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Постановка проблеми. В умовах подальшого 
розвитку інституціональної парадигми світової 
економіки, гармонізації міжнародних облікових 
підходів у галузі управління на фоні процесів гло-
балізації та світової економічної інтеграції пріо-
ритетним постає питання щодо побудови дієвого 
інформаційно-аналітичного забезпечення націо-
нальної системи управління державними фінан-
сами та комерційним сектором на основі загаль-
новідомих інструментів, технологій, методик і 
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У статті визначено, що міжнародний досвід 
побудови облікових механізмів та поста-
новки завдань бухгалтерського й управ-
лінського обліку в сучасних умовах госпо-
дарювання установ, незалежно від форми 
власності та організаційно-правової струк-
тури, детально розглядається та активно 
аналізується експертами з метою його 
синтезу з елементами діючої методики 
формування національної облікової системи. 
Обґрунтовано, що даний підхід дозволяє шля-
хом ідентифікації аналогічних параметрів і 
критеріїв функціонування існуючих облікових 
моделей світових і національної економік, 
формалізації комплексу внутрішніх проблем 
та виявлення факторів розвитку виявити й 
імплементувати ті звітні методики й тех-
нології, які виконуватимуть роль потужного 
багатопрофільного інформаційно-аналітич-
ного забезпечення інтегрованої системи 
управління і прогнозування показників діяль-
ності суб’єктів господарювання фінансово-
кредитної та бюджетної сфери. 
Ключові слова: облік, звітність, фінансово-
кредитні установи, бюджетні установи, 
моделі і методи в аналізі та аудиті, система 
управління, світовий досвід.

В статье определено, что международный 
опыт построения учетных механизмов и 
постановки задач бухгалтерского и управ-
ленческого учета в современных условиях 
хозяйствования учреждений, независимо от 
формы собственности и организационно-
правовой структуры, подробно рассматри-
вается и активно анализируется экспер-
тами с целью его синтеза с элементами 
действующей методики формирования 
национальной учетной системы. Обосно-
вано, что данный подход позволяет путем 
идентификации аналогичных параметров 
и критериев функционирования существу-

ющих учетных моделей мировых и нацио-
нальной экономик, формализации комплекса 
внутренних проблем и выявления факторов 
развития выделить и имплементировать 
те методики и технологи учета, которые 
будут выполнять роль многопрофильного 
информационно-аналитического обеспече-
ния интегрированной системы управления 
и прогнозирования показателей деятельно-
сти субъектов хозяйствования финансово-
кредитной и бюджетной сферы. 
Ключевые слова: учет, отчетность, 
финансово-кредитные учреждения, 
бюджетные учреждения, модели и методы в 
анализе и аудит, система управления, миро-
вой опит.

In this article it was determined that the interna-
tional experience in construction of accounting 
mechanisms and setting goals of accounting and 
management in modern conditions of managing 
institutions, with regardless of ownership or orga-
nizational and legal structure, is been discussed 
in detail and actively analyzed by experts with an 
aim to its synthesis with elements of the current 
methodology of national accounting system for-
mation. It was proved that this approach made 
it possible to identify and implement those meth-
ods and accounting technologies that will serve 
as a role of a powerful information and analytical 
support of the integrated management system 
and forecasting performance of business entities 
financial-credit and budgetary sphere. It could be 
realised by identifying similar parameters and cri-
teria for the operation of the existing accounting 
models of the world's and national’s economies, 
by formalization of complex internal problems 
and determination the factors of development. 
Key words: accounting, reporting, financial and 
credit institutions, public institutions, models and 
methods in the analysis and audit, management 
system, international experie.

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ  
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ 
В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ
WORLD EXPERIENCE OF ACCOUNTING AND REPORTING DEVELOPMENT 
AS AN ISSUE OF PROVIDING FORMATION FOR THE COMPLEX MODELS AND 
METHODS TO ANALYZE AND AUDIT OF THE ENTITIES'S ACTIVITY  
IN FINANCIAL-CREDIT AND BUDGETARY SPHERE

моделей обробки, формалізації та стандартизації 
економічної інформації.

Фінансово-економічні інтереси користувачів 
інформації про діяльність конкретних кредитних, 
банківських установ, інших комерційних підпри-
ємств, органів державного сектору економіки 
визначають показники звітності, що накопичуються 
на різних рівнях і ланках процесу управління. Так 
на рівні держави зростає значущість інформації 
про активи та зобов'язання органів державного 
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сектора, серед яких: державний борг, його струк-
тура, терміни погашення тощо; на рівні мініс-
терств і відомств – дані про активи і зобов'язання 
в цілому по країні і по окремим галузям економіки. 
Постачальники, покупці та інвестори зацікавлені 
у надійності й перспективності ділових зв'язків з 
суб'єктами господарювання державного сектора 
економіки, а виборці, платники податків і суспіль-
ство очікують на правдивість і реальність даних 
щодо виконання державного бюджету та ефектив-
ності використання бюджетних коштів [18, с. 39].

