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Кононов І.І. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку та звітності зовнішньо-
економічних операцій. В статті визначено основні фактори, що негативно впливають на збалансованість 
зовнішньоекономічних зв’язків. З метою подолання негативних наслідків «приховування» корпоративного 
прибутку та його штучного переміщення у низько податкові юрисдикції проаналізовано основні заходи з 
імплементації Плану дій BEPS та основні правила трансфертного ціноутворення. Досліджено основні змі-
ни, які стосуються валютного нагляду за дотриманням резидентами та нерезидентами вимог валютного 
законодавства відповідно до Закону України «Про валюту і валютні операції». Доведено, що неефективна 
організація бухгалтерського обліку операцій ЗЕД, не дозволяє налагодити постійну систему контролю за 
валютними операціями для нівелювання штрафних санкцій. Розроблено ієрархічну схему нормативно-пра-
вового забезпечення бухгалтерського обліку експортних, імпортних, реекспортних, реімпортних та транзит-
них операцій.
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Kononov Igor. Regulative and legal support of foreign trade operations accounting and reporting.  
The article determines main factors having negative effect on the balance of external economic relations. To over-
come negative consequences of corporate income ‘concealment” and its manual transfer to low-tax jurisdictions the 
main measures for implementation of Action plan on BEPS and main rules of transfer pricing have been analysed. 
It has been proved that the determining place in the issues of transfer pricing belongs to the creation of adequate 
information support of administrative decision taking process in the field of effective FEA operations, which gen-
erator is a qualitatively organized and legally regulated FEA record keeping system. The main changes pertaining 
currency supervision over compliance by residents and non-residents with the tax legislation according to the Law 
of Ukraine “On Currency and Currency Operations” have been studied. Ineffective organization of FEA operations 
accounting was proven to prevent establishment of a durable control system over currency operations for reduction 
of penalties. An important task of accounting system was found to be the provision of an adequate documentation 
process and establishment of a fault-free document circulation for implementation of border, customs and other 
types of control. In course of the study normative and legal regulation of the system of foreign trade operations 
record keeping and reporting was found to ensure the understanding of principles of organization of accounting and 
reporting on foreign economic activity of business entities, evaluate the effect of this activity on competitiveness 
of a company and efficacy of FEA operations on the international market, clearance of goods and cargo, crossing 
customs boarders, to facilitate acceleration of financial and other types of interaction of a large number of business 
subjects. The hierarchical scheme of normative and legislative provision of accounting of export, import, re-export, 
re-import and transit operations, in which international, national and company levels have been determined. Sepa-
rate levels of legal provisions of accounting, which regulate foreign trade operations, will allow, depending on the 
objects involved in foreign trade operations, to strictly comply with the laws of Ukraine and other countries when 
keeping records of these transactions in the accounting system and transfer this information to financial statements 
and the Report country by country.

