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Загальні положення 
 

Комплексні економічні перетворення, що відбуваються 
сьогодні в Україні, мають на меті не лише виробити моделі та 
механізми побудови послідовної реалізації сучасних економічних 
відносин, але й поступову інтеграцію українських підприємств у 
міжнародні економічні зв’язки, з одного боку, і залучення 
іноземних підприємств до діяльності в Україну з іншого. 

Ефективність господарської діяльності, як вітчизняних так і 
іноземних підприємств у рамках правової системи конкретної 
держави визначається ступенем досконалості охоплення сфер 
регулювання і ліберальності її законодавства. 

Знання бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних 
операцій дозволить правильно відображати всі 
зовнішньоекономічні операції, складати звітність, контролювати 
витрати і прибуток. 

Достовірна інформація, за даними бухгалтерського обліку, 
необхідна не тільки керівникам підприємства для своєчасного 
приймання грамотних фінансово-економічних рішень, а й для 
зовнішніх інвесторів. 

Робочий зошит для виконання практичних і самостійних робіт 
з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» 
здобувачами вищої освіти денної форми навчання спеціальності 
8.05060901 «Облік і аудит» є необхідним доповненням до курсу 
лекцій «Облік зовнішньоекономічної діяльності».  

Метою робочого зошита є формування системи знань з теорії 
та практики ведення бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних 
операцій на підприємствах України. Виконання завдань базується 
на матеріалах лекційного курсу з обліку зовнішньоекономічної 
діяльності, який начитується студентам на 6 курсі, а також на 
вивченні рекомендованих навчально-методичних матеріалів. 

Робочий зошит відповідає вимогам освітньо-професійної 
програми підготовки фахівців у галузі знань 0305 – Економіка і 
підприємництво (затверджена наказом Міністерства освіти і науки 
України від 04.07.2013р. № 895), освітньо-професійній програмі 
підготовки магістрів, освітньо-науковій програмі підготовки 
магістрів, затверджених на вченій раді обліково-фінансового 
факультету від 22.04.2015 року (протокол № 8). 
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Модуль 1 
Державне регулювання та інвестиційні операції в обліку 

зовнішньоекономічної діяльності 
 
Тема 1. Предмет, завдання і зміст дисципліни «Облік 

зовнішньоекономічної діяльності. 
Заняття 1. Загальнотеоретичні і специфічні основи обліку 

зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД). 
Мета – засвоїти основні поняття зовнішньоекономічної діяльності її 

види, систему регулювання, правові основи ведення обліку 
зовнішньоекономічної діяльності.  

 

Завдання 1.1. Знайти відповідне визначення для кожного наведеного 
терміну. 

Термін Визначення 
_(1) Зовнішньо-

економічна діяльність 
А. Сукупність всіх зв'язків між країнами у сфері економіки 

_(7) Зовнішньо-
торговельна операція 

Б. Продаж іноземному контрагенту товару з вивезенням його 
за кордон 

_(2) Зовнішньо-
економічні зв'язки 

В. Комплекс дій контрагентів різних країн, що спрямовані на 
здійснення торгового обміну, забезпечують такий обмін та є 
структурними ланками системи зовнішньоекономічних 
зв'язків 

_(3) Експорт 
Г. Продаж раніше імпортованого без доробки товару за 
кордон 

_(4) Імпорт 

Д. Діяльність суб'єктів господарської діяльності України та 
іноземних суб'єктів господарської діяльності, яка побудована 
на взаємовідносинах між ними, є сукупністю виробничо-
господарських, організаційно-економічних та комерційних 
функцій, які забезпечують обмін продукцією в матеріально-
речовій формі, та має місце як на території України, так і за її 
межами. 

_(5) Реекспорт 
Е. Придбання раніше експортованого без доробки товару із 
ввезенням з-за кордону 

_(6) Реімпорт 
Є. Придбання в іноземного контрагента товару із ввезенням 
його з-за кордону 

 

Завдання 1.2. Знайти відповідне визначення для кожного наведеного 
терміну. 

Термін Визначення 

_(1) Агент 
А. Посередник, який сприяє здійсненню різних угод між 
зацікавленими сторонами-клієнтами за їх дорученням та за їх рахунок 

_(2) Брокер 
Б. Особа, яка професійно займається посередництвом у сфері купівлі 
та продажу товарів, цінних паперів, страхування 

_(3) Дилер 
В. Збутовий торговий посередник, який укладає з фірмою-виробником 
агентську угоду на право продажу продукції на певній території 
протягом узгодженого терміну 
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_(4) Повірений 

(торговий) 
агент 

Г. Фізична або юридична особа, яка від свого імені та за свій рахунок 
перепродає товари 

_(5) Маклер 
Д. Посередник, який представляє інтереси довірителя на певному 
ринку за узгодженою номенклатурою товарів 

_(6) 
Дистриб'ютор 

Е. Посередник, що діє від імені і за рахунок довірителя 

 

Завдання 1.3. Користуючись даними для виконання необхідно, 
згрупувати завдання бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної 
діяльності в таблиці наступної форми: 

Дані для виконання: 
1) автоматизоване формування первинних документів, облікових 

регістрів та форм звітності; 
2) визначення цінових компонентів при обчисленні вартості продукції; 
3) використання в практичній діяльності підприємства національного 

Плану рахунків бухгалтерського обліку; 
4) використання національних облікових регістрів; 
5) достовірне відображення інформації в первинних документів; 
6) організація матеріальної відповідальності; 
7) раціональна побудова облікових регістрів; 
8) розподіл функціональних обов’язків працівників бухгалтерії. 
 

Завдання бухгалтерського 
обліку 

Зміст завдань бухгалтерського обліку 

Методологічного характеру  

Методичного характеру  

Організаційного характеру  

Технічного забезпечення  

 
Завдання 1.4. Необхідно у вільному стовпчику таблиці зазначити орган 

державного регулювання, до сфери якого належать наведені функції. 
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Функція 
Орган державного 

регулювання 

Створення законодавчої бази у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності 

 

Забезпечує складання платіжного балансу, зведеного 
валютного плану України 

 

Розгляд, затвердження та зміна структури органів 
державного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності 

 

Укладання і ратифікація міжнародних договорів  

Затвердження та зміна структури органів державного 
регулювання 

 

Затвердження головних напрямків 
зовнішньоекономічної діяльності 

 

Координація зовнішньоекономічних зв’язків  

Ведення переговорів та укладання міжнародних 
договорів 

 

Реалізація валютної політики держави  

Регулювання курсу національної валюти  

Облік та розрахунки по одержаних державних 
кредитах і позиках 

 

Здійснює контроль за додержанням суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності законодавства про 
захист економічної конкуренції 

 

Зберігання та використання золотовалютного резерву 
України 

 

Видача ліцензій на здійснення комерційними банками 
операцій в іноземній валюті 

 

Забезпечення проведення єдиної зовнішньоекономічної 
політики 

 

Здійснення контролю за державними суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності 

 

Приймає рішення про порушення і проведення 
антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних 
розслідувань та застосування відповідно 
антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних 
заходів 

 

Здійснення митного контролю на території України  

Здійснює контроль за додержанням суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності законодавства про 
захист економічної конкуренції. 

 

Затвердження нормативних актів з питань митної 
політики держави 

 

Контролює функціонування суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності на регіональному 
рівні 
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Завдання 1.5. Необхідно визначити, до якого виду посередників 
відносяться наведені нижче послуги та пояснити свій вибір. 

Дані для виконання: 
ТОВ «Полісся» має намір здійснити експортну поставку через 

посередника: 
а) від свого імені та за свій рахунок;  
б) від імені та за рахунок посередника.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Завдання 1.6. Необхідно визначити, чи буде проведене митне 

оформлення експортної продукції на підставі наданих документів та 
обґрунтувати свою відповідь. 

Дані для виконання: 
ТОВ «Полісся» зареєстроване в регіональному відділенні 

Житомирської митниці, де зберігається примірник Облікової картки суб’єкта 
зовнішньоекономічної діяльності. В січні поточного року ТОВ «Полісся» 
придбало продукцію у Львові. Ця продукція призначена для експорту в 
Польщу. З цією метою в регіональну митницю м. Львова було надано копію 
облікової картки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Питання для перевірки знань студентів: 
1. Перерахуйте основні форми зв'язків у зовнішньоекономічній 

діяльності. 
2. Перерахуйте основні види зовнішньоторговельних операцій. 
3. Хто є резидентом та нерезидентом України? 
4. Охарактеризуйте законодавчі та нормативні акти, що регулюють 

зовнішньоекономічну діяльність в Україні. 
5. Які господарські операції відносяться до торгово-посередницьких? 
6. Які заходи валютного регулювання вживаються щодо підприємств та 

організацій, що функціонують в Україні ? 
7. Яким чином здійснюється розподіл посередників у 



 8

зовнішньоекономічній діяльності? 
8. Перелічити основні способи винагороди посередників за їхні 

послуги. 
9. Дати коротку характеристику функціональним обов'язкам агента, 

брокера маклера, дистриб'ютора та дилера. 
10. Якими державними органами регулюється зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства? 
11. На які підприємства поширюється дія П(С)БО 21 «Вплив змін 

валютних курсів»? 
12. Який порядок оформлення суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності в митних органах? 
 

Тема 2. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення 
інформації в системі бухгалтерського обліку. 

Заняття 2. Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському 
обліку. 

Мета – вивчити умови зовнішньоекономічних контрактів, розглянути 
основні види контрактів на постачання товарів, надання послуг.  

 
Завдання 2.1. Знайти відповідне визначення для кожного наведеного 

терміну 
Термін Визначення 

__(1) Оферта 

(А) Комплексне (інтегроване) поняття, що включає в себе і 
угоду про виникнення договірного зобов'язання, і форму, яку 
воно приймає, і, нарешті, саме договірне зобов'язання, аж до 
моменту його зникнення 

__(2) Форс-мажорні 
обставини 

(Б) Згода адресата, дана у встановлений строк, укласти договір 
на умовах, запропонованих оферентом 

__(3) Дериватив 

(В) Стандартний документ, що засвідчує право або 
зобов'язання придбати або продати цінні папери, матеріальні 
або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним 
умовах у майбутньому 

__(4) Договір 
(Г) Непередбачувані та непереборні події, які тягнуть за 
особою порушення договірних зобов'язань (стихійні лиха, 
військові дії, втручання з боку влади, страйки тощо) 

__(5) Акцепт 
(Д) Пропозиція про укладання договору, що містить його 
істотні умови 

__(6) Базисні умови (Є) Вартість, зазначена в супровідних документах 

__(7) Контрактна 
вартість 

(Ж) 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 

__(8) Фактурна вартість 
(3)Базис ціни в залежності від того, чи включаються витрати 
по транспортуванню (й ін. витрати) у ціну товару чи ні. 

__(9) Демпінг 
(І)Продажна вартість експортних товарів у валюті контракту 
відповідно до базисних умов поставки 
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Завдання 2.2. Знайти відповідне визначення для кожного наведеного 
терміну. 
 

Термін Визначення 

(1) Інформаційна 
функція договору 

(А) Договір як програма поведінки сторін щодо здійснення 
господарських відносин і засіб узгодження, координації їх дій 
відповідно до економічних інтересів і намірів. 

(2) Гарантійна 
функція договору 

(Б) Договір є правовою формою відносин, тобто формою, в межах 
якої забезпечується примусове виконання зобов'язань сторін 
шляхом використання майнових санкцій, засобів оперативного 
впливу 

(3) Правозахисна 
функція договору 

(В) Полягає в тому, що договір є актом прояву ініціативи та 
узгодженої волі сторін врегулювати певні відносини 

(4) Ініціативна 
функція договору 

(Г) Лише завдяки договору включаються в дію такі правові 
гарантії виконання договірних зобов'язань, як неустойка, 
завдаток, застава тощо 

(5) Програмно-
координаційна 

функція договору 

(Д) Договір завдяки формальній визначеності його умов включає 
в себе інформацію про правове становище сторін у договорі, яка 
необхідна сторонам, у відповідних випадках - юрисдикційним 
органам, третім особам 

 

Завдання 2.3. Знайти відповідне визначення для кожного наведеного 
терміну. 

      Термін                       Визначення 

(1) DAT (А) Франко-завод 
(2) CFR (Б) Франко-перевізник 
(3) DAP (В) Вартість та фрахт 
(4) FOB (Г) Поставлено на термінал 
(5) CPT (Д) Франко вздовж борта судна 
(6) DDP (Ж) Вартість, страхування та фрахт 
(7) CIF (3) Перевезення оплачено до... 
(8) FAS (К) Франко-борт 
(9) CIP (Л) Поставлено в пункт 
(10) FCA (М) Перевезення і страхування оплачені до.... 
(11) EXW (Н) Поставлено, мито сплачено 

 
Завдання 2.4. Для укладання зовнішньоекономічної угоди з 

американською фірмою «LTD» необхідно визначити найбільш вигідний 
варіант базисних умов постачання (ЕХW, CIF, FAS, DDU) і розрахувати 
конкретну вартість експорту. 

Дані для розрахунку: 
- собівартість товарної продукції — 30 000 грн; 
- страхові витрати — 4200 грн; 
- витрати на пакування — 2100 грн; 
- транспортні витрати в межах України — 8000 грн; 
- транспортні витрати за межами України — 2200 $; 
- вантажні роботи на митниці ст. Чоп — 12000 грн; 
- розвантажувальні роботи у нерезидента — 1000 $; 
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- мито — 10% від контрактної вартості товарної продукції; 
- митний збір — 235 грн. 
При розрахунку застосовується середній курс НБУ — 22,83 грн/$. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Завдання 2.5. Необхідно визначити, чи всі умови форс-мажору 

зазначені в контракті, а якщо ні, то доповнити їх.  
Дані для виконання: 
Контракт № 10/7 

м. Львів 12 лютого 2015р. 
ТОВ «Полісся» (Україна), надалі – Продавець, в особі директора 

Астахова Анатолія Володимировича, що діє на підставі Статуту, з однієї 
сторони, та ТОВ «Аквамарин» (Росія), надалі – Покупець, в особі 
генерального директора Сундукова Юрія Сергійовича, що діє на підставі 
Статуту, з іншої сторони, уклали цей Контракт про нижченаведене: 

1. Предмет контракту 
Продавець зобов'язується поставити Покупцю, а Покупець 

зобов'язується прийняти та оплатити товар - фарфорові самовари «Москва» - 
в кількості 100 шт. за ціною 50 дол. США за шт. 

... 
7. Форс-мажор 
Ніяка відповідальність не може мати місце за невиконання будь-якого з 

положень даного Контракту, якщо це невиконання було залежне від 
обставин, що знаходяться поза сферою контролю сторони, що не виконує 
зобов'язання, подібних стихійному лиху та прийняттю законодавчих актів, 
що ускладнюють або роблять неможливим виконання зобов'язань на період, 
що починається з моменту оголошення сторони, що не виконує зобов'язань 
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про форс-мажор, та що закінчується, коли закінчується форс-мажор. 
Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Завдання 2.6. ТОВ «Аура», далі – «Продавець», Україна, в особі 

Олександра Іваненка, генерального директора, який діє на підставі Статуту 
Товариства, з однієї сторони , та компанія «B GmbH», далі «Покупець», 
Німеччина, в особі Герхарда Штеллера, директора, який діє на основі 
Статуту компанії, з другої сторони, які надалі разом названі «сторони», а 
окремо – «сторона», уклали даний Договір купівлі продажу про таке. 

