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1-2 жовтня 2020 року 
ВНАУ, вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, Україна 

Захід внесено в реєстр УкрІНТЕІ (посвідчення № 307 від 20 травня 2020 р.) 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

1 жовтня 2020 р. 

Ознайомлення з науково-технічними розробками та виданнями 
Вінницького національного аграрного університету, матеріально-технічною 
базою університету та ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний 
консорціум». 

2 жовтня 2020 р. 

9:00-10:00 реєстрація учасників (2 корпус, 2 поверх) 
10:00-13:00 
13:00-14:00 

пленарне засідання (ауд. 2220) 
перерва 

14:00-15:30 секційні засідання (секція 1 – ауд. 1108, секція 2 – ауд. 2220,  
секція 3 – ауд. 1206) 

15:30-16:00 підведення підсумків конференції 
 

 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  
Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв. 
Доповідь на секційному засіданні – до 10 хв. 
Дискусія – 3-5 хв. 

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
 
 
 
 

10.00 – 10.15 

Відкриття конференції. Вітальне слово:  
КАЛЕТНІК Григорій Миколайович – доктор економічних 
наук, професор, академік НААН України, президент 
Вінницького національного аграрного університету, 
президент ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний 
консорціум». 
МАЗУР Віктор Анатолійович – кандидат 
сільськогосподарських наук, професор, в. о. ректора 
Вінницького національного університету. 
 

10.15 – 10.30 

«Проблеми формування інформаційного забезпечення 
управління публічними закупівлями в Україні та шляхи 
їх вирішення» 
ЗДИРКО Наталія Григорівна, кандидат економічних наук, 
доцент, декан факультету обліку та аудиту Вінницького 
національного аграрного університету 

  

10.30 – 10.45 

«Інноваційність розвитку окремих галузей аграрного 
сектора і його фінансове забезпечення» 
ОЛІЙНИК Олександр Васильович, доктор економічних 
наук, професор, завідувач кафедри фінансів Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 

  

10.45-11.00 

«Обліковий супровід управлінських рішень щодо 
екологічних витрат у аграрному секторі» 
ПРАВДЮК Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку 
Вінницького національного аграрного університету 

  

11.00-11.15 

«Фінансові ризики та їх аналіз» 
ВОВК Володимир Михайлович, доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри економічної кібернетики 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

  

11.15-11.30 

«Управлінський контроль в сучасних умовах 
господарювання підприємств: теоретичний аспект» 
ПОЛЬОВА Олена Леонідівна, доктор економічних наук, 
професор, в.  о. завідувача кафедри аудиту та державного 
контролю Вінницького національного аграрного 
університету 

  

11.30-11.45 

«Методологічні підходи формування інформаційного 
забезпечення аналізу ефективності використання 
оборотних активів нафтогазовидобувних підприємств» 
КАФКА Софія Михайлівна, доктор економічних наук, 
доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування Івано-
Франківського національного технічного університету нафти 
і газу 



  

11.45-12.00 

«Управління ризиками блокування податкових 
накладних / розрахунків коригувань агропідприємств» 
МЕТЕЛИЦЯ Володимир Михайлович, доктор економічних 
наук, професор кафедри обліку та оподаткування в галузях 
економіки Вінницького національного аграрного 
університету 

  

12.00-12.15 

«Облікові функції у формуванні якості органічної 
продукції» 
ГУЦАЛЕНКО Любов Василівна, доктор економічних наук, 
професор кафедри обліку та оподаткування Національного 
університету біоресурсів і природокористування України 

  

12.15-12.30 

«Бухгалтерський інжиніринг в управлінні грошовими 
потоками» 
ПРОДАНЧУК Михайло Андрійович, доктор економічних 
наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу 
обліку та оподаткування Національного наукового центру 
«Інститут аграрної економіки» НААН України 

  

12.30-12.40 

«Сучасні фінансові механізми зростання національної 
економіки» 
КОВАЛЬ Наталія Олегівна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри фінансового та інноваційного менеджменту 
Вінницького національного технічного університету 

  

