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УДК 651
Гордополов В. Ю. Оцінка стану організації та методики бухгалтерського обліку  

зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Метою статті є оцінка сучасного стану організації та методики бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств у світлі 
необхідності зміни сучасних цілей розвитку зовнішньоекономічних відносин на мікро- та макрорівнях. Досліджено сучасні тенденції розвитку 
зовнішньоекономічних відносин підприємств у розрізі впливу зовнішньої політики країни на функціонування суб’єктів зовнішньоекономічної ді-
яльності. Визначено проблемні аспекти, що пов’язані з веденням зовнішньої політики країни, проаналізовано шляхи розв’язання даних питань, які 
запропоновані в різних наукових джерелах. Визначено шляхи модифікації облікової системи в розрізі впливу зміни тенденцій розвитку зовнішньо-
економічної діяльності на мікро- та макрорівнях.
Ключові слова: бухгалтерський облік, експорт, імпорт, зовнішньоекономічна діяльність, зовнішня політика, зовнішньоекономічні відносини.
Рис.: 2. Бібл.: 33. 
Гордополов Володимир Юрійович – кандидат економічних наук, доцент, заступник декана з навчальної роботи, Київський національний торго-
вельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)

УДК 651
Гордополов В. Ю. Оценка состояния организации и методики  

бухгалтерского учета внешнеэкономической  
деятельности предприятий

Целью статьи является оценка современного состояния организации 
и методики бухгалтерского учета внешнеэкономической деятель-
ности предприятий в свете необходимости изменения современных 
целей развития внешнеэкономических отношений на микро- и макроу-
ровнях. Исследованы современные тенденции развития внешнеэконо-
мических отношений предприятий в разрезе влияния внешней поли-
тики страны на функционирование субъектов внешнеэкономической 
деятельности. Определены проблемные аспекты, связанные с ведени-
ем внешней политики страны, проанализированы пути решения дан-
ных вопросов, которые предложены в различных научных источниках. 
Определены пути модификации учетной системы в разрезе влияния 
изменения тенденций развития внешнеэкономической деятельности 
на микро- и макроуровнях.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, экспорт, импорт, внешнеэко-
номическая деятельность, внешняя политика, внешнеэкономические 
отношения.
Рис.: 2. Библ.: 33. 
Гордополов Владимир Юрьевич – кандидат экономических наук, до-
цент, заместитель декана по учебной работе, Киевский националь-
ный торгово-экономический университет (ул. Киото, 19, Киев, 02156, 
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UDC 651
Hordopolov V. Yu. Assessing the Status of Organization 

and Accountance Methodology in Foreign Economic Activity 
of Enterprises

The article is aimed at assessing the current status of organization and ac-
countance methodology of foreign economic activity of enterprises in the 
light of the need to change modern development objectives of foreign eco-
nomic relations at both micro- and macro-levels. The modern tendencies of 
development of foreign economic relations of enterprises were researched in 
the context of influence of foreign policy on functioning of entities of foreign 
economic activity. The problematic aspects related to the conducting of for-
eign policy of the country are identified, ways of solving these issues, which 
are offered in various scientific sources, are analyzed. Ways of modification 
of accountance system have been determined in the context of influence of 
changes of tendencies of development of foreign economic activity on both 
micro- and macro-levels.
Keywords: accountance, exports, imports, foreign economic activity, external 
policy, external economic relations.
Fig.: 2. Bibl.: 33. 
Hordopolov Volodymyr Yu. – PhD (Economics), Associate Professor, Deputy 
Dean for academic work, Kyiv National University of Trade and Economics (19 
Kіoto Str., Kyiv, 02156, Ukraine)

Глобалізаційні процеси у світі спричиняють змі-
ни в економічних відносинах між суб’єктами 
господарювання та вимагають виникнення та 

розвитку нових методичних підходів у системі управ-
ління діяльністю підприємств, які виходять на між-
народні ринки товарів і послуг, капіталу та праці. Роз-
ширення діяльності суб’єктів господарювання поза 
межі внутрішнього середовища країн передбачає за-
стосування відповідного механізму управління їх зо-
внішньоекономічною діяльністю. Облікова система є 
основним джерелом формування інформаційного за-
безпечення системи управління підприємством, яка, 
своєю чергою, потребує в сучасних умовах розвитку 
міжнародних економічних відносин створення до-
стовірної та порівнюваної інформації про стан, пер-
спективні напрямки розвитку, конкурентні переваги 

та потенційні ризики в зовнішньоекономічній діяль-
ності підприємств як окремих учасників міжнарод-
них ринків.