Key words: normative and legal support, FEA operations, accounting, transfer pricing, low-tax jurisdictions, 
currency operations, penalties.
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Постановка проблеми. Характеристика сучасного 
стану зовнішньоекономічної діяльності показує, що 
до основних факторів, що негативно впливають на 
збалансованість зовнішньоторговельно-економічних 
зв’язків, належать: діяльність комерційних підпри-
ємств на карантині; невідповідність внутрішніх мож-
ливостей торговельних підприємств та їх основних 
торговельних партнерів щодо отримання економічних 
вигод від взаємної інтеграції; нееквівалентний між-
народний обмін; падіння промислового виробництва 
експортно-орієнтованих товарів. У процесі залучення 
вітчизняних торговельних підприємств до транснаціо-
налізації в глобальному торговельному просторі потре-
бують упровадження та застосування регулятивні 
заходи, спрямовані на збалансування торговельно-еко-
номічних відносин, які дозволять упровадити інстру-
менти та механізми захисту національних інтересів. 
Крім того, потребують розробки стратегії та інстру-
менти податкового планування, спрямовані на лікві-
дацію механізмів переміщення прибутку з юрисдикцій 
фактичного провадження діяльності в юрисдикції з 
низькими ставками податку на прибуток, що можливо 
при чіткому дотриманні положень нормативно-право-
вих актів бухгалтерського обліку та звітності в сфері 
зовнішньоекономічної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Весь 
комплекс організації, управління, правил, контролю у 
сфері ЗЕД для підприємств, зокрема, та в країні загалом, 
регулюється Законом України «Про зовнішньоеконо-
мічну діяльність» [1]. Статтею 22 цього Закону визначено 
особливості обліку зовнішньоекономічних операцій, 
описано загальний порядок формування статистичної 
та фінансової звітності, процедурні питання аудиту 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Рівні пра-
вового регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
досліджували в своїх працях М.Ю. Бердіна, А.В. Даюб, 
В.Я. Дубик, Г.О. Герасименко, Ю.С. Кузьмова, Н.С. Сит-
ник, А.В. Стасишин. Особливостям формування інфор-
мації про зовнішньоекономічну діяльність в бухгалтер-
ському обліку під впливом господарського, митного, 
валютного та податкового нормативно-правового забез-
печення присвячені дослідження В.Ю. Гордополова. 
Критично аналізують положення нормативно-правового 
законодавства щодо регулювання зовнішньоекономіч-
ної діяльності А.Е. Вавенко, С.В. Мариніна, В.В. Маць-
ків. Не применшуючи ролі попередніх напрацювань, 
подальшого дослідження потребують питання норма-
тивно-правового забезпечення бухгалтерського обліку 
та звітності експортних, імпортних, реекспортних, реім-
портних та транзитних операцій.

Формулювання завдання дослідження. Мета 
статті – дослідити зміст та основні положення норма-
тивно-правового забезпечення бухгалтерського обліку 
та звітності зовнішньоекономічних операцій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Здій-
снювати операції пов’язані з зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємства можуть лише висококвалі-
фіковані спеціалісти, які знають міжнародні правила 
розрахунків, а також володіють нормативною базою по 
регулюванню порядку проведення операцій в інозем-
ній валюті в Україні та за її межами [2]. Тому необхід-
ним при організації обліку ЗЕД є доскональне знання 
основних положень нормативних документів, які регу-
люють цю діяльність. 

Незмінним атрибутом зовнішньоекономічної 
діяльності українських експортерів залишаються 
офшори [3]. З метою подолання негативних наслід-
ків «приховування» корпоративного прибутку та його 
штучного переміщення у низько податкові юрисдик-
ції, де компанії не здійснюють економічної діяльності 
у 2015 році Організацією економічного співробітни-
цтва і розвитку (ОЕСР) був розроблений План дій 
BEPS, який передбачає 15 дій для усунення прогалин 
у міжнародному податковому регулюванні і розбіж-
ностей в національному податковому законодавстві 
різних країн, що уможливлюють розмивання бази 
оподаткування і переміщення прибутків за кордон [4]. 
Більш як третина від усіх прямих іноземних інвести-
цій, що надійшли в Україну станом на кінець 2019 р., 
походить із країн з низьким рівнем оподаткування, 
і майже 100% інвестицій з України спрямовані до 
низько податкових юрисдикцій [5]. 

В рамках Програми розширеного співробітництва 
щодо BEPS, Україна розпочала вносити зміни у націо-
нальне податкове законодавство у листопаді 2016 року, 
а офіційно приєдналася до Плану дій BEPS 1 січня 
2017 року. План дій BEPS передбачає реалізацію 
15 заходів, мінімальний склад включає 4 заходи (5, 6, 
13, 14), при цьому пакет українського Плану дій BEPS 
перевищує мінімальний пакет, але є оптимальним 
(включає заходи 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 13, 14) та виваже-
ним саме для ефективного запровадження комплексу 
цих дій в вітчизняному правовому полі. 

Найважливішими кроками для нормативно-пра-
вового регулювання операцій зовнішньоекономічної 
діяльності та уникнення спорів з податковими орга-
нами є кроки 8-10 та 13, які стосуються трансфертного 
ціноутворення та звітності в розрізі країн. Основні 
зміни в нормативно-правовому регулюванні для реалі-
зації українського Плану дій BEPS були внесені Зако-
ном України від 16.01.2020 р. №466 до Податкового 
кодексу України. 

