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1. ВСТУП 

1.1. Ідентифікація документа 

Цей документ містить опис роботи з модулем iFOBS.ForeignEconomicActivity. 

 

1.2. Призначення модуля 

Модуль зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) iFOBS.ForeignEconomicActivity 

призначений для надання користувачам iFOBS інформації за зовнішньоекономічними 

контрактами, а також декларацій/актів і оплатою за даними контрактами. 
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2. РОБОТА З МОДУЛЕМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Модуль зовнішньоекономічної діяльності iFOBS.ForeignEconomicActivity є складовою 

частиною системи iFOBS. Користувачам, які мають права доступу до модулю 

зовнішньоекономічної діяльності, доступний розділ системи Зовнішньоекономічні 

контракти. 

Зверніть увагу: модуль функціонує тільки в online-режимі, тобто необхідною 

умовою відображення даних на клієнтському місці є наявність з'єднання між серверами 

iFOBS і банку. 

Для роботи з модулем ЗЕД виберіть пункт бокового меню Зовнішньоекономічні 

контракти. 

 

2.1. Пошук зовнішньоекономічних контрактів 

Для формування списку зовнішньоекономічних контрактів виберіть пункт меню 

Зовнішньоекономічні контракти/Переглянути контракти. 

Відкриється форма «Пошук зовнішньоекономічних контрактів». Заповніть поля згідно 

з описом у таблиці нижче і клікніть на кнопку «Знайти». 
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Опис елементів форми «Пошук зовнішньоекономічних контрактів» 

Назва О/З Опис 

Клієнт (Резидент) + Вибір контрагента з переліку контрагентів, рахунки яких 
доступні користувачеві (один або всі) 

Вид контракту + Вибір виду контракту (імпорт, експорт, всі) 

Валюта - Вибір валюти контрактів (для вибору доступна одна з валют 
рахунків, на які користувач має право «Рахунок доступний», а 
також значення «Всі»). Поле активне, якщо не включений 
чекбокс «Показати всі контракти» 

Номер контракту - Вказується номер контракту з можливістю введення частини 

цього номера. Поле активне, якщо не включений чекбокс 
«Показати всі контракти» 

Секція «Дата контракту» 

Початкова дата  + Вказується дата початку періоду, за який відбуватиметься 

пошук контрактів. Поле активне, якщо не включений чекбокс 
«Показати всі контракти» 

Кінцева дата + Вказується дата закінчення періоду, що включає дату 
контракту. Поле активно, якщо не включений чекбокс 
«Показати всі контракти» 

Стан контракту + Вибір стану контракту ( «Новий або незакритий», «Очікує на 
оплату або поставку», «Граничний термін наближається», 
«Прострочення оплати або поставки», «Знятий з контролю», 
«Закрито (закриття рахунку»), «Всі») 

Нерезидент - Вказується найменування нерезидента за контрактом із 
можливістю введення частини цього найменування. Поле 
активне, якщо не включений чекбокс «Показати всі 
контракти» 

Країна нерезидента - Вибір зі списку країни нерезидента за контрактом 

Чекбокс «Показати всі 
контракти» 

 

- Якщо чекбокс включений, будуть відображатися або 
експортуватися до файлу всі контракти вибраного виду, стану 
і за всіма доступними користувачеві контрагентам в АБС банку 

На підставі запиту, сформованого за вказаними даними, система формує і відображає 

користувачеві перелік контрактів: 

 

Для експорту даних за контрактами виберіть пункт меню Задачі/Експорт даних. 

Для переходу на сторінку з докладною інформацією щодо контракту встановіть 

позначку на потрібному рядку і виберіть пункт меню Задачі/Детальна інформація 

щодо контракту. 
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Відкриється форма з детальною інформацією за контрактом, на якій ви можете 

виконати наступні дії: 

 Ознайомитися з докладною інформацією за контрактом. 

 Сформувати календар оплат за контрактом – пункт меню Задачі/Календар 

оплат (див. «Календар оплат »).  

 Сформувати календар поставок за контрактом – пункт меню Задачі/Календар 

поставок (див. «Календар поставок ») ;. 