Продавець зобов’язується передати у власність Покупця, а Покупець 
зобов’язується прийняти та своєчасно оплатити керамічні вироби (далі – 
«Товар»), які поставляються окремими партіями впродовж терміну дії даного 
Договору відповідно до погоджених сторонами та зазначених у 
специфікаціях асортименту, кількості та цін на умовах, передбачених даним 
Договором.  

Кількість Товару, яка поставляється за даним Договором, вимірюється 
в штуках та зазначається в специфікаціях на кожну окрему партію Товару, які 
є невід’ємною частиною даного Договору. Загальна кількість Товару, який 
буде поставлено за даним Договором, становить 200000 шт. 

Якість Товару, що є предметом даного Договору, повинна відповідати 
державним стандартам України, технічним умовам та іншим вимогам 
законодавства, які ставляться до Товару. Якість Товару має бути 
підтверджена сертифікатом якості виробника. 

Поставка Товару за даним Договором здійснюється вантажним 
транспортом на умовах СІР (Кравець) відповідно до Правил інтерпретації 
комерційних термінів Інкотермс-2010. Поставка Товару здійснюється 
протягом 15 календарних днів з моменту надходження коштів на банківський 
рахунок Продавця. Моментом здійснення поставки вважається дата, 
поставлена митними органами України на експортній митній декларації. 
Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця в момент 
здійснення поставки.  

Покупець сплачує Продавцю вартість кожної партії Товару, 
передбачену відповідною Специфікацією, підписаною сторонами, протягом 
трьох робочих днів із моменту підписання такої Специфікації, авансовим 
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платежем шляхом банківського переказу в євро на банківський рахунок 
Продавця. Кожна сторона самостійно оплачує послуги та комісійні виплати 
свого банку. 

Покупець приймає Товар за кількістю протягом 2-х робочих днів після 
отримання транспортної накладної від перевізника на митному складі 
відповідно до умов поставки. Приймання Товару за кількістю здійснюється 
шляхом порівняння даних у товарній накладній та в рахунку-фактурі, за 
фактично наявною кількістю. 

Упаковка Товару повинна відповідати вимогам та нормам, які існують 
у законодавстві Німеччини, а також гармонізованим стандартом ЄС. На 
упаковку кожної одиниці Товару повинно бути нанесено маркування 
німецькою мовою із зазначенням назви продукту, переліку складників, вагу 
нетто, мінімального строку придатності, умов зберігання, країни походження 
та інших відомостей  до вимог чинного законодавства ЄС та Німеччини. 
Упаковка поверненню не підлягає. Вартість упаковки включена в ціну 
Товару. 

Відповідно до умов даного договору зазначте, які розділи договору 
були прописані, та які взагалі не обговорювалися. Відповідь обґрунтувати. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Завдання 2.7. Необхідно: 
 зазначити, які помилки були допущені сторонами в пункті 10 

контракту при його укладанні. 
Дані для виконання: 
Контракт № 14-1/98 був підписаний 20-го лютого п.р. в м. Житомирі 

між ТОВ «Полісся» (продавець, Україна), в особі директора 
Астахова Анатолія Володимировича та фірмою «Інтеграл-С» (покупець, 
Бразилія) в особі генерального директора Раміроса Санчо. Предметом 
Контракту є фарфоровий посуд. 

10. Інші умови 
Цей Контракт вступає в силу після його підписання сторонами. Цей 
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Контракт складений в 2-х примірниках на українській мові. Цей Контракт 
діє протягом календарного року з моменту його підписання сторонами. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Питання для перевірки знань студентів: 
1. Яким нормативним документом регулюється порядок укладання 

зовнішньоекономічних договорів? 
2. З яких етапів складається підготовка до складання угоди з 

контрагентом? 
3. Фактори, які необхідно вивчати під час складання 

зовнішньоекономічного контракту. 
4. Основні умови зовнішньоекономічного контракту. 
5. Поняття та функції договору. 
6. Типова форма зовнішньоекономічного контракту. 
7. Роль базисних умов поставок при складанні договорів (контрактів). 
8. Які умови реєстрації договорів? 
9. Вимоги до бартерних контрактів. 
10. Вимоги до контрактів на переробку давальницької сировини. 
11. Зміст комісійних контрактів, їх особливість. 
12. Зміст консигнаційних контрактів, їх особливість. 
13. В якій валюті проводяться розрахунки по зовнішньоекономічних 

договорах? 
14. Яким чином договори відображаються в бухгалтерському обліку? 
 

 
Модуль 2 

Інвестиційні операції в обліку зовнішньоекономічної діяльності 
 
Тема 3-4. Облік інвестиційних та валютно-фінансових операцій 
Заняття 3. Особливості обліку інвестиційних операцій. 
Мета – вивчити облік господарських операцій з поточними 

фінансовими інвестиціями  
 
Завдання 3.1. Підприємство «Ера» 02 січня 2015 року придбало 

облігації номінальною вартістю 84200 грн. за 79700 грн. Фіксована ставка 
відсотка за облігацією встановлена 9 % річних. Погашається облігація через 
5 років. Відсотки виплачуються щорічно в кінці року.  

Необхідно:  
- визначити дисконт;  
- знайти ефективну ставку відсотка;  
- розрахувати амортизацію дисконту за інвестиціями в облігації.  
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Завдання 3.2. Підприємство «Ера» 22 січня 2015 року придбало 
облігації номінальною вартістю 84200 грн. за 89450 грн. Фіксована ставка 
відсотка за облігацією встановлена 9 % річних. Погашається облігація через 
5 років. Відсотки виплачуються щорічно в кінці року.  

Необхідно:- визначити премію; - знайти ефективну ставку відсотка;   - 
розрахувати амортизацію дисконту за інвестиціями в облігації.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Завдання 3.3. Підприємство «Емма» 04 лютого 2015р. придбало 
облігації номінальною вартістю 95 700 грн. за 90 350 грн. Фіксована ставка 
відсотка за облігацію встановлена 9% річних. Погашається облігація через 
6 років. Відсотки виплачуються щорічно в кінці року. 

Необхідно: - визначити дисконт; - знайти ефективну ставку відсотка;   - 
рахувати амортизацію дисконту за інвестиціями в облігації. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Завдання 3.4. Підприємство «Ерадо» 03 березня 2015р. придбало 

облігації номінальною вартістю 75 950 грн. за 82 300 грн. Фіксована ставка 
відсотка за облігацію встановлена 8% річних. Погашається облігація через 6 
років. Відсотки виплачуються щорічно в кінці року. 

Необхідно: - визначити премію; - знайти ефективну ставку відсотка;    - 
розрахувати амортизацію премії за інвестиціями в облігації 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Питання для перевірки знань студентів: 
1. Розкрити види іноземних інвестицій ? 
2. Форми здійснення іноземних інвестицій. 
3. Державна реєстрація та контроль за здійсненням іноземних 

інвестицій. 
4. Порядок іноземного інвестування в Україну в грошовій формі. 
5. Порядок повернення іноземних інвестицій. 
6. Розкрити різницю між портфельними та прямими інвестиціями. 
7. Оцінка іноземних інвестицій. 
8. Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу. 
9. Облік інвестицій до статутного капіталу інших підприємств, 

створених за кордоном. 
10. Порядок обкладання митом та ПДВ майнових цінностей 

підприємства з іноземними інвестиціями. 
11. Облік іноземним них інвестицій коштами. 
12. Умови реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства з 

іноземними інвестиціями. 
 
Заняття 4. Особливості обліку валютно-фінансових операцій. 
 
Мета – ознайомитись з особливостями відкриття валютних рахунків, 

здійснення операцій з іноземною валютою. Вивчити відображенням в обліку 
курсових різниць. 

 
Завдання 4.1. Згідно наведеної господарської операції вказати 

кореспонденцію рахунків. 
 

№ 
п/п 

Зміст господарських операцій 
Кореспонденція 

рахунків 

дебет кредит 

1 
Нараховано комісійну винагороду банку за придбання 
іноземної валюти 

  

2 
Оприбутковано на валютний рахунок виручку від реалізації 
товарів нерезиденту 

  

3 
Оприбутковано в касу іноземну валюту для оплати витрат 
на відрядження 
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1 2 3 4 
4 Відображено втрати від купівлі валюти   

5 
Перераховано кошти підприємством для придбання 
іноземної валюти 

  

6 Відображено собівартість реалізованої іноземної валюти   

7 
Перерахована комісійна винагорода банку під час купівлі 
іноземної валюти 

  

8 
Відображено від’ємну курсову різницю під час зарахування 
валютних коштів 

  

9 
Відображено позитивну курсову різницю по дебіторській 
заборгованості 

  

10 
Нарахована пеня за несвоєчасний обов’язковий продаж 
іноземної валюти 

  

11 
Відображена позитивна курсова різниця під час змушеного 
продажу іноземної валюти банком 

  

 
Завдання 4.2. Згідно наведеної господарської операції вказати 

кореспонденцію рахунків. 
 

№ 
п/п 

Зміст господарських операцій 
Кореспонденція 

рахунків 
дебет кредит 

1 
Нараховано комісійну винагороду біржі за придбання іноземної 
валюти 

  

2 
Оприбутковано на валютний рахунок виручку від реалізації 
послуг нерезиденту 

  

3 
Видано з каси кошти підзвітній особі в рахунок витрат по 
відрядженню 

  

4 
Перераховано іноземну валюту з транзитного валютного рахунку 
на поточний валютний рахунок підприємства 

  

5 Зарахована придбана іноземна валюта   

6 
Віднесена до складу фінансових результатів комісійна 
винагорода 

  

7 
Відображено позитивну курсову різницю по фінансових 
інвестиціях на дату їх зарахування  

  

8 
Відображено від’ємну курсову різницю по дебіторській 
заборгованості 

  

9 
Відображено позитивну курсову різницю під час здійснення 
господарських операцій на валютному рахунку 

  

10 
Позитивна курсова різниця віднесена до складу фінансових 
результатів 

  

 

Завдання 4.3. Підприємство «Компас» подало заяву в банк про продаж 
15000 дол. США. Курс продажу на МВРУ 21,90 грн/$. Курс НБУ на дату 
списання коштів з валютного рахунку – 21,85 грн/$. Комісійна винагорода 
банку – 50 грн. 

Необхідно:- скласти журнал реєстрації господарських операцій;                   
- вказати первинні документи;- здійснити розрахунки. 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Завдання 4.4. Підприємством «Компас» 14.03.2015 року був 

відвантажений товар на суму 2000$. Курс НБУ на 14.03.15 р. – 21,93 грн/$. 
На дату складання балансу 31.03.15р. курс НБУ – 21,95 грн/$. 12.04.2015р. 
нерезидентом була перерахована заборгованість за відвантажений товар. 
Курс НБУ на 12.04.15 р. – 21,91 грн/$. 

Необхідно:- скласти журнал реєстрації господарських операцій;                     
- вказати первинні документи; - здійснити розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Завдання 4.5. До підприємства «Компас» 14.03.15 р. надійшов товар від 

нерезидента на суму 2000$. Курс НБУ на 14.03.15р. – 21,93 грн/$. На дату 
складання балансу 31.03.15 р. курс НБУ – 21,85 грн/$. 12.04.15 р. резидентом 
був проведений розрахунок з нерезидентом. Курс НБУ на 12.04.15 р. – 
22,07 грн/$. 

Необхідно: - скласти журнал реєстрації господарських операцій;                    
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- вказати первинні документи; - здійснити розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Завдання 4.6. Підприємством «Компас» 15.03.15 р. був перерахований 

аванс нерезиденту на суму 3000$. Курс НБУ на 14.03. – 27,93 грн/$. На дату 
складання балансу 31.03.15 р. курс НБУ – 27,95 грн/$. 18.04.15р. надійшов 
товар від нерезидента. Курс НБУ на 18.04.15р. – 28,07 грн/$. 

Необхідно: - скласти журнал реєстрації господарських операцій;                   
- вказати первинні документи; - здійснити розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Завдання 4.7. ТОВ «Флейра» одержало довгостроковий кредит на суму 

50000 дол. за курсом НБУ 22,13 грн/дол. США. У звітному кварталі було 
погашено частину кредиту в розмірі 3000 дол. Курс НБУ на момент 
погашення складав 22,12 грн/дол. США. На кінець кварталу було нараховано 
відсотки за користування кредитом – 200 дол., терміном сплати яких 
відповідно до договору є кінець кварталу. Курс НБУ на кінець кварталу – 
22,02 грн/дол. США. Відсотки фактично було сплачено в наступному 
кварталі; курс НБУ на дату їх сплати складав 22,15 грн/дол. США.  

Необхідно: - скласти журнал реєстрації господарських операцій;                      
- вказати первинні документи; - здійснити розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Завдання 4.8. ТОВ «Флора» одержало короткостроковий кредит на 

суму 10000 дол. за курсом НБУ 22,05 грн за 1 дол. США. У звітному кварталі 
було погашено частину кредиту – 1000 дол. Курс НБУ на момент погашення 
складав 22,03 грн за 1 дол. США. На кінець кварталу було нараховано та 
сплачено відсотки – 200 дол., терміном сплати яких відповідно до договору є 
кінець кварталу. Курс НБУ на кінець кварталу складав 22,07 грн за 1 дол. 
США. 

Необхідно: - скласти журнал реєстрації господарських операцій;                      
- вказати первинні документи; - здійснити розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



 21

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Завдання 4.9. У підприємства-банкрута станом на 31.12.2015 р. була 

заборгованість перед нерезидентом за імпортні товари на суму 1000 євро. 
Курс НБУ на дату складання балансу дорівнювала 21,36 грн/євро. На дату 
подання кредитором-нерезидентом заяви про грошові вимоги до боржника 
(21.01.15р.) курс НБУ складав26,89 грн/євро. 

Необхідно: - скласти журнал реєстрації господарських операцій;                      
- вказати первинні документи; - здійснити розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Питання для перевірки знань студентів:  
1. Які ви знаєте є види рахунків? 
2. Розкрити поняття монетарної та немонетарної статей. 
3. Що розуміється під валютною операцією? 
4. Поняття, порядок визначення та відображення в обліку курсових 

різниць. 
5. Що розуміється під котировкою валют? 
6. Що є об'єктом обліку курсових різниць? 
7. Які активи не підлягають перерахунку при визначенні курсових 

різниць? 
8. Як здійснюється перерахунок курсової різниці по дебіторській та 

кредиторській заборгованостях? 
9. Які документи необхідно оформляти під час купівлі іноземної 

валюти? 
10.Яких вимог необхідно дотримуватися відносно купленої іноземної 
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валюти? 
11.Які виникають витрати під час купівлі іноземної валюти? 
12.Основна схема купівлі іноземної валюти в бухгалтерському обліку. 
13.Основна схема продажу іноземної валюти в бухгалтерському обліку. 
 