Дослідження наукової літератури у сфері об-
ґрунтування пріоритетів зовнішньоторговельної 
політики України та цілей зовнішньоекономічної ді-
яльності українських суб’єктів господарювання пока-
зало, що серед науковців дане питання є актуальним 
і дискусійним. Зокрема, у своїх дисертаційних науко-
вих працях, присвячених правовим, економічним, фі-
нансовим та обліковим проблемам, зовнішньоеконо-
мічну діяльність розглядали такі вчені, як: І. А. Вол - 
кова [3], Н. І. Гавловська [5], І. В. Жиглей [9], В. М. Ко-
валенко [13], І. О. Красілич [15], Ю. А. Кузьмінський 
[18], А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, В. В. Юхименко 
[29; 31], С. М. Маталка [21], Т. М. Мельник [22], О. В. Ру- 
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ра [25], А. В. Свідерська [27], Н. В. Федькевич [32], Г. І. Фі - 
ліна [33] та ін.

Зовнішні відносини України з іншими країнами 
світу у сфері економічного співробітництва суб’єктів 
господарювання характеризуються поступовим 
зростанням, що впливає і на формування внутріш-
нього валового продукту країни. Однак негативне 
сальдо зовнішньоекономічних операцій відображає 
необхідність посилення розвитку експортоорієнто-
ваної складової зовнішньої політики як окремих під-
приємств, так і держави в цілому. На розвитку дано-
го напряму наголошують в наукових дослідженнях  
М. О. Лепеха, Г. М. Свириденко. Науковці зазначають, 
що «протягом останніх років зовнішньоекономічна 
діяльність України характеризується зростаючими 
темпами міжнародної торгівлі, і в подальшому при 
впровадженні обґрунтованої стратегії розвитку екс-
портна орієнтація може забезпечити країні стійкі 
конкурентоспроможні позиції на міжнародних рин-
ках» [20, с. 655].

Своєю чергою, розвиток експорту повинен мати 
основу, що ґрунтувалася б на конкурентних перевагах 
вітчизняного бізнесу. Зокрема, зважаючи на сучас-
ний стан розвитку економічних відносин, варто за-
уважити, що конкурентними перевагами вітчизняних 
підприємств є стрімка девальвація гривні та дешева 
робоча сила. Знецінення національної валюти, з одно-
го боку, позитивно впливає на дохід експортерів, але, 
з іншого боку, спричиняє негативні тенденції у сфері 
розвитку зовнішніх економічних відносин країни. На 
сьогодні саме ці два фактори формують основний до-
хід підприємств, що здійснюють експортну діяльність, 
та негативно впливають на соціально-економічний 
розвиток країни в цілому. Разом з тим, бухгалтер-
ський облік повинен забезпечити формування зрозу-
мілої інформації для груп зацікавлених осіб, одними з 
яких є управлінський персонал підприємства. 

Метою статті є оцінка сучасного стану органі-
зації та методики бухгалтерського обліку зовнішньо-
економічної діяльності підприємств у світлі необ-
хідності зміни сучасних цілей розвитку зовнішньо-
економічних відносин на мікро- та макрорівнях, що 
забезпечить обґрунтування напрямів удосконалення 
організаційно-методичних положень облікового за-
безпечення зовнішньоекономічної діяльності під-
приємств.

Таким чином, на першому етапі дослідження 
необхідно розкрити основні тенденції роз-
витку зовнішньоекономічних відносин між 

українськими та закордонними суб’єктами господа-
рювання. На рис. 1 зображено кількість підприємств 
та обсяги операцій зовнішньої торгівлі в різних регі-
онах України у 2016 р.