В частині трансфертного ціноутворення ці зміни 
стосуються:

– удосконалення контролю за розподілом функцій, 
ризиків та нематеріальних активів всередині групи 
компаній;

– упорядкування правил для операцій з сировин-
ними товарами шляхом виключення обмеження на 
застосовування виключно біржових котирувань певних 
бірж та надання можливості використовувати котиру-
вальні ціни на такі товари;

– запровадження трирівневої структури докумен-
тації для міжнародних груп компаній, яка включає в 
себе документацію з трансфертного ціноутворення 
(локальний файл), глобальну документацію (майстер-
файл) та звіт у розрізі країн (country-by-country 
reporting) – відповідно до визначених критеріїв, ком-
панії повинні будуть подавати 2 додаткових доку-
мента: глобальну документацію (майстер-файл) та 
звіт у розрізі країн (country-by-country reporting) [6]. 
Трансфертне ціноутворення – це система визначення 
звичайної ціни, сукупність економічних відносин, які 
виникають у процесі визначення трансфертної ціни 
на будь-який об’єкт торгівлі між пов’язаними компа-
ніями або структурними підрозділами однієї компанії, 
якщо об’єкт торгівлі перетинає митний кордон [7]. Як 
зазначають фахівці обліково-юридичного порталу 
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«Ліга Закон», простими словами трансфертне ціно-
утворення – це спосіб управління фінансовим резуль-
татом, оптимізація податку на прибуток і трансферу 
капіталу від одного підприємства до іншого, при 
цьому умови таких операцій не повинні відрізнятися 
від умов, що застосовуються при аналогічних опера-
ціях непов’язаними особами [8].

В загальному вигляді правила трансфертного ціно-
утворення передбачають оподаткування прибутку в 
тих юрисдикціях, де він виникає, що спрямовано на 
перешкоджання неправомірному виведенню прибут-
ків з-під оподаткування. Основні зміни, передбачені 
Законом України від 16.01.2020 р. № 466 згруповані на 
рисунку 1.

Важливим кроком для реалізації Плану дій BEPS 
в Україні стало набрання 07.02.2019 р. чинності 
закону «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018  
№ 2473-VIII [9], яким внесено основні зміни, які сто-
суються валютного нагляду за дотриманням резиден-
тами та нерезидентами вимог валютного законодав-
ства. Закон України «Про валюту і валютні операції» 
почав процес переходу від системи повного валютного 
контролю за кожною операцією до валютного нагляду 
побудованого за ризик-орієнтованим підходом, який 
передбачає зменшення часових та адміністративних 
витрат на проведення валютних операцій фізичними 
особами та підприємницькими структурами, що спри-
ятиме їх спрощенню. З іншого боку, банківським уста-
новам ризик-орієнтований підхід дозволяє запобігати 
відтоку фінансового капіталу за рахунок проведення 
системних операцій за певними схемами, які пору-
шують законодавство та запобігати сумнівним опера-
ціям, шляхом більш пильного нагляду за ними. Осно-
вні обмеження, зміни та послаблення, внесені Законом 
згруповані на рисунку 2.

Проте, як зазначають в Офісі великих платників 
податків ДПС, незважаючи на численні пом’якшення 
у сфері валютного регулювання, порушення серед 
суб’єктів ЗЕД зберігаються, а головним критерієм сум-
лінності суб’єкта ЗЕД, в частині дотримання вимог 
валютного законодавства, є відсутність простроченої 
дебіторської заборгованості.