12.40-12.50 

«Еволюція ролі бухгалтера під впливом діджиталізації» 
ОСТАПЧУК Сергій Миколайович, кандидат економічних 
наук, старший науковий співробітник відділу обліку та 
оподаткування Національного наукового центру «Інститут 
аграрної економіки» НААН України 

  

12.50-13.00 

«Особливості організації внутрішнього аудиту на 
підприємстві»  
КОРКУШКО Олег Никодимович, кандидат економічних 
наук, доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування 
Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного коледжу 



СЕКЦІЯ 1 
ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ: РОЗРОБКА ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ 
(ауд. 1108) 

 
Голова секції: Вдовенко Лариса Олександрівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
Секретар секції: Марценюк Олена Василівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
 

14:00-14:05 «Дослідження процесів алгоритмізації прийняття управлінських 
рішень щодо доцільності інвестування» 
Алескерова Юлія Володимирівна, доктор економічних наук, 
професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
«Проблеми розвиток ринку медичного страхування України в 
умовах євроінтеграції» 

  
14:05-14:10 Вдовенко Лариса Олександрівна, доктор економічних наук, 

професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування  
«Оцінка фінансового потенціалу аграрних підприємств: 
проблеми та шляхи їх вирішення» 

  
14:10-14:15 Горох Олександр Володимирович, кандидат економічних 

наук, доцент,  декан факультету обліку і фінансів Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 
«Ринок фінансових інновацій: основи формування та розвитку»  

  
14:15-14:20 
 

Прилуцький Анатолій Михайлович, кандидат економічних 
наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування 
«Особливості використання облікової ставки НБУ як 
ефективного інструмента грошово-кредитної політики» 

  
14:20-14:25 Морозова Ганна Сергіївна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фінансів Харківського національного аграрного 
університету ім. В.В. Докучаєва 
«Методичні підходи до оцінки інноваційності розвитку 
аграрного сектора економіки» 

  
14:25-14:30 
 

Марценюк Олена Василівна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
«Тенденції розвитку страхового ринку України в умовах 
євроінтеграції» 
 

14:30-14:35 
 

Вільчинська Наталія Леонідівна, викладач економічних 
дисциплін, Технологічно-промислового фахового коледжу 
ВНАУ  
«Сучасні підходи до формування стратегії управління 
фінансовою безпекою молокопереробних підприємств» 



 
14:35-14:40 
 

Баришевська Аліна Петрівна, науковий співробітник 
наукового відділу досліджень та впровадження інноваційних 
технологій наукового центру проблем виховання доброчесності 
та запобігання корупції у секторі безпеки та оборони, 
Національний університет оборони України імені Івана 
Черняховського 
«Дослідження процесів алгоритмізації прийняття управлінських 
рішень щодо доцільності інвестування» 

  

14:40-14:45 
 

Грищук Надія Вікторівна, кандидат економічних наук, 
старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування 
«Реалізація програм фінансової підтримки аграрних 
товаровиробників в реальних умовах господарювання» 

  

14:50-14:55 
 

Абрамович Марина Вікторівна, викладач економічних 
дисциплін Технологічно-промислового фахового коледжу 
ВНАУ 
«Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку технології 
Блокчейн на ринку Фінтех України» 

  

14:55-15:00 
 

Руда Оксана Леонтіївна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
«Розвиток валютного ринку України в умовах посилення 
глобалізаційних процесів» 

  

15:00-15:05 
 

Нечепуренко Валентина Вікторівна, викладач Немирівського 
фахового коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 
«Розвиток і регулювання фінансових технологій в умовах 
євроінтеграційних процесів» 

  

15:05-15:10 
 

Степанюк Ольга Сергіївна, асистент кафедри обліку та 
оподаткування Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу 
«Діагностика управлінських рішень щодо ефективності 
використання оборотних активів нафтогазовидобувних 
підприємств» 

  

15:10-15:15 
 

Герасимчук Василь Григорович, аспірант ВНАУ, асистент 
кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
«Проблеми та перспективи залучення інвестицій в розвиток 
сільських територій» 

  