 Створити валютне доручення – пункт меню Задачі/SWIFT платіж 

(див. «Створення SWIFT-платежу для оплати за контрактом»). Частина полів 

документа буде заповнена параметрами контракту. 

 Створити заявку на купівлю валюти для імпортного контракту – пункт меню 

Задачі/Заявка на купівлю валюти (див.«Створення заявки на купівлю 

іноземної валюти за контрактом»). Поля заявки будуть заповнені даними 

вибраного зовнішньоекономічного контракту. Крім того, ви зможете вибрати 
неоплачені декларації/акти за контрактом і зв'язати їх із заявкою. 

Зверніть увагу: дані про контракт надходять з АБС банку і недоступні для 

редагування. 
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2.2. Календар оплат  

Для формування календаря оплат за контрактом виберіть пункт меню 

Задачі/Календар оплат на сторінці «Детальна інформація за контрактом» (див. «Пошук 

зовнішньоекономічних контрактів»). 

Відкриється форма «Календар оплат». Заповніть поля згідно з описом в таблиці 

нижче і клікніть на кнопку «Знайти». 

 

Опис елементів форми «Параметри календаря оплат» 

Назва О/З опис 

Стан оплати + Вибір параметра «Стан оплати» (закрита, незакрита, 
всі) 

Секція «Дата оплати» 

Початкова дата - Вказується дата початку періоду, що включає дату 
оплати  

Кінцева дата - Вказується дата закінчення періоду, що включає дату 
оплати  

Секція «Гранична дата поставки» 
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Назва О/З опис 

Початкова дата - Вказується дата початку періоду, що включає 
граничний термін поставки 

Кінцева дата - Вказується дата закінчення періоду, що включає 
граничний термін поставки 

На підставі запиту система сформує календар оплат і відобразить його на формі: 

 

Зверніть увагу: одній оплаті може відповідати два і більше акта/декларації. 

Для кожного рядка календаря оплати доступні такі операції: 

 Переглянути детальну інформацію щодо оплати (див. «Детальна інформація за 

оплатою. Календар поставок за оплатою»).  

 Переглянути документ дня – пункт меню Задачі/Переглянути документ 

дня. 

 Переглянути інформацію за взаємозаліком з оплати (див. «Детальна 

інформація про взаємозалік за оплатою»). 

 Переглянути інформацію по декларації/акту (див. «Детальна інформація про 

взаємозалік за декларацією/актом»). 

 Експортувати весь календар оплат в .xls файл. Для цього виберіть пункт меню 

Задачі/Експорт даних і вкажіть шлях для збереження файлу. 

2.3. Календар поставок  

Форма «Календар поставок за контрактом» призначена для відображення 

декларацій/актів за вибраним контрактом і відповідають даним деклараціям/актам оплат, 

якими ці декларації/акти були оплачені. 

Для формування календаря поставок за контрактом клікніть на кнопку «Календар 

поставок» на сторінці «Детальна інформація за контрактом» (див. «Пошук 

зовнішньоекономічних контрактів»). 

Відкриється форма «Календар поставок». Заповніть поля згідно з описом у таблиці 

нижче і клікніть на кнопку «Знайти». 
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Опис елементів форми «Параметри календаря поставок» 

Назва О/З опис 

Стан декларації/акту + Вибір стану декларації/акту (оплачена, неоплачена, всі) 

Секція «Дата декларації/акту» 

Початкова дата - Вказується дата початку періоду, що включає дату 
декларації/акту  

Кінцева дата - Вказується дата закінчення періоду, що включає дату 

декларації/акту  

Секція «Гранична дата оплати» 

Початкова дата - Вказується дата початку періоду, що включає граничний 

термін оплати 

Кінцева дата - Вказується дата закінчення періоду, що включає 

граничний термін оплати 

На підставі запиту система формує календар поставок і відображає його на сторінці 

«Календар поставок». 

 

Зверніть увагу: одному акту/декларації може відповідати дві і більше оплати. 

Для кожного рядка календаря оплати доступні такі операції: 

 Переглянути детальну інформацію про оплату (див. «Детальна інформація за 

оплатою. Календар поставок за оплатою»).  



iFOBS.ForeignEconomicActivity (WinClient)  Інструкція з налаштування та використання  

Стор. 10 з 21 

 Переглянути документ дня – пункт меню Задачі/Переглянути документ 

дня. 