Представлені статистичні дані свідчать про за-
цікавленість у сфері ведення зовнішньоекономічної 
діяльності серед українських суб’єктів господарю-

вання. Найбільша кількість зареєстрованих підпри-
ємств – у Дніпропетровській, Київській, Львівській, 
Одеській та Харківській областях. Однак показники 
експорту в даних областях не завжди є найвищими, 
крім Дніпропетровської та Одеської областей. На-
томість, суб’єкти господарювання таких територі-
альних одиниць України, як Вінницька, Донецька, За-
карпатська, Запорізька, Миколаївська та Полтавська 
області, формують позитивне сальдо зовнішньотор-
говельного балансу країни. Найбільш імпортозалеж-
ними є Київська, Волинська, Львівська та Харківська 
області. Як бачимо, в Україні спостерігається ситуа-
ція, за якої на підприємствах переважають імпортні 
операції в зовнішній діяльності. 

Так, за даними Державної служби статистики 
України, «обсяг експорту товарів та послуг 
України у 2016 р. становив 44885,4 млн дол. 

США, імпорту – 44548,1 млн дол. Порівняно із 2015 р. 
експорт скоротився на 4,1%, імпорт збільшився на 3,7%. 
Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу 
становило 337,3 млн дол.» [10]. Водночас варто від-
мітити позитивні зміни, що спостерігаються у 2017 р.:  
«Обсяг експорту товарів та послуг України у І півріч-
чі 2017 р. становив 24962,0 млн дол. США, імпорту –  
25060,6 млн дол. Порівняно з І півріччям 2016 р.  
експорт збільшився на 20,8%, імпорт – на 27,2%» [11]. 
Своєю чергою, переважання імпортних операцій 
над експортними негативно впливає на формування 
сальдо зовнішньоторговельного балансу, що в І пів-
річчі 2017 р. «становило 98,6 млн дол.» [11].

У науковій літературі знаходимо характеристику 
етапів розвитку зовнішньої торгівлі України. Сьогод-
ні країна перебуває на «етапі радикальної трансфор-
мації зовнішньої торгівлі. Цей етап характеризується 
кардинальними змінами в географічній структурі зо-
внішньої торгівлі, зумовленими глибокими змінами у 
зовнішній внутрішній політиці країни на основі пере-
будови її політичної та соціально-економічної систем. 
Зокрема, серйозні трансформації відбулися в госпо-
дарському комплексі країни, змінилися пріоритети в 
торгово-політичному партнерстві. Спостерігається 
зменшення динаміки як експорту, так і імпорту това-
рів, та скорочення зовнішньоторговельного обороту 
у 2 рази» [8, с. 221].

«Вихід на зовнішні ринки для більшості суб’єктів 
господарювання має цілком прагматичні цілі (обсяг 
продажів, прибутку, загальний рівень рентабельності 
бізнесу, диверсифікація ризиків тощо), для досягнен-
ня яких слід забезпечити якомога вищу ефективність 
ЗЕД» [1, с. 26]. Орлик І. О., посилаючись на наукову 
роботу О. Г. Міхєєвої [23] стверджує, що «основою 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності на рівні 
підприємства є розширення меж ринку збуту товарів 
за національні з метою збільшення обсягів доходу, за-
купки необхідної сировини, комплектуючих виробів, 
нових технологій і обладнання, залучення іноземних 
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інвестицій, участі в міжнародному поділі праці» [24, 
с. 218–219]. 

У своїх наукових дослідженнях В. В. Ксендзук 
зазначає, що «роль зовнішньоекономічної діяльно-
сті як зовнішнього фактора економічного зростання 
в сучасних умовах економічного розвитку постінду-
стріальної економіки постійно підвищується, поси-
люється її вплив на соціально-економічний розвиток 
не лише країни, але й кожного суб’єкта господарю-
вання» [16, с. 108; 17].

З метою забезпечення позитивної динаміки в 
економічному розвитку країни вихід підприємств на 
зовнішні ринки повинен переслідувати не лише влас-
ні цілі бізнесу, але і позитивно впливати на економіч-
ну, соціальну та екологічну складові розвитку країни 
в цілому. Тому актуальним є дослідження сучасних 
тенденцій розвитку зовнішньоекономічних відносин 
підприємств у розрізі впливу зовнішньої політики 
країни на функціонування суб’єктів зовнішньоеконо-
мічної діяльності.

