
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності  

Дисципліна вільного вибору студента 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть 

суб'єктiв господарювання. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Метою дисципліни є надання студентам грунтовних теоретичних знань та 

практичних навиків з облiку та оподаткування зовнiшньоекономiчної дiяльностi 

підприємства. 

 

Основні завдання 
 

Завданнями дисциплни є: вивчення методів і технології обліку 

найпоширеніших фінансових та господарських операцій, що застосовуються у 

зовнішньоекономічних відносинах суб'єктів господарювання України з іноземними 

контрагентами; набуття вмінь документального забезпечення та відображення 

зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку та 

оподаткування. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

підготовки бакалаврів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Політична 

економія», «Мікроекономіка», «Бухгалтерський облік», «Фінансова діяльність 

суб’єктів господарювання», «Зовнішньоекономічна діяльність».   

 

Вимоги до знань і умінь: 
 

Вивчення навчальної дисципліни «Облік і оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності» передбачає досягнення такого кваліфікаційного 

рівня підготовки бакалавра, за якого він повинен: 

а) знати: 

− об'єкти, цілі і задачі обліку і оподаткування операцій у зовнішньоекономічній 

діяльності; 

− основні законодавчі та нормативні акти, якими регламентується питання 

обліку і оподаткування операцій у зовнішньоекономічній діяльності; 

− умови підготовки та укладання зовнішньоторговельних контрактів; 

− особливості обліку і оподаткування валютних, експортних та імпортних 

операцій у зовнішньоекономічній діяльності; 

− поняття комісійних та консигнаційних операцій; 



− особливості оподаткування окремих груп платників податків 

зовнішньоекономічної діяльності. 

б) уміти: 

− визначати суб'єкти та об'єкти зовнішньоекономічної діяльності; 

− використовувати та працювати із законодавчими та нормативними актами, 

які регламентують порядок ведення обліку і оподаткування зовнішньоекономічної 

діяльності; 

− відображати в обліку купівлю та продаж безготівкової іноземної валюти, 

надання та отримання кредитів в іноземній валюті; 

− проводити нарахування основних видів податків при зовнішньоекономічній 

діяльності; 

− здійснювати синтетичний та аналітичний облік імпортних та експортних 

операцій; 

− відображати в обліку комісійні і консигнаційні операції та операції з 

давальницькою сировиною; 

− складати  податкову та інші форми звітності при зовнішньоекономічній 

діяльності. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Предмет та об’єкти обліку зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 2. Облік і оподаткування валютних операцій 

Тема 3. Облік і оподаткування експортних операцій 

Тема 4. Облік і оподаткування імпортних операцій 

Тема 5. Облік і оподаткування бартерних операцій  

Тема 6. Облік і оподаткування операцій з давальницькою сировиною 

Тема 7. Облік і оподаткування розрахункових операцій 

Тема 8. Звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 
 

 

 Кафедра: кафедра обліку і аудиту 

 Мова викладання: українська 

 Форми організації навчального процесу: лекції, семінарські та 

практичні заняття 

 Форма підсумкового контролю: залік 

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес: к.е.н., доцент 

Лобода Н.О. 
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