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Розвиток соціально-економічних відносин у сфері залучення фінансово-

господарських систем до зовнішньоекономічних операцій та пов’язаних 

процесів потребує ґрунтовної концептуальної основи формування ефективного 

обліково-аналітичного забезпечення ведення цього напряму діяльності 

суб’єктами господарювання. На міжнародному рівні актуалізується проблема 

обліку операцій, що здійснюються у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

(ЗЕД) України.   

Дослідженню питань обліку ЗЕД присвячено наукові роботи таких 

вчених: А. Гриліцької, Л. Кадуріної, Т. Ковальчук [1], А. Кредісова, 

М. Кужельного, Ю. Кузьминського, О. Мухіна, І. Павлюка, Н. Пшеничного, 

Ч. Хорнгерна, А. Чубаря та інших. Однак, на поточному етапі розвитку 

зовнішньоекономічних відносин не в повній мірі розкрито організаційні й 

методичні завдання побудови системи обліку ЗЕД на підприємстві. 

Основними об’єктами бухгалтерського обліку ЗЕД є: валютні засоби і 

валютні операції, товари та їх рух на основі експортно-імпортних операцій, 

розрахункові і кредитні операції між суб’єктами ЗЕД, а також відносини між 

суб’єктами та банками, які їх обслуговують, фінансові результати 

господарської діяльності. До першочергових функцій бухгалтерської служби 

належить правильне запровадження обліку перерахованих об’єктів. 

Організація і здійснення ЗЕД вимагає дотримання визначеної мети та 

виконання специфічних завдань системою бухгалтерського обліку. 

Мета бухгалтерського обліку ЗЕД полягає в: контролі за зберіганням 

товарно-матеріальних цінностей і валютних засобів; наданні адміністрації, 

податковій і статистичній службі інформації про товарообіг, ефективність його 

використання, про доходи, витрати, фінансові результати, обов’язкові платежі й 

відрахування; забезпечення коректних розрахунків по зовнішньоторгових 

операціях. 

Досягнення цієї мети можливо здійснити через реалізацію комплексу 

бухгалтерських завдань: методологічного характеру, щодо організації та 

технічного забезпечення [1]. 

Таким чином, облік ЗЕД належить до окремої важливої підсистеми обліку 

діяльності суб’єкта господарювання, яка має власну мету та завдання, що 

потребує подальшого удосконалення його функцій та формування шляхів 

розвитку. 
 

Література: 

1 Ковальчук Т.Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. Київ : 

Видавництво Ліра. К, 2018. 216 с. 