15:15-15:20 
 

Тітов Денис Васильович, аспірант ВНАУ, асистент кафедри 
фінансів, банківської справи та страхування 
«Формування дохідної частини бюджету об’єднаних 
територіальних громад у ракурсі реформування 



адміністративно-територіального устрою України» 
15:20-15:25 
 

Бондаренко-Берегович Валерія Валентинівна, аспірантка 
ВНАУ 
«Сучасні підходи до формування стратегії управління 
економічною безпекою підприємств хлібопекарської галузі» 
 

15:25-15:30 
 

Шевченко Валерій Миколайович, аспірант кафедри фінансів 
Харківського національного аграрного університету ім. 
В.В. Докучаєва 
«Фінансове забезпечення інноваційності розвитку окремих 
галузей аграрного сектора» 

  

15:30-15:35 Хмелевський Денис Олегович, аспірант ВНАУ 
«Формування організаційно-економічного механізму 
управління та напрями інноваційного розвитку підприємств» 

 
СЕКЦІЯ 2 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ТА СИСТЕМИ 
ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

(ауд. 2220) 
 

Голова секції: Правдюк Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, 
професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку 

Секретар секції: Коваль Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри бухгалтерського обліку  

 
14:00-14:05 Гудзенко Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, 

доцент, викладач економічних дисциплін Ладижинського 
фахового коледжу ВНАУ 
«Особливості облікової політики для забезпечення консолідації 
фінансової звітності групи підприємств» 

  

14:05-14:10 Іщенко Яна Петрівна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки  
«Обґрунтування шляхів вдосконалення первинного 
відображення витрат органічного виробництва» 

  

14:10-14:15 Коваль Наталія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 
«Податкова політика як інструмент регулювання економічного 
розвитку в умовах євроінтеграції» 

  

14:15-14:20 
 

Коваль Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри бухгалтерського обліку 
«Діджиталізація обліку в сільському господарстві: напрями та 
перспективи наукового пошуку» 

  



 

14:20-14:25  Коваль Любов Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри бухгалтерського обліку 
«Концептуальні основи облікового відображення  
зовнішньоекономічної діяльності через призму облікової 
політики підприємства» 

  

14:25-14:30 
 

 Корпанюк Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 
«Інноваційний розвиток банківських послуг та вдосконалення 
методики оцінки інвестиційної привабливості комерційного 
банку» 

  

14:30-14:35 
 

Лепетан Інна Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент 
кафедри бухгалтерського обліку 
«Формування концепції облікового забезпечення стратегічного 
управління витратами в умовах євроінтеграції» 

  

14:35-14:40 
 

 Подолянчук Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 
«Обґрунтування термінології грошових коштів для цілей 
бухгалтерського обліку» 

  

14:40-14:45 
 

Правдюк Марина Володимирівна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 
«Облік витрат у тваринництві: уточнення категоріального 
апарату» 

  

14:45-14:50 
 

Фостолович Валентина Анатоліївна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри обліку та 
оподаткування в галузях економіки 
«Інноваційні інструменти в управлінні підприємством з 
вертикально-інтегрованою структурою» 

  
14:50-14:55 
 

Бурко Катерина Володимирівна, старший викладач кафедри 
бухгалтерського обліку 
«Адаптація управлінського обліку у бджільництві до вимог ЄС 
щодо якості продукції» 

  
14:55-15:00 
 

Макогончук Тетяна Володимирівна, викладач облікових 
дисциплін Могилів-Подільського технолого-економічного 
фахового коледжу ВНАУ 
«Розвиток бухгалтерського обліку України в умовах 
євроінтеграції» 

  
15:00-15:05 
 

Олексієнко Олена Василівна, викладач Немирівського 
фахового коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 
«Розвиток форм бухгалтерського обліку в умовах застосування 
інформаційних систем обліку» 

  



15:05-15:10 Матеуш Ірина Миколаївна, викладач Чернятинського 
фахового коледжу ВНАУ  

 «Роль обліку в оптимізації розміру витрат як головного резерву 
підвищення прибутковості підприємства» 

  

