому обліку 

господарських операцій щодо експорту. Сформувати уміння здійснювати розрахунок курсових 

різниць, фінансових результатів та відображати їх в обліку. 
 

Хід роботи 

1 Обрати варіант виконання практичної роботи відповідно до порядкового номеру в 

навчальному журналі (таблиця 1). 

2 На основі цих даних необхідно: скласти журнал реєстрації господарських операцій 

підприємства; здійснити необхідні розрахунки; визначити фінансовий результат від експортних 

операцій, відобразити на рахунках бухгалтерського обліку. 
 

Перелік господарських операцій 

Задача 1 

28.09 ТОВ «Зоряна» сплатило аванс за послуги митного брокера, пов’язані з експортом 

товарів. Внесена плата за митне оформлення товарів поза місцем розташування митних органів. 

29.09 Відповідно до контракту, укладеного з підприємством-нерезидентом, ТОВ «Зоряна» 

експортує з України товари. Балансова вартість цих товарів, відображена у бухгалтерському 

обліку продавця. Право власності на товари та ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на 

придбані товари, перейшли до покупця в день оформлення митної декларації. 

03.10 Від покупця надійшла оплата за раніше отримані товари (вся сума, визначена 

контрактом). Сума зарахована на валютний рахунок  ТОВ «Зоряна». 
 

Таблиця 1.1 – Вихідні дані 

Назва показника 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сума контракту, Є 30 000 29000 28000 27000 26000 25000 24000 23000 

Балансова вартість товарів, 

грн. 
625000 610000 575000 550000 525000 510000 485000 472500 

Оплата послуг митного 

брокера, грн. (з ПДВ) 
2160 2100 2040 1980 1920 1860 1830 1800 

Плата за митне оформ-

лення товарів поза місцем 

розташування митних 

органів, грн. 

1120 1140 1160 1180 2220 2240 2250 2260 

 

Задача 2 

28.09 Відповідно до контракту, укладеного з підприємством-нерезидентом, ТОВ 

«Матриця» отримав попередню оплату за товари(вся сума, визначена контрактом). 

02.10 ТОВ «Зоряна» сплатило аванс за послуги митного брокера, пов’язані з експортом 

товарів. Внесена плата за митне оформлення товарів поза місцем розташування митних органів. 

03.10 Відповідно до контракту, укладеного з підприємством-нерезидентом, ТОВ «Зоряна» 

експортує з України товари. Балансова вартість цих товарів, відображена у бухгалтерському 

обліку продавця. Право власності на товари та ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на 

придбані товари, перейшли до покупця в день оформлення митної декларації. 
 

Таблиця 2.1 – Вихідні дані 

Назва показника 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сума контракту, $ 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 

Балансова вартість товарів, грн. 452000 475000 425000 445000 455000 475000 492000 402000 

Оплата послуг митного 

брокера, грн. (з ПДВ) 
2220 2280 2340 2400 2460 2520 2580 2640 

Плата за митне оформлення 

товарів поза місцем розташу-

вання митних органів, грн. 

1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 



Інструкція для виконання практичної роботи №4 

 

Тема: ОБЛІК ВІДРЯДЖЕНЬ ЗА КОРДОН 
 

Мета. Оволодіти знаннями відображення в бухгалтерському та податковому обліку 

господарських операцій щодо відряджень за кордон. Сформувати уміння здійснювати розрахунок 

витрат на відрядження,  курсових різниць, фінансових результатів та відображати їх в обліку. 
 

Хід роботи 
 

1 Обрати варіант виконання практичної роботи відповідно до порядкового номеру в 

навчальному журналі (таблиця 1). 

2 На основі цих даних необхідно:  

- розрахувати суму авансу на службове відрядження; 

- провести розрахунки з працівником після відрядження; 

- скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства. 