Аналізуючи сучасний стан зовнішньоекономіч-
ної діяльності України, більшість наукових 
праць описують проблеми, пов’язані з імпор-

тозалежністю окремих галузей економіки країни та 
відсутністю експортоорієнтованих. 

Як зазначають М. О. Лепеха та Г. М. Свириден-
ко, «механізми зовнішньоекономічного регулювання, 
які застосовуються в Україні, позбавляють підпри-
ємства стимулів до експортоорієнтованої діяльності. 
Серед них доцільно назвати: конфіскаційну податко-
ву систему; нераціональну експортну політику дер-
жави; невиважену зовнішньоторговельну політику; 
жорстколімітовану грошово-кредитну політику, що 
залишає підприємства без обігового капіталу та ін-
вестиційних ресурсів для розвитку виробництва. За-
галом проблемою всього є несприятлива макроеко-
номічна ситуація в економіці України та її політична 
нестабільність» [20, с. 656].

Також науковці М. О. Лепеха, Г. М. Свириденко, 
посилаючись на праці Д. О. Завтура, зазначають, що 
«сировинна та напівсировинна спрямованість струк-
тури експорту України свідчить про низьку продук-
тивність і неконкурентоспроможність на світовому 
ринку. Але зазначимо, що саме експорт для України 
є домінантним фактором формування ВВП країни» 
[20, с. 655].

Гавловська Н. І. аналізує основні фактори не-
гативного впливу макрорівня на діяльність суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності та зараховує до 
них такі: «ведення військових дій на території краї-
ни; непрозора і недосконала політика НБУ; постійні 
трансформаційні процеси у фіскальній сфері; неста-
більність у забезпеченні ресурсами суб’єктів господа-
рювання різних рівнів; недовіра іноземних партнерів 
до вітчизняного інституціонального поля та бізнес-
середовища» [6, с. 236].

Перешкодами до досягнення ефективності зо-
внішньоекономічної діяльності вітчизняними під-
приємствами І. О. Орлик називає: «залежність екс-
портних операцій від системи управління зовнішньо-
економічними зв’язками; надмірно високі митні та-
рифи, посилений валютний контроль з боку держави 
та ряд нетарифних бар’єрів; висока конкурентоспро-
можність вітчизняних товарів як на внутрішньому, 
так і на зовнішньому ринках; надмірне державне ре-
гулювання стандартизацій безпеки та якості; слабка 
бюджетна ефективність, яка характеризує реалізацію 
експорту на зовнішньому ринку; низька ефективність 
і недосконалість методів експортування експорту то-
варів» [24, с. 220]. 

Лепеха М. О. та Свириденко Г. М. додають: «Су-
часне політичне та економічне становище України є 
складним, зважаючи на зовнішні та внутрішні чин-
ники: погіршення кон’юнктури на традиційних для 
українських товарів зовнішніх ринках, геополітична 
ситуація, пасивна позиція влади щодо вироблення 
стратегії розвитку конкурентоспроможного експор-
тоорієнтованого національного виробництва тощо» 
[20, с. 655].

У дисертаційній роботі І. О. Красілич декларує 
основні характеристики адміністративно-правових 
та економічних умов розвитку експортно-імпортної 
діяльності суб’єктів господарювання. Зокрема, науко-
вець окреслює їх, як такі: «наявність … єврорегіонів; 
необхідність реалізації технологічних змін; потре-
ба забезпечення конкурентних переваг вітчизняної 
машинобудівної продукції на світовому ринку за ра-
хунок активізування інноваційних процесів підпри-
ємств і раціонального використання геополітичного 
становища України; необхідність критичного пере-
осмислення та удосконалення механізмів побудови 
господарських взаємовідносин вітчизняних суб’єктів 
експортно-імпортної діяльності із іноземними контр-
агентами в межах СНД із урахуванням вступу України 
у СОТ, зокрема на предмет переоцінки ризиків реалі-
зації експортно-імпортної діяльності, що виникають 
під впливом односторонніх рішень іноземних контр-
агентів стосовно введення адміністративних обме-
жень на ввезення українських товарів» [15, с. 56–58].

