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ПЕРЕВАГИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ  

НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ  

НА ЗАСАДАХ КОНТРОЛІНГУ 
 

Криворучко Л. Б. 

Сумський державний університет, Україна 
 

В межах цього дослідження валютним контролем ми називаємо процес 

забезпечення на українському підприємстві, що здійснює 

зовнішньоекономічну діяльність, своєчасного повернення валюти на 

територію України, який регулюється Законом України «Про порядок 

здійснення розрахунків в іноземній валюті», Декрет КМУ «Про систему 

валютного регулювання і валютного контролю» [1,2] та іншими 

нормативними документами. 

Організація процесу валютного контролю на машинобудівних 

підприємствах традиційно характеризується громіздкістю, складністю 

інформаційних потоків, значними обсягами паперового документообігу, 

дублюванням документів, залученням великої кількості працівників, низьким 

рівнем використання комп’ютерних можливостей під час виконання 

розрахунків, відсутністю чіткого розмежування відповідальності і, як 

наслідок, частими випадками виникнення помилок. Помилки спричиняють 

порушення строків проведення валютних розрахунків, що тягне за собою 

сплату штрафних санкцій, накладених державними контролюючими 

органами або навіть заборону провадження зовнішньоекономічної діяльності. 

Структурні підрозділи підприємства, що беруть участь в системіобміну 

інформацією в процесі валютного контролю, можна розділити на такі сфери: 

сфера нефінансовихдокументів, сфера платежів, сфера веденнядоговорів, 

сфера валютного контролю. Сфера нефінансових документів надає 

інформацію про вантажно-митні декларації та акти виконаних робіт, дати 

оформлення яких є початком або припиненням відліку строку, протягом 

якого необхідно провести валютні розрахунки. Сфера платежів володіє 

інформацією про проведення платежів, при чому дата надходження валютних 

коштів на банківський рахунок підприємства припиняє валютний контроль за 

http://www.unido.org/index.php?id=%207881&tx_ttnews%5btt_news%5d=850&cHash=f160cd2d53
http://www.unido.org/index.php?id=%207881&tx_ttnews%5btt_news%5d=850&cHash=f160cd2d53
http://www.unep.org/greeneconomy/
http://ec.europa.eu/


81 

експортними операціями, а дата перерахування валюти іноземним 

контрагентам — розпочинає валютний контроль за імпортними операціями 

на умовах передоплати. Сфера ведення договорів володіє інформацією про 

стан виконання зовнішньоекономічних експортних договорів і орієнтовні 

строки завершення робіт за договоромі підписання документів, що припинять 

ведення валютного контролю. Сфера валютного контролю на підставі всіх 

отриманих від інших сфер інформаційних ресурсів відбирає 

зовнішньоекономічні операції, строк розрахунків за якими добігає кінця, 

вчиняє дії щодо подовження строку валютних розрахунків і, в свою чергу, 

надає інформацію про результати проведеної роботи іншим структурним 

підрозділам підприємства.  

За кожним договором, як правило, здійснюється декілька платежів та 

складаються декілька актів виконаних робіт або вантажно-митних 

декларацій. Розраховувати, контролювати та продовжувати строки 

повернення валюти необхідно за кожним платежем або документом, що 

значно ускладнює процес валютного контролю. Кожна з перелічених сфер 

може охоплювати декілька управлінь або відділів, між якими теж існують 

інформаційні потоки.  

Застосування єдиної інтегрованої електронної системи обміну 

інформацією як контролінгового інструменту спроможне  значно спростити 

інформаційні потоки.  

Структурні підрозділи, що володіють інформацією, необхідною для 

реалізації валютного контролю, тепер звільнені від активної участі в процесі. 

Внесок цих підрозділів обмежується веденням свого сегменту єдиної 

інтегрованої електронної бази даних, в той час як обмін інформацією та 

розрахунок звітів здійснюється електронною системою автоматично. Така 

електронна система вимагає постійного обслуговування спеціалістом, проте 

забезпечує високу точність розрахунків, своєчасність надання інформації, 

вивільнення робочого часу багатьох працівників. Валютний контроль тепер 

може виконуватися силами лише одного юридичного відділу. За допомогою 

контролінгу суттєво скорочується обсяг паперового документообігу, що 

супроводжує валютний контроль. 

Таким чином, застосування в процесі валютного контролю на 

машинобудівному підприємстві єдиної інтегрованої електронної інформаційної 

системияк контролінгового інструментусуттєво спростить і підвищить 

прозорість систему обміну інформацією, точність розрахунків і продуктивність 

праці співробітників, зменшивши до мінімуму ризик порушення законодавчо 

встановлених строків проведення валютних розрахунків.  
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