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Владичин М. Б., Струк Н. С. Організація обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств:  
стан і перспективи покращення

Стаття присвячена проблемам організації обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств. Оцінено стан і виокремлено осно-
вні напрями покращення організації обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств в Україні. Результати дослідження по-
казали, що облікова політика сприймається у тісному взаємозв’язку з процесом організації обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельних 
підприємств. Тому авторами розкрито організаційні, методичні та технічні аспекти облікового процесу зовнішньоекономічної діяльності тор-
говельних підприємств, що дало можливість надати рекомендації з організації обліку для максимально ефективного управління нею. З’ясовано 
взаємозв’язок елементів облікової політики з етапами організації облікового процесу. Розглянуто форми організації обліку зовнішньоекономічної 
діяльності торговельних підприємств України, оскільки запорукою їх фінансової стабільності є достовірність показників обліку та своєчасність 
реєстрації експортно-імпортних операцій.
Ключові слова: бухгалтерський облік, експорт, зовнішньоекономічна діяльність, імпорт, облікова політика, організація обліку.
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Владычин М. Б., Струк Н. С. Организация учета 

внешнеэкономической деятельности торговых предприятий:  
состояние и перспективы улучшения

Статья посвящена проблемам организации учета внешнеэкономи-
ческой деятельности торговых предприятий. Оценено состояние 
и выделены основные направления улучшения организации учета 
внешнеэкономической деятельности торговых предприятий в Украи-
не. Результаты исследования показали, что учетная политика вос-
принимается в тесной взаимосвязи с процессом организации учета 
внешнеэкономической деятельности торговых предприятий. Поэто-
му авторами раскрыты организационные, методические и техни-
ческие аспекты учетного процесса внешнеэкономической деятель-
ности торговых предприятий, что позволило дать рекомендации 
по организации учета для максимально эффективного управления 
ею. Выяснена взаимосвязь элементов учетной политики с этапами 
организации учетного процесса. Рассмотрены формы организации 
учета внешнеэкономической деятельности торговых предприятий 
Украины, поскольку залогом их финансовой стабильности является 
достоверность показателей учета и своевременность регистрации 
экспортно-импортных операций.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, экспорт, внешнеэкономическая 
деятельность, импорт, учетная политика, организация учета.
Рис.: 7. Библ.: 10. 

Владычин Мария Богдановна – аспирантка, кафедра учета и аудита, 
Львовский национальный университет им. И. Франко (ул. Универси-
тетская, 1, Львов, 79000, Украина)
E-mail: marisha_@i.ua
Струк Наталия Семеновна – кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры учета и аудита, Львовский национальный универси-
тет им. И. Франко (ул. Университетская, 1, Львов, 79000, Украина)
E-mail: natali.struk@gmail.com

UDC 657.347.7:339.5/001.18
Vladychyn M. B., Struk N. S. Organizing the Accounting for the Foreign 

Economic Activities of Trade Enterprises: Status and Prospects  
for Improvement

The article is aimed at the problems of organizing the accounting for the for-
eign economic activities of trade enterprises. Their status has been estimated 
as well as the main directions of improving the organization of accounting 
for the foreign economic activity of trade enterprises in Ukraine have been 
allocated. Results of the study showed that accounting policy is perceived as 
being closely related to the process of organizing theaccounting for foreign 
economic activities of trade enterprises. Therefore the authors have disclosed 
organizational, methodological and technical aspects of the accounting pro-
cess in terms of the foreign economic activity of trading enterprises, which 
helped to give recommendations on organization of accounting for the most 
effective management of such activity. Relationship of elements of account-
ing policy with the stages of organization of accounting process has been 
determined. Forms of organizing the accounting for the foreign economic 
activities of trade enterprises in Ukraine were considered, because accuracy 
of their indicators and timeliness in registration of export-import operations 
guaranties their financial stability.
Key words: bookkeeping, export, foreign economic activity, import, account-
ing policy, organizing the accounting.
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Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяль-
ності (ЗЕД) підприємства, насамперед, залежить 
від структури системи управління, визначених 

пріоритетних цілей адміністрації, рівня професіоналізму 
працівників, облікової інформації. Правильно визначені 

стратегічні орієнтири дозволяють передбачати і вра-
ховувати можливі ризики від провадження зовнішньо-
економічних операцій. Тому оцінювання стану й окрес-
лення можливих перспектив покращення організації 
обліку зовнішньоекономічної діяльності торговельного 
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підприємства (ОЗЕДТП) вважаємо актуальним напря-
мом дослідження, оскільки запорукою його фінансової 
стабільності є достовірність показників обліку та своє-
часність реєстрації експортно-імпортних операцій.