Тема 5. Облік операцій на підприємствах з іноземними інвестиціями 
Заняття 5. Облік операцій на підприємствах з іноземними 

інвестиціями.  
Мета – ознайомитись з обліком на підприємствах з іноземними 

інвестиціями, звітністю представництв іноземних підприємств.  
 
Завдання 5.1. 15 вересня 2015р. засновники ТОВ «Диво» підписали 

установчий договір, відповідно до якого розмір статутного капіталу 
товариства склав 400 тис. грн. Курс НБУ на 15.09.14 р. – 23,25 грн./$. 20 
вересня 2015 р. було здійснено внески засновників. Внесок українського 
засновника – 51 250 грн, внесок іноземного засновника – 15 тис. дол. США. 
Іноземний засновник вніс кошти на валютний рахунок підприємства в сумі 
10 тис. дол. США та автомобіль, вартість якого оцінена в 5 тис. дол. США. 
Курс НБУ на 20.09.14 р. – 23,26 грн./$. 

Необхідно: - скласти журнал реєстрації господарських операцій;   - 
вказати первинні документи; - здійснити розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Завдання 5.2. Юридична особа – нерезидент Imex S.A. Є засновником 
ТОВ «Імекс», володіє 100 % статутного капіталу товариства, розмір якого 
становить 50 000 дол. США. Відповідно до установчих документів внеском 
до статутного капіталу є промислове обладнання. Після державної 
реєстрації ТОВ «Імекс» було зареєстроване платником ПДВ. 

Курс НБУ на дату підписання установчих документів (01.02.2015р.) – 
12 грн. за 1 дол. США. на момент митного оформлення (01.03.2015р.) курс 
НБУ становив 12,01 грн. за 1 дол. США. Обладнання підлягає обкладенню 
ввізним митом за ставкою 15 %. На суму мита підприємство імітує простий 
вексель зі строком погашення 30 календарних днів. Проведено державну 
реєстрацію іноземної інвестиції, за яку сплачено 340 грн. Після державної 
реєстрації вексель погашено. 

Необхідно: 
- скласти журнал реєстрації господарських операцій; - вказати 

первинні документи; - здійснити розрахунки. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Завдання 5.3. Українське підприємство відповідно до ліцензійного 

договору сплачує нерезиденту – виробнику імпортованих товарів (Мексика) 
роялті – 1000 дол. США за користування торговою маркою при реалізації 
таких товарів, а також винагороду (не роялті за призначенням) у розмірі 500 
дол. США за користування бухгалтерською комп’ютерною програмою. На 
дату підписання акта курс НБУ становить 23,67 грн/дол. США. На дату 
перерахування коштів нерезиденту курс НБУ дорівнює 22,91 грн/дол. США. 
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Згідно із ч. 2 ст. 12 Конвенції між Урядом України та Урядом Мексиканських 
Сполучених Штатів про уникнення подвійного оподаткування та запобігання 
податковим ухиленням стосовно податків на доходи нерезидента не повинен 
перевищувати 10 % загальної суми роялті. Нерезидент надав довідку про 
підтвердження статусу резидента Мексики. 

Необхідно: - скласти журнал реєстрації господарських операцій;   - 
вказати первинні документи; - здійснити розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Завдання 5.4. Учасники підприємства (платник єдиного податку) 

вирішили розподілити прибуток за 2015 рік та виплатити дивіденди двом 
учасникам фізособам на загальну суму 50 тис грн. (по 25 тис грн. кожному). 

Необхідно: - скласти журнал реєстрації господарських операцій;   - 
вказати первинні документи; - здійснити розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Питання для перевірки знань студентів:  
1. Який склад фінансової звітності суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності – юридичних осіб України: квартальної, річної? 
2. Яким чином складається консолідована фінансова звітність 

господарських одиниць за межами України? 
3. Якими П(С)БО регулюється порядок складання консолідованої 

фінансової звітності господарських одиниць за межами України? 
4. Коли підприємство буде називатись «Підприємство з іноземними 

інвестиціями»? 
5. Яке П(С)БО регламентує зміст та порядок складання фінансової 

звітності представництв іноземних підприємств? 
6. Який склад звітності представництв іноземних підприємств? 
7. В яких випадках складається Декларація про валютні цінності, 

доходи та майно, що знаходяться за межами України, та яку інформацію вона 
містить? 

 
 

Модуль 3 
Відображення експортно-імпортних операцій у системі рахунків 

бухгалтерського обліку 
 
Тема 6. Облік операцій з експорту 
Заняття 6-7. Облік експортних операцій. 
 
Мета – засвоїти види митних платежів та зборів, їх розрахунок, облік, 

документальне оформлення. Вивчити порядок митного оформлення 
експортних поставок та їх відображення в бухгалтерському обліку. 

 
Завдання 6.1. Знайти відповідне визначення для кожного наведеного 

терміну. 
Термін Визначення 

(1) Знижки («сконто») 
(А) Знижка за оборот, надається продавцем своїм постійним 
агентам за реалізацію визначеної кількості виробів 

(2) Прогресивна (оптова) 
знижка 

(Б) Надаються продавцями своїм постійним представникам та 
посередникам 

(3) Загальна (проста) знижка (В) Знижки при розрахунках наявними грошовими коштами 

(4) Сезонні знижки (Г) Нараховується з прейскурантної чи довідкової ціни 

(5) Спеціальні знижки 
(Д) Застосовуються під час продажу товару поза сезоном. їх 
розмір залежить від характеру товару 

(6) Дилерські знижки 
(Ж) Знижка за кількість (застосовується до серійних 
замовлень виробів, до яких експортери виявляють великий 
інтерес) 

(7) Бонусна знижка 
(3) Надаються привілейованим покупцям, у замовленнях яких 
найбільш зацікавлений продавець 
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Завдання 6.2. Знайти відповідне визначення для кожного наведеного 

терміну  
Термін� Визначення� � (1) 

Мито    � (А) Зведення ставок 
мита, що застосовуються до 
товарів, які переміщуються 
через митний кордон та 
систематизація відповідно до 
товарної номенклатури 
ЗЕД� � (2) Митний збір� (Б) 
Єдиний розмір ставки для 
кожного товару, незалежно від 
країни� � (3) Митний 
тариф� (В) Установлення двох 
або більш ставок по кожному 
товару� � (4) Митний тариф 
простий� (Г) Систематизоване 
зведення ставок мита, які 
застосовуються до товарів, що 
перетинають митний 
кордон� � (5) Митний тариф 
складний� (Д) Обов'язковий 
внесок, який стягується 
митними органами України 
при ввезенні товарів на митну 
територію країни або 
вивезенні товару з цієї 
території та який є невід'ємною 
умовою такого ввезення та 
вивезення� �  

Визначення� � (1) Мито    
� (А) Зведення ставок мита, 
що застосовуються до товарів, 
які переміщуються через 
митний кордон та 
систематизація відповідно до 
товарної номенклатури 
ЗЕД� � (2) Митний збір� (Б) 
Єдиний розмір ставки для 
кожного товару, незалежно від 
країни� � (3) Митний 
тариф� (В) Установлення двох 
або більш ставок по кожному 
товару� � (4) Митний тариф 
простий� (Г) Систематизоване 
зведення ставок мита, які 
застосовуються до товарів, що 
перетинають митний 
кордон� � (5) Митний тариф 
складний� (Д) Обов'язковий 
внесок, який стягується 
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митними органами України 
при ввезенні товарів на митну 
територію країни або 
вивезенні товару з цієї 
території та який є невід'ємною 
умовою такого ввезення та 
вивезення� �  
� (1) Мито    � (А) Зведення 
ставок мита, що 
застосовуються до товарів, які 
переміщуються через митний 
кордон та систематизація 
відповідно до товарної 
номенклатури ЗЕД� � (2) 
Митний збір� (Б) Єдиний 
розмір ставки для кожного 
товару, незалежно від 
країни� � (3) Митний 
тариф� (В) Установлення двох 
або більш ставок по кожному 
товару� � (4) Митний тариф 
простий� (Г) Систематизоване 
зведення ставок мита, які 
застосовуються до товарів, що 
перетинають митний 
кордон� � (5) Митний тариф 
складний� (Д) Обов'язковий 
внесок, який стягується 
митними органами України 
при ввезенні товарів на митну 
територію країни або 
вивезенні товару з цієї 
території та який є невід'ємною 
умовою такого ввезення та 
вивезення� �  
(1) Мито    � (А) Зведення 
ставок мита, що 
застосовуються до товарів, які 
переміщуються через митний 
кордон та систематизація 
відповідно до товарної 
номенклатури ЗЕД� � (2) 
Митний збір� (Б) Єдиний 
розмір ставки для кожного 
товару, незалежно від 
країни� � (3) Митний 
тариф� (В) Установлення двох 
або більш ставок по кожному 
товару� � (4) Митний тариф 
простий� (Г) Систематизоване 
зведення ставок мита, які 
застосовуються до товарів, що 
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перетинають митний 
кордон� � (5) Митний тариф 
складний� (Д) Обов'язковий 
внесок, який стягується 
митними органами України 
при ввезенні товарів на митну 
територію країни або 
вивезенні товару з цієї 
території та який є невід'ємною 
умовою такого ввезення та 
вивезення� �  
(А) Зведення ставок мита, що 
застосовуються до товарів, які 
переміщуються через митний 
кордон та систематизація 
відповідно до товарної 
номенклатури ЗЕД� � (2) 
Митний збір� (Б) Єдиний 
розмір ставки для кожного 
товару, незалежно від 
країни� � (3) Митний 
тариф� (В) Установлення двох 
або більш ставок по кожному 
товару� � (4) Митний тариф 
простий� (Г) Систематизоване 
зведення ставок мита, які 
застосовуються до товарів, що 
перетинають митний 
кордон� � (5) Митний тариф 
складний� (Д) Обов'язковий 
внесок, який стягується 
митними органами України 
при ввезенні товарів на митну 
територію країни або 
вивезенні товару з цієї 
території та який є невід'ємною 
умовою такого ввезення та 
вивезення� �  
� (2) Митний збір� (Б) 
Єдиний розмір ставки для 
кожного товару, незалежно від 
країни� � (3) Митний 
тариф� (В) Установлення двох 
або більш ставок по кожному 
товару� � (4) Митний тариф 
простий� (Г) Систематизоване 
зведення ставок мита, які 
застосовуються до товарів, що 
перетинають митний 
кордон� � (5) Митний тариф 
складний� (Д) Обов'язковий 
внесок, який стягується 
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митними органами України 
при ввезенні товарів на митну 
територію країни або 
вивезенні товару з цієї 
території та який є невід'ємною 
умовою такого ввезення та 
вивезення� �  
(2) Митний збір� (Б) Єдиний 
розмір ставки для кожного 
товару, незалежно від 
країни� � (3) Митний 
тариф� (В) Установлення двох 
або більш ставок по кожному 
товару� � (4) Митний тариф 
простий� (Г) Систематизоване 
зведення ставок мита, які 
застосовуються до товарів, що 
перетинають митний 
кордон� � (5) Митний тариф 
складний� (Д) Обов'язковий 
внесок, який стягується 
митними органами України 
при ввезенні товарів на митну 
територію країни або 
вивезенні товару з цієї 
території та який є невід'ємною 
умовою такого ввезення та 
вивезення� �  
(Б) Єдиний розмір ставки для 
кожного товару, незалежно від 
країни� � (3) Митний 
тариф� (В) Установлення двох 
або більш ставок по кожному 
товару� � (4) Митний тариф 
простий� (Г) Систематизоване 
зведення ставок мита, які 
застосовуються до товарів, що 
перетинають митний 
кордон� � (5) Митний тариф 
складний� (Д) Обов'язковий 
внесок, який стягується 
митними органами України 
при ввезенні товарів на митну 
територію країни або 
вивезенні товару з цієї 
території та який є невід'ємною 
умовою такого ввезення та 
вивезення� �  
� (3) Митний тариф� (В) 
Установлення двох або більш 
ставок по кожному 
товару� � (4) Митний тариф 
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простий� (Г) Систематизоване 
зведення ставок мита, які 
застосовуються до товарів, що 
перетинають митний 
кордон� � (5) Митний тариф 
складний� (Д) Обов'язковий 
внесок, який стягується 
митними органами України 
при ввезенні товарів на митну 
територію країни або 
вивезенні товару з цієї 
території та який є невід'ємною 
умовою такого ввезення та 
вивезення� �  
(3) Митний тариф� (В) 
Установлення двох або більш 
ставок по кожному 
товару� � (4) Митний тариф 
простий� (Г) Систематизоване 
зведення ставок мита, які 
застосовуються до товарів, що 
перетинають митний 
кордон� � (5) Митний тариф 
складний� (Д) Обов'язковий 
внесок, який стягується 
митними органами України 
при ввезенні товарів на митну 
територію країни або 
вивезенні товару з цієї 
території та який є невід'ємною 
умовою такого ввезення та 
вивезення� �  
(В) Установлення двох або 
більш ставок по кожному 
товару� � (4) Митний тариф 
простий� (Г) Систематизоване 
зведення ставок мита, які 
застосовуються до товарів, що 
перетинають митний 
кордон� � (5) Митний тариф 
складний� (Д) Обов'язковий 
внесок, який стягується 
митними органами України 
при ввезенні товарів на митну 
територію країни або 
вивезенні товару з цієї 
території та який є невід'ємною 
умовою такого ввезення та 
вивезення� �  
� (4) Митний тариф 
простий� (Г) Систематизоване 
зведення ставок мита, які 
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застосовуються до товарів, що 
перетинають митний 
кордон� � (5) Митний тариф 
складний� (Д) Обов'язковий 
внесок, який стягується 
митними органами України 
при ввезенні товарів на митну 
територію країни або 
вивезенні товару з цієї 
території та який є невід'ємною 
умовою такого ввезення та 
вивезення� �  
(4) Митний тариф 
простий� (Г) Систематизоване 
зведення ставок мита, які 
застосовуються до товарів, що 
перетинають митний 
кордон� � (5) Митний тариф 
складний� (Д) Обов'язковий 
внесок, який стягується 
митними органами України 
при ввезенні товарів на митну 
територію країни або 
вивезенні товару з цієї 
території та який є невід'ємною 
умовою такого ввезення та 
вивезення� �  
(Г) Систематизоване зведення 
ставок мита, які 
застосовуються до товарів, що 
перетинають митний 
кордон� � (5) Митний тариф 
складний� (Д) Обов'язковий 
внесок, який стягується 
митними органами України 
при ввезенні товарів на митну 
територію країни або 
вивезенні товару з цієї 
території та який є невід'ємною 
умовою такого ввезення та 
вивезення� �  
� (5) Митний тариф 
складний� (Д) Обов'язковий 
внесок, який стягується 
митними органами України 
при ввезенні товарів на митну 
територію країни або 
вивезенні товару з цієї 
території та який є невід'ємною 
умовою такого ввезення та 
вивезення� �  
(5) Митний тариф 
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складний� (Д) Обов'язковий 
внесок, який стягується 
митними органами України 
при ввезенні товарів на митну 
територію країни або 
вивезенні товару з цієї 
території та який є невід'ємною 
умовою такого ввезення та 
вивезення� �  
(Д) Обов'язковий внесок, який 
стягується митними органами 
України при ввезенні товарів 
на митну територію країни або 
вивезенні товару з цієї 
території та який є невід'ємною 
умовою такого ввезення та 
вивезення� �  
�  

 
Завдання 6.3. 

