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ВСТУП 

 

Зовнішньоекономічна діяльність завжди була і залишається важливою 

складовою суспільного розвитку будь-якої країни, в тому числі й України. 

Безпосередню участь у зовнішньоекономічній діяльності беруть сотні 

підприємств, фірм, суб’єктів підприємницької діяльності України. Сьогодні 

стратегічний розвиток України спрямований на інтеграцію у світовий 

економічний простір, який супроводжується розвитком торговельного 

партнерства та створює можливості розширення господарюючими суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності. 

В умовах вступу України до СОТ та намагання побудувати партнерські 

взаємовідносини з ЄС важливою є реалізація ефективної системи оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), яка, з одного боку, враховувала б 

інтереси національних товаровиробників під час експорту продукції, а з іншого – 

обмежувала імпортні поставки товарів, які будуть конкурувати з товарами 

українського виробництва. Це дозволить українським виробникам мати стабільні 

ринки збуту продукції в Україні, що, безумовно, позитивно відобразиться на 

надходженнях податків та зборів до бюджету країни.  

Зміни, які сталися в оподаткуванні ЗЕД, в основному стосуються податку на 

додану вартість (зміни в порядку оподаткування послуг, отриманих від 

нерезидента), податку на прибуток підприємств (перехід на правила 

бухгалтерського обліку податку на прибуток підприємств стосовно операцій з 

купівлі-продажу іноземної валюти), акцизного податку (збільшення ставок 

акцизного податку на імпортні товари).  

Усі ці зміни викликають певний інтерес фахівців у сфері оподаткування. 

Тому навчальна дисципліна «Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» є 

важливою для підготовки бакалаврів за спеціальністю «Фінанси, банківська 

справа та страхування».  



 
 

5 
 

Навчальну дисципліну «Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності» 

відноситься до групи вибіркових дисциплін циклу професійно підготовки 

бакалаврів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Навчальна дисципліна є невід'ємною частиною циклу економічних дисциплін, 

необхідних фахівцям у сфері фінансів. Навчальна дисципліна орієнтує студентів 

на практичну діяльність у бюджетно-податковій сфері державного управління, що 

сприятиме формуванню нової генерації фахівців, здатних вирішувати складні 

макро- та мікроекономічні проблеми в трансформаційній економіці України. 

Мета навчальної дисципліни – надання студентам необхідних теоретичних 

основ, методичних рекомендацій і практичних навичок щодо державного 

регулювання операцій ЗЕД та їх оподаткування різними податками і зборами.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  

― вивчення основних законодавчих і нормативних актів, які регулюють 

ЗЕД;  

― ознайомлення з основними термінами ЗЕД;  

― вивчення та характеристика основних інструментів регулювання ЗЕД;  

― розгляд і застосування правил міжнародної торгівлі;  

― характеристика загальних вимог до операцій в іноземній валюті; 

― вивчення особливостей оподаткування різних операцій у ЗЕД;  

― розгляд порядку оподаткування різними податками та зборами ЗЕД.  

Об'єктом навчальної дисципліни є процес оподаткування ЗЕД.  

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ і 

методичних рекомендацій щодо оподаткування ЗЕД.  

Вивчення навчальної дисципліни дозволить фахівцю комплексно уявляти 

діяльність підприємства, визначати вплив конкретної операції на його фінансові 

результати, розраховувати податки і збори тощо. 

У результаті вивчення дисципліни «Оподаткування зовнішньоекономічної 

діяльності» студенти повинні знати: 

― основні нормативно-правові акти, які регламентують ЗЕД;  
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― терміни, якими оперують у ЗЕД;  

― інструменти державного регулювання ЗЕД;  

― порядок застосування правил міжнародної торгівлі;  

― загальні вимоги до операцій в іноземній валюті;  

― особливості оподаткування різних операцій у ЗЕД (бартер, фрахт, 

договір-комісії, договір-доручення);  

― порядок оподаткування експортних та імпортних ПДВ-поставок;  

― особливості оподаткування акцизним податком експортних та імпортних 

операцій;  

― методи та принципи визначення сум митної вартості товарів і порядок 

обчислення мита;  

― порядок складання вантажної митної декларації; особливості 

оподаткування податком на прибуток підприємств ЗЕД. 