Різні аспекти організації бухгалтерського ОЗЕДТП 
досліджують вітчизняні вчені: К. П. Боримська, Р. В. Ва - 
річева, Ю. А. Верига, Л. І. Жидєєва, О. Л. Зелінська,  
О. В. Карпенко, Л. І. Саченок, А. П. Ходико, Н. В. Хоменко 
та інші. Проте окремі проблемні питання залишаються 
дискусійними, зокрема, потребує вдосконалення підхід 
до формування елементів облікової політики стосовно 
регламентування операцій, пов’язаних із експортом та 
імпортом товарів.

Метою статті є оцінка стану та виокремлення 
основних напрямів покращення організації ОЗЕДТП в 
умовах нестабільних ринкових відносин в Україні. Від-
повідно до визначеної мети поставлено такі завдання:
 розкрити організаційні, методичні та технічні 

аспекти облікового процесу зовнішньоеконо-
мічної діяльності торговельних підприємств 
(ЗЕДТП);

 дослідити чинники, які впливають на форму-
вання облікової політики стосовно експортних 
та імпортних операцій із товарами;

 визначити взаємозв'язок елементів облікової 
політики щодо ЗЕДТП із етапами організації 
облікового процесу;

 розглянути форми організації ОЗЕДТП України.

Відомо, що процес організації обліку на підпри-
ємстві безпосередньо впливає на формування 
облікової політики. Відповідно до закону Укра-

їни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» під обліковою політикою розуміється «су-
купність принципів, методів і процедур, що викорис-
товуються підприємством для складання та подання 
фінансової звітності» [1]. Окрім цього, Міністерством 
фінансів України визначено, що «облікова політика є 
елементом системи організації бухгалтерського обліку 
на підприємстві» [2]. За розпорядчим внутрішнім доку-
ментом облікова політика підприємства відображаєть-
ся у «Положенні про облікову політику», де зазначають 
методику та розкривають організаційно-технічні аспек-
ти ведення бухгалтерського обліку.

Основним завданням облікової політики є забез-
печення організації бухгалтерського обліку на підпри-
ємстві як цілісної системи, яка повинна охоплювати всі 
аспекти облікового процесу: організаційні, методичні, 
технічні. Оскільки регламентованим, згідно із законо-
давством, є фінансовий облік, тому обґрунтуємо саме 
його особливості організації в контексті формування 
елементів облікової політики за експортно-імпортними 
операціями з товарами (рис. 1).

За об’єкт дослідження нами обрано процес орга-
нізації обліку ЗЕД у ТзОВ «Марком Захід» та ПП «Укр-
риба». Організаційна структура ТзОВ «Марком Захід» 
є максимально спрощеною, оскільки загальна кількість 
штатних одиниць становить 2,75. Тому недоречно вно-
сити зміни до такої структури, адже загальна кількість 
штатних одиниць відповідає обсягу діяльності підпри-

ємства. Дещо інша ситуація на ПП «Укрриба»: згідно із 
штатним розписом загальна кількість штатних одиниць 
становить 39. Проте в штатному розписі відсутній поділ 
працівників за відділами, а також немає посади юриста, 
інспектора з кадрів та економіста. Тому організаційна 
структура ПП «Укрриба» потребує вдосконалення за 
напрямами, рекомендованими на рис. 2. 

Пропоноване виокремлення центрів відповідаль-
ності надасть можливість менеджерам самостій-
но приймати рішення та відповідати за їх на-

слідки; забезпечить ведення обліку, бюджетування та 
формування внутрішньої звітності за центрами відпові-
дальності на торговельних підприємствах. Схематично 
організацію діяльності центрів відповідальності торго-
вельного підприємства в управлінському обліку зобра-
жено на рис. 3.