Як зазначила заступник начальника Офісу вели-
ких платників податків ДПС, А. Пужай-Череда  
«…станом на сьогодні в Офісі великих платників 
податків ДПС перебувають на обліку 480 суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. З них по 
147 суб’єктах (або 30,6%) протягом поточного року 
отримано повідомлення уповноважених банків про 
порушення термінів розрахунків в іноземній валюті» 
[10]. На предмет дотримання вимог валютного зако-
нодавства податківцями на початку 2020 року було 
перевірено 32 платника податків та було виявлено, 
що 17 з них працювали з порушеннями. Загальна 
сума донарахованої пені за недотримання термі-
нів розрахунків в результаті виявлених порушень в 
2020 році становить понад 3 млн грн, а відповідний 
показник сплати до бюджету, з врахуванням контр-
ольно-перевірочних заходів минулих років, складає 
в сумі більше 8 млн гривень. За межами України 
прострочену дебіторську заборгованість від здій-
снених валютних операцій має 137 суб’єкт ЗЕД, а 
її сума в перерахунку згідно курсу НБУ станом на 
01.11.2020 р. перевищує 800 млн дол США.

Такі цифри свідчать про неефективну організацію 
бухгалтерського обліку операцій ЗЕД, яка не дозволяє 
налагодити постійну систему контролю за валютними 
операціями для нівелювання штрафних санкцій.

Як зазначає Гевін Екінс (Gavin Ekins), фахівець 
в галузі економічних досліджень науково-дослідної 
організації Tax Foundation (США), програма BEPS є 
успішною, оскільки, багато країн в рамках дії плану 
погоджуються на автоматичний обмін інформацією 
(Automatic Exchange of Information) для кращої вза-
ємодії податкових органів країн, зокрема, в питаннях 
трансфертного ціноутворення [11]. При цьому визна-
чальне місце в цьому процесі займає створення відпо-
відного інформаційного забезпечення для прийняття 
управлінських рішень в сфері здійснення ефективних 
зовнішньоторговельних операціях, генератором якого 
є якісно організована та нормативно врегульована сис-
тема бухгалтерського обліку ЗЕД.

Нормативно-правове регулювання системи бухгал-
терського обліку та звітності зовнішньоекономічних 
операцій має забезпечити розуміння принципів орга-
нізації обліку та підготовки звітності за зовнішньоеко-
номічною діяльністю суб’єктів господарювання, оці-
нити вплив цієї діяльності на конкурентоспроможність 
підприємства та ефективність зовнішньоторговельних 
операцій на міжнародному ринку, оформлення товарів 
і вантажу, які перетинають митні кордони, сприяти 
прискоренню фінансової чи іншої взаємодії великої 
кількості суб’єктів господарювання. 

Як цілком слушно зазначає Д. М. Чирка, документи 
за зовнішньоекономічними операціями у деяких випад-
ках складаються іноземною мовою та мають не харак-
терну для українського законодавства форму, запо-
внюються як в іноземній так і в національній валюті, 
регулюються міжнародним та вітчизняним законодав-
ством, що зумовлює виникнення у суб’єктів господа-
рювання ряду проблемних питань під час здійснення 
експортно-імпортних операцій [12].

Тому, важливим завданням облікової системи є 
забезпечення належного процесу документування та 
налагодження безперебійного документообігу для реа-
лізації прикордонного, митного та інших видів контр-
олю, які б дозволили (зважаючи на великі відстані між 
суб’єктами господарювання) забезпечити безконтак-
тне, безпаперове оформлення документів на видачу 
контейнерів із зовнішньоторговельними вантажами, 
відповідали національному та міжнародному законо-
давству про електронний документообіг, враховували 
принцип «єдиного вікна» в міжнародній практиці шля-
хом використання цифрового запису та електронного 
цифрового підпису.

Експортні, імпортні, реекспортні, реімпортні, 
транзитні операції регулюються рядом нормативно-
правових положень бухгалтерського обліку, схема-
тично їх можна представити як ієрархічну таблицю 
із 4 рівнів.

Висновки. Виокремлені рівні нормативно-право-
вих положень бухгалтерського обліку, які регулюють 
операції ЗЕД, дозволять в залежності від об’єктів, 
залучених до господарських операцій ЗЕД чітко дотри-
муватися законодавства України та інших країн при 
веденні облікових записів про ці операції в системі 
бухгалтерського обліку та перенесенні цієї інформації 
до фінансової звітності та Звіту у розрізі країн.
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Поріг

Коло 
пов’язаних осіб

Поріг для визнання осіб пов’язаними через володіння однією особою 
корпоративних прав іншої юридичної складає 25% 