Враховуючи окреслені вище проблемні аспекти, 
що пов’язані з веденням зовнішньої політики 
країни, вважаємо за доцільне проаналізувати 

шляхи розв’язання даних питань, запропоновані в 
різних наукових джерелах. Адже достовірність ін-
формаційного забезпечення управління, сформова-
ного в системі бухгалтерського обліку зовнішньо-
економічної діяльності підприємства, залежить від 
ефективності здійснюваної зовнішньої політики та 
рівня економічного розвитку країни.

«Об’єктивною необхідністю трансформації еко-
номіки України є: перехід від екстенсивних методів 
господарювання до інтенсивних; реалізація програм 
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нарощування виробництва товарів для народного 
споживання; забезпечення ефективності соціальних 
реформ; пріоритетність малих форм господарюван-
ня; стримування інфляції; розвиток соціальної спря-
мованості реформ; розширення наукомістких вироб-
ництв» [19]. Крім того, аналізуючи трансформаційні 
процеси в Україні, Н. А. Кухарська зазначає, що «саме 
в напрямку перетворення переважно сировинного 
експорту в експорт продукції з високим ступенем 
доданої вартості буде здійснюватися трансформація 
українського суспільства від індустріального до по-
стіндустріального» [19].

Саркісян Л. Г. та Іщук Ю. А., досліджуючи місце 
України в глобалізаційних процесах, визначають, що 
«на сучасному етапі зовнішня та регіональна політи-
ка держави, а також стратегія зовнішньоекономічної 
діяльності українських суб’єктів господарювання ма-
ють бути спрямовані на посилення позицій України 
в системі міжнародного поділу праці; підвищення 
конкурентоспроможності продукції вітчизняних під-
приємств та розширення ринків збуту; покращення 
структури експорту; досягнення стійкого економіч-
ного зростання» [26, с. 253].

Науковці А. В. Вороніна та К. М. Ніколаєва 
аналізують перспективи сучасного розвит-
ку та напрями вдосконалення зовнішньо-

економічної діяльності України на підставі оцінки 
динаміки експортно-імпортних операцій суб’єктів 
господарювання в різних регіонах країни. Автори 
виокремлюють такі пріоритетні напрями розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності: «переорієнтація 
зовнішньоекономічної діяльності на експортні галузі 
національної економіки; державна підтримка україн-
ських виробників досягнута за рахунок скасування 
ПДВ для малих та середніх підприємств; створення 
економічно привабливого середовища для вкладання 
інвестицій в економіку держави та в різні підприєм-
ства, широке залучення іноземного капіталу; посту-
пова стабілізація валютного курсу гривні до інших 
валют світу; забезпечення функціонування механіз-
мів кредитування і страхування експорту за участю 
держави; забезпечення стабільних поставок паливно-
сировинних товарів; врегулювання конфліктної ситу-
ації з Росією; налагодження ділових стосунків з Япо-
нією для проведення науково-технічних досліджень і 
впровадження її результатів у виробництво; співро-
бітництво з Індією на взаємовигідних умовах: вико-
ристання дешевої сировини Індії; здійснення широ-
кої підтримки вітчизняних виробників для входу на 
ринок країн ЄС» [4, с. 68–69].

Доречно також вказати на зміни в пріоритет-
них цілях розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
як підприємств, так і країни в цілому, зважаючи на 
євроінтеграційний напрям розвитку України. Адже 
підписання Угоди про асоціацію з Європейським Со-
юзом безпосередньо впливає на діяльність суб’єктів 

господарювання та визначає форми їх діяльності на 
міжнародних ринках товарів і послуг, капіталу та пра-
ці. Таким чином, зміни в зовнішній політиці країни 
є детермінантом, який формує та визначає напрям 
змін у системі управління підприємством, і зокрема в 
обліково-аналітичній підсистемі зовнішньоекономіч-
ної діяльності.

Увагу даному питанню присвячує Є. І. Іванов у 
своїй науковій роботі, присвяченій геоекономічним 
пріоритетам зовнішньоторговельної політики Украї-
ни. Науковець вказує на «докорінні зміни пріоритет-
них векторів зовнішньоторговельної співпраці Украї-
ни у зв’язку з набуттям чинності Угоди про асоціацію 
з ЄС, а також кризою у відносинах з РФ» і, на підставі 
розрахунку індексу участі України у глобальних лан-
цюгах доданої вартості, робить висновок, що такі змі-
ни є «позитивним здобутком для вітчизняної еконо-
міки», що пояснює існуванням «тісного взаємозв’язку 
у виробничо-торговельній співпраці між Україною та 
ЄС, який характеризується значною різницею в по-
зиціях сторін за рівнем обробки товарів та взаємним 
попитом на експортну продукцію один одного» [12, 
с. 251–252].