Студенти повинні вміти: 

― використовувати нормативно-правові акти, які регламентують порядок 

оподаткування ЗЕД;  

― характеризувати інструменти державного регулювання ЗЕД; 

― застосовувати на практиці правила міжнародної торгівлі;  

― здійснювати операції в іноземній валюті та складати декларацію з 

валютних цінностей;  

― обчислювати податкові зобов'язання під час здійснення різних операцій 

у ЗЕД (бартер, фрахт, договір-комісії, договір-доручення);  

― розраховувати митну вартість товарів за допомогою різних методів та 

обчислювати суму мита;  

― розраховувати податкові зобов'язання з різних податків і зборів у ході 

здійснення ЗЕД. 

Студенти повинні володіти:  

― понятійним апаратом навчальної дисципліни та правильно оперувати 

ним; 
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― правилами міжнародної торгівлі;  

― методикою визначення податкових зобов'язань у процесі здійснення 

експортних та імпортних операцій;  

― методами визначення митної вартості товарів. 

Змістові модулі: 

Змістовий модуль 1. Порядок державного регулювання ЗЕД. 

Змістовий модуль 2. Оподаткування ЗЕД в аспекті основних податків і 

зборів. 

Розрахункове завдання є самостійним видом роботи студента, що 

передбачений навчальним планом вивчення дисципліни «Оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності». 

Розрахункове завдання виконується у вигляді реферату.  

У розрахунковому завданні студент повинен всебічно і глибоко розкрити 

зміст теоретичних питань та розв’язати практичне завдання. 

Виконується розрахункове завдання на основі знань, умінь та навичок, 

одержаних під час лекційних, практичних (семінарських) занять, а також 

самостійного опрацювання матеріалу та охоплює декілька тем або зміст 

навчальної дисципліни в цілому. 

Розрахункове завдання включає три питання, які необхідно висвітлити 

обсягом 12-15 сторінок. Практичне завдання включає розв’язання задачі та опис 

етапів розв’язання, обґрунтування висновків за отриманими результатами. 

Варіант обирається відповідно до номеру залікової книжки студента (або за 

списком). 

При виконанні обов’язково: 

― титульний аркуш; 

― на початку роботи розмістити зміст із переліком питань, та вказаними 

сторінками; 

― вказувати по тексту посилання на використану літературу та інші 

джерела; 
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― використовувати літературні джерела, що надруковані не пізніше ніж за 

три останніх роки та лише чинну законодавчу базу (використання законодавчої 

бази – обов’язкове); 

― перелік використаних джерел не менше десяти позицій. 

Номери теоретичних завдань для кожного студента визначаються таким 

чином: 

1-ше теоретичне питання = No з/п студента у журналі; 

2-ге теоретичне питання = No з/п студента у журналі + 15; 

3-тє теоретичне питання =No з/п студента у журналі +30. 

Практичне завдання відповідає номеру залікової книжки студента (або 

номеру за списком). 

Отже, один варіант буде включати три теоретичних питання і одне 

практичне завдання. Наприклад, 1-й варіант: теоретичні питання: 1, 16, 31 і 

практичне завдання 1. 

 

 

Перелік питань для виконання розрахункового завдання 

 

1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності та основна термінологія ЗЕД 

(аудит, валютні кошти, демпінг, квоти, ліцензія, транзит та інші). 

2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. 

3. Суб'єкти та види ЗЕД. 

4. Договори (контракти) суб'єктів ЗЕД та право, що застосовується до них. 

5. Поняття державного регулювання ЗЕД. Органи державного регулювання 

ЗЕД. Органи місцевого управління ЗЕД. 