Узгоджується із національними нормами щодо визнання фізичної особи кінцевим 
бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи

Разом із фізичними та юридичними особами пов’язаними особами можуть 
також визнаватись утворення без статусу юридичної особи (УбсЮО)

УбсЮО – партнерства, трасти, фонди та інші установи чи організації утворені на 
підставі правочину або закону іноземної держави (території), нерезиденти
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)

Типи КО є господарські операції (ГО) платника податків, що можуть впливати на 
об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків

ГО, що здійснюються з пов’язаними особами – нерезидентами 

зовнішньоекономічні ГО з продажу та/або придбання товарів та/або послуг 
через комісіонерів-нерезидентів

ГО, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на 
територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого КМУ, або 
які є резидентами цих держав

ГО, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток 
(корпоративний податок), у т. ч. з доходів, отриманих за межами держави реєстрації 
таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони 
зареєстровані як юридичні особи

ГО (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між 
нерезидентом та його постійним представництвом в Україні
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Види
Всі види операцій, договорів або домовленостей, документально 
підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт 
оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків

операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо 

операції з придбання (продажу) послуг

операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за 
використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими 
іншими об’єктами інтелектуальної власності

фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за 
гарантію тощо

операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі 
чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів
операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між 
нерезидентом та його постійним представництвом в Україні

операції, у результаті яких обсяг доходу та/або фінансовий результат платника податку 
зменшується внаслідок повної або часткової, безповоротної або тимчасової передачі функцій 
разом з матеріальними та/або нематеріальними активами (або без них), вигодами, ризиками 
та можливостями іншому платнику податку (іншій особі) в тих випадках, коли у 
взаємовідносинах між непов’язаними особами така передача не здійснювалася б без 
компенсації, незалежно від того, чи відображені такі операції у бухгалтерському обліку

До
ку

ме
нт

ац
ія

 
з 

ТЦ

Інформація сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі
про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) платника податків; 
щодо ланцюга постачання (створення вартості) товарів (робіт, послуг) у контрольованій операції; 
економічна причина у разі придбання робіт (послуг), НМА чи інших предметів господарських 
операцій, відмінних від товарів; копія аудиторського висновку щодо бухгалтерської (фінансової) 
звітності платника податків за звітний період, за який подається документація

Рис. 1. Основні правила трансфертного ціноутворення
Джерело: розроблено автором



147

Випуск 1 (68) 2022

Послаблення
Закон України «Про валюту і валютні операції»

Обмеження Зміни

обов’язковий продаж валютної виручки у розмірі 
50%, а з 01.03.2019 – 30%;

ліміт на репатріацію дивідендів – до 7 млн. євро на 
місяць, в т.ч. за 2018 рік;

заборона на купівлю іноземної валюти за кредитні 
кошти;

вимога про купівлю іноземної валюти юридичними 
особами тільки під зобов’язання

валютний нагляд, який базується на ризик-
орієнтованому підході;
передбачено операції, які можна проводити власнику 
поточного рахунку (а також заборонені операції) в 
залежності від статусу самого власника та мети операції;
з 07.02.2019 новий порядок застосування заходів впливу 
до банків. Національний банк враховуватиме як 
суттєвість порушення, так і відповідні дії банку, що 
спричинили порушення при застосовуванні таких заходів 
впливу як письмове застереження, призупинення окремих 
видів операцій та накладання штрафів.