Крім того, у наукових дослідженнях В. В. Ксен-
дзук вказує, що «євроінтеграційні процеси в 
Україні позитивним чином впливають на стан 

зовнішньоторговельного балансу країни. Адже від-
бувається відкриття європейських ринків товарів і 
послуг для вітчизняних суб’єктів господарювання. 
Однак негативні тенденції економічного розвитку 
країни … вимагають від державного апарату впрова-
дження ряду заходів щодо регулювання міжнародних 
економічних процесів» [16].

Учені М. О. Лепеха та Г. М. Свириденко, посила-
ючись на праці Струк О. І. [30], обґрунтовують «пер-
спективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
України: 
 розроблення чіткої стратегії реструктуриза-

ції та модернізації основних конкурентних 
секторів промисловості, зокрема металургії, 
машинобудування, електронного устатку-
вання, фармацевтичної, легкої та харчової 
промисловості, що дасть змогу підвищити їх 
продуктивність і конкурентоспроможність; 

 фінансування та стимулювання науково-тех-
нологічних розробок;

 оптимізація структури експортно-імпортних 
операцій з урахуванням продуктивності сек-
торів промисловості, попиту й пропозиції 
стратегічних партнерів зовнішньоекономіч-
ної діяльності» [20, с. 658].

Коломієць В. В. обґрунтовує, що важливе зна-
чення для розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
у сфері надання послуг мають «сучасні конкуренто-
спроможні технології; просування науково-технічних 
розробок і наукомісткої продукції на зовнішній ри-
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нок; залучення іноземних інвестицій; розвиток спри-
ятливих умов для реалізації туристичних послуг». 
Крім того, науковець наводить напрями стимулюван-
ня експорту: «удосконалення бюджетно-податкової 
політики; оптимізація структури витрат експортних 
виробництв, за допомогою регулювання цін на про-
дукцію і послуги природних монополій та транспорт-
них операторів; стимулювання грошово-кредитної 
політики стосовно експорту продукції високого сту-
пеня обробки через бюджетні асигнування, кредиту-
вання, гарантування і страхування» [14, с. 10–11]. 

Вівчар О. І. [2, с. 25–28] дослідила шляхи під-
вищення ефективності зовнішньоекономічної ді-
яльності підприємств та обґрунтувала необхідність 
здійснення змін у зовнішньоекономічній сфері дер-
жавної політики. Зокрема, науковець наводить такі 
кроки, які повинні здійснити підприємства задля по-
кращення експортного потенціалу чи, як окреслює 
автор, з метою «збільшення питомої ваги в експорті 
готових виробів»: «вивчення економічного середови-
ща … кожної з країн на предмет її привабливості як 
експортного ринку; аналіз економічної ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності … оцінити струк-
туру, що склалася, напрямки зовнішньоторгового 
обороту підприємства; покращити якість − це покра-
щити конкурентоспроможність своїх товарів як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринку». 

Шляхи вдосконалення зовнішньої торгівлі 
окреслює у своїх дослідженнях також С. Ю. Сойма. 
Автор визначає, що «експорторозширююче зростан-
ня торгівлі товарами і послугами; імпортозамінне 
зростання та дотримання вимог СОТ у зовнішній 
торгівлі товарами і послугами, а також покриття екс-
портом імпорту та забезпечення активного торго-
вельного сальдо» є перспективними напрямами під-
вищення рівня розвитку зовнішньоекономічної ді-
яльності підприємств і покращення стану платіжного 
балансу країни [28, с. 12–13].

На рис. 2 наведено механізм модифікації бухгал-
терського обліку зовнішньоекономічної діяльності в 
розрізі впливу зміни сучасних тенденцій розвитку зо-
внішньої діяльності. 