6. Відповідальність суб'єктів за порушення у сфері ЗЕД. 

7. Види подвійного оподаткування. Методи усунення подвійного 

оподаткування: метод зарахування, метод звільнення. 
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8. Порядок укладання міжнародних угод про уникнення подвійного 

оподаткування. 

9. Довідка про звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із 

джерелом їх походження з України. 

10. Принцип резидентства та його нормативне регулювання. Заява про 

підтвердження статусу податкового резидента України. 

11. Звіт про виплачені доходи, утримані та перераховані до бюджету податки 

на доходи нерезидентів. Заява про повернення суми податку на доходи із 

джерелом їх походження з України. 

12. Основні правила міжнародної торгівлі. 

13. Мета, сфера застосування та основна термінологія Інкотермс. 

14. Зобов'язання продавця щодо поставки. Перехід ризиків і витрат, 

пов'язаних із поставкою. 

15. Існуючі умови поставки та порядок їх застосування. 

16. Основні правила валютного регулювання та контролю. 

17. Порядок отримання ліцензій НБУ на здійснення валютних операцій. 

18. Порядок здійснення готівкових та безготівкових розрахунків в іноземній 

валюті. Купівля-продаж іноземної валюти. 

19. Порядок декларування валютних цінностей та відповідальність. 

20. Особливості оподаткування ПДВ експортних операцій. 

21. Особливості оподаткування ПДВ імпортних операцій. 

22. Порядок оподаткування експортних операцій акцизним податком. 

23. Порядок оподаткування імпортних операцій акцизним податком. 

24. Організація i податкове забезпечення транзиту підакцизних товарів. 

25. Організація та оподаткування міжнародних перевезень. 

26. Визначення податкових зобов'язань у ході здійснення бартерних 

операцій, операцій в офшорних зонах, укладання договору-комісії та договору-

доручення. 
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27. Експорт у посередницьких операціях. Відшкодування ПДВ під час 

експорту. 

28. Законодавче регулювання митної політики держави. Види мита. 

29. Принципи та методи визначення митної вартості. 

30. Порядок визначення суми мита та звітування платниками податків. 

31. Порядок оподаткування експортних операцій податком на прибуток 

підприємств. 

32. Особливості обкладання податком на прибуток підприємств операцій у 

межах посередницьких договорів у сфері ЗЕД. 

33. Експорт (імпорт) товарів у межах договору комісії. Договори доручення у 

ЗЕД. 

34. Порядок оподаткування імпортних операцій податком на прибуток 

підприємств. 

35. Валютні операції у процесі експорту та імпорту. Курсові різниці. 

Балансова вартість валюти. Методи оцінювання. 

36. Схема проходження вантажу через митний кордон України (митне 

оформлення) та митний контроль 

37. Зовнішньоекономічна політика України. Характеристика основних 

показників розвитку зовнішньоекономічного сектора країни. 

38. Основні пільги суб’єктам ЗЕД, що діють на території України. 

39. Нетарифне регулювання ЗЕД. 

40. Поняття та види торговельних операцій в ЗЕД. 

41. Ціноутворення у ЗЕД підприємства. 

42. Торгово-посередницька діяльність на зовнішньому ринку. 

43. Компенсаційна торгівля у сфері ЗЕД. 

44. Економічний аналіз ефективності ЗЕД підприємств. 

45. Страхування у ЗЕД. 

46. ЗЕД підприємств на території вільних економічних зон. 

47. Оподаткування операцій з давальницькою сировиною. 
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48. Функції митних органів.  

49. Мито як вид непрямого податку. 

50. Класифікація мита за різними критеріями. 

51. Функції митного тарифу. 

52. Митний тариф як інструмент економічної політики України. 

53. Основні митні процедури і порядок їх здійснення. 

54. Організація діяльності митних брокерів і ліцензійних митних складів. 

55. Квотування і контингентування. 

56. Сутність категорії "іноземні інвестиції", їх види, форми та можливості 

захисту в Україні. 