15:10-15:15 
 

Маркевич Людмила Станіславівна, аспірантка ВНАУ 
«Критична оцінка законодавчого регулювання обліку 
органічного виробництва в Україні» 

  
15:15-15:20 Кожухар Валентина Вадимівна, аспірантка ВНАУ 

«Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами в 
галузі садівництва» 

  

15:15-15:20 Вощінова Діана Олексіївна, фахівець другої категорії відділу 
профорієнтаційної роботи Центру довузівської підготовки 
прийому на навчання та виховної роботи ВНАУ 
«Удосконалення документального оформлення руху запасів та 
організації їх складського обліку» 

 
СЕКЦІЯ 3 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ В 
УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДО ТЕНДЕНЦІЙ МІЖНАРОДНОЇ ПРАКТИКИ 

(ауд. 1206) 
 

Голова секції: Польова Олена Леонідівна, доктор економічних наук, 
професор, в.  о. завідувача кафедри аудиту та державного контролю 

Секретар секції: Мулик Ярославна Ігорівна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри аудиту та державного контролю 

 
14:00-14:05 Петриченко Олександр Анатолійович, доктор економічних 

наук, доцент кафедри аналізу та статистики 
«Стан та перспективи розвитку ринку молока України» 

  

14:05-14:10 Томчук Олена Феліксівна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри аналізу та статистики 
«Проблеми аналітичного забезпечення сучасного управління 
підприємством» 

  

14:10-14:15 Мулик Тетяна Олексіївна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри аналізу та статистики 
«Оцінка аналітичних інструментів в сфері публічних 
закупівель» 

  

14:15-14:20 
 

Фабіянська Вікторія Юхимівна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри аудиту та державного контролю  
«Професійний скептицизм аудитора: генезис поняття та вплив 
на якість аудиторських послуг» 

  



14:20-14:25 Мулик Ярославна Ігорівна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри аудиту та державного контролю 
«Особливості моніторингу публічних закупівель державною 
аудиторською службою України» 

  

14:25-14:30 
 

 Козаченко Анна Юріївна, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри аудиту та державного контролю  
«Актуальні аспекти організації аудиту платіжних засобів 
підприємства» 

  

14:30-14:35 
 

 Федоришина Лідія Іванівна, кандидат історичних наук, 
доцент кафедри аналізу та статистики 
«Генезис управлінського аналізу: тенденції вітчизняної та 
міжнародної практики» 

  

14:35-14:40 
 

Машевська Анжеліка Анатоліївна, асистент кафедри 
аналізу та статистики 
«Особливості обліку оплати праці в сучасних умовах та шляхи 
його вдосконалення» 

  

14:40-14:45 
 

 Галайда Леся Володимирівна, викладач економічних 
дисциплін Могилів-Подільського технолого-економічного 
фахового коледжу ВНАУ  
«Застосування реєстраторів розрахункових операцій: 
міжнародний досвід – уроки для України» 

  
14:45-14:50 
 

Григоренко Олена Василівна, викладач економічних 
дисциплін Ладижинського фахового коледжу ВНАУ 
«Аналіз грошових потоків  підприємства: стан та перспективи 
розвитку» 
 

14:50-14:55 
 

Лобуренко Олена Василівна, викладач економічних 
дисциплін Ладижинського фахового коледжу ВНАУ 
«Аналіз ринку аграрного страхування: тенденції та 
особливості» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОПОВІДЬ 
На Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фінансове та 

обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів в умовах 
євроінтеграції», ВНАУ, 1-2 жовтня 2020 р. 