1) Відмінено валютний нагляд за експортно-імпортними операціями на суму до 150 тис. грн.
2) Замість індивідуальних ліцензій на валютні операції запроваджено систему е-лімітів – 2 млн 
євро/рік для юридичних осіб та 50 тис. євро/рік для фізичних осіб.
3) Санкції у вигляді припинення зовнішньоекономічної діяльності більше не застосовуються.
4) Скасовано ліміт на дострокове погашення зовнішніх зобов’язань.
5) Процедуру реєстрації зовнішніх запозичень замінено на повідомчий характер надання інформації.
6) Валютний нагляд за експортними операціями здійснює лише один банк – той, який отримав 
інформацію про митну декларацію.
7) Юридичні особи можуть вільно використовувати рахунки за кордоном (крім операцій з переказів 
коштів з України на такі рахунки).
8) Передбачено можливість здійснювати інвестиції в Україну також у валютах 2-ої групи 
класифікатора валют.
9) Резиденти отримали право вносити платежі у іноземній валюті під час страхування життя.
10) Відтепер дозволяються розрахунки в іноземній валюті за валютними державними облігаціями.
11) Строк здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями збільшено до 365 днів.
12) Фізичні особи можуть здійснювати перекази за кордон без відкриття рахунку на суму до 150 тис. 
грн./рік.
13) Фізичні та юридичні особи мають право купувати банківські метали в еквіваленті 150 тис. 
грн./день, а спеціалізовані юридичні особи – без обмежень.
14) Дозволяється накопичення іноземної валюти на рахунках юридичних осіб для погашення 
зовнішніх запозичень.
15) Встановлено обов’язкове декларування усіх цінностей вартістю від 10 тис. євро під час їх 
переміщення через кордон.
16) Передбачено можливість здійснення інвестицій та кредитування резидентів з гривневих ЛОРО-
рахунків банків-нерезидентів.
17) Спрощено та лібералізовано здійснення операцій за рахунками юридичних осіб-нерезидентів у 
банках України.
18) Юридичним особам дозволено ввезення-вивезення банківських металів (якщо це передбачено їх 
статутом).
19) Дозволяється online-купівля іноземної валюти фізичними особами в еквіваленті до 150 тис. 
грн./день.
20) Банки отримали дозвіл на укладення валютних СВОПів з резидентами та нерезидентами.
21) Відтепер дозволено здійснювати безпоставочні форварди та форварди для хеджування боргових 
операцій.
22) Банкам-нерезидентам дозволено купувати валюту на всю суму залишку в гривнях на рахунку 
ЛОРО.
23) Скасовано вимогу попередньо резервувати кошти у гривні для купівлі іноземної валюти (Т+1).

Рис. 2. Основні положення Закону України «Про валюту і валютні операції»
Джерело: згруповано автором за [9]
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Таблиця 1
Рівні нормативно-правових положень бухгалтерського обліку, які регулюють операції ЗЕД

1 рівень – Міжнародний 
1 2 3 4 5

Концептуальна 
основа фінансової 

звітності

МСФЗ 3 
«Об’єднання бізнесу»

МСФЗ 9 
«Фінансові 

інструменти»

МСФЗ 7 «Фінансові 
інструменти: 

розкриття 
інформації»

МСФЗ 8 
«Операційні сегменти»

регулює здійснення 
зовнішніх операцій 
в частині визнання 
витрат підприємства, 
які виникають у 
результаті зростання 
обмінного курсу 
іноземної валюти 
щодо позички суб’єкта 
господарювання в цій 
валюті

регулює питання 
ідентифікації 
нематеріальних 
активів наданих 
іншим особам для 
ексклюзивного 
використання за 
межами внутрішнього 
ринку

визначено економічні 
характеристики та 
ризики основного 
контракту, зокрема 
питання обліку 
вбудованих похідних 
інструментів окремо 
від основного 
контракту в частині 
валюти, яку типово 
використовують у 
зовнішній торгівлі

регулює питання 
розкриття 
інформації про 
валютний ризик 
(або ризик обміну 
іноземних валют), 
який виникає 
за фінансовими 
інструментами, 
які визначені в 
іноземній валюті

регулює відображання 
в звітності географічної 
інформації про доходи 
від зовнішніх клієнтів 
та непоточні активи, 
що розташовані в усіх 
іноземних країнах у 
сукупності, в яких 
суб’єкт господарювання 
утримує активи

МСБО (IAS) 21 
«Вплив змін валютних 

курсів»

МСБО 7  
«Звіт про рух 

грошових коштів»

МСБО 23  
«Витрати на позики»

МСБО 24 
«Розкриття 

інформації про 
зв’язані сторони»

МСБО 29  
«Фінансова звітність в 
умовах гіперінфляції»

регулює облік 
операцій в іноземній 
валюті, відображення 
закордонних 
господарських 
одиниць, а також 
правила переведення 
звітності у валюту 
подання