 

Таблиця 1 – Облік відряджень 

№ 

п\п 

Прізвище, 

ім’я по 

батькові 

Термін 

відряд-

ження 

З них 

Посада 

Витрати на відрядження, $ 

Переїзд в 

межах 

України 

Перебу-

вання за 

кордоном 

Оплата 

за 

проїзд 

Оплата за 

прожи-

вання 

(за день) 

Віза 

1 

Петров 

Семен 

Семенович 

02.11 –  

06.11 

02.11 

06.11 

03.11-

05.11 директор 206+n 230+n - 

2 
Іванов Іван 

Іванович 

02.11– 

05.11 

- 02.11–  

05.11 

заступник 

директора 
330+2n 195+2n 25+n 

3 

Самійленко 

Петро 

Іванович 

02.11 – 

03.11 

- 
02.11 – 

03.11 

зав.відділом 

реклами  
420+3n 194+3n 30+ n 

4 

Саєнко 

Лідія 

Іванівна 

03.11 – 

05.11 

- 
03.11 – 

05.11 

начальник 

цеху 
170+4n 188+2n 40+ n 

5 

Назаров 

Юрій 

Остапович 

03.11 – 

07.11 

03.11 

07.11 

04.11-

067.11 
головний 

бухгалтер 
180+n 152+3n - 

6 

Максимова 

Марія 

Іванівна 

04.11 – 

07.11 

04.11 
04.11 – 

07.11 
 маркетолог 200+2n 280+n - 

7 

Джамалов 

Ігор 

Едуардович 

05.11– 

08.11 

- 
05.11–  

08.11 
технолог 414+3n 200+n - 

 

Аванс видано в день, попередній перед відрядженням.  Подання авансового звіту на 

наступний після відрядження день. 

 

Встановити добові:  

- для відряджень по Україні – 400 грн. за кожен календарний день такого відрядження; 

- для відряджень за кордон - 50 євро за кожен календарний день такого відрядження за 

офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий 

день. 

 

 

 



Інструкція для виконання практичної роботи №5 

 

Тема: ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 
 

Мета. Оволодіти знаннями відображення в бухгалтерському та податковому обліку 

господарських операцій щодо кредитів в іноземній валюті. Сформувати уміння здійснювати 

розрахунок курсових різниць, фінансових результатів та відображати їх в обліку. 
 

Хід роботи 
 

1 Обрати варіант виконання практичної роботи відповідно до порядкового номеру в 

навчальному журналі (таблиця 1). 

2 На основі цих даних необхідно:  

- скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства;  

- здійснити необхідні розрахунки. 

 

Перелік господарських операцій 

Задача1 

29.02  Підприємство для фінансування зовнішньоекономічної діяльності отримала кредит 

терміном на 6 місяців. 

Нарахування процентів здійснюється щоквартально. Погашення відсотків здійснюється 

протягом 20 днів після закінчення кварталу. Погашення основної суми кредиту здійснюється 

наприкінці дії договору. 

31.03  Нараховані проценти за березень 

15.04  Сплачені проценти за попередній квартал 

30.06  Нараховані проценти за квітень – червень 

06.07  Сплачені проценти за попередній квартал 

31.08  Погашена основна сума кредиту 

31.08  Нараховані та сплачені проценти за липень – серпень 

 

Таблиця 1.1 – Вихідні дані 

Назва показника 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сума кредиту, Є 7900 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 

Ставка за кредит, % 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Задача 2 

30.06  Підприємство для фінансування зовнішньоекономічної діяльності отримала кредит 

терміном на 4 місяці.  

Нарахування процентів здійснюється щомісячно. Погашення відсотків здійснюється 

протягом 10 днів після закінчення місяцю. Погашення основної суми кредиту здійснюється 

наприкінці дії договору. 

31.07  Нараховані проценти за липень 

05.08  Сплачені проценти за липень 

31.08  Нараховані проценти за серпень 

06.09  Сплачені проценти за серпень  

30.09  Нараховані проценти за вересень 

07.10 Сплачені проценти за вересень 

31.10  Погашена основна сума кредиту 

31.10  Нараховані та сплачені проценти за жовтень 

 

Таблиця 2.1 – Вихідні дані 

Назва показника 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сума кредиту, $ 10500 10000 9500 9000 8500 8000 7500 7000 

Ставка за кредит, % 19 18 17 16 25 10 11 12 

 