Коваль Л.В. 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБЛІКОВОЇ 
ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

На сьогодні все більша кількість підприємств виходить на зовнішні 
ринки. Здійснення господарської діяльності передбачає, що частина 
господарських зв’язків здійснюється за участю іноземних контрагентів. 
Оскільки в цьому разі необхідно враховувати вимоги чинного законодавства 
щонайменше двох країн, то питання обліку зовнішньоекономічних операцій 
завжди знаходились під пильною увагою як практиків, так і науковців. В цих 
умовах важлива роль належить обліковій політиці підприємств. Оскільки 
облікова політика повинна включати порядок відображення в обліку всіх 
аспектів господарського життя підприємства, то в умовах пожвавлення 
зовнішньоекономічної діяльності при формуванні облікової політики 
суб’єкта господарювання, що здійснює таку діяльність, необхідно 
формування додаткових елементів облікової політики, які враховують 
специфіку цієї діяльності для потреб управління та формування достовірних 
показників бухгалтерської та податкової звітності у частині операцій, 
пов'язаних з експортом, імпортом, іноземними інвестиціями.  

До основних видів ЗЕД належать: 
- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; 
- надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг 

іноземним суб'єктам господарської діяльності;  
- надання послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності 

суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України; 
- міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у 

випадках, передбачених законами України; 
- кредитні та розрахункові операції між суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської 
діяльності; 

- спільна підприємницька діяльність між суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської 
діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, 
проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як 
на території України, так і за її межами; 

- організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної 
торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами 
України випадках; 

- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на 
формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та 
іноземними суб'єктами господарської діяльності; 

- орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської 



діяльності; 
- операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних 

аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку; 
- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у 

виключній формі законами України. 
Як видно з поділу ЗЕД на види, її основу складають саме експортно-

імпортні операції. 
Динаміку ЗЕД вітчизняних підприємств, а саме експортно-імпортних 

операцій, зображено на рис.1. 
 

 
Рис.1. Динаміка експортно-імпортних операцій вітчизняних 

підприємств 
Слід також зазначити, що структурною одиницею 

зовнішньоекономічної діяльності є зовнішньоекономічна операція. 
Зовнішньоекономічна операція - це комплекс дій контрагентів різних 

країн з підготовки, укладання і виконання торгової, інвестиційної чи іншої 
угоди економічного характеру. 

Усі зовнішньоекономічні операції для облікових цілей поділяються 
на:: 

-  експортно-імпортні операції з обліку товарів та послуг; 
-  облікові операції щодо руху капіталу. 
Специфіка обліку операцій ЗЕД обумовлена наступним: 
- розрахунки, платежі з іноземними контрагентами та митними 

органами здійснюються в національній та іноземній валюті; 
-  контрагентами (покупцями, постачальниками, підрядниками, 

замовниками тощо) виступають вітчизняні й іноземні фірми; 
- майно, ТМЦ знаходяться в дорозі, складуються і зберігаються на 

території різних держав; 
- витрати, пов'язані із зовнішньоторговельними операціями 

здійснюються як у межах України, так і на території іноземних держав, з 



урахуванням їх розподілу між контрагентами відповідно до умов поставки 
системи Інкотермс. 

Для формування облікової політики зовнішньоекономічних операцій 
важливе значення має процес організації обліку такої діяльності. Схематично 
він зображений на рис. 2. 

 
Рис. 2. Алгоритм формування інформації аналітичного і 

синтетичного обліку експортно-імпортних операцій 
З огляду на вище викладене доцільно впорядкувати за суттю документи 

первинного обліку експортно-імпортних операцій (рис. 3).  

 
Рис. 3. Групувальні ознаки первинних документів експортно-

імпортних операцій 
*ТТН – товарно-транспортна накладна, **ВМД – валютно-митна декларація  
Для належного відображення таких операцій в обліку на підприємстві 

повинен бути розроблений Робочий план рахунків, один з можливих 
варіантів якого наведено в таблиці 1.  

 

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ (ТОВАРОСУПРОВІДНІ) 

Експорт продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

Експорт продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

Комерційні документи 

Передоплата 
(отримання коштів 

від покупця) 

Післяплата 
(відвантаження 

продукції) 

Передоплата 
(перерахування авансу 

постачальникові) 

Післяплата 
(оприбуткування 

продукції) 

Реєстр документів з реалізації продукції; 
Відомість аналітичного обліку за рахунком 36; 

Журнал-ордер № 6 с.-г. 

Реєстр операцій за розрахунками з 
постачальниками та підрядниками; 

Журнал-ордер № 3 В с.-г. 