Згідно наведеної 
господарської операції 
вказати кореспонденцію 
рахунків 

№ 
п/п� Зміст господарських 

операцій� Кореспонденція 
рахунків� �  

Зміст господарських 
операцій� Кореспонденція 

рахунків� �  
Кореспонденція рахунків� �  
�  

 
�  
 

� дебет� кредит� � 1� Відван
тажено готову продукцію 
нерезиденту� � � � 2� Нарахо
вана сума 
ПДВ� � � � 3� Відображена 
собівартість відвантажених 
товарів� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
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бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
дебет� кредит� � 1� Відванта
жено готову продукцію 
нерезиденту� � � � 2� Нарахо
вана сума 
ПДВ� � � � 3� Відображена 
собівартість відвантажених 
товарів� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  

кредит� � 1� Відвантажено 
готову продукцію 
нерезиденту� � � � 2� Нарахо
вана сума 
ПДВ� � � � 3� Відображена 
собівартість відвантажених 
товарів� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
� 1� Відвантажено готову 
продукцію 
нерезиденту� � � � 2� Нарахо
вана сума 
ПДВ� � � � 3� Відображена 
собівартість відвантажених 
товарів� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
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дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  

1� Відвантажено готову 
продукцію 
нерезиденту� � � � 2� Нарахо
вана сума 
ПДВ� � � � 3� Відображена 
собівартість відвантажених 
товарів� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
Відвантажено готову 
продукцію 
нерезиденту� � � � 2� Нарахо
вана сума 
ПДВ� � � � 3� Відображена 
собівартість відвантажених 
товарів� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
� � � 2� Нарахована сума 
ПДВ� � � � 3� Відображена 
собівартість відвантажених 
товарів� � � � 4� Нараховано 
митні 
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збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
� � 2� Нарахована сума 
ПДВ� � � � 3� Відображена 
собівартість відвантажених 
товарів� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
� 2� Нарахована сума 
ПДВ� � � � 3� Відображена 
собівартість відвантажених 
товарів� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  

2� Нарахована сума 
ПДВ� � � � 3� Відображена 
собівартість відвантажених 
товарів� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 



 36

позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
Нарахована сума 
ПДВ� � � � 3� Відображена 
собівартість відвантажених 
товарів� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
� � � 3� Відображена 
собівартість відвантажених 
товарів� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
� � 3� Відображена 
собівартість відвантажених 
товарів� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
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послуги декларанту� � � �  
� 3� Відображена собівартість 
відвантажених 
товарів� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  

3� Відображена собівартість 
відвантажених 
товарів� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
Відображена собівартість 
відвантажених 
товарів� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
� � � 4� Нараховано митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
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дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
� � 4� Нараховано митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
� 4� Нараховано митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  

4� Нараховано митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
Нараховано митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
дохід від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
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товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
� � � 5� Віднесено до складу 
фінансових результатів дохід 
від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
� � 5� Віднесено до складу 
фінансових результатів дохід 
від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
� 5� Віднесено до складу 
фінансових результатів дохід 
від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  

5� Віднесено до складу 
фінансових результатів дохід 
від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
Віднесено до складу 
фінансових результатів дохід 
від експорту 
послуг� � � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
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заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
� � � 6� Відображено 
позитивну курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
� � 6� Відображено позитивну 
курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
� 6� Відображено позитивну 
курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  

6� Відображено позитивну 
курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
Відображено позитивну 
курсову різниця по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 7� Відо
бражено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
� � � 7� Відображено послуги 
по декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
� � 7� Відображено послуги 
по декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
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послуги декларанту� � � �  
� 7� Відображено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  

7� Відображено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
Відображено послуги по 
декларуванню 
товару� � � � 8� Сплачено 
послуги декларанту� � � �  
� � � 8� Сплачено послуги 
декларанту� � � �  
� � 8� Сплачено послуги 
декларанту� � � �  
� 8� Сплачено послуги 
декларанту� � � �  

8� Сплачено послуги 
декларанту� � � �  
Сплачено послуги 
декларанту� � � �  
� � �  
� �  
�  

 
Завдання 6.4. 

Згідно наведеної 
господарської операції 
вказати кореспонденцію 
рахунків 
№ п/п� Зміст господарських 
операцій� Кореспонденція 

рахунків� � � � дебет� креди
т� � 1� Віднесено до складу 

фінансових результатів 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 2� Витрат
и по оформленню ВМД 
віднесені до складу витрат на 
збут� � � � 3� Відображено 
дохід по наданим послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
ов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
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результат� � � �  
Зміст господарських 

операцій� Кореспонденція 
рахунків� � � � дебет� креди
т� � 1� Віднесено до складу 

фінансових результатів 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 2� Витрат
и по оформленню ВМД 
віднесені до складу витрат на 
збут� � � � 3� Відображено 
дохід по наданим послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
ов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  

Кореспонденція 
рахунків� � � � дебет� креди
т� � 1� Віднесено до складу 

фінансових результатів 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 2� Витрат
и по оформленню ВМД 
віднесені до складу витрат на 
збут� � � � 3� Відображено 
дохід по наданим послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
ов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
� � � дебет� кредит� � 1� Від
несено до складу фінансових 
результатів собівартість 
наданих послуг 
нерезиденту� � � � 2� Витрат
и по оформленню ВМД 
віднесені до складу витрат на 
збут� � � � 3� Відображено 
дохід по наданим послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
ов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
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жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
� � дебет� кредит� � 1� Відне
сено до складу фінансових 
результатів собівартість 
наданих послуг 
нерезиденту� � � � 2� Витрат
и по оформленню ВМД 
віднесені до складу витрат на 
збут� � � � 3� Відображено 
дохід по наданим послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
ов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
� дебет� кредит� � 1� Віднесе
но до складу фінансових 
результатів собівартість 
наданих послуг 
нерезиденту� � � � 2� Витрат
и по оформленню ВМД 
віднесені до складу витрат на 
збут� � � � 3� Відображено 
дохід по наданим послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
ов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
дебет� кредит� � 1� Віднесен
о до складу фінансових 
результатів собівартість 
наданих послуг 
нерезиденту� � � � 2� Витрат
и по оформленню ВМД 
віднесені до складу витрат на 
збут� � � � 3� Відображено 
дохід по наданим послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
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ов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  

кредит� � 1� Віднесено до 
складу фінансових результатів 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 2� Витрат
и по оформленню ВМД 
віднесені до складу витрат на 
збут� � � � 3� Відображено 
дохід по наданим послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
ов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
� 1� Віднесено до складу 
фінансових результатів 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 2� Витрат
и по оформленню ВМД 
віднесені до складу витрат на 
збут� � � � 3� Відображено 
дохід по наданим послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
ов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  

1� Віднесено до складу 
фінансових результатів 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 2� Витрат
и по оформленню ВМД 
віднесені до складу витрат на 
збут� � � � 3� Відображено 
дохід по наданим послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
ов аванс від 
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нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
Віднесено до складу 
фінансових результатів 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 2� Витрат
и по оформленню ВМД 
віднесені до складу витрат на 
збут� � � � 3� Відображено 
дохід по наданим послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
ов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
� � � 2� Витрати по 
оформленню ВМД віднесені 
до складу витрат на 
збут� � � � 3� Відображено 
дохід по наданим послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
ов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
� � 2� Витрати по 
оформленню ВМД віднесені 
до складу витрат на 
збут� � � � 3� Відображено 
дохід по наданим послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
ов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
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� 2� Витрати по оформленню 
ВМД віднесені до складу 
витрат на 
збут� � � � 3� Відображено 
дохід по наданим послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
ов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  

2� Витрати по оформленню 
ВМД віднесені до складу 
витрат на 
збут� � � � 3� Відображено 
дохід по наданим послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
ов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
Витрати по оформленню ВМД 
віднесені до складу витрат на 
збут� � � � 3� Відображено 
дохід по наданим послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
ов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
� � � 3� Відображено дохід по 
наданим послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
ов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
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� � 3� Відображено дохід по 
наданим послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
ов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
� 3� Відображено дохід по 
наданим послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
ов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  

3� Відображено дохід по 
наданим послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
ов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
Відображено дохід по наданим 
послугам 
нерезиденту� � � � 4� Надійш
ов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
� � � 4� Надійшов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
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� � 4� Надійшов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
� 4� Надійшов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  

4� Надійшов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
Надійшов аванс від 
нерезидента� � � � 5� Відобра
жено від’ємну курсову різницю 
по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
� � � 5� Відображено від’ємну 
курсову різницю по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
� � 5� Відображено від’ємну 
курсову різницю по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
� 5� Відображено від’ємну 
курсову різницю по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
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результат� � � �  
5� Відображено від’ємну 

курсову різницю по 
дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
Відображено від’ємну курсову 
різницю по дебіторській 
заборгованості� � � � 6� Пози
тивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
� � � 6� Позитивна курсова 
різниця віднесена на 
фінансовий результат� � � �  
� � 6� Позитивна курсова 
різниця віднесена на 
фінансовий результат� � � �  
� 6� Позитивна курсова 
різниця віднесена на 
фінансовий результат� � � �  
6� Позитивна курсова різниця 

віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
Позитивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � �  
� � �  
� �  
�  

 
Завдання 6.5. 

Згідно наведеної 
господарської операції 
вказати кореспонденцію 
рахунків 

№ п/п� Зміст господарських 
операцій� Кореспонденція 

рахунків� � � � дебет� кредит
� � 1� Витрати по митному 

оформленню товару віднесено 
на фінансовий 
результат� � � � 2� Відображе
но зарахування іноземної 
валюти, як виторг від наданих 
послуг 
нерезиденту� � � � 3� Відобра
жено взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
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зарахованому від нього 
авансу) під час експорту 
товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  

Зміст господарських 
операцій� Кореспонденція 

рахунків� � � � дебет� кредит
� � 1� Витрати по митному 

оформленню товару віднесено 
на фінансовий 
результат� � � � 2� Відображе
но зарахування іноземної 
валюти, як виторг від наданих 
послуг 
нерезиденту� � � � 3� Відобра
жено взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
зарахованому від нього 
авансу) під час експорту 
товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  

Кореспонденція 
рахунків� � � � дебет� кредит
� � 1� Витрати по митному 

оформленню товару віднесено 
на фінансовий 
результат� � � � 2� Відображе
но зарахування іноземної 
валюти, як виторг від наданих 
послуг 
нерезиденту� � � � 3� Відобра
жено взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
зарахованому від нього 
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авансу) під час експорту 
товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
� � � дебет� кредит� � 1� Вит
рати по митному оформленню 
товару віднесено на 
фінансовий 
результат� � � � 2� Відображе
но зарахування іноземної 
валюти, як виторг від наданих 
послуг 
нерезиденту� � � � 3� Відобра
жено взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
зарахованому від нього 
авансу) під час експорту 
товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
� � дебет� кредит� � 1� Витра
ти по митному оформленню 
товару віднесено на 
фінансовий 
результат� � � � 2� Відображе
но зарахування іноземної 
валюти, як виторг від наданих 
послуг 
нерезиденту� � � � 3� Відобра
жено взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
зарахованому від нього 
авансу) під час експорту 
товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
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и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
� дебет� кредит� � 1� Витрат
и по митному оформленню 
товару віднесено на 
фінансовий 
результат� � � � 2� Відображе
но зарахування іноземної 
валюти, як виторг від наданих 
послуг 
нерезиденту� � � � 3� Відобра
жено взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
зарахованому від нього 
авансу) під час експорту 
товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
дебет� кредит� � 1� Витрати 

по митному оформленню 
товару віднесено на 
фінансовий 
результат� � � � 2� Відображе
но зарахування іноземної 
валюти, як виторг від наданих 
послуг 
нерезиденту� � � � 3� Відобра
жено взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
зарахованому від нього 
авансу) під час експорту 
товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
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страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  

кредит� � 1� Витрати по 
митному оформленню товару 
віднесено на фінансовий 
результат� � � � 2� Відображе
но зарахування іноземної 
валюти, як виторг від наданих 
послуг 
нерезиденту� � � � 3� Відобра
жено взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
зарахованому від нього 
авансу) під час експорту 
товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
� 1� Витрати по митному 
оформленню товару віднесено 
на фінансовий 
результат� � � � 2� Відображе
но зарахування іноземної 
валюти, як виторг від наданих 
послуг 
нерезиденту� � � � 3� Відобра
жено взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
зарахованому від нього 
авансу) під час експорту 
товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  

1� Витрати по митному 
оформленню товару віднесено 
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на фінансовий 
результат� � � � 2� Відображе
но зарахування іноземної 
валюти, як виторг від наданих 
послуг 
нерезиденту� � � � 3� Відобра
жено взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
зарахованому від нього 
авансу) під час експорту 
товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
Витрати по митному 
оформленню товару віднесено 
на фінансовий 
результат� � � � 2� Відображе
но зарахування іноземної 
валюти, як виторг від наданих 
послуг 
нерезиденту� � � � 3� Відобра
жено взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
зарахованому від нього 
авансу) під час експорту 
товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
� � � 2� Відображено 
зарахування іноземної валюти, 
як виторг від наданих послуг 
нерезиденту� � � � 3� Відобра
жено взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
зарахованому від нього 
авансу) під час експорту 
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товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
� � 2� Відображено 
зарахування іноземної валюти, 
як виторг від наданих послуг 
нерезиденту� � � � 3� Відобра
жено взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
зарахованому від нього 
авансу) під час експорту 
товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
� 2� Відображено зарахування 
іноземної валюти, як виторг 
від наданих послуг 
нерезиденту� � � � 3� Відобра
жено взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
зарахованому від нього 
авансу) під час експорту 
товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
2� Відображено зарахування 

іноземної валюти, як виторг 
від наданих послуг 
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нерезиденту� � � � 3� Відобра
жено взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
зарахованому від нього 
авансу) під час експорту 
товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
Відображено зарахування 
іноземної валюти, як виторг 
від наданих послуг 
нерезиденту� � � � 3� Відобра
жено взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
зарахованому від нього 
авансу) під час експорту 
товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
� � � 3� Відображено 
взаємозалік з нерезидентом 
(по раніше зарахованому від 
нього авансу) під час експорту 
товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
� � 3� Відображено 
взаємозалік з нерезидентом 
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(по раніше зарахованому від 
нього авансу) під час експорту 
товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
� 3� Відображено взаємозалік 
з нерезидентом (по раніше 
зарахованому від нього 
авансу) під час експорту 
товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
3� Відображено взаємозалік з 

нерезидентом (по раніше 
зарахованому від нього 
авансу) під час експорту 
товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
Відображено взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
зарахованому від нього 
авансу) під час експорту 
товару� � � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
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витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
� � � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
� � 4� Відображено 
собівартість наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
� 4� Відображено собівартість 
наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
4� Відображено собівартість 

наданих послуг 
нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
Відображено собівартість 
наданих послуг 
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нерезиденту� � � � 5� Послуг
и транспортної організації під 
час експорту віднесено до 
витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
� � � 5� Послуги транспортної 
організації під час експорту 
віднесено до витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
� � 5� Послуги транспортної 
організації під час експорту 
віднесено до витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
� 5� Послуги транспортної 
організації під час експорту 
віднесено до витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  

5� Послуги транспортної 
організації під час експорту 
віднесено до витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
Послуги транспортної 
організації під час експорту 
віднесено до витрат на 
збут� � � � 6� Послуги 
страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
� � � 6� Послуги страхової 
компанії по страхуванню 
експортного товару віднесено 
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на збут� � � �  
� � 6� Послуги страхової 
компанії по страхуванню 
експортного товару віднесено 
на збут� � � �  
� 6� Послуги страхової 
компанії по страхуванню 
експортного товару віднесено 
на збут� � � �  
6� Послуги страхової компанії 
по страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
Послуги страхової компанії по 
страхуванню експортного 
товару віднесено на 
збут� � � �  
� � �  
� �  
�  
 

Завдання 7.1. 
01.02.2015р. 
підприємство «Конус» 
вивезло за митну 
територію України товар 
до Німеччини. Курс НБУ 
— 24,05 грн/1 євро. 
Митна вартість товару 
склала 12000 євро.  

