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Кононов І. І. Сутність зовнішньоекономічної діяльності як об’єкта облікового моделювання
Метою статті є визначення сутності та ключових характеристик зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) як об’єкта бухгалтерського обліку. 
Проаналізовано трактування поняття «зовнішньоекономічна діяльність» у нормативно-правових документах і літературних джерелах. До 
основних ознак ЗЕД в Україні віднесено такі: ЗЕД є господарською діяльністю; ЗЕД базується на відносинах між суб’єктами господарювання, що 
перебувають під юрисдикцією різних держав; ЗЕД може здійснюватися як на території України, так і за її межами, як з перетином митного кор-
дону України, так і без такого перетину. Розроблено концептуальну модель організації ЗЕД в Україні, складовими якої є: мета, форма реалізації, 
функції, принципи, основні види і суб’єкти ЗЕД. Доведено, що особливості бухгалтерського обліку операцій ЗЕД залежать від видів зовнішньое-
кономічної діяльності. Аналіз найбільш поширених операцій ЗЕД показав, що рух грошових коштів за ними повинен класифікуватися за такими 
напрямками діяльності, як операційна зовнішньоекономічна діяльність, інвестиційна зовнішньоекономічна діяльність та фінансова зовнішньо-
економічна діяльність. Запропоновано до складу основних об’єктів бухгалтерського обліку ЗЕД включати: товари та послуги; валютні кошти, 
валютні операції; фінансові, кредитні та розрахункові операції; трудові ресурси; нематеріальні активи. Охарактеризовано методологічні засади 
формування інформації про об’єкти бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності. Доведено, що побудову інформаційної системи під-
приємств, які здійснюють операції ЗЕД, потрібно починати з моделювання облікової системи та формування відповідного обліково-аналітично-
го забезпечення для кожного об’єкта бухгалтерського обліку ЗЕД.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, об’єкти бухгалтерського обліку, експорт, імпорт, валютні операції.
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Кононов И. И. Сущность внешнеэкономической деятельности как объекта учетного моделирования
Целью статьи является определение сущности и ключевых характеристик внешнеэкономической деятельности (ВЭД) как объекта бухгалтер-
ского учета. Проанализированы трактовки понятия «внешнеэкономическая деятельность» в нормативно-правовых документах и литератур-
ных источниках. К основным признакам ВЭД в Украине отнесены следующие: ВЭД является хозяйственной деятельностью; ВЭД базируется на 
отношениях между субъектами хозяйствования, находящихся под юрисдикцией разных государств; ВЭД может осуществляться как на терри-
тории Украины, так и за её пределами, как с пересечением таможенной границы Украины, так и без такого пересечения. Разработана концеп-
туальная модель организации ВЭД в Украине, составляющими которой являются: цель, форма реализации, функции, принципы, основные виды  
и субъекты ВЭД. Доказано, что особенности бухгалтерского учета операций ВЭД зависят от видов внешнеэкономической деятельности. Ана-
лиз наиболее распространенных операций ВЭД показал, что движение денежных средств по ним должно классифицироваться по следующим 
направлениям деятельности: как операционная внешнеэкономическая деятельность, как инвестиционная внешнеэкономическая деятельность  
и как финансовая внешнеэкономическая деятельность. Предложено в состав основных объектов бухгалтерского учета ВЭД включать: товары  
и услуги; валютные средства, валютные операции; финансовые, кредитные и расчетные операции; трудовые ресурсы; нематериальные активы. 
Охарактеризованы методологические основы формирования информации об объектах бухгалтерского учета внешнеэкономической деятель-
ности. Доказано, что построение информационной системы предприятий, осуществляющих операции ВЭД, нужно начинать с моделирования 
учетной системы и формирования соответствующего учетно-аналитического обеспечения для каждого объекта бухгалтерского учета ВЭД.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, объекты бухгалтерского учета, экспорт, импорт, валютные операции.
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Kononov I. I. The Essence of Foreign Economic Activity as an Object of Accounting Modeling
The article is aimed at defining the essence and key characteristics of foreign economic activity (FEA) as an object of accounting. Interpretations of the concept 
of «foreign economic activity» in the legal documents and literary sources are analyzed. The main features of the FEA in Ukraine include the following: FEA is an 
economic activity; FEA is based on relationships between the economic entities under the jurisdiction of different States; FEA can be carried out both in Ukraine 
and abroad, both with the crossing of the customs border of Ukraine, and without such crossing. A conceptual model of FEA organization in Ukraine is devel-
oped, the components of which are: purpose, form of implementation, functions, principles, basic types and subjects of FEA. It is proved that the accounting 
features of the FEA operations depend on the types of foreign economic activity. An analysis of the most common FEA operations showed that the movement of 
money means in them should be classified by the following directions of activity: as the operational foreign economic activity, as the investment foreign econom-
ic activity, and as the financial foreign economic activity. It is proposed that the main accounting objects of FEA include: goods and services; currency means, 
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currency operations; financial, credit and settlement operations; workforce; intangible assets. The methodological bases for the formation of information on 
the foreign economic activity accounting objects are characterized. It is proved that the construction of the information system of the enterprises implementing 
FEA should start with the modeling of accounting system and the formation of appropriate accounting and analytical support for each FEA accounting object.
Keywords: foreign economic activity, accounting objects, exports, imports, foreign currency operations.
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В умовах актуалізації процесів обміну матері-
альними товарами, послугами, продуктами 
інтелектуальної праці, результатами виробни-