 Переглянути інформацію за взаємозаліком за декларацією/актом 

(див. «Детальна інформація про взаємозалік за декларацією/актом»). 

 Переглянути інформацію по декларації/акту (див. «Детальна інформація щодо 

декларації/акту. Календар оплат за декларацією/актом»). 

 Експортувати весь календар поставок в .xls файл. Для цього виберіть пункт 

меню Задачі/Експорт даних і вкажіть шлях для збереження файлу. 

 

2.3.1. Детальна інформація про взаємозалік за оплатою 

Форма «Взаємозалік за оплатою» призначена для відображення переліку 

декларацій/актів і оплат, якими був проведений взаємозалік за певною 

декларацією/актом у межах експортного контракту (поставка закривається платежем 

за іншим експортним контрактом або імпортною декларацією) або імпортного контракту 

(платіж закривається платежем за іншим імпортним контрактом або експортною 

декларації за іншим контрактом). 

 

Для кожного рядка списку доступні такі операції: 

 Переглянути детальну інформацію про оплату (див. «Детальна інформація за 

оплатою. Календар поставок за оплатою»).  

 Переглянути інформацію по декларації/акту (див. «Детальна інформація щодо 

декларації/акту. Календар оплат за декларацією/актом»). 

 

2.3.2. Детальна інформація про взаємозалік за декларацією/актом 

Форма «Взаємозалік за декларацією/актом» призначена для відображення 

переліку декларацій/актів і оплат, якими було проведено взаємозалік за певною 

декларацією/актом у межах експортного контракту (поставка закривається платежем 

за іншим експортним контрактом або імпортною декларацією) або імпортного контракту 

(поставка закривається платежем за іншим імпортним контрактом або експортною 

декларації за іншим контрактом). 
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Для кожного рядка в списку доступні такі операції: 

 Переглянути детальну інформацію про оплату (див. «Детальна інформація за 

оплатою. Календар поставок за оплатою»).  

 Переглянути інформацію по декларації/акту (див. «Детальна інформація щодо 

декларації/акту. Календар оплат за декларацією/актом»). 

2.4. Створення SWIFT-платежу для оплати за контрактом 

Для створення SWIFT-документа для оплати за контрактом виберіть пункт меню 

Задачі/SWIFT платіж на сторінці «Детальна інформація за контрактом» (див. «Пошук 

зовнішньоекономічних контрактів»). 

Відбудеться перехід на сторінку створення SWIFT-документа, до полів якого 

автоматично будуть підставлені такі параметри: 

Параметр Опис 

Вкладка «Головна» 

Валюта Валюта контракту 

Валютний рах. (IBAN) Рахунок (IBAN) контракту, якщо цей рахунок стоїть 
на моніторингу у користувача 

Найменування відправника Ім'я/адреса платника 

Країна  

Місто  

Адреса 

Дані про переказ Призначення платежу 

Вкладка «Одержувач» 

Найменування одержувача Ім'я/адреса одержувача 
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Параметр Опис 

Країна  

Місто  

Адреса 

Рахунок Рахунок одержувача (Account №) 

Секція «57: Банк одержувача (Account 

with Institution)» 
Назва та адреса банку одержувача 

 

 



iFOBS.ForeignEconomicActivity (WinClient)  Інструкція з налаштування та використання  

Стор. 13 з 21 

 

Ви можете відредагувати SWIFT-документ, підписати його або зберегти без підпису. 

2.5. Створення заявки на купівлю іноземної валюти за контрактом 

Для створення заявки на купівлю іноземної валюти за імпортним контрактом виберіть 

Задачі/Заявка на покупку валюти на сторінці «Детальна інформація за контрактом» 

(див. «Пошук зовнішньоекономічних контрактів»). 

Відбудеться перехід на сторінку створення заявки на купівлю іноземної валюти, при 

цьому в полях № контракту, Дата контракту будуть автоматично підставлені дані 

контракту, за яким створюється валютна заявка. Також будуть автоматично заповнені 

поля Валюта (валюта контракту) і Валютний рах. (IBAN) (рахунок контракту, якщо цей 

рахунок стоїть на моніторингу у користувача). 