Під час 
оформлення ВМД 
підприємство сплатило 
від митної вартості 
товару: - мито – 4%, - 
митний збір – 0,2%. 

Необхідно: - 
скласти журнал 
реєстрації господарських 
операцій;                 - 
вказати первинні 
документи; - здійснити 
необхідні розрахунки. 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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______________________
______________________
______________________
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 

 
Завдання 7.2. 

Підприємство «Конус» 
уклало 
зовнішньоекономічну 
угоду з нерезидентом на 
експорт товару до 
Німеччини, контрактною 
вартістю 17000 євро. 
22.03.15р. товар було 
відвантажено. Курс НБУ 
– 21,05 грн/1 євро. 
Собівартість товару 
склала – 57600 грн. 

Під час 
оформлення вантажної 
митної декларації (ВМД) 
на експорт 
підприємством «Конус» 
було сплачено митні 
збори у сумі 150 грн. 

30.03.15р. 
надійшла валютна 
виручка від нерезидента 
за відвантажений товар. 
Курс НБУ — 21,07 грн/1 
євро. 

Необхідно: - 
скласти журнал 
реєстрації господарських 
операцій;                     - 
вказати первинні 
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документи; - здійснити 
необхідні розрахунки. 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 

 

Завдання 7.3. ТОВ 
«Кларк» 16.08.2015р. 
відвантажило угорській 
фірмі продукцію на 
експорт. Відповідно до 
вантажної митної 
декларації, контрактна 
вартість продукції - 7000 
дол. США. Курс НБУ на 
дату оформлення 
вантажної митної 
декларації складав 23,03 
грн/дол. США. При 
оформленні вантажної 
митної декларації 
нараховано і сплачено 
мито – 15%, митний збір 
– 0,3%. Собівартість 
реалізованої на експорт 
продукції склала 15000 
грн. ТОВ »Кларк» 
сплатило послуги 
декларанту – 3600 грн, у 
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т.ч. ПДВ 600 грн, 
послуги транспортної 
організації з перевезення 
продукції в сумі 1800 
грн, у т. ч. ПДВ 300 грн. 
Сплата за продукцію 
надійшла 30.08.2015 
року за курсом 23,09 
грн/дол. США. 

Необхідно:- 
скласти журнал 
реєстрації господарських 
операцій;                     - 
вказати первинні 
документи; - здійснити 
необхідні розрахунки. 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 

 

Завдання 7.4. ТОВ 
«Еліта» згідно з 
контрактом на експорт 
продукції одержало від 
нерезидента аванс 5000 
дол. США за курсом 
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НБУ 27,95 грн/дол. 
США. При відвантаженні 
покупцеві продукції курс 
НБУ складав 28,03 
грн/дол. США. Сплачено 
мито 5%, митний збір 
0,3%. Собівартість 
реалізованої продукції 
склала 9000 грн. 

Необхідно: - 
скласти журнал 
реєстрації господарських 
операцій;                     - 
вказати первинні 
документи; - здійснити 
необхідні розрахунки. 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 

Завдання 7.5. 
Постачальник одержав 
повідомлення банку про 
відкриття на його адресу 
акредитива на 10000 дол. 
10.02.15р. постачальник 
відвантажив товари на 
експорт (оформлено 
митну декларацію). 
Виконуючий банк 
переказав оплату 
постачальнику, яка 
16.02.15р. надійшла на 
розподільчий рахунок 
банку. 17.02.15р. банк 
продав 75% інвалюти на 
МВРУ за курсом 26,6 
грн/дол. Курс НБУ 
становив на першу 
половину дня: 10.02.15р. 
– 24,956198 грн/дол, 
16.02.15р. – 25,918523 
грн/дол, 17.0215р. – 
26,049893 грн/дол. 

Необхідно: - 
скласти журнал 
реєстрації господарських 
операцій;                     - 
вказати первинні 
документи; - здійснити 
необхідні розрахунки. 
______________________
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Питання для 
перевірки знань 
студентів 

1. Які експортні 
операції здійснюються в 
умовах зов-
нішньоекономічної 
діяльності? 

2. Які операції з 
експорту заборонені в 
Україні? 

3. З чого 
складається експортна 
ціна? 

4. З чого 
складаються витрати 
виробника товарів на 
експорт? 

5. З чого 
складаються витрати в 
країні експортера? 

6. Які документи 
подаються до митниці 
експортером? 

7. Що є основним 
завданням обліку 
експортних операцій? 

8. Основна схема 
обліку експортних 
операцій. 

9. Що є базою 
оподаткування 
експортних операцій? 

10. Аналітичний 
облік експортних 
операцій. 

11. Порядок обліку 
авансів, одержаних від 
іноземного покупця. 

 
Тема 7. Облік 

операцій з імпорту 
Заняття 8. Облік 

імпортних операцій. 
Мета – вивчити 
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нарахування та сплату 
митних платежів, ПДВ 
при імпорті, порядок їх 
відображення в 
бухгалтерському обліку. 

 
Завдання 8.1. 

Знайти відповідне 
визначення для кожного 
наведеного терміну 
 

Термін� Визначення� � (1) 
Імпорт� (А) Комерційна 
діяльність, що пов'язана з 
закупівлею та ввезенням в 
Україну іноземних товарно-
матеріальних цінностей для 
їх наступної реалізації на 
внутрішньому ринку або 
використання у виробничо-
господарській 
діяльності.� � (2) Імпортна 
операція� (Б) Купівля 
українськими суб'єктами 
зовнішньоекономічної 
діяльності у іноземних 
суб'єктів господарської 
діяльності товарів Із 
ввезенням їх на територію 
України.� � (3) Імпортна 
вартість� (В) Передавальний 
надпис на платіжному 
документі, цінному папері, 
коносаменті, який засвідчує 
перехід прав іншій 
особі.� � (4) Інвойс� (Г) 
Фактурна вартість, вказана в 
рахунку Іноземного 
постачальника з урахуванням 
витрат по доставці до 
кордону експортера� � (5) 
Індосамент� (Д) 
Комерційний рахунок зі 
сторони продавця покупцю, 
засвідчуючи фактичне 
надходження товару та його 
вартість.� �  

Визначення� � (1) 
Імпорт� (А) Комерційна 
діяльність, що пов'язана з 
закупівлею та ввезенням в 
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Україну іноземних товарно-
матеріальних цінностей для 
їх наступної реалізації на 
внутрішньому ринку або 
використання у виробничо-
господарській 
діяльності.� � (2) Імпортна 
операція� (Б) Купівля 
українськими суб'єктами 
зовнішньоекономічної 
діяльності у іноземних 
суб'єктів господарської 
діяльності товарів Із 
ввезенням їх на територію 
України.� � (3) Імпортна 
вартість� (В) Передавальний 
надпис на платіжному 
документі, цінному папері, 
коносаменті, який засвідчує 
перехід прав іншій 
особі.� � (4) Інвойс� (Г) 
Фактурна вартість, вказана в 
рахунку Іноземного 
постачальника з урахуванням 
витрат по доставці до 
кордону експортера� � (5) 
Індосамент� (Д) 
Комерційний рахунок зі 
сторони продавця покупцю, 
засвідчуючи фактичне 
надходження товару та його 
вартість.� �  
� (1) Імпорт� (А) Комерційна 
діяльність, що пов'язана з 
закупівлею та ввезенням в 
Україну іноземних товарно-
матеріальних цінностей для 
їх наступної реалізації на 
внутрішньому ринку або 
використання у виробничо-
господарській 
діяльності.� � (2) Імпортна 
операція� (Б) Купівля 
українськими суб'єктами 
зовнішньоекономічної 
діяльності у іноземних 
суб'єктів господарської 
діяльності товарів Із 
ввезенням їх на територію 
України.� � (3) Імпортна 
вартість� (В) Передавальний 
надпис на платіжному 
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документі, цінному папері, 
коносаменті, який засвідчує 
перехід прав іншій 
особі.� � (4) Інвойс� (Г) 
Фактурна вартість, вказана в 
рахунку Іноземного 
постачальника з урахуванням 
витрат по доставці до 
кордону експортера� � (5) 
Індосамент� (Д) 
Комерційний рахунок зі 
сторони продавця покупцю, 
засвідчуючи фактичне 
надходження товару та його 
вартість.� �  
(1) Імпорт� (А) Комерційна 
діяльність, що пов'язана з 
закупівлею та ввезенням в 
Україну іноземних товарно-
матеріальних цінностей для 
їх наступної реалізації на 
внутрішньому ринку або 
використання у виробничо-
господарській 
діяльності.� � (2) Імпортна 
операція� (Б) Купівля 
українськими суб'єктами 
зовнішньоекономічної 
діяльності у іноземних 
суб'єктів господарської 
діяльності товарів Із 
ввезенням їх на територію 
України.� � (3) Імпортна 
вартість� (В) Передавальний 
надпис на платіжному 
документі, цінному папері, 
коносаменті, який засвідчує 
перехід прав іншій 
особі.� � (4) Інвойс� (Г) 
Фактурна вартість, вказана в 
рахунку Іноземного 
постачальника з урахуванням 
витрат по доставці до 
кордону експортера� � (5) 
Індосамент� (Д) 
Комерційний рахунок зі 
сторони продавця покупцю, 
засвідчуючи фактичне 
надходження товару та його 
вартість.� �  
(А) Комерційна діяльність, 
що пов'язана з закупівлею та 
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ввезенням в Україну 
іноземних товарно-
матеріальних цінностей для 
їх наступної реалізації на 
внутрішньому ринку або 
використання у виробничо-
господарській 
діяльності.� � (2) Імпортна 
операція� (Б) Купівля 
українськими суб'єктами 
зовнішньоекономічної 
діяльності у іноземних 
суб'єктів господарської 
діяльності товарів Із 
ввезенням їх на територію 
України.� � (3) Імпортна 
вартість� (В) Передавальний 
надпис на платіжному 
документі, цінному папері, 
коносаменті, який засвідчує 
перехід прав іншій 
особі.� � (4) Інвойс� (Г) 
Фактурна вартість, вказана в 
рахунку Іноземного 
постачальника з урахуванням 
витрат по доставці до 
кордону експортера� � (5) 
Індосамент� (Д) 
Комерційний рахунок зі 
сторони продавця покупцю, 
засвідчуючи фактичне 
надходження товару та його 
вартість.� �  
� (2) Імпортна операція� (Б) 
Купівля українськими 
суб'єктами 
зовнішньоекономічної 
діяльності у іноземних 
суб'єктів господарської 
діяльності товарів Із 
ввезенням їх на територію 
України.� � (3) Імпортна 
вартість� (В) Передавальний 
надпис на платіжному 
документі, цінному папері, 
коносаменті, який засвідчує 
перехід прав іншій 
особі.� � (4) Інвойс� (Г) 
Фактурна вартість, вказана в 
рахунку Іноземного 
постачальника з урахуванням 
витрат по доставці до 
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кордону експортера� � (5) 
Індосамент� (Д) 
Комерційний рахунок зі 
сторони продавця покупцю, 
засвідчуючи фактичне 
надходження товару та його 
вартість.� �  
(2) Імпортна операція� (Б) 
Купівля українськими 
суб'єктами 
зовнішньоекономічної 
діяльності у іноземних 
суб'єктів господарської 
діяльності товарів Із 
ввезенням їх на територію 
України.� � (3) Імпортна 
вартість� (В) Передавальний 
надпис на платіжному 
документі, цінному папері, 
коносаменті, який засвідчує 
перехід прав іншій 
особі.� � (4) Інвойс� (Г) 
Фактурна вартість, вказана в 
рахунку Іноземного 
постачальника з урахуванням 
витрат по доставці до 
кордону експортера� � (5) 
Індосамент� (Д) 
Комерційний рахунок зі 
сторони продавця покупцю, 
засвідчуючи фактичне 
надходження товару та його 
вартість.� �  
(Б) Купівля українськими 
суб'єктами 
зовнішньоекономічної 
діяльності у іноземних 
суб'єктів господарської 
діяльності товарів Із 
ввезенням їх на територію 
України.� � (3) Імпортна 
вартість� (В) Передавальний 
надпис на платіжному 
документі, цінному папері, 
коносаменті, який засвідчує 
перехід прав іншій 
особі.� � (4) Інвойс� (Г) 
Фактурна вартість, вказана в 
рахунку Іноземного 
постачальника з урахуванням 
витрат по доставці до 
кордону експортера� � (5) 
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Індосамент� (Д) 
Комерційний рахунок зі 
сторони продавця покупцю, 
засвідчуючи фактичне 
надходження товару та його 
вартість.� �  
� (3) Імпортна вартість� (В) 
Передавальний надпис на 
платіжному документі, 
цінному папері, коносаменті, 
який засвідчує перехід прав 
іншій особі.� � (4) 
Інвойс� (Г) Фактурна 
вартість, вказана в рахунку 
Іноземного постачальника з 
урахуванням витрат по 
доставці до кордону 
експортера� � (5) 
Індосамент� (Д) 
Комерційний рахунок зі 
сторони продавця покупцю, 
засвідчуючи фактичне 
надходження товару та його 
вартість.� �  
(3) Імпортна вартість� (В) 
Передавальний надпис на 
платіжному документі, 
цінному папері, коносаменті, 
який засвідчує перехід прав 
іншій особі.� � (4) 
Інвойс� (Г) Фактурна 
вартість, вказана в рахунку 
Іноземного постачальника з 
урахуванням витрат по 
доставці до кордону 
експортера� � (5) 
Індосамент� (Д) 
Комерційний рахунок зі 
сторони продавця покупцю, 
засвідчуючи фактичне 
надходження товару та його 
вартість.� �  
(В) Передавальний надпис на 
платіжному документі, 
цінному папері, коносаменті, 
який засвідчує перехід прав 
іншій особі.� � (4) 
Інвойс� (Г) Фактурна 
вартість, вказана в рахунку 
Іноземного постачальника з 
урахуванням витрат по 
доставці до кордону 
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експортера� � (5) 
Індосамент� (Д) 
Комерційний рахунок зі 
сторони продавця покупцю, 
засвідчуючи фактичне 
надходження товару та його 
вартість.� �  
� (4) Інвойс� (Г) Фактурна 
вартість, вказана в рахунку 
Іноземного постачальника з 
урахуванням витрат по 
доставці до кордону 
експортера� � (5) 
Індосамент� (Д) 
Комерційний рахунок зі 
сторони продавця покупцю, 
засвідчуючи фактичне 
надходження товару та його 
вартість.� �  
(4) Інвойс� (Г) Фактурна 
вартість, вказана в рахунку 
Іноземного постачальника з 
урахуванням витрат по 
доставці до кордону 
експортера� � (5) 
Індосамент� (Д) 
Комерційний рахунок зі 
сторони продавця покупцю, 
засвідчуючи фактичне 
надходження товару та його 
вартість.� �  
(Г) Фактурна вартість, 
вказана в рахунку Іноземного 
постачальника з урахуванням 
витрат по доставці до 
кордону експортера� � (5) 
Індосамент� (Д) 
Комерційний рахунок зі 
сторони продавця покупцю, 
засвідчуючи фактичне 
надходження товару та його 
вартість.� �  
� (5) Індосамент� (Д) 
Комерційний рахунок зі 
сторони продавця покупцю, 
засвідчуючи фактичне 
надходження товару та його 
вартість.� �  
(5) Індосамент� (Д) 
Комерційний рахунок зі 
сторони продавця покупцю, 
засвідчуючи фактичне 
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надходження товару та його 
вартість.� �  
(Д) Комерційний рахунок зі 
сторони продавця покупцю, 
засвідчуючи фактичне 
надходження товару та його 
вартість.� �  
�  

 
Завдання 8.2. 