чо-технічного співробітництва між країнами, інте-
грування економіки України у світове господарство, її 
участі в різних видах міжнародного підприємництва 
значно підвищується роль і значення зовнішньоеко-
номічної діяльності (ЗЕД) підприємства. Сьогодні 
жодна країна світу не в змозі забезпечити достатній 
рівень розвитку виробничих потужностей і сталого 
розвитку ізольовано від міжнародного виробництва, 
прогресу та ринку праці. Тому процеси міжнародної 
економічної інтеграції, транснаціоналізації та гло-
балізації світового господарства перетворюються 
на найважливіші чинники розвитку національних 
економічних систем, а зовнішньоекономічні зв’язки 
впливають на рішення соціально-економічних про-
блем практично в усіх країнах світу.

Зовнішньоекономічна діяльність у всіх країнах 
спрямована на: сприяння вирівнювання темпів еко-
номічного розвитку; порівнянність витрат виробни-
цтва на національному та світовому рівнях; реаліза-
цію переваг міжнародного поділу праці, що сприяє 
зростанню ефективності національних економік [1, 
c. 7]. Суттєвим поштовхом до розвитку вітчизняної 
економіки в напрямку ЗЕД є підписання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС за рахунок вільного 
руху капіталів. Разом із тим стан зовнішньоекономіч-
ної діяльності в Україні залишається несприятливим 
для економіки, оскільки зберігається від’ємний ре-
зультат за зовнішньоторговельними операціями та 
вхідними і вихідними грошовими потоками [2]. Так, 
сальдо зовнішньої торгівлі з Євросоюзом залишаєть-
ся від’ємним. За висновками експертів, Україна має 
частковий доступ до європейських ринків, а не вільну 
торгівлю. Виконавчий директор «Економічного дис-
кусійного клубу» Олег Пендзин пояснює це тим, що 
левову частку в товарах, які Україна постачає на єв-
ропейський ринок, займає сировина та напівфабри-
кати [3]. У частині торгівлі – експорт товарів в Україні 
у 2019 р. становив 50060335,5 тис. дол. США, що на 
5,7% більше, ніж у 2018 р., а імпорт – 60783662,3 тис. 
дол. США, що на 6,2% більше, ніж у попередньому 
році; у частині інвестицій – акціонерний капітал не-
резидентів в економіці Україні станом на 01.01.2019 р. 
складає 40020,9 млн дол. США, своєю чергою, акціо-
нерний капітал в економіках країн світу – резидентів 
України становить 6322,0 млн дол. США [4].

Сьогодні в середньому кожен третій україн-
ський продукт або послуга реалізується за допомо-
гою зовнішніх економічних зв’язків, що відіграють 
помітну роль у національній економіці та істотно 
впливають на темпи та пропорції економічного зрос-
тання [5, с. 78]. 