Для збереження заявки клікніть на кнопку «Зберегти». 
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2.6. Пошук декларації/акту 

Для формування списку декларацій/актів виберіть пункт меню 

Зовнішньоекономічні контракти/Переглянути декларації/акти. 

Відкриється сторінка «Пошук декларацій/актів». Заповніть поля згідно з описом в 

таблиці нижче і клікніть на кнопку «Знайти». 
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Опис елементів форми «Пошук декларацій/акту» 

Назва О/З опис 

Клієнт (Резидент) + Вибір контрагента з переліку контрагентів, за рахунками яких 

користувачеві надано право «Рахунок доступний» (один або 
всі) 

Вид контракту + Вибір виду контракту (імпорт, експорт, всі) 

Валюта - Вибір валюти декларацій/актів (для вибору доступна одна з 
валют рахунків, на які користувач має право «Рахунок 

доступний», а також значення «Все») 

Секція «Дата декларації/акту» 

Початкова дата  +/- Вказується дата початку періоду, за який відбуватиметься 

пошук декларацій/актів 

Кінцева дата +/- Вказується дата закінчення періоду, що включає дату 
декларації/акту  

Чекбокс «Виконувати 

пошук за граничними 

датами оплати (для 
експортних 
декларацій/актів)» 

- Щоб чекбокс став активним, у полі Вид контракту має бути 

вибраний параметр «Експорт». 

Зазначений чекбокс активує секцію «Гранична дата оплати», 
одночасно з цим стає недоступною для заповнення секція 
«Дата декларації/акту» 

Секція «Гранична дата оплати»1 

Початкова дата  +/- Вказується дата початку періоду, що включає граничну дату 
оплати за декларацією/актом 

Кінцева дата +/- Вказується дата закінчення періоду, що включає граничну 

дату оплати за декларацією/актом 

Нерезидент - Вказується найменування нерезидента за декларацією/актом 
із можливістю введення частини цього найменування 

                                           

1

 Мають бути заповнені поля секції «Дата декларації/акту» або «Гранична дата 

оплати» 
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Назва О/З опис 

Номер декларації/акту - Вказується номер контракту з можливістю введення частини 
цього номера. Поле активне, якщо не включений чекбокс 

«Показати всі контракти» 

Стан декларації/акту + Вибір стану декларації/акту ( «Оплачена», «Неоплачена», 
«Всі») 

Кнопка «Знайти»  При натисканні відбувається пошук декларацій/актів за 
заданими параметрами 

Кнопка «Очистити»  При натисканні дані полів очищаються або набувають 
значення за умовчанням 

На підставі запиту, сформованого за зазначеними даними, система формує перелік 

декларацій/актів і відображає його користувачеві. 

 

Для того щоб експортувати дані до .xls файлу, перейдіть до пункту меню 

Задачі/Експорт даних і вкажіть шлях для збереження файлу.  

Для перегляду детальної інформації за декларацією/актом поставте курсор на 

потрібному рядку і перейдіть до пункту меню Задачі/Детальна інформація щодо 

декларації/акту. 
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2.6.1. Детальна інформація щодо декларації/акту. Календар оплат за 

декларацією/актом 

Форма «Детальна інформація щодо декларації/акту» призначена для 

відображення докладної інформації за вибраною декларацією/актом. 

 

Якщо ви виберете пункт меню Задачі/Календар оплат, ви зможете перейти до 

перегляду календаря оплат за декларацією/актом. 

 

Для кожного рядка календаря оплат доступні такі операції: 

 Переглянути детальну інформацію щодо оплати (див. «Детальна інформація за 

оплатою. Календар поставок за оплатою»).  
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 Переглянути інформацію за взаємозаліком за декларацією/актом 

(див. «Детальна інформація про взаємозалік за декларацією/актом»). 

2.7. Пошук оплат 

Для формування списку оплат виберіть пункт меню Зовнішньоекономічні 

контракти/Переглянути оплати. 