Знайти відповідне 
визначення для кожного 
наведеного терміну 
 

Термін� Визначення� � (1) 
Митний бар'єр� (А) Вид 

податку у складі інструментів 
економічних методів 
державного 
регулювання� � (2) 

Антидемпінгове мито� (Б) 
Обмеження імпорту, метою 
якого є перешкоди ввезенню 
імпортних товарів через 
завищення ввізного 
мита.� � (3) Мито� (В) Ціна, 
що була фактично сплачена 
або підлягає сплаті за ці 
товари, обчислена відповідно 
до положення Митного 
кодексу України� � (4) 

Митна вартість� (Г) 
Додаткове мито на Імпортні 
товари, що ввозяться в країну 
за цінами, нижче цін 
світового ринку або 
внутрішніх цін� �  

Визначення� � (1) Митний 
бар'єр� (А) Вид податку у 

складі інструментів 
економічних методів 
державного 
регулювання� � (2) 

Антидемпінгове мито� (Б) 
Обмеження імпорту, метою 
якого є перешкоди ввезенню 
імпортних товарів через 
завищення ввізного 
мита.� � (3) Мито� (В) Ціна, 
що була фактично сплачена 
або підлягає сплаті за ці 
товари, обчислена відповідно 
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до положення Митного 
кодексу України� � (4) 

Митна вартість� (Г) 
Додаткове мито на Імпортні 
товари, що ввозяться в країну 
за цінами, нижче цін 
світового ринку або 
внутрішніх цін� �  
� (1) Митний бар'єр� (А) Вид 
податку у складі інструментів 
економічних методів 
державного 
регулювання� � (2) 

Антидемпінгове мито� (Б) 
Обмеження імпорту, метою 
якого є перешкоди ввезенню 
імпортних товарів через 
завищення ввізного 
мита.� � (3) Мито� (В) Ціна, 
що була фактично сплачена 
або підлягає сплаті за ці 
товари, обчислена відповідно 
до положення Митного 
кодексу України� � (4) 

Митна вартість� (Г) 
Додаткове мито на Імпортні 
товари, що ввозяться в країну 
за цінами, нижче цін 
світового ринку або 
внутрішніх цін� �  
(1) Митний бар'єр� (А) Вид 

податку у складі інструментів 
економічних методів 
державного 
регулювання� � (2) 

Антидемпінгове мито� (Б) 
Обмеження імпорту, метою 
якого є перешкоди ввезенню 
імпортних товарів через 
завищення ввізного 
мита.� � (3) Мито� (В) Ціна, 
що була фактично сплачена 
або підлягає сплаті за ці 
товари, обчислена відповідно 
до положення Митного 
кодексу України� � (4) 

Митна вартість� (Г) 
Додаткове мито на Імпортні 
товари, що ввозяться в країну 
за цінами, нижче цін 
світового ринку або 
внутрішніх цін� �  
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(А) Вид податку у складі 
інструментів економічних 
методів державного 
регулювання� � (2) 

Антидемпінгове мито� (Б) 
Обмеження імпорту, метою 
якого є перешкоди ввезенню 
імпортних товарів через 
завищення ввізного 
мита.� � (3) Мито� (В) Ціна, 
що була фактично сплачена 
або підлягає сплаті за ці 
товари, обчислена відповідно 
до положення Митного 
кодексу України� � (4) 

Митна вартість� (Г) 
Додаткове мито на Імпортні 
товари, що ввозяться в країну 
за цінами, нижче цін 
світового ринку або 
внутрішніх цін� �  
� (2) Антидемпінгове 

мито� (Б) Обмеження 
імпорту, метою якого є 
перешкоди ввезенню 
імпортних товарів через 
завищення ввізного 
мита.� � (3) Мито� (В) Ціна, 
що була фактично сплачена 
або підлягає сплаті за ці 
товари, обчислена відповідно 
до положення Митного 
кодексу України� � (4) 

Митна вартість� (Г) 
Додаткове мито на Імпортні 
товари, що ввозяться в країну 
за цінами, нижче цін 
світового ринку або 
внутрішніх цін� �  
(2) Антидемпінгове мито� (Б) 
Обмеження імпорту, метою 
якого є перешкоди ввезенню 
імпортних товарів через 
завищення ввізного 
мита.� � (3) Мито� (В) Ціна, 
що була фактично сплачена 
або підлягає сплаті за ці 
товари, обчислена відповідно 
до положення Митного 
кодексу України� � (4) 

Митна вартість� (Г) 
Додаткове мито на Імпортні 
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товари, що ввозяться в країну 
за цінами, нижче цін 
світового ринку або 
внутрішніх цін� �  
(Б) Обмеження імпорту, 
метою якого є перешкоди 
ввезенню імпортних товарів 
через завищення ввізного 
мита.� � (3) Мито� (В) Ціна, 
що була фактично сплачена 
або підлягає сплаті за ці 
товари, обчислена відповідно 
до положення Митного 
кодексу України� � (4) 

Митна вартість� (Г) 
Додаткове мито на Імпортні 
товари, що ввозяться в країну 
за цінами, нижче цін 
світового ринку або 
внутрішніх цін� �  
� (3) Мито� (В) Ціна, що 
була фактично сплачена або 
підлягає сплаті за ці товари, 
обчислена відповідно до 
положення Митного кодексу 
України� � (4) Митна 
вартість� (Г) Додаткове мито 
на Імпортні товари, що 
ввозяться в країну за цінами, 
нижче цін світового ринку 
або внутрішніх цін� �  
(3) Мито� (В) Ціна, що була 

фактично сплачена або 
підлягає сплаті за ці товари, 
обчислена відповідно до 
положення Митного кодексу 
України� � (4) Митна 
вартість� (Г) Додаткове мито 
на Імпортні товари, що 
ввозяться в країну за цінами, 
нижче цін світового ринку 
або внутрішніх цін� �  
(В) Ціна, що була фактично 
сплачена або підлягає сплаті 
за ці товари, обчислена 
відповідно до положення 
Митного кодексу 
України� � (4) Митна 
вартість� (Г) Додаткове мито 
на Імпортні товари, що 
ввозяться в країну за цінами, 
нижче цін світового ринку 
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або внутрішніх цін� �  
� (4) Митна вартість� (Г) 
Додаткове мито на Імпортні 
товари, що ввозяться в країну 
за цінами, нижче цін 
світового ринку або 
внутрішніх цін� �  

(4) Митна вартість� (Г) 
Додаткове мито на Імпортні 
товари, що ввозяться в країну 
за цінами, нижче цін 
світового ринку або 
внутрішніх цін� �  
(Г) Додаткове мито на 
Імпортні товари, що 
ввозяться в країну за цінами, 
нижче цін світового ринку 
або внутрішніх цін� �  
�  

 

Завдання 8.3. 
Згідно наведеної 
господарської операції 
вказати кореспонденцію 
рахунків. 
 

№ п/п 
� Зміст господарських 

операцій� Кореспонденція 
рахунків� � � � дебет� креди
т� � 1� Оприбуткована 
товарна імпортна 
продукція� � � � 2� Нарахова
на сума 
ПДВ� � � � 3� Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  

Зміст господарських 
операцій� Кореспонденція 

рахунків� � � � дебет� креди
т� � 1� Оприбуткована 
товарна імпортна 
продукція� � � � 2� Нарахова
на сума 
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ПДВ� � � � 3� Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  

Кореспонденція 
рахунків� � � � дебет� креди
т� � 1� Оприбуткована 
товарна імпортна 
продукція� � � � 2� Нарахова
на сума 
ПДВ� � � � 3� Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
� � � дебет� кредит� � 1� Оп
рибуткована товарна 
імпортна 
продукція� � � � 2� Нарахова
на сума 
ПДВ� � � � 3� Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
� � дебет� кредит� � 1� Опри
буткована товарна імпортна 
продукція� � � � 2� Нарахова
на сума 
ПДВ� � � � 3� Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
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складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
� дебет� кредит� � 1� Оприб
уткована товарна імпортна 
продукція� � � � 2� Нарахова
на сума 
ПДВ� � � � 3� Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
дебет� кредит� � 1� Оприбут
кована товарна імпортна 
продукція� � � � 2� Нарахова
на сума 
ПДВ� � � � 3� Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
кредит� � 1� Оприбуткована 
товарна імпортна 
продукція� � � � 2� Нарахова
на сума 
ПДВ� � � � 3� Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
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� 1� Оприбуткована товарна 
імпортна 
продукція� � � � 2� Нарахова
на сума 
ПДВ� � � � 3� Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
1� Оприбуткована товарна 
імпортна 
продукція� � � � 2� Нарахова
на сума 
ПДВ� � � � 3� Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
Оприбуткована товарна 
імпортна 
продукція� � � � 2� Нарахова
на сума 
ПДВ� � � � 3� Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
� � � 2� Нарахована сума 
ПДВ� � � � 3� Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
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транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
� � 2� Нарахована сума 
ПДВ� � � � 3� Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
� 2� Нарахована сума 
ПДВ� � � � 3� Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
2� Нарахована сума 
ПДВ� � � � 3� Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
Нарахована сума 
ПДВ� � � � 3� Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
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заборгованості� � � �  
� � � 3� Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
� � 3� Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
� 3� Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
3� Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
Сплачено 
мито� � � � 4� Нараховано 
митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
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організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
� � � 4� Нараховано митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
� � 4� Нараховано митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
� 4� Нараховано митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
4� Нараховано митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
Нараховано митні 
збори� � � � 5� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів послуги 
транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
� � � 5� Віднесено до складу 
фінансових результатів 
послуги транспортної 
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організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
� � 5� Віднесено до складу 
фінансових результатів 
послуги транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
� 5� Віднесено до складу 
фінансових результатів 
послуги транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
5� Віднесено до складу 
фінансових результатів 
послуги транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
Віднесено до складу 
фінансових результатів 
послуги транспортної 
організації� � � � 6� Позитив
на курсова різниця по 
кредиторській 
заборгованості� � � �  
� � � 6� Позитивна курсова 
різниця по кредиторській 
заборгованості� � � �  
� � 6� Позитивна курсова 
різниця по кредиторській 
заборгованості� � � �  
� 6� Позитивна курсова 
різниця по кредиторській 
заборгованості� � � �  
6� Позитивна курсова 
різниця по кредиторській 
заборгованості� � � �  
Позитивна курсова різниця 
по кредиторській 
заборгованості� � � �  
� � �  
� �  
�  

 
Завдання 8.4. 
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Згідно наведеної 
господарської операції 
вказати кореспонденцію 
рахунків. 
 

№ п/п� Зміст господарських 
операцій� Кореспонденція 

рахунків� � � � дебет� креди
т� � 1� Віднесено до складу 

фінансових результатів 
Зміст господарських 

операцій� Кореспонденція 
рахунків� � � � дебет� креди
т� � 1� Віднесено до складу 

фінансових результатів 
Кореспонденція 

рахунків� � � � дебет� креди
т� � 1� Віднесено до складу 

фінансових результатів 
� � � дебет� кредит� � 1� Від
несено до складу фінансових 
результатів 
� � дебет� кредит� � 1� Відн
есено до складу фінансових 
результатів 
� дебет� кредит� � 1� Віднес
ено до складу фінансових 
результатів 
дебет� кредит� � 1� Віднесен
о до складу фінансових 
результатів 

кредит� � 1� Віднесено до 
складу фінансових 
результатів 
� 1� Віднесено до складу 
фінансових результатів 

1� Віднесено до складу 
фінансових результатів 
Віднесено до складу 
фінансових результатів 
послуги страхової 
компанії� � � � 2� Нарахован
о мито� � � � 3� Сплачено 
аванс 
нерезиденту� � � � 4� Зарахо
вана придбана іноземна 
валюта� � � � 5� Відображен
о від'ємну курсову різницю 
по кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
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зобов'язань� � � �  
� � � 2� Нараховано 
мито� � � � 3� Сплачено 
аванс 
нерезиденту� � � � 4� Зарахо
вана придбана іноземна 
валюта� � � � 5� Відображен
о від'ємну курсову різницю 
по кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  
� � 2� Нараховано 
мито� � � � 3� Сплачено 
аванс 
нерезиденту� � � � 4� Зарахо
вана придбана іноземна 
валюта� � � � 5� Відображен
о від'ємну курсову різницю 
по кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  
� 2� Нараховано 
мито� � � � 3� Сплачено 
аванс 
нерезиденту� � � � 4� Зарахо
вана придбана іноземна 
валюта� � � � 5� Відображен
о від'ємну курсову різницю 
по кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  

2� Нараховано 
мито� � � � 3� Сплачено 
аванс 
нерезиденту� � � � 4� Зарахо
вана придбана іноземна 
валюта� � � � 5� Відображен
о від'ємну курсову різницю 
по кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  
Нараховано 
мито� � � � 3� Сплачено 
аванс 
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нерезиденту� � � � 4� Зарахо
вана придбана іноземна 
валюта� � � � 5� Відображен
о від'ємну курсову різницю 
по кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  
� � � 3� Сплачено аванс 
нерезиденту� � � � 4� Зарахо
вана придбана іноземна 
валюта� � � � 5� Відображен
о від'ємну курсову різницю 
по кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  
� � 3� Сплачено аванс 
нерезиденту� � � � 4� Зарахо
вана придбана іноземна 
валюта� � � � 5� Відображен
о від'ємну курсову різницю 
по кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  
� 3� Сплачено аванс 
нерезиденту� � � � 4� Зарахо
вана придбана іноземна 
валюта� � � � 5� Відображен
о від'ємну курсову різницю 
по кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  