Визначенню сутності, переваг, принципів та ін-
ших суттєвих ознак зовнішньоекономічної діяльнос-
ті присвячено увагу значної кількості вітчизняних і 
зарубіжних науковців, зокрема: О. І. Береславської,  
В. О. Васюренко, А. С. Гальчинского, Х. В. Гріценко,  
Я. А. Жаліло, О. В. Дзюблюк, Л. Б. Колінець, В. В. Маць- 
ків, В. І. Міщенко, В. Л. Пластун, В. А. Ющенко, Г. І. Фі- 
ліної. Разом із тим у проаналізованих працях недо-
статньо досліджені питання формування та здій-
снення виробничо-господарських, організаційно-
економічних і оперативно-комерційних операцій між 
суб’єктами господарської діяльності України (вітчиз-
няними підприємствами) та іноземними суб’єктами 
господарської діяльності (іноземними підприємства-
ми), які вимагають ефективного управління експорт-
но-імпортними операціями. Вирішення цих питань 
неможливе без науково обґрунтованого підходу до 
розв’язання комплексу завдань їх інформаційного 
забезпечення, які вирішуються в системі бухгалтер-
ського обліку. Тому метою даного дослідження стало 
визначення сутності та ключових характеристик ЗЕД 
як об’єкта бухгалтерського обліку. 

Згідно з вітчизняним законодавством зовніш-
ньоекономічна діяльність – діяльність суб’єктів 
господарської діяльності України та іноземних 

суб’єктів господарської діяльності, а також діяльність 
державних замовників з оборонного замовлення у 
випадках, визначених законами України, побудована 
на взаємовідносинах між ними, що має місце як на те-
риторії України, так і за її межами [6]. З логіки дано-
го визначення витікають основні ознаки здійснення 
ЗЕД в Україні, а саме: 
 ЗЕД є господарською діяльністю, тобто «ді-

яльністю суб’єктів господарювання у сфері 
суспільного виробництва, спрямованою на 
виготовлення та реалізацію продукції, вико-
нання робіт чи надання послуг вартісного ха-
рактеру, що мають цінову визначеність» (ч. 1 
ст. 3 Господарського Кодексу України);

 ЗЕД побудована на відносинах між суб’єктами 
господарювання, що перебувають під юрис-
дикцією різних держав;
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 ЗЕД може здійснюватися як на території Укра-
їни, так і за її межами, як з перетином митного 
кордону України, так і без такого перетину.

Переважна більшість учених визначають ЗЕД 
як сферу господарської діяльності, яка пов’язана з 
міжнародною виробничою та науково-технічною ко-
операцією, експортом і імпортом продукції, виходом 
підприємства на зовнішній ринок [7, с. 379; 8; 9]. На 
думку М. І. Дідківського, зовнішньоекономічна діяль-
ність – це розвиток економічних відносин між кра-
їнами, що здійснюють зовнішню торгівлю, міграцію 
капіталів і робочої сили; формують міжнародні на-
уково-технічні та виробничі зв’язки [10, c. 151–152]. 
М. П. Бутко тлумачить сферу зовнішньоекономічних 
зв’язків як підсистему економічної системи країни, 
яка безпосередньо впливає на розвиток господар-
ського комплексу. Її становлення обумовлюється 
факторами, що визначають загальний розвиток еко-
номічної системи, а також факторами, які безпосе-
редньо обумовлюють її стан як підсистеми [11]. 

Окремі науковці надають розширене тракту-
вання та розглядають ЗЕД як сукупність низки кате-
горій залежно від рівнів її реалізації, серед яких мож-
на виокремити такі:

1) мегарівень (глобальний рівень); на глобально-
му рівні ЗЕД є комплексом міжнародних еко-
номічних відносин усіх країн світу, що формує 
міжнародний поділ праці та реалізується у ви-
гляді глобалізації світових економічних від-
носин; 

2) метарівень – рівень зовнішньоекономічних 
зв’язків, що виявляється в реалізації міжна-
родної регіональної інтеграції та діяльності 
регіональних інтеграційних угруповань; 

3) макрорівень – сукупність зовнішньоеконо-
мічних зв’язків між країнами; 

4) мезорівень – зовнішньоекономічні зв’язки 
між окремими галузями промисловості різ-
них країн світу, а також зовнішньоекономічні 
зв’язки на рівні регіонів; 

5) мікрорівень – ЗЕД суб’єктів господарювання, 
сукупність здійснюваних ними зовнішньоеко-
номічних операцій, єдність виробничо-госпо-
дарських, організаційно-економічних і комер-
ційних функцій підприємств під час функціо-
нування на зовнішньому ринку [12, c. 96]. 