Методичну складову облікової політики доречно 
характеризувати за допомогою опису:

1) основних положень облікової політики – до-
цільний для користувача, не знайомого з вітчизняними 
правилами ведення бухгалтерського обліку (наприклад, 
підприємства з іноземними інвестиціями);

2) відхилень від загальних правил, спричинених 
веденням обліку з урахуванням специфіки організації 
торговельної діяльності. 

На формування методичної складової облікової 
політики впливають групи чинників (рис. 4).

Саме під їхнім впливом відбувається організа-
ція та методичне забезпечення ОЗЕДТП. Важливим в 
організації ОЗЕДТП є технічний аспект, за допомогою 
якого забезпечується реалізація методичної частини та 
комплексу процедур, що входять до нього. Зокрема, під 
час дослідження встановлено, що у ТзОВ «Марком За-
хід» та ПП «Укрриба» організація обліку експортних та 
імпортних операцій привела до розроблення робочого 
плану рахунків із деталізацією за субрахунками різно-
го порядку. Це надало можливість інтегрувати рахунки 
фінансового й управлінського обліку. Документування 
таких операцій здійснюється з використанням певних 
документів (рис. 5).

Зауважимо, що перелік наведених документів не-
вичерпний, тому що торговельні підприємства можуть 
документувати й інші види операцій (консигнації, орен-
ди, факторингу тощо), які вимагатимуть відповідно го 
документального оформлення із дотриманням обо-
в’язкових реквізитів.

Важливою передумовою організації бухгалтерсько-
го обліку експортно-імпортних операцій із товарами є 
розробка та затвердження графіку документообігу, адже 
він суттєво впливає на своєчасність та обґрунтованість 
управлінських рішень [6, с. 79 – 80]. Відповідно до запро-
понованої організаційної структури (див. рис. 2) пропо-
нуємо схему організації документообороту (рис. 6).

Окрім робочого плану рахунків, графіку доку-
ментообороту, директорами ТзОВ «Марком Захід» та 
ПП «Укрриба» було визначено терміни інвентаризації. 
Проведення її на всіх етапах товарного руху та за міс-
цями зберігання є доцільним, адже дозволяє вжити за-
ходів для ліквідації виявлених недостач товарів. Врахо-
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 Організація фінансового обліку та формування елементів облікової політики
за експортно-імпортними операціями на торговельному підприємстві  

Організаційно-технічне забезпечення  
 

Методичне забезпечення  

Фінансовий облік
та оподаткування

 

 

Система обліку експортно-імпортних операцій  

Первинний облік  Аналітичний облік  

Синтетичний
облік  

 

Фінансова звітність  

Звіт про фінансовий
стан (Баланс)

 

Звіт про сукупний дохід
(Звіт про фінансові

результати)

 

Звіт про рух
грошових коштів

Примітки до річної
фінансової звітності

 

Постачальники

Покупці  

Курсові різниці  

Рахунок-фактура
та інші документи  

Митна декларація  

Договір  

Контрагентів  

Валюта  

Облікові партії  

Надходження  

Розміщення  

Вибуття 

 – первісна оцінка товарів;
– оцінка вибуття  товарів;
– облікова одиниця товарів;
– порядок проведення уцінки;
– порядок надання знижок;
– облік транспортно-заготівельних
   витрат;
– перелік статей витрат

 
 

  
  

 
  

 – розподіл облікових працівників
   та обов’язків за ділянками;
– засоби комп’ютерної техніки;
– робочий план рахунків;
– перелік первинних документів
   та облікових регістрів;
– графік документообороту;
– визначення строків інвентаризації
   та складу комісії 

 
  
  
 

 
  
 

 

Рис. 1. Організація фінансового обліку та формування елементів облікової політики за експортно-імпортними 
операціями на торговельних підприємствах

Джерело: розроблено авторами на основі [6, с. 75; 8, с. 153; 9, с. 26].

вуючи особливості такої інвентаризації, зокрема те, що 
вартість товарів може змінюватися залежно від форми 
оплати та часу здійснення фактичного контролю, на 
торговельному підприємстві повинна бути постійно ді-
юча комісію [5, с. 81]. 

Розглянуті організаційні, методичні та технічні 
аспекти ОЗЕДТП дають можливість репрезентувати 
взаємозв’язок облікової політики та організації обліку 
ЗЕДТП (рис. 7).