3� Сплачено аванс 
нерезиденту� � � � 4� Зарахо
вана придбана іноземна 
валюта� � � � 5� Відображен
о від'ємну курсову різницю 
по кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  
Сплачено аванс 
нерезиденту� � � � 4� Зарахо
вана придбана іноземна 



 93

валюта� � � � 5� Відображен
о від'ємну курсову різницю 
по кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  
� � � 4� Зарахована придбана 
іноземна 
валюта� � � � 5� Відображен
о від'ємну курсову різницю 
по кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  
� � 4� Зарахована придбана 
іноземна 
валюта� � � � 5� Відображен
о від'ємну курсову різницю 
по кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  
� 4� Зарахована придбана 
іноземна 
валюта� � � � 5� Відображен
о від'ємну курсову різницю 
по кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  

4� Зарахована придбана 
іноземна 
валюта� � � � 5� Відображен
о від'ємну курсову різницю 
по кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  
Зарахована придбана 
іноземна 
валюта� � � � 5� Відображен
о від'ємну курсову різницю 
по кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  
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� � � 5� Відображено 
від'ємну курсову різницю по 
кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  
� � 5� Відображено від'ємну 
курсову різницю по 
кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  
� 5� Відображено від'ємну 
курсову різницю по 
кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  

5� Відображено від'ємну 
курсову різницю по 
кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  
Відображено від'ємну 
курсову різницю по 
кредиторській 
заборгованості� � � � 6� Сум
а податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  
� � � 6� Сума податкового 
векселя включена до 
податкових 
зобов'язань� � � �  
� � 6� Сума податкового 
векселя включена до 
податкових 
зобов'язань� � � �  
� 6� Сума податкового 
векселя включена до 
податкових 
зобов'язань� � � �  
6� Сума податкового векселя 
включена до податкових 
зобов'язань� � � �  
Сума податкового векселя 
включена до податкових 
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зобов'язань� � � �  
� � �  
� �  
�  
 

Завдання 8.5. 
Згідно наведеної 
господарської операції 
вказати кореспонденцію 
рахунків 
 

№ 
п/п� Зміст господарських 
операцій� Кореспонденція 

рахунків� � � � дебет� креди
т� � 1 � Сплачено акцизний 

збір� � � � 2� Сума 
сплаченого імпортного ПДВ 
включена до податкового 
кредиту� � � � 3� Відображе
но взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
перерахованому йому авансу) 
під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  

Зміст господарських 
операцій� Кореспонденція 

рахунків� � � � дебет� креди
т� � 1 � Сплачено акцизний 

збір� � � � 2� Сума 
сплаченого імпортного ПДВ 
включена до податкового 
кредиту� � � � 3� Відображе
но взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
перерахованому йому авансу) 
під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
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Кореспонденція 
рахунків� � � � дебет� креди
т� � 1 � Сплачено акцизний 

збір� � � � 2� Сума 
сплаченого імпортного ПДВ 
включена до податкового 
кредиту� � � � 3� Відображе
но взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
перерахованому йому авансу) 
під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
� � � дебет� кредит� � 1 
� Сплачено акцизний 

збір� � � � 2� Сума 
сплаченого імпортного ПДВ 
включена до податкового 
кредиту� � � � 3� Відображе
но взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
перерахованому йому авансу) 
під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
� � дебет� кредит� � 1 
� Сплачено акцизний 

збір� � � � 2� Сума 
сплаченого імпортного ПДВ 
включена до податкового 
кредиту� � � � 3� Відображе
но взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
перерахованому йому авансу) 
під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
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на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
� дебет� кредит� � 1 
� Сплачено акцизний 

збір� � � � 2� Сума 
сплаченого імпортного ПДВ 
включена до податкового 
кредиту� � � � 3� Відображе
но взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
перерахованому йому авансу) 
під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  

дебет� кредит� � 1 
� Сплачено акцизний 

збір� � � � 2� Сума 
сплаченого імпортного ПДВ 
включена до податкового 
кредиту� � � � 3� Відображе
но взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
перерахованому йому авансу) 
під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  

кредит� � 1 � Сплачено 
акцизний збір� � � � 2� Сума 
сплаченого імпортного ПДВ 
включена до податкового 
кредиту� � � � 3� Відображе
но взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
перерахованому йому авансу) 
під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
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на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
� 1 � Сплачено акцизний 
збір� � � � 2� Сума 
сплаченого імпортного ПДВ 
включена до податкового 
кредиту� � � � 3� Відображе
но взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
перерахованому йому авансу) 
під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  

1 � Сплачено акцизний 
збір� � � � 2� Сума 
сплаченого імпортного ПДВ 
включена до податкового 
кредиту� � � � 3� Відображе
но взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
перерахованому йому авансу) 
під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
Сплачено акцизний 
збір� � � � 2� Сума 
сплаченого імпортного ПДВ 
включена до податкового 
кредиту� � � � 3� Відображе
но взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
перерахованому йому авансу) 
під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
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на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
� � � 2� Сума сплаченого 

імпортного ПДВ включена до 
податкового 
кредиту� � � � 3� Відображе
но взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
перерахованому йому авансу) 
під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
� � 2� Сума сплаченого 

імпортного ПДВ включена до 
податкового 
кредиту� � � � 3� Відображе
но взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
перерахованому йому авансу) 
під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
� 2� Сума сплаченого 
імпортного ПДВ включена до 
податкового 
кредиту� � � � 3� Відображе
но взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
перерахованому йому авансу) 
під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  

2� Сума сплаченого 



 100

імпортного ПДВ включена до 
податкового 
кредиту� � � � 3� Відображе
но взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
перерахованому йому авансу) 
під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
Сума сплаченого імпортного 
ПДВ включена до 
податкового 
кредиту� � � � 3� Відображе
но взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
перерахованому йому авансу) 
під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
� � � 3� Відображено 
взаємозалік з нерезидентом 
(по раніше перерахованому 
йому авансу) під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
� � 3� Відображено 
взаємозалік з нерезидентом 
(по раніше перерахованому 
йому авансу) під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
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на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
� 3� Відображено 
взаємозалік з нерезидентом 
(по раніше перерахованому 
йому авансу) під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
3� Відображено взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
перерахованому йому авансу) 
під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
Відображено взаємозалік з 
нерезидентом (по раніше 
перерахованому йому авансу) 
під час імпорту 
товару� � � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
� � � 4� Відображено 
надання податкового векселя 
на суму податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
� � 4� Відображено надання 
податкового векселя на суму 
податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
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на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
� 4� Відображено надання 
податкового векселя на суму 
податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  

4� Відображено надання 
податкового векселя на суму 
податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
Відображено надання 
податкового векселя на суму 
податкових 
зобов'язань� � � � 5� Позитив
на курсова різниця віднесена 
на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
� � � 5� Позитивна курсова 
різниця віднесена на 
фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
� � 5� Позитивна курсова 
різниця віднесена на 
фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
� 5� Позитивна курсова 
різниця віднесена на 
фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  

5� Позитивна курсова 
різниця віднесена на 
фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
Позитивна курсова різниця 
віднесена на фінансовий 
результат� � � � 6� Оплачено 
податковий вексель� � � �  
� � � 6� Оплачено 
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податковий вексель� � � �  
� � 6� Оплачено податковий 
вексель� � � �  
� 6� Оплачено податковий 
вексель� � � �  

6� Оплачено податковий 
вексель� � � �  
Оплачено податковий 
вексель� � � �  
� � �  
� �  
 
 

Завдання 8.6. 11.03.2015р. підприємство «Конус» ввезло на митну 
територію України імпортний підакцизний товар із Франції. Курс НБУ – 
30,07 грн./1 євро. Митна вартість товару склала 15700 євро.  

Під час оформлення ВМД підприємство сплатило від митної вартості 
товару: мито – 3%, акцизний збір – 20%, митний збір – 0,2%, ПДВ – 17 %. 

Необхідно:- скласти журнал реєстрації господарських операцій;    - 
вказати первинні документи; - здійснити необхідні розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Завдання 8.7. 
10.06.2015р. згідно укладеної угоди з німецькою фірмою надійшов 

товар контрактною вартістю 9000 доларів США. Курс НБУ — 23,13 грн/1$. 
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Під час митного оформлення ВМД на імпорт товару підприємство «Конус» 
сплатило митний збір у сумі 320 грн. 31.06 п.р. Курс НБУ — 23,09 грн/1$.  

12.07.2015р. підприємство «Конус» здійснило розрахунки з 
нерезидентом у повному обсязі. Курс НБУ — 23,15 грн/1$. 

Необхідно: - скласти журнал реєстрації господарських операцій;   -
вказати первинні документи; - здійснити необхідні розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Завдання 8.8. Згідно укладеної угоди з польською фірмою на імпорт 

товару, підприємство «Світязь» 03.04.2015р. перерахувало аванс у сумі 
10 000 доларів США. Курс НБУ – 22,85 грн/1$. 06.05.2015р. надійшов 
імпортний товар. Курс НБУ – 23,09 грн/1$. Під час митного оформлення 
підприємство «Світязь» сплатило: мито – 3 %, митний збір – 0,2 %. 

Для транспортування та розвантаження імпортного товару 
підприємство «Світязь» уклало угоду з транспортною організацією «Вантаж» 
на суму 4200 грн. (без ПДВ). 

Необхідно: - скласти журнал реєстрації господарських операцій;   - 
вказати первинні документи; - здійснити необхідні розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Завдання 8.9. Підприємство «Конус» уклало угоду з польською фірмою 

про надання послуг. Сума договору склала 6000 дол. США. 21.01.2015р. був 
підписаний акт наданих послуг. Курс НБУ склав — 22,95 грн/1$. 28.01.2015р. 
підприємство «Конус» перерахувало кошти польській фірмі. Курс НБУ — 
23,07 грн/1$. 

Необхідно: - скласти журнал реєстрації господарських операцій;   - 
вказати первинні документи; - здійснити необхідні розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Завдання 8.10. За заявою покупця банк-емітент відкрив непокритий 
документарний інвалютний акредитив за для розрахунку з постачальником-
нерезидентом за поставлені товари на 10000 дол. 10.02.15р. товари ввезено на 
територію України (оформлено митну декларацію). 16.02.15р. виконуючий 
банк переказав оплату постачальнику, 10.03.15р. покупець погасив 
заборгованість перед банком за акредитивом. Для цього 10.03.15р. придбано 
інвалюту за курсом 21,7 грн/дол. Курс НБУ становив на першу половину дня: 
10.02.15р. – 24,956198 грн/дол, 16.02.15р. – 25,918523 грн/дол, 10.03.15р. – 
22,897045 грн/дол. 

Необхідно: - скласти журнал реєстрації господарських операцій;   - 
вказати первинні документи; - здійснити необхідні розрахунки. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Питання для перевірки знань студентів 
1. Імпортна операція. 
2. Що розуміється під демпінгом товарів? 
3. Як складається облікова ціна імпортних товарів? 
4. Що включає первісна вартість імпортних товарів? 
5. Основна схема обліку імпорту товарів. 
6. Аналітичний облік імпортних операцій. 
7. Оподаткування імпортних операцій. 
8. Принцип нарахування акцизного податку на імпортні товари. 
9. Що є базою оподаткування імпортних операцій? 
10. Яка роль векселя при сплаті ПДВ з імпортних товарів? 
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11. Які особливості обліку імпорту робіт та послуг? 
12. Які особливості обліку авансів з імпорту товарів? 
13. Документальне забезпечення імпорту товарів. 
 
 
Тема 8. Облік бартерних операцій та операцій з давальницькою 

сировиною  
Заняття 9. Облік бартерних (товарообмінних) операцій. 
Мета – засвоїти порядок здійснення та відображення в 

бухгалтерському обліку бартерних операцій  
 
Завдання 9.1. Підприємство «Світязь» склало зовнішньоекономічну 

бартерну угоду з німецькою фірмою «Юнкер». Балансова вартість товарів, 
призначених для відвантаження, складає 32000 грн. (товари були придбані 
раніше, в т.ч. ПДВ). Справедлива вартість товарів, які повинні надійти до 
резидента — 12000$. Договірна вартість бартерної угоди дорівнює 
справедливій вартості товарів. 

10.02.2015р. надійшов товар від нерезидента. Курс НБУ 22,12 грн/1$. 
14.04.2015р. був відвантажений товар нерезиденту. Курс НБУ 22,05 грн/$. 

Під час ввезення та вивозу товарної продукції було сплачено від її 
митної вартості: митний збір – 0,12%; мито – 14%. 

Операції з бартеру здійснювалися в різних звітних періодах. 
Необхідно: - скласти журнал реєстрації господарських операцій у двох 

варіантах (перший на – 10.02.2015р. надходження товарів; другий на 
10.02.2015р. — відвантаження товарів); - вказати первинні документи;   - 
здійснити необхідні розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Завдання 9.2. Підприємство «Сокіл» уклало зовнішньоекономічну 

бартерну угоду з польською фірмою «Soda». Балансова вартість товарів, 
призначених для відвантаження складає – ? грн (визначити). Справедлива 
вартість товарів, які повинні надійти до резидента – 9000$. Договірна 
вартість бартерної угоди дорівнює справедливій вартості товарів. 

10.03.2015р. резидентом були придбані товари на суму – 20000 грн (без 
ПДВ). Під час придбання товару було сплачено 2300 грн (без ПДВ) 
транспортній організації. 15.03.2015р. були відвантажені товари нерезиденту. 
Курс НБУ – 22,05 грн/1$ Під час вивезення товарної продукції було сплачено 
від їх митної вартості: митний збір - 0,15%, мито - 9% . 

20.04.2015р. надійшли товари від нерезидента. Курс НБУ 22,10 грн/1$. 
Під час ввезення товарів було сплачено від їх митної вартості: митний збір – 
0,2%, мито – 12%.  

Необхідно: - скласти журнал реєстрації господарських операцій;   - 
вказати первинні документи; - здійснити необхідні розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 
Питання для перевірки знань студентів 
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1. Розкрити поняття бартерної операції. 
2. Вимоги до бартерної угоди. 
3. Порядок митного оформлення бартерних операцій. 
4. Особливості розрахунку сум бартерних операцій. 
5. Особливості обліку бартерних операцій. 
 
Заняття 10. Облік операцій з давальницькою сировиною. 
Мета – засвоїти порядок здійснення та відображення в 

бухгалтерському обліку операцій з давальницькою сировиною в різних 
митних режимах. 

 
Облік у резидента виконавця 
Завдання 10.1. Виконавець-резидент за послуги з переробки одержує 

оплату грошовими коштами.  
Фірма «Сміт» (англійський замовник) 25-го травня 2015 р. ввезла на 

територію України не підакцизну давальницьку сировину на суму 25500 дол. 
США для переробки на ТОВ «Світоч» з умовою оплати послуг по переробці 
грошовими коштами в сумі 6000 дол. США. 25 травня 2015 р. курс НБУ – 
21,93 грн/$. При ввезенні на суму мита в сумі 570 грн. та ПДВ було видано 
простий вексель. Фактична собівартість переробки склала 5600 грн. Готова 
продукція була відвантажена замовнику 12 вересня 2015р. Курс НБУ – 
22,05 грн/$. Кошти від замовника надійшли на валютний рахунок 
ТОВ »Світоч» 25 вересня 2015 р. Курс НБУ – 22,10 грн/$. 