Систематизація вимог нормативних актів та 
поглядів вчених дозволила сформувати кон-
цептуальну модель організації ЗЕД підпри-

ємств України, реалізація якої сприятиме створенню 
в Украї ні дієвої інтегрованої підтримки експортно- 
імпортних операцій та успішній інтеграції вітчизняної 
економіки у світовий економічний простір (рис. 1).

Як бачимо, більшість учених звертає увагу перш 
за все на макроекономічне значення зовнішньоеконо-
мічної діяльності та її вплив на розвиток економічної 

системи в цілому. Проте для цілей організації обліково-
го відображення фактів зовнішньоекономічної діяль-
ності в бухгалтерському обліку необхідно застосовува-
ти більш вузьке трактування, яке характеризує зовніш-
ньоекономічну діяльність виключно на мікрорівні. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств – 
це частина їх загальної діяльності, яка визнача-
ється як сукупність виробничо-господарських, 

організаційно-економічних і оперативно-комерцій-
них функцій підприємства відповідно до зовнішньо-
економічних зв’язків держави, пов’язаних з виходом 
підприємства на зовнішній ринок та участю в зовніш-
ньоекономічних операціях, напрямки, форми та ме-
тоди якої узагальнюються відповідно до процесу ви-
робництва згідно із цілями та задачами підприємства 
щодо його функціонування та розвитку [13, с. 185]. 
На рівні підприємства зовнішньоекономічна діяль-
ність спрямована на укладання та виконання контр-
актів з іноземними партнерами [14].

Особливості бухгалтерського обліку операцій 
ЗЕД залежать від видів зовнішньоекономічної діяль-
ності, яких відповідно до законодавства передбачено 
14 видів. Аналіз найбільш поширених операцій ЗЕД 
показав, що рух грошових коштів за ними повинен 
класифікуватися за такими напрямками діяльності, 
як операційна зовнішньоекономічна діяльність, ін-
вестиційна зовнішньоекономічна діяльність та фі-
нансова зовнішньоекономічна діяльність (рис. 2).

Залежно від напрямів діяльності та опера-
цій всередині кожної з них науковці виділяють такі 
об’єкти бухгалтерського обліку ЗЕД, як товари, гро-
шові кошти в іноземній валюті та розрахункові опе-
рації [15]. П. М. Грицюк і В. О. Хомедюк доповнюють 
даний перелік капіталом підприємства та змінами в 
ньому, а також кінцевими фінансовими результати 
господарської діяльності [16]. На нашу думку, такі 
об’єкти обліку будуть притаманні лише підприєм-
ствам, які здійснюють виключно зовнішньоекономіч-
ну діяльність, що не є характерним для вітчизняних 
торговельних підприємств. Тому доцільно виділяти 
об’єкти бухгалтерського обліку ЗЕД згідно із задекла-
рованими Законом України «Про зовнішньоеконо-
мічну діяльність» видів ЗЕД. 

Пропонуємо до складу основних об’єктів бух-
галтерського обліку ЗЕД включати:
 товари та послуги;
 валютні кошти, валютні операції;
 фінансові, кредитні та розрахункові операції;
 трудові ресурси;
 нематеріальні активи. 

Облік товарів та їх руху при ЗЕД здійснюєть-
ся на момент ввезення в межі або вивезення за межі 
економічної території країни та ведеться в розрізі: 
облікових партій; товарної номенклатури, яка при-
йнята в міжнародних розрахунках; матеріально-від-
повідальних ociб. Для документування операцій руху 
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Сутність ЗЕД

 

  

Мета ЗЕД  

 
 

Форма реалізації ЗЕД  

 
 

Функції ЗЕД  

 
 Принципи ЗЕД  

 
 

 
 

 

Основні види ЗЕД  

 
 
 

Суб'єкти ЗЕД  

Створення в Україні дієвої інтегрованої підтримки експортно-імпортних операцій, яка сприятиме успішній
інтеграції вітчизняної економіки у світовий економічний простір

Зовнішньоекономічний договір (контракт) – домовленість двох або більше суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, 
зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності

– Організація та обслуговування міжнародного обміну природними ресурсами та результатами праці 
    в їх матеріальній та вартісній формах;
– міжнародне призначення споживчої вартості продуктів міжнародного поділу праці;
– організація міжнародного грошового обігу

– Суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
– юридичної рівності та недискримінації;
– верховенства закону;
– захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності,
– еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів

– Експорт та імпорт товарів, капіталів, послуг та робочої сили;
– наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація;
– міжнародні фінансові, кредитні та розрахункові операції;
– спільна підприємницька діяльність;
– проведення за участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності виставок, аукціонів, торгів, 
конференцій, симпозіумів, семінарів;
– товарообмінні, орендні та валютні операції

– Фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну 
   правоздатність і дієздатність згідно із законами України та постійно проживають в Україні;
– юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні та які мають постійне місцезнаходження на території 
   України (підприємства, організації та об’єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види 
   господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, посередницькі 
   та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні об’єднання, організації 
   та інші), у тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких знаходиться повністю у власності 
   іноземних суб’єктів господарської діяльності;
– об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно 
   із законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-
   правовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;
– структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно 
   із законами України (філії, відділення, тощо), але які мають постійне місцезнаходження в Україні;
– спільні підприємства за участю суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів 
   господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні та які мають постійне місцезнаходження 
   на території України;
– державні замовники з державного оборонного замовлення;
– інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України

Рис. 1. Концептуальна модель організації ЗЕД в Україні
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 СКЛАДОВІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ  

 

 

 

 

Операційна зовнішньоекономічна 
діяльність – основна діяльність, яка 

здійснюється між вітчизняними 
та іноземними суб’єктами 

господарювання, а також інші види 
діяльності, які не є інвестиційною 

чи фінансовою діяльністю

Інвестиційна зовнішньоекономічна 
діяльність – придбання та реалізація 
тих необоротних активів, а також тих 

фінансових інвестицій, які не є 
складовою частиною еквівалентів 

грошових коштів (грошей) 
між вітчизняними та іноземними 

суб’єктами господарювання

Фінансова зовнішньоекономічна 
діяльність – діяльність, яка 

приводить до змін розміру і складу 
власного та позикового капіталів 

підприємства внаслідок 
господарських операцій між 
вітчизняними та іноземними 
суб’єктами господарювання

Імпортні операції – це господарські 
операції суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності, 
що полягають у придбанні товарів, 
отриманні послуг, ввезенні капіталу 
чи робочої сили з-за кордону.
Експортні операції – це господарські 
операції суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності 
України, що полягають в продажі 
товарів, наданні послуг, вивезенні 
капіталу чи робочої сили за кордон.
Зовнішньоекономічні орендні 
операції – це господарські операції 
суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності, що побудовані 
на взаємовідносинах
між вітчизняними та іноземними 
суб’єктами господарювання 
та полягають у передачі необоротних 
активів орендодавцем орендарю, 
на строк і за плату, встановлені 
договором оренди.
Валютні операції – це господарські 
операції суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності, 
що побудовані на взаємовідносинах 
вітчизняних та іноземних суб’єктів 
господарювання, що передбачають 
здійснення ними сукупності дій
з валютою та валютними цінностями,
зазвичай у вигляді угод, 
характерними ознаками яких є рух 
валюти та валютних цінностей 
у вигляді переходу права власності 
на них та/або їх фізичного 
переміщення через митний кордон 
країни

Зовнішньоекономічні операції 
з цінними паперами – господарські 
операції суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності, 
що полягають у розміщенні, 
виданні документів встановленої 
форми, що посвідчують грошові 
або інші майнові права, визначають 
взаємовідносини між вітчизняними 
та іноземними суб’єктами 
господарювання та передбачають 
виконання зобов’язань згідно
з умовами їх розміщення, а також 
можливість передачі прав, 
що випливають із цих документів, 
іншим суб’єктам.
Зовнішньоекономічні 
розрахунково-кредитні операції –
це господарські операції, 
що побудовані на економічних 
взаємовідносинах вітчизняних 
та іноземних суб’єктів 
господарювання, що передбачають 
створення суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності 
банківських, кредитних 
та страхових установ за межами 
України; створення іноземними 
суб’єктами господарської діяльності 
зазначених установ на території 
України та здійснення інших 
взаємовідносин кредитно-
розрахункового характеру, 
провадження яких не заборонено 
чинним законодавством;
у продавця (постачальника) 
відповідно до встановлених 
лізингоодержувачем специфікацій
та умові передати її в користування
 лізингоодержувачу на визначений 
строк не менше одного року 
за встановлену плату 
(лізингові платежі)