регулює питання 
розкриття інформації 
про грошові потоки 
в іноземній валюті 
в звіті про рух 
грошових коштів

регулює питання 
визнання витрат на 
позики курсових 
різниць які виникають 
унаслідок отримання 
позик в іноземній 
валюті

регулює питання 
визнання зв’язаних 
сторін, що 
використовується 
при визначенні 
звичайної ціни для 
цілей оподаткування 
операцій з імпорту/
експорту певних 
товарів з окремими 
нерезидентами

регулює питання 
складання звітів 
у валюті країни з 
гіперінфляційною 
економікою об'єктом 
інвестування, облік 
якого здійснюється 
за методом участі в 
капіталі 

2 рівень – Національний

Закон України «Про 
бухгалтерський 

облік та фінансову 
звітність в Україні»

Закон України «Про 
Митний тариф 

України»

Постанова КМУ 
«Порядок ведення 

Української 
класифікації товарів 

ЗЕД»

ЗУ «Про 
регулювання 

товарообмінних 
(бартерних) 

операцій у галузі 
ЗЕД»

ЗУ «Про зовнішньо-
економічну діяльність»

визначає правові 
засади регулювання, 
організації, ведення 
бухгалтерського 
обліку ЗЕД та 
складання фінансової 
звітності в Україні

тарифне та інші види 
регулювання ЗЕД, 
ведення статистики 
зовнішньої торгівлі та 
здійснення митного 
оформлення товарів

визначає процедуру 
ведення Української 
класифікації товарів 
ЗЕД

встановлює 
режим здійснення 
товарообмінних 
(бартерних) 
операцій у галузі 
ЗЕД 

регулює ряд 
питань, пов’язаних 
зі здійсненням 
господарських операцій 
підприємствами на 
закордонних ринках 
товарів і послуг, 
капіталу

Податковий кодекс 
України

ЗУ «Про ліцензування 
видів господарської 

діяльності»

Постанова НБУ 
«Про встановлення 
винятків та (або) 

особливостей 
запровадження 

граничних строків 
розрахунків за 

операціями з експорту 
та імпорту товарів»

Господарський 
кодекс України

Митний кодекс 
України

регулює питання 
оподаткування 
операцій ЗЕД

регулює порядок 
формування окремих 
видів ліцензій і 
дозволів ЗЕД

регулює встановлення 
НБУ граничних 
строків розрахунків за 
операціями з експорту 
та імпорту товарів

визначає загальні 
умови та порядок 
здійснення ЗЕД 
суб’єктами 
господарювання

регулює питання 
укладання 
міжнародних договорів 
України
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1 2 3 4 5
3 рівень – Державний

НП(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової 

звітності»

П(С)БО 7 «Основні 
засоби» та П(С)БО 
8 «Нематеріальні 

активи»

П(С)БО 12 «Фінансові 
інвестиції»

П(С)БО 11 
«Зобов'язання» П(С)БО 9 «Запаси»

регулює порядок 
розкриття 
бухгалтерської 
інформації про 
експортно-імпортні 
операції у фінансовій 
звітності підприємств

регулюють порядок 
визнання і оцінки 
імпортних активів 
та нематеріальних 
активів

регулюється облікове 
забезпечення 
іноземних 
надходжень на 
підприємства у 
вигляді інвестицій 

регулюють порядок 
визнання і оцінки 
зобов'язань перед 
нерезидентами

регулює порядок визна-
ння і оцінки імпортної 
сировини, матеріалів, 
товарів, визначення 
собівартості реалізова-
ної готової продукції і 
товарів на експорт

П(С)БО 10 
«Дебіторська 

заборгова-ність»

П(С)БО 15  
«Дохід»

П(С)БО 16 
«Витрати»

П(С)БО 21  
«Вплив змін 

валютних курсів»

П(С)БО 29  
«Фінансова звітність 

за сегментами»

регулює методологію 
визнання і оцінки 
дебіторської 
заборгованості в 
іноземній валюті і 
вимоги до розкриття 
інформації про неї у 
фінансової звітності