Таким чином, проаналізувавши основні тен-
денції та перспективні напрями ведення зо-
внішньоекономічної діяльності та здійснення 

регулювання бізнес-процесів на рівні формування 
зовнішньої політики країни, обґрунтовано на мікро- 
та макрорівнях шляхи модифікації облікової систе-
ми зовнішньоекономічної діяльності підприємств, 
що є теоретичною підставою вдосконалення бухгал-
терського обліку. Адже окреслений підхід враховує 
вплив необхідності зміни сучасних тенденцій роз-
витку зовнішньої діяльності. Облікова система, як 
основний інформаційний детермінант розвитку еко-
номічної діяльності, повинна бути гнучкою до змін 
та враховувати запити як внутрішніх, так і зовнішніх 
користувачів.

Отже, визначення перспективних напрямів, що 
потребують внесення змін до системи бухгалтерського 
обліку підприємства, потребує подальшого досліджен-
ня в частині ідентифікації особливостей правового ре-
гулювання ведення зовнішньоекономічної діяльності 
та облікового відображення експортно-імпортних 
операцій підприємств. Це є одним з етапів вивчення 
стану організації та методики бухгалтерського обліку 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

ВИСНОВКИ
У зв’язку з існуванням невідповідності осо-

бливостей організації та методики бухгалтерського 
обліку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 
господарювання сучасним умовам розвитку зовніш-
ньої політики, що впливає на неврахування ризиків 
та конкурентних переваг підприємств у сфері зо-
внішньоекономічної діяльності, здійснено оцінку су-
часного стану організаційно-методичних положень 
бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємств. Обґрунтовано необхідність змі-
ни сучасних цілей розвитку зовнішньоекономічних 
відносин на мікро- та макрорівнях, на підставі чого 
представлено шляхи модифікації облікової системи в 
розрізі впливу зміни тенденцій розвитку зовнішньо-
економічної діяльності.                    
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 стабілізація валютного курсу;
залучення іноземного капіталу;
державна підтримка українських
виробників-експортерів (функціонування
механізмів кредитування і страхування
експорту, податкових пільг);
скасування валютних обмежень;
зміни у сфері оплаті праці

 
  
 

 

 
  
  

 сировинна спрямованість експорту;  
 високий рівень валютного контролю;  
 жорстколімітована грошово-кредитна

політика;
 

 
девальвація гривні;
дешева робоча сила;
імпортозалежність окремих галузей
економіки;
політична нестабільність в країні

 
 

 
 

  

 низька  продуктивність та низький рівень
конкурентоспроможності товарів і послуг;
прагматичні цілі здійснення
зовнішньоекономічної діяльності
(прибуток, обсяг продажу, залучення
іноземних інвестицій);
управління зовнішньоекономічною
діяльністю без урахування особливостей
застосування міжнародних форм діяльності

 
 

 
  

  

Мікрорівень  Макрорівень 

Сучасні тенденції зовнішньоекономічної діяльності  

Негативний вплив на економічний 
розвиток країни  

Напрями вдосконалення та шляхи підвищення ефективності
зовнішньоекономічної діяльності   

 розвиток структури експорту та вихід
на нові ринки збуту;
покращення методики аналізу
ефективності ЗЕД;
впровадження системи управління ЗЕД;
урахування концепції сталого розвитку
(екологічна, соціальна та економічна
складові)

 
 

 
  
 

 

Вплив на формування бази інформаційного
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності

 
 

 Спотворення облікової інформації про результати зовнішньоекономічної діяльності
(істотний вплив нестабільної валютної системи на формування доходів і витрат);
невідповідність структури витрат структурі доходів зовнішньоекономічної діяльності;
часткове або повне невідображення операцій зовнішньоекономічної діяльності як
об’єктів бухгалтерського обліку (зовнішньоекономічні розрахунково-кредитні операції,
операції, пов’язані зі спільною діяльністю, операції з іноземними інвестиціями);
невідповідність розкриття інформації в бухгалтерському обліку вимогам і тенденціям
змін у системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

 
  
 

 
 

 

Позитивний ефект від синергетичної 
взаємодії мікро- та макрорівнів  

Необхідність модифікації    облікової системи ЗЕД  





































Рис. 2. шляхи модифікації облікової системи в розрізі впливу зміни тенденцій розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності: мікро- та макрорівні

Джерело: авторська розробка.
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