Операції з іноземними 
інвестиціями – це господарські 
операції, що побудовані 
на взаємовідносинах вітчизняних 
і зарубіжних суб’єктів
господарювання та передбачають
вкладення останніми грошових 
коштів, цінних паперів, майна 
та майнових прав, результатів 
інтелектуальної діяльності та інших 
цінностей, передбачених чинним 
законодавством, з метою 
отримання прибутку 
або досягнення соціального ефекту;
Міжнародний лізинг – 
це господарська операція суб’єкта 
зовнішньоекономічної діяльності, 
що побудована на цивільно-
правових відносинах між 
вітчизняними і зарубіжними 
суб’єктами господарської 
діяльності, що виникають 
з договору фінансового лізингу, 
за яким лізингодавець 
зобов’язується набути 
у власність річ.
Операції, пов’язані зі спільною 
діяльністю – це господарські 
операції суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності, 
що базуються на добровільному, 
демократичному об’єднанні 
власності та зусиль суб’єктів 
господарювання України 
та іноземних суб'єктів 
господарської діяльності 
та характеризуються наявністю 
тісної та глибокої взаємодії 
партнерів у всіх або окремих 
ланках господарського циклу 
у формі спільного володіння, 
використання та розпорядження 
виділеними ними спеціально 
для цих цілей ресурсами

Рис. 2. Складові зовнішньоекономічної діяльності в бухгалтерському обліку
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товарів при здійсненні експортно-імпортних опе-
рацій оформлюються договірні, супроводжувальні, 
дозвільні, митні, страхові, розрахунково-платіжні та 
претензійні документи. 

Експорт послуг із України за січень – червень 
2019 р. становив майже 5,9 млрд доларів (на 7,6% 
більше, ніж у січні – червні 2018 р.), у тому числі до 
країн ЄС – 2,0 млрд доларів. Імпорт послуг до України 
за І півріччя 2019 р. сягнув 2,96 млрд доларів (на 2,5% 
більше), у тому числі із країн ЄС – 1,56 млрд доларів 
[4]. При наданні виробничих, транспортно-експеди-
ційних, страхових, консультаційних, маркетингових, 
експортних, посередницьких, брокерських, агент-
ських, консигнаційних, управлінських, облікових, 
аудиторських, юридичних, туристських та інших по-
слуг, що прямо і виключно не заборонені законами 
України, перед обліковою системою підприємства 
щодо операцій ЗЕД стоять такі завдання: 
 забезпечення всіх господарських операцій, 

пов’язаних з імпортом та експортом послуг, 
відповідним документальним оформленням; 

 дотримання та контроль за виконанням ви-
мог митного і валютного законодавства за-
лежно від сутнісних характеристик наданих 
чи отриманих послуг; 

 дотримання встановленого порядку пере-
рахунку курсів у розрахункових операціях за 
надані чи отримані послуги. 

При наданні чи отриманні послуг митна де-
кларація не оформлюється, тому для підтвердження 
факту надання послуг формується зовнішньоеконо-
мічний договір та на його підставі складається Акт 
наданих послуг, форма якого розробляється на під-
приємстві самостійно, оскільки затвердженої форми 
його не існує. При розробці форми Акту наданих по-
слуг у бухгалтерському обліку необхідно дотримува-
тися вимог до оформлення первинних документів, 
зокрема Акт повинен містити обов’язкові реквізити, 
затверджені для облікових документів.

Методологічні засади формування інформа-
ції про валютні кошти та валютні операції в 
бухгалтерському обліку регулюються П(С)

БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Підприємство, 
яке здійснює господарські операції в іноземній ва-
люті, має розкрити в обліковій політиці такі основні 
аспекти: 
 визначення курсових різниць за монетарними 

статтями в іноземній валюті на дату здійснен-
ня господарської операції; 

 порядок застосування курсу Нацбанку Украї-
ни для обліку господарських операцій за без-
готівковими розрахунками в іноземній валюті; 

 проведення перерахунку залишків на кінець 
дня за тими монетарними статтями, за якими 
протягом дня здійснювалися операції із за-
стосуванням курсу Нацбанку України. 

