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ЗОВНІШНЬО– ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Зовнішньоекономічна діяльність є важливим інструментом розвитку 

національної економіки, а з огляду на сучасні тенденції розширення міжнародного 

співробітництва відіграє вирішальну роль у формуванні нових та підтримці 

існуючих зовнішньоекономічних відносин.  

Законодавством передбачено чотирнадцять видів зовнішньоекономічної 

діяльності, що можуть провадити суб’єкти господарювання. Слід зазначити, що 

найпоширенішим із зазначених вище видів є експорт та імпорт товарів і послуг, на 

частку яких в загальній структурі зовнішньоекономічної діяльності, за 

підрахунками, припадає близько 80 %. 

Трактування основних складових зовнішньоекономічної діяльності та пропозиції 

щодо уточнення деяких нормативно– правових актів дозволять вирішити проблеми 

понятійно– категоріального апарату та сприяють зменшенню проблем в даній сфері в 

частині правомірного трактування категорій, та провадження діяльності і здійснення 

господарських операцій відповідно до чинного законодавства, в частині використання 

прогалин законодавства у власних цілях та використання даних пропозицій для 

формування в цілому нормативно– правової бази регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. Всі господарські операції в сфері зовнішньоекономічної діяльності є 

об’єктами системи бухгалтерського обліку, які в свою чергу, лягають в основу 

окремих видів діяльності суб’єктів господарювання в зовнішньоекономічній сфері. 

Узагальнення результатів дослідження подано рис.1.  

Таким чином, на рис.1. визначені основні дефініції, які запропоновано уточнити та 

закріпити на нормативно– законодавчому рівні з метою уникнення плутанити та 

проблем понятійно– категоріального апарату в зовнішньоекономічні сфері. Визначені 

операції зовнішньоекономічної діяльності є об’єктами системи бухгалтерського 

обліку та належать відповідно до кожної з груп зовнішньоекономічних операцій в 

розрізі видів діяльності суб’єктів господарювання: операційної, фінансової та 

інвестиційної. Зазначена ідентифікація об’єктів системи бухгалтерського обліку 

зовнішньоекономічної діяльності є основою для розробки організаційних положень та 

методики облікового відображення операцій в даній сфері. 

Отже операції зовнішньоекономічної діяльності (імпортні операції, експортні 

операції, зовнішньоекономічні операції з цінними паперами, зовнішньоекономічні 

кредитно– розрахункові операції, зовнішньоекономічні орендні операції, міжнародний 

лізинг, валютні операції, операції з іноземними інвестиціями та операції, пов’язані зі 

спільною діяльністю) ідентифіковано як об’єкти системи бухгалтерського обліку в 

зовнішньоекономічній сфері та розділено відповідно до видів діяльності суб’єктів 

господарювання (операційна, фінансова та інвестиційна). 
 

 



 