Відкриється форма «Пошук оплати». Заповніть поля згідно з описом в таблиці нижче 

і клікніть на кнопку «Знайти». 

 

Опис елементів форми «Пошук оплат» 

Назва О/З опис 

Клієнт (резидент) + Вибір контрагента з переліку контрагентів, за рахунками яких 
користувачеві надано право "Рахунок доступний" (один або 
всі) 

Вид контракту + Вибір виду контракту (імпорт, експорт, всі) 

Валюта - Вибір валюти оплат (для вибору доступна одна з валют 

рахунків, на які користувач має право «Рахунок доступний», а 

також значення «Всі») 

Секція «Дата оплати»2 

Початкова дата  +/- Вказується дата початку періоду, за який відбуватиметься 

пошук оплат 

Кінцева дата +/- Вказується дата закінчення періоду, що включає дату оплати  

Чекбокс «Виконувати 
пошук за граничними 

датами поставки (для 
імпортних оплат)» 

- Щоб чекбокс став активним, у полі Вид контракту має бути 
вибраний параметр «Імпорт». 

Зазначений чекбокс активує секцію «Гранична дата 
поставки», одночасно з цим стає недоступна для заповнення 
секція «Дата оплати» 

                                           

2

 Мають бути заповнені поля секції «Дата оплати» або «Гранична дата поставки» 
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Назва О/З опис 

Секція «Гранична дата поставки» 

Початкова дата  +/- Вказується дата початку періоду, що включає граничну дату 
оплати  

Кінцева дата +/- Вказується дата закінчення періоду, що включає граничну 
дату оплати  

Нерезидент - Вказується найменування нерезидента за оплатою з 
можливістю введення частини цього найменування 

Номер документа дня - Вказується номер документа дня, яким була проведена оплата 

з можливістю введення частини цього номера 

Стан оплати + Вибір стану оплати ( «Закрита», «Незакрита», «Всі») 

Кнопка «Знайти»  При натисканні відбувається пошук оплат за заданими 
параметрами 

Кнопка «Очистити»  При натисканні дані полів очищаються або набувають 
значення за умовчанням 

На підставі запиту, сформованого за вказаними даними, система формує перелік 

оплат і відображає його користувачеві. 

 

Для того щоб експортувати дані до .xls файлу, перейдіть до пункту меню 

Задачі/Експорт даних і вкажіть шлях для збереження файлу.  

Для перегляду детальної інформації за оплатою встановіть курсор на потрібному 

рядку і перейдіть до пункту меню Задачі/Детальна інформація за оплатою. 

 

2.7.1. Детальна інформація за оплатою. Календар поставок за оплатою 

Форма «Детальна інформація за оплатою» призначена для відображення докладної 

інформації за вибраною оплатою. 
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Якщо ви виберете пункт меню Задачі/Календар поставок, ви зможете перейти до 

перегляду календаря поставок за оплатою. 

 

Для кожного рядка календаря поставок по оплаті доступні наступні операції: 

 Переглянути інформацію за взаємозаліком з оплати (див. «Детальна 

інформація про взаємозалік за оплатою»). 

 Переглянути інформацію по декларації/акту (див. «Детальна інформація щодо 

декларації/акту. Календар оплат за декларацією/актом»). 

2.8. Граничні терміни оплат/поставок 

Для формування списку контрактів, граничний термін оплати за деклараціями або 

граничний термін закриття оплат яких закінчується в заданий проміжок часу, виберіть 

пункт меню Зовнішньоекономічні контракти/Граничні терміни оплат/поставок. 

Відкриється сторінка «Граничні терміни оплат/поставок». Вкажіть дати початку і 

закінчення періоду пошуку в полях З і По відповідно і клікніть на кнопку «Застосувати». 
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При натисканні на кнопку «Застосувати» з'явиться вікно з підтвердженням 

синхронізації з банком.  

 

Клікніть на кнопку «Так». Після цього відбудеться синхронізація, і таблиця 

заповниться списком контрактів відповідно до зазначеного періоду. 

 

Дані за оплатою/поставкою можна переглянути в окремій формі, якщо клікнути на 

вкладку «Запис».  

 