Попри те, що облікова політика підприємства апріо-
рі сприймається в тісному взаємозв’язку з процесом ор-

ганізації обліку, при дослідженні організації ОЗЕДТП 
вартим уваги є також вибір форми ведення бухгалтер-
ського обліку. В Україні торговельні підприємства, які 
здійснюють ЗЕД, використовують: меморіально-ордерну, 
журнальну, спрощену та автоматизовану форми.

Під час дослідження було встановлено, що ТзОВ 
«Марком Захід» для відображення експортно-імпортних 
операцій в обліку використовують журнально-ордерну 
форму обліку, яка була вперше описана у1946 р. Її пере-
вагою є використання шахматного принципу побудови 
облікового регістру, що посилює контрольну функцію 
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Рис. 2. Удосконалення організаційної структури торговельного підприємства пп «Укрриба»
Джерело: розроблено авторами.

 МЕТА  

Планування  Бюджетування Діяльність
центрів

відповідальності  

Звітність про
виконання  
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результату  
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Торговельний
відділ  

БУХГАЛТЕРІЯ  

Ко
ри

гу
ва

нн
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ді
й

Перегляд Зворотний зв’язок

Рис. 3. Організація діяльності центрів відповідальності на торговельному підприємстві
Джерело: розроблено авторами на основі [3, с. 47 – 48; 7, с. 140].

обліку і значно зменшує кількість записів. Проте, такій 
формі обліку властиві недоліки, що робить її незручною 
і непридатною для використання в умовах автомати-
зованих облікових робочих місць. В умовах активного 
застосування комп’ютерних технологій автоматизована 
форма обліку є найбільш перспективною. Таку форму 
обліку використовує ПП «Укрриба», що дозволяє ефек-
тивно вирішувати завдання аналітичного й синтетично-
го обліку. Саме форма організації обліку має істотний 
вплив на достовірність показників звітності, податко-

вих розрахунків та аналізу критеріїв результативності 
діяльності підприємства. 

ВИСНОВКИ
Авторами оцінено стан і виокремлено основні 

напрями покращення організації ЗЕДТП в Україні. Зо-
крема розкрито організаційні, методичні та технічні ас-
пекти облікового процесу ЗЕДТП, що дало змогу надати 
рекомендації щодо організації ОЗЕДТП для управління 
нею максимально ефективно. Досліджено чинники, які 
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   структурних підрозділів;
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   підрозділів тощо
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– наявність комп’ютерної техніки;
– програмно-матеріальне та інформаційне забезпечення;
– рівень кваліфікації кадрів;
– система матеріального стимулювання ефективності 
   роботи підприємства

 

 
  
 

 
 

– географічні (за місцями розташування ринків збуту
   та постачання);
– економічні (система нормативного регулювання, рівень
   інфляції тощо);
– соціальні (ступінь демократизації суспільства,
   національні особливості тощо);
– політичні (загальноекономічна ситуація в державі,
   рівень розвитку ринкових відносин, рівень інтеграції 
   економіки у міжнародне співтовариство) тощо

 
 

 
  

 
 

 

Рис. 4. чинники, які впливають на облікову політику торговельного підприємства
Джерело: розроблено авторами.

впливають на формування облікової політики у контек-
сті експортних та імпортних операцій із товарами, що 
дозволило комплексно підійти до фінансового та управ-
лінського обліку як цілісної інформаційної системи під-
приємства. З’ясовано взаємозв’язок елементів облікової 
політики із етапами організації облікового процесу, Роз-
глянуто форми організації ЗЕДТП та виокремлено авто-
матизовану як найбільш перспективну.

Перспективою подальших досліджень є вдоскона-
лення методики обліку експортно-імпортних операцій 
ЗЕДТП України.                     
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Рис. 5. Документування експортно-імпортних операцій на торговельних підприємствах
Джерело: розроблено авторами на основі [4, с. 70; 10, с. 398].
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Рис. 6. Організація документообороту в ОЗЕДтп
Джерело: розроблено авторами.
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Рис. 7. Взаємозв’язок елементів облікової політики з етапами організації ОЗЕДтп
Джерело: розроблено авторами. 
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