57. Спільне підприємництво в Україні: сутність, передумови, стан і 

перспективи розвитку. 

58. Поняття офшорної зони, її організаційні форми та чинні пільги. 

59. Єдиний митний тариф України: сутність і зміст. 

60. Платіжний баланс. Показники функціонування зовнішньоекономічної 

діяльності. 

 

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1 

Визначити суму податкових зобов’язань, податкового кредиту та ПДВ до 

сплати в бюджет, якщо підприємство здійснило такі господарські операції: 

1. Придбало сировину, використану на основне виробництво на суму 68000 

грн (з ПДВ). 

2. Реалізовано зайві верстати, що перебувають на балансі підприємства на 

суму 11200 грн (з ПДВ). 

3. Реалізовано цінні папери вартістю 5000 грн (не є об’єктом 

оподаткування). 
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4. Реалізовано товарну продукцію на суму 10800 грн (без ПДВ) 

5. Експортовано продукцію на суму 24000 грн. 

6. Продано продукцію ритуального призначення на суму 600 грн. 

7. Зроблені витрати зі сплати податку, не підтверджені митною 

декларацією, на суму 91300 грн. 

8. Виплачено зарплату на суму 36000 грн. 

 

Завдання 2 

Визначити продажну ціну на імпортовану продукцію за наданими умовами. 

Назва продукції - кольорові телевізори. Країна-виробник - Південна Корея. 

1 Контрактна вартість товару 25 000 дол. США 
2. Курс НБУ на день сплати митних платежів 28 грн/дол. 
3. Митний збір за оформлення митної декларації 0,2 % 
4. Сума фрахту 1 000 дол. 
5. Страхування вантажу 800 дол. 
6 Ставки мита:  
 а) преференційні; 0 %  

 б) пільгові; 10 %  

 в) повні 20 %  

7. Акцизний податок на імпортовану продукцію 10 % 

8. ПДВ на імпорт продукції 20 % 

9. Питома вага витрат обігу до купівельної ціни 8 % 

10. Умовна рентабельність 30 % 

11. Умова постачання  FOB 

 

Завдання 3 

Визначити суму податкових зобов’язань, податкового кредиту та ПДВ до 

сплати в бюджет, якщо: 

1. Вартість придбаної сировини та матеріалів складає 195860 грн з ПДВ. 

2. Вартість відвантаженої і оплаченої продукції на експорт становить 18200 

грн. 

3. Підприємством сплачена вартість послуг сторонніх організацій у сумі 

8400 грн з ПДВ. 

4. Підприємством отримана попередня оплата за продукцію, вартість якої за 

оптовими цінами складає 180000 грн. 
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5. Підприємство отримало оплату за оренду обладнання 5600 грн з ПДВ. 

 

Завдання 4 

Підприємство імпортує на територію України ювелірні вироби. Митна 

вартість партії цих виробів становить 13000 дол. США. Курс долара на момент 

митного оформлення - 27,13 грн за 1 дол. США. Ставка акцизного податку - 55 %, 

ставка ввізного мита - 50 %, ставка збору за митне оформлення - 0,2 %. 

Розрахувати суму акцизного податку. 

 

Завдання 5 

Максимальна роздрібна ціна на сигарети з фільтром - 45,00 грн, без податку 

на додану вартість і акцизного податку - 32,36 грн. Фактичний обсяг реалізації - 

8000 пачок сигарет. Розрахувати податкове зобов’язання з акцизного податку. 

 

Завдання 6 

Компанія продає 20 тис. тон пшениці 3 класу покупцю з Гонконгу за ціною 

$195 / MT на умовах поставки CIF-порт Гонконг. На дату операції середня 

біржова ціна на пшеницю 3 класу на умовах поставки FOB - порти Чорного моря 

становила $180 / MT. Необхідно розрахувати ціну угоди. 