регулює порядок 
визнання, 
класифікацію і 
методику оцінки 
доходу від реалізації 
продукції (товарів, 
робіт, послуг) на 
експорт, а також 
порядок розкриття 
інформації про 
доходи у фінансовій 
звітності

регулює склад і порядок 
визнання витрат, що 
включа-ються в собі-
вартість реалізованої 
експортної продук-ції 
(робіт, послуг), екс-
портних витрат на збут, 
витрат при імпорті, 
адмініст-ративних 
витрат, інших опера-
ційних витрат, вимоги 
до розкриття інфор-
мації про витрати при 
здійснені експортно-
імпортних операцій у 
фінансовій звітності

регулює 
методологічні 
засади формування 
в бухгалтерському 
обліку інформації 
про операції в 
іноземних валютах 
та відображення 
показників статей 
фінансової звітності 
господарських 
одиниць за межами 
України в грошовій 
одиниці України

регулює методологічні 
засади формування 
інформації про 
доходи, витрати, 
фінансові результати, 
активи і зобов'язання 
звітних сегментів 
при здійсненні 
зовнішньоекономічної 
діяльності та її 
розкриття у фінансовій 
звітності

Інструкція про засто-
сування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, 
зобов'язань і господар-
ських операцій підпри-

ємств і організацій 

Положення про 
документальне 

забезпечення записів 
у бухгалтерському 

обліку

Інструкція про порядок 
відкриття і закриття 
рахунків клієнтів бан-
ків та кореспондент-
ських рахунків банків –  

резидентів і нерези-
дентів

Методичні 
рекомендації 

щодо заповнення 
форм фінансової 

звітності

Питання, пов'язані із 
застосуванням митних 

декларацій

встановлює 
призначення 
і порядок 
ведення рахунків 
бухгалтерського 
обліку для 
узагальнення 
методом подвійного 
запису інформації 
про наявність і рух 
активів, капіталу, 
зобов'язань та факти 
ЗЕД підприємств

встановлює порядок 
створення, прийняття 
і відображення у 
бухгалтерському 
обліку, а також 
зберігання первинних 
документів, 
облікових регістрів, 
бухгалтерської та 
іншої звітності, що 
ґрунтується на даних 
бухгалтерського 
обліку операцій ЗЕД

регулює порядок 
відкриття та закриття 
банками, їх відокрем-
леними підрозді-
лами, які здійснюють 
банківську діяльність 
від імені банку, та 
філіями іноземних 
банків в Україні 
поточних, вкладних 
(депозитних) рахун-
ків, рахунків умовного 
зберігання (ескроу) 
клієнтів банків

розглядаються 
питання розкриття 
інформації за 
статтями балансу 
(звіту про 
фінансовий стан), 
звіту про фінансові 
результати (звіту 
про сукупний 
дохід), звіту про рух 
грошових коштів, 
звіту про власний 
капітал.

визначають вимоги 
до оформлення 
і використання 
митних декларацій, 
на підставі яких 
декларуються товари, 
що переміщуються 
(пересилаються) через 
митний кордон України 
підприємствами

4 рівень – Підприємства
Наказ «Про облікову політику підприємства», інші накази, затверджені керівництвом

сукупність принципів, правил, методичних прийомів способів та процедур, вибору облікових альтернатив, що забезпе-
чують формування й подання фінансової звітності та сприяють підвищенню ефективності операцій ЗЕД; робочий план 
рахунків обліку ЗЕД; графік документообігу операцій ЗЕД; організаційні регламенти: положення про бухгалтерію підпри-
ємства та кожний топологічний її підрозділ, посадові інструкції для кожного виконавця, відповідних зведених, структур-
них та індивідуальних графіків виконання облікових робіт за операціями ЗЕД, регламентів окремих облікових операцій 
ЗЕД, які виконують працівники інших структурних підрозділів підприємства (маркетологи, відділ логістики тощо); регла-
менти внутрішньогосподарських ревізій, інвентаризацій, інших форм і методів контролю за операціями ЗЕД

Джерело: згруповано автором за [1; 5; 6; 7; 8; 9]

(Закінчення таблиці 1)
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