 

Головна книга Баланс Звітність 

П
ер

ви
нн

і д
ок

ум
ен

ти
  

договірні контракт, угода 

супроводжувальні накладна, ТТН*, залізнична накладна, авіа 
накладна, коносамент, пакувальний лист 

дозвільні ліцензії, сертифікати, свідоцтва 

митні ВМД**, довідка про сплату мита, акцизного збору 

страхові страхові поліси 

розрахунково - платіжні 
рахунок-фактура, платіжне доручення,  

чек, акредитив, вексель 

претензійні претензії, судові позови 



Таблиця 1  
Рахунки бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій  

Синтетичні рахунки 
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого порядку) 

Код Назва Код Назва 

29 
Товари 

за експортно-імпортними 
операціями 

291 Товари відвантажені (експортовані) 
292 Товари придбані (імпортовані) 
293 Товари відвантажені (експортовані без вивезення) 
294 Товари придбані (імпортовані без ввезення) 

36 Розрахунки з покупцями 
та замовниками 362 Розрахунки з іноземними покупцями 

37 Розрахунки 
з різними дебіторами 

3712 Розрахунки за виданими авансами в іноземній валюті 
3742 Розрахунки за претензіями в іноземній валюті 
3772 Розрахунки з іншими дебіторами в іноземній валюті 

63 Розрахунки з постачальниками 
та підрядниками 632 Розрахунки з іноземними постачальниками 

64 Розрахунки 
за податками й платежами 

6411 Розрахунки за податком на додану вартість 
6412 Розрахунки за акцизним податком 
6421 Розрахунки за митом 

68 Розрахунки 
за іншими операціями 

6812 Розрахунки за авансами одержаними в іноземній валюті 
6852 Розрахунки з іншими кредиторами в іноземній валюті 

70 Доходи від реалізації 
7012 Дохід від реалізації експортної готової продукції 
7022 Дохід від реалізації експортних товарів 
7032 Дохід від реалізації експортних робіт і послуг 

71 Інший операційний дохід 714 Дохід від операційної курсової різниці 
74 Інші доходи 744 Дохід від не операційної курсової різниці 
79 Фінансові результати 7912 Фінансовий результат від експортних операцій 

90 Собівартість реалізації 
9011 Собівартість реалізованої експортної готової продукції 
9022 Собівартість реалізованих експортних товарів 
9032 Собівартість реалізованих експортних робіт і послуг 

93 Витрати на збут 932 Експортні витрати на збут 
94 Інші витрати операційної діяльності 945 Втрати від операційної курсової різниці 
97 Інші витрати 974 Втрати від не операційних курсових різниць 

06 Гарантії та забезпечення отримані 063 Митна вартість імпортних товарів 
064 Облікова вартість імпортних товарів 

 

Потрібно зауважити, що розробка Робочого плану рахунків може 
здійснюватися за:  

- видами іноземної валюти;  
- географічним розташуванням контрагента;  
- видом обраної формули Інкотермс відповідно до моменту передачі 

ризиків та зобов’язань;  
- видами експортованого чи імпортованого товару;  
- видами монетарної статті; іншими ознаками. 
У сьогоднішніх умовах господарювання автоматизація облікового процесу 

на будь-якому підприємстві дає можливість суттєво зменшити витрати часу на 
виконання бухгалтерської роботи працівниками бухгалтерії та своєчасно 
забезпечити керівництво підприємства необхідною інформацією [8]. Тому при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності доцільно використовувати 
автоматизовану форму ведення обліку, про що слід зазначити в Наказі про 
облікову політику підприємства. 

Виходячи з цього можна зробити висновок, що облікова політика в 
частині імпортних операцій в цілях бухгалтерського обліку має визначати 
такі складові: 

- первісна оцінка товарів; 
- облікова одиниця товарів; 



- порядок проведення уцінки; 
- облік транспортно-заготівельних витрат. 
Окрім цього, при експортних операціях слід відобразити порядок 

визнання та оцінки іноземної валюти, порядок формування вартості 
експортної продукції. 

 
 
 

 