Необхідно: - скласти журнал реєстрації господарських операцій;   - 
вказати первинні документи; - здійснити необхідні розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Завдання 10.2. Виконавець-резидент одержує оплату за послуги з 

переробки частиною сировини. 
Фірма «Ромео» (італійський замовник) 15 жовтня 2015 р. ввезла в 

Україну для переробки на ТОВ «Світоч» давальницьку сировину вартістю 
20000 дол. США. Курс НБУ – 22,05 грн/$. При ввезенні на суму мита в сумі 
8300 грн та ПДВ було видано простий вексель та сплачено митні збори в сумі 
67 грн. Витрати, пов'язані з переробкою давальницької сировини, склали 
3200 грн (в т.ч. ПДВ, який відноситься до запасів підприємства, що були 
використані в процесі переробки – 490 грн).  

Продукція була відвантажена 25 жовтня 2015 р, при чому був 
погашений раніше виданий простий вексель на суму ПДВ та мита та 
сплачено митні збори в сумі 75 грн. Курс НБУ – 22,94 грн/$. 

Фірма «Ромео» оплачує ТОВ «Світоч» послуги з переробки частиною 
виготовленої сировини, договірна вартість якої 2700 дол. США. Сировина 
одержана на ТОВ «Світоч» 30-го жовтня 2015 р. При її ввезенні на митниці 
сплачено мито - 1500 грн., митні збори - 300 грн. та ПДВ. Курс НБУ – 
23,05 грн/$. 

Необхідно: - скласти журнал реєстрації господарських операцій;   - 
вказати первинні документи; - здійснити необхідні розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Завдання 10.3. Виконавець-резидент одержує оплату за послуги з 

переробки частиною готової продукції. 
Фірма «Ромео» (італійський замовник) 15 жовтня п. р. ввезла в Україну 

для переробки на ТзОВ «Світоч» давальницьку сировину вартістю 20000 дол. 
США. Курс НБУ – 23,05 грн./$. При ввезенні на суму мита в сумі 8300 грн. та 
ПДВ було видано простий вексель та сплачено митні збори в сумі 67 грн. 
Витрати, пов'язані з переробкою давальницької сировини, склали 3200 грн (в 
т.ч. ПДВ, який відноситься до запасів підприємства, що були використані в 
процесі переробки – 490 грн).  

Продукція була відвантажена 25 жовтня 2015 р., при чому був 
погашений раніше виданий простий вексель на суму ПДВ та мита та 
сплачено митні збори в сумі 75 грн. Курс НБУ – 23,07 грн/$. 

Фірма «Ромео» оплачує ТОВ «Світоч» послуги з переробки частиною 
виготовленої сировини, договірна вартість якої 2700 дол. США. Сировина 
одержана на ТОВ «Світоч» 30-го жовтня 2015 р. При її ввезенні на митниці 
сплачено мито - 1500 грн., митні збори - 300 грн та ПДВ. Курс НБУ – 
23,09 грн/$. 

Необхідно: - скласти журнал реєстрації господарських операцій;   - 
вказати первинні документи; - здійснити необхідні розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Облік у резидента-замовника 
Завдання 10.4. Замовник-резидент оплачує послуги виконавця з 

переробки сировини грошовими коштами.  
Згідно контракту ТОВ «Світоч» (український замовник) 10 листопада 

2015р. вивезло не підакцизну давальницьку сировину на суму 7200 дол. США 
для переробки фірмі «Адам» (Англія). При вивезенні давальницької 
сировини було сплачемо митні збори в сумі 53 грн. Курс НБУ – 23,03 грн/$. 
Готова продукція була оприбуткована 20 листопада 2015р., за що було 
сплачено митний збір – 87 грн. та ПДВ. Курс НБУ – 23,14 грн/$. 

Оплата за переробку давальницької сировини складає 1300 дол. США. 
Розрахунок за послуги з переробки проводиться грошовими коштами 
26 листопада 2015р. Курс НБУ – 23,14 грн./$. 

Необхідно: - скласти журнал реєстрації господарських операцій;   - 
вказати первинні документи; - здійснити необхідні розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Завдання 10.5. Замовник-резидент оплачує послуги з переробки 

виконавця-нерезидента частиною сировини. 
Згідно контракту ТОВ «Світоч» (український замовник) 10 листопада 

2015р. вивезло не підакцизну давальницьку сировину на суму 7200 дол. США 
для переробки фірмі «Адам» (Англія). При вивезенні давальницької 
сировини було сплачемо митні збори в сумі 53 грн. Курс НБУ – 23,03 грн/$. 
Готова продукція була оприбуткована 20 листопада 2015р., за що було 
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сплачено митний збір – 87 грн. та ПДВ. Курс НБУ – 23,14 грн/$. 
Оплата за переробку давальницької сировини складає 1300 дол. США. 

Розрахунок за послуги з переробки проводиться грошовими коштами 
26 листопада 2015р. Курс НБУ – 23,14 грн./$. 

Необхідно: - скласти журнал реєстрації господарських операцій;   - 
вказати первинні документи; - здійснити необхідні розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Завдання 10.6. Замовник-резидент оплачує послуги з переробки 

частиною готової продукції.  
Згідно контракту ТОВ «Світоч» (український замовник) 10 листопада 

2015р. вивезло не підакцизну давальницьку сировину на суму 7200 дол. США 
для переробки фірмі «Адам» (Англія). При вивезенні давальницької 
сировини було сплачемо митні збори в сумі 53 грн. Курс НБУ – 23,03 грн/$. 
Готова продукція була оприбуткована 20 листопада 2015р., за що було 
сплачено митний збір – 87 грн. та ПДВ. Курс НБУ – 23,14 грн/$. 

Оплата за переробку давальницької сировини складає 1300 дол. США. 
Розрахунок за послуги з переробки проводиться грошовими коштами 
26 листопада 2015р. Курс НБУ – 23,14 грн./$. 

Необхідно: - скласти журнал реєстрації господарських операцій;   - 
вказати первинні документи; - здійснити необхідні розрахунки. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Питання для перевірки знань студентів: 
1. Розкрити поняття давальницької сировини. 
2. Які операції вважаються операціями з переробки давальницької 

сировини? 
3. Хто замовник, а хто виконавець в операціях з переробки 

давальницької сировини? 
4. Як обчислюється вартість давальницької сировини в готовій 

продукції? 
5. Який порядок обліку операцій по переробці давальницької сировини 

в синтетичному і аналітичному обліку? 
6. Документальне оформлення операцій з давальницькою сировиною 

при ввезенні на митну територію Україну давальницької сировини 
іноземного замовника. 

7. Документальне оформлення операцій з давальницькою сировиною 
при закупівлі на Україні давальницької сировини іноземним замовником за 
іноземну валюту. 

8. Документальне оформлення операцій з давальницькою сировиною 
при вивезенні давальницької сировини за межі митної території України з 
метою використання у виготовленні готової продукції. 

9. Порядок оподаткування операцій з давальницькою сировиною. 
10. Ввіз на митну територію України давальницької сировини 

іноземного замовника і вивіз зробленої з неї готової продукції. 
11. Відображення в обліку операцій з давальницькою сировиною у 
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випадку оплати за послуги коштами. 
12. Відображення в обліку операцій з давальницькою сировиною при 

оплаті за переробку сировиною. 
13. Відображення в обліку операцій з давальницькою сировиною при 

оплаті за переробку готовою продукцією. 
14. Реалізація на митній території України готової продукції, зробленої 

з давальницької сировини, завезеної іноземним замовником. 
15. Вивіз давальницької сировини українського замовника за межі 

митної території України і ввіз в Україну готової продукції. 
16. Оплата за переробку давальницької сировини замовника-резидента 

здійснюється сировиною, готовою продукцією, грошовими коштами та їх 
відмінність. 
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Теми рефератів 

1. Загальнотеоретичні та специфічні основи обліку 

зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

3. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

4. Основні положення міжнародних контрактів та особливості 

відображення інформації в системі бухгалтерського обліку. 

5. Облік валютно-фінансових операцій у зовнішньоекономічній 

діяльності. 

6. Ціноутворення в зовнішньоекономічній діяльності підприємств. 

7. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

8. Міжнародні розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності. 

9. Зміст і значення базисних умов поставок відповідно до Правил 

«Інкотермс-2010». 

10. Особливості відкриття рахунків у банках в іноземній валюті та 

здійснення операцій з іноземною валютою. 

11. Розрахунки за акредитивом в іноземній валюті: облікові особливості. 

12. Бухгалтерський облік купівлі-продажу іноземної валюти. 

13. Види мита та митних платежів у зовнішньоекономічній діяльності. 

14. Загальні засади експортно-імпортної діяльності. 

15. Облік імпортних операцій. 

16. Облік експортних операцій. 

17. Облік консигнаційних і комісійних операцій. 

18. Облік зовнішньоекономічних операцій із давальницькою сировиною. 

19. Облік зовнішньоекономічних бартерних операцій. 

20. Облік міжнародних автотранспортних перевезень.  

21. Облік інвестиційних операцій. 

22. Облік комплексного будівництва об'єктів за кордоном, надання та 

одержання технічної допомоги. 
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23. Виплата роялті нерезиденту: особливості обліку. 

24. Облік зустрічної торгівлі. 

25. Облік у вільних економічних та офшорних зонах. 

26. Облік лізингових операцій у зовнішньоекономічній діяльності. 

27. Облік ре-експортних і ре-імпортних операцій. 

28. Кредитування у зовнішньоекономічній діяльності та його облік. 

29. Облік службових відряджень за кордон. 

30. Звітність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

 

 

Науково-методичні матеріали 

Законодавчо-нормативні документи 

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 
організацій [Електронний ресурс] : інструкція затверджена наказом 
Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами і 
доповненнями). – Режим доступу : http://www.dtkt.com.ua/show/2bi 

2. Інструкції про порядок відкриття та використання, рахунків у 
національній та іноземній валюті [Електронний ресурс] : постанова від 
12.11.2003 № 492 / Національний банк України. – Режим доступу : 
http://zakon.rada.gov.ua/go/z1172-03 

3. Митний кодекс України [Електронний ресурс] : за станом на 01 
квітня 2016р. / Верховна Рада України. – Режим доступу : 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. 

4. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : за станом на 
01 червня 2016р. / Верховна Рада України. –  Режим доступу : 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

5. Положення про митні декларації [Електронний ресурс] : постанова 
Кабінету Міністрів України від 21.05.2012р № 450. – Режим доступу : 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-%D0%BF. 

6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 
[Електронний ресурс] : закон України від 16.07.1999р. № 996-XIV / Верховна 
Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg. 

7. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
12 «Фінансові інвестиції» [Електронний ресурс] : наказ від 26.04.2000 № 91 / 
Міністерства фінансів України. – Режим доступу : 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00 

8. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
20 «Консолідована фінансова звітність» [Електронний ресурс] : наказ від 
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30.07.99р. № 176 / Міністерства фінансів України. – Режим доступу : 
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0553-99. 

9. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
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Додаток А 

Схема поточного та заключного контролю знань здобувачів 
вищої освіти 

№ 
модулю 

Кількість 
годин Форма контролю 

Кількість 
заходів 

Оцінка Сума 

ЛК ПЗ min max min max 
1 2 4 Опитування 

Самостійна робота 
з використанням 
програми moodle  
(індик. завдання та ін..) 
Захист модуля  
 
Разом  

1 
 
 
 
1 
1 

-1 
 
 
 
1 
7 

2 
 
 
 
2 
10 

-2 
 
 
 
1 
7 
 
6 

2 
 
 
 
2 
10 
 

14 
2 6 10 Опитування 

Самостійна робота 
з використанням 
програми moodle  
(індик. завдання та ін..) 
Захист модуля  
Контрольна робота 
Доповідь  

Разом  

1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 

-1 
 
 
 
1 
6 
4 
0 

2 
 
 
 
2 
8 
8 
7 

-1 
 
 
 
1 
6 
4 
0 
 

17 

2 
 
 
 
2 
8 
8 
7 
 

18 

3 6 16 Опитування 
Самостійна робота 
з використанням 
програми moodle  
(індик. завдання та ін..) 
Захист модуля  
Контрольна робота 

Разом  

1 
 
 
 
2 
1 
1 

-1 
 
 
 
1 
8 
5 

2 
 
 
 
3 
12 
10 

-2 
 
 
 
2 
8 
5 
 

13 

2 
 
 
 
6 
10 
10 
 

28 

Всього  36 60 
Іспит  24 40 
Всього по навчальній дисципліні 60 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 121

Зміст 

Загальні положення………………………………………………………….….. 3 

Модуль 1. Державне регулювання та нормативна база 
зовнішньоекономічної діяльності…………………………………………… 4 

Тема 1. Предмет, завдання і зміст обліку ЗЕД …………………….................. 4 

Заняття 1. Загальнотеоретичні і специфічні основи обліку ЗЕД..……..…..... 4 

Тема 2. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення 
інформації в системі бухгалтерського обліку …………………………..…... 8 

Заняття 2. Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському 
обліку.…………………………………………………………………………... 8 
Модуль 2. Інвестиційні операції в обліку зовнішньоекономічної 
діяльності……………………………………………………………………….. 13 

Тема 3-4. Облік інвестиційних та валютно-фінансових операцій…………… 13 

Заняття 3. Особливості обліку інвестиційних операцій……………………... 13 

Заняття 4. Особливості обліку валютно-фінансових операцій……………… 16 

Тема 5. Облік операцій на підприємствах з іноземними інвестиціями…….. 22 

Заняття 5. Облік операцій на підприємствах з іноземними інвестиціями…  22 

Модуль 3. Відображення експортно-імпортних операцій у системі 
рахунків бухгалтерського облік…………………………………………..… 25 

Тема 6. Облік операцій з експорту …………………………………….……..... 25 

Заняття 6-7. Облік операцій з експорту…………………………………….…..  25 

Тема 7. Облік операцій з імпорту ………………………………….…………... 31 

Заняття 8. Облік імпортних операцій …………………………………............. 31 

Тема 8. Облік бартерних операцій та операцій з давальницькою 
сировиною………………………………………………………………….…… 36 

Заняття 9. Облік бартерних операцій…………………………………….....….  36 

Заняття 10. Облік операцій з давальницькою сировиною……...……..….…... 38 

Теми рефератів…………………………………………………………………... 45 

Науково-методичні матеріали………………………….…………………......... 46 

Додаток ………………………………………………………………………..... 49 
 
 
 
 
 



 122

 
 
 

Навчальне видання  
 
 

ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Робочий зошит 
 
 
 

Укладачі: 
Дубініна Марина Вікторівна 
Кузьома Віталій вікторович 
Пісоченко Тетяна Сергіївна 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формат 60x84 1/16. Ум. друк. арк. 13,14. 
Тираж 50 прим. Зам. № __ 

 
Надруковано у видавничому відділі 

Миколаївського національного аграрного університету 
54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе,9 

 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи  

ДК № 4490 від 20.02.2013 р. 

 
 
 

 