 

Завдання 7 

Компанія продає 2 000 тони товару за ціною $150 / MT. На дату операції 

біржові котирування цього товару містяться у діапазоні $165 + $168 / MT. Розмір 

біржового лоту - 10 000 MT. Необхідно визначити трансфертну ціну. 

 

Завдання 8 

4. Українське підприємство отримало валютну виручку 15 000 євро (курс 

складав 33,17 грн за 1 євро) 13 липня 2021 року. Згідно з договором із 

нерезидентом продукція нерезиденту має бути відвантажена 15 жовтня 2021 року. 
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Чи буде застосована ЗЕД-пеня до українського підприємства? Розрахувати розмір 

ЗЕД-пені у випадку її застосування. 

 

Завдання 9 

Вантаж надійшов до митниці призначення 01.10.2019. Власник вантажу 

надав вантаж до митного оформлення 25.10.2019, цією ж датою вантаж знято з 

митного контролю. Митне оформлення проведено двома працівниками митниці в 

неробочий час, які працювали упродовж трьох годин. Визначте суму за 

перебування під митним контролем та проведення митного оформлення, якщо 

відомо, що митна вартість товару становить 120 000 грн. Курс НБУ на момент 

сплати становив 27,06 грн/дол. США. 

 

Завдання 10 

Розрахувати сукупні витрати експортера, що пов’язані із нарахуванням 

митної вартості, якщо загальна ціна товару за контрактом становить 120 тис. дол. 

США, імпортне мито - 10 %, 0,2 % від суми контракту, ставка акцизу - 15 %, ПДВ 

- 20 %, вартість транспортування до кордону становить 500 дол. США, від 

кордону до пункту призначення імпортера в Україні - 450 дол. США. Базисні 

мови постачання - франко-завод (Інкотермс - 2000). 

 

Завдання 11 

Укладено контракт купівлі продажу між українською і німецькою фірмою 

на поставку в Україну електротехнічного обладнання за ціною 2 000 євро / шт. 

Обсяг партії – 200 шт. Контракт укладено на умовах поставки FOB (Інкотермс–

2010). Умова платежу – 100 % передоплата. Валютний курс на момент 

проведення платежу становить 1 євро – 23,9 грн. Транспортні витрати з доставки 

контейнера з вантажем залізничним транспортом із Берліну до Києва складають 4 

500 євро. У процесі укладання даної угоди використовується страхування 

вантажу. Страхова премія становить 17 900 євро. Послуги з митного оформлення 
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вантажу в країні відправлення складають 12 400 євро. Валютні курси на момент 

проведення платежів за послуги транспортування, страхування складають: 1 євро 

– 33,5 грн. Мито на електротехнічне обладнання даного виду встановлено у 

розмірі 5,5 % від вартості постачання. ПДВ становить 20 %. Розрахуйте сукупний 

обсяг витрат української фірми, пов'язаний з виконанням зовнішньоторговельної 

угоди, доставкою товару та проведенням митного оформлення зі сплатою всіх 

митних платежів. 

 

Завдання 12 

Українська компанія уклала договір із білоруською та німецькою фірмами 

на придбання пива. В жовтні 2021 року на митну територію України надійшло: 70 

000 літрів із Чехії вартістю 3,5 долара за літр; 40 000 літрів із Німеччини вартістю 

4,0 євро за 1 літр. Додатково до вартості пива придбаного в Чехії включаються 

витрати на транспортування та страхування в розмірі 8 000 доларів, до вартості 

пива придбаного в Німеччині включається 17 000 євро. Ставка мита 0,5 євро за 

літр. На дату надання митної декларації діяв такий курс НБУ: 1 долар США – 

26,83 грн; 1 євро – 32,11 грн. Розрахувати митну вартість, суму акцизного 

податку, мита та податку на додану вартість. 

 

Завдання 13 

Підприємець на загальній системі оподаткування планує займатися 

експортом пиломатеріалів. Чи доцільно йому переходити на єдиний податок? Чи 

потрібно реєструватись платником ПДВ? Чи є потреба створити ТОВ? 
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