Крім зазначеного, на підприємстві, яке має ва-
лютні кошти і здійснює валютні операції, необхідно 
розробити форми документів, в яких буде наводи-
тися інформація про факт здійснення операцій в 
іноземній валюті, робочий план рахунків бухгалтер-
ського обліку, за яким відображатимуться здійснені 
операції в іноземній валюті. 

На фінансові, кредитні та розрахункові операції 
між суб’єктами ЗЕД, а також між обслуговуючими їх 
банками впливає ряд факторів. По-перше, це валют-
не законодавство країн – учасників ЗЕД; по-друге, – 
особливості банківської практики та умов розрахун-
кових операцій; по-третє, – умови зовнішньоторго-
вельних контрактів і кредитних угод. Ураховуючи всі 
визначені аспекти, залежно від виду товарно-матері-
альних цінностей, послуг, трудових ресурсів чи нема-
теріальних активів розробляються форми розрахун-
кових документів, типові бухгалтерські проведення, 
що закріплюються у відповідних розпорядчих доку-
ментах (наприклад, у наказі про облікову політику).

Коли об’єктом бухгалтерського обліку ЗЕД ви-
ступають трудові ресурси, то облікове від-
ображення операцій з ними залежить від осо-

бливостей здійснених робіт. Зокрема, це можуть бути 
роботи на контрактній основі фізичних осіб України 
з іноземними суб’єктами господарської діяльності як 
на території України, так і за її межами та роботи іно-
земних фізичних осіб на контрактній оплатній осно-
ві із суб’єктами ЗЕД як на території України, так і за 
її межами. Експорт-імпорт робіт в обліковій системі 
має розглядатися як експорт-імпорт капіталу, що ви-
возиться чи ввозиться як на територію України, так  
і за її межі в будь-якій формі з метою отримання при-
бутку від операційної, інвестиційної чи фінансової 
зовнішньоекономічної діяльності.

Підприємства України можуть взаємодіяти з 
іноземними суб’єктами господарювання в рамках на-
укової, науково-технічної, науково-виробничої, ви-
робничої, навчальної та іншої кооперації. Внаслідок 
такої діяльності можуть створюватися нематеріальні 
активи, які також підлягають відображенню в систе-
мі бухгалтерського обліку. Методологічною основою 
формування інформації в бухгалтерському обліку 
про нематеріальні активи, створені в процесі зовніш-
ньоекономічної діяльності, є П(С)БО 8 «Нематері-
альні активи», яким регламентується віднесення до 
цих нематеріальних активів таких об’єктів: 
 прав на об’єкти промислової власності (пра-

во на винаходи, корисні моделі, промислові 
зразки, сорти рослин, породи тварин, компо-
нування (топографії) інтегральних мікросхем; 

 комерційних таємниць, у тому числі ноу-хау; 
 авторського права та суміжних з ним прав 

(право на літературні, художні, музичні твори, 
комп’ютерні програми, програми для елек-
тронно-обчислювальних машин, компіляції 
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даних (бази даних), виконання, фонограми, 
відеограми, передачі (програми) організацій 
мовлення тощо. 

Визнання й оцінка нематеріальних активів, 
створених у процесі зовнішньоекономічної діяль-
ності, розрахунок амортизаційних відрахувань, від-
ображення втрат від зменшення корисності об’єктів 
та їх включення до складу витрат звітного періоду, 
списання з балансу внаслідок вибуття, а також роз-
криття інформації щодо таких нематеріальних акти-
вів у примітках до фінансової звітності здійснюється 
за П(С)БО 8 та з урахуванням норм валютного зако-
нодавства України.

ВИСНОВКИ
Таким чином, побудову інформаційної системи 

підприємств, які здійснюють операції ЗЕД, потрібно 
починати з моделювання облікової системи, тобто з 
формування відповідного обліково-аналітичного за-
безпечення для кожного об’єкта бухгалтерського об-
ліку ЗЕД. Це дозволить значно скоротити витрати 
часу та праці облікового персоналу на побудову облі-
кової політики, яка буде першим етапом при моделю-
ванні інформаційної системи бухгалтерського обліку, 
розширити можливості поєднання різних модулів 
інформаційної системи підприємств, які здійснюють 
операції ЗЕД уже на етапі моделювання облікової 
системи, створити підґрунтя для підвищення ефек-
тивності внутрішнього контролю експортно-імпорт-
них операцій.                    
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