Підвищення ролі держави в управлінні еконо-
мікою і соціальним розвитком, необхідність отри-
мання відкритості і достовірної інформації щодо 
впровадження державної політики і потреб корис-
тувачів на відповідному рівні державного управ-
ління, а також сприяння розбудові конкурентного 
середовища у фінансового-кредитному секторі 
виступають передумовами побудови дієвої сис-
теми бухгалтерського обліку та аудиту, форму-
вання звітного механізму для цілей удосконалення 
існуючих моделей і методів в аналізі та аудиті, а 
також технологій прийняття управлінських рішень 
установами комерційної і некомерційної природи та 
підвищення точності прогнозних операцій. У цьому 
контексті актуалізується питання аналізу світового 
досвіду системи організації обліку та складання 
звітності з метою ідентифікації проблем у цій галузі 
та оцінки можливості імплементації конкретних 
шляхів їх вирішення у національній економіці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Детальне вивчення питань реалізації облікового 
процесу у фінансово-кредитній сфері, форму-
лювання концептуальних засад упорядкування 
інформаційно-аналітичного забезпечення відтво-
рили у своїх працях такі вчені-економісти: Л.М. Кін-
драцька [7], О.Г. Коренєва [8], С.М. Міщенко 
[11], Г.І. Спяк [16] та інші. Значних результатів 
у напрямі удосконалення облікових механізмів 
функціонування державного сектору економіки, 
аналізі деяких аспектів формування обліково-
аналітичного забезпечення бюджетної установи 
досягли: Н.В. Артеменко [2-4; 12], Ю.А. Верига 
[6], С.В. Свірко [13-14], Г.А. Созарукова [15] та 
інші науковці. Окремі погляди й підходи до про-
ведення аналізу й аудиту фінансово-економічної 
діяльності суб’єкта господарювання на підґрунті 
даних звітної інформації, зокрема, з урахуван-
ням впливу міжнародних тенденцій, висвітлено у 
роботах: О.М. Бондаренка [12], О.І. Линник [2; 12], 
Н.Ю. Мардус [9-10], Т.Ю. Чайки [5; 17], І.Ю. Чума-
кової [18], В.Г. Широбоков [19] та ін. Враховуючи 
істотний внесок у розширенні спектру теоретич-
них розробок і розв’язанні прикладних завдань, 
слід зазначити, що залишається ряд проблем, 
у повній мірі не висвітлених науковцями у своїх 
дослідженнях. Зокрема, не до кінця проаналізо-
вано організаційно-методичні аспекти реалізації 

облікових процедур і складання звітності як одного 
з ключових факторів забезпечення ефективного 
використання моделей і методів в аналізі та аудиті 
суб’єктів господарювання, а також нечітко обґрун-
товано роль і узагальнено світовий досвід у вирі-
шенні перелічених питань.

Мета статті полягає в аналізі міжнародного 
досвіду використання теорії, методології й органі-
зації обліку та формування звітності у вирішенні 
управлінських завдань керівного апарату суб’єкта 
господарювання, незалежно від його форми 
власності та організаційно-правової структури; в 
обґрунтуванні значущості й розробці методичного 
підходу до використання світового досвіду побу-
дови облікового процесу та складання звітності як 
інформаційно-аналітичного забезпечення вибору 
моделей і методів в аналізі та аудиті для при-
йняття управлінських рішень установами бюджет-
ної і фінансово-кредитної сфери.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Протягом останніх ста років у межах еволюції 
вітчизняної моделі бухгалтерського обліку та апро-
бації її у практичну площину більшістю науковців 
[14, с. 33] виділено чотири рівнозначні складові:

– бухгалтерський облік на підприємствах, 
організаціях та установах; 

– бухгалтерський облік у банківських устано-
вах;

– бухгалтерський облік виконання бюджетів;
– бухгалтерський облік виконання кошторисів.
Перші дві позиції характеризуються більш 

динамічним розвитком, що обумовлено стійкими 
історичними традиціями формування облікової 
системи, тенденціями і перспективами розвитку 
обліку. Останні, виступаючи у значній мірі авто-
номними, відповідно до свого провідного функ-
ціонального призначення сукупно утворюють 
комплекс бюджетного обліку, який покликаний 
забезпечити побудову інформаційно-аналітичної 
основи виконання кошторисів бюджетних установ, 
а також державного і місцевих бюджетів країни.

Особливе значення в сучасних умовах господа-
рювання має прозорість діяльності всіх учасників 
ринку, незалежно від організаційно-функціональ-
ної структури та форми власності. Перш за все 
це стосується кредитних організацій як творців 
архітектури грошово-фінансової системи з відпо-
відними інститутами та відносинами. Дана вимога 
досягається завдяки максимізації ступеня повноти 
відтворення у звітній документації та глибини 
володіння керівним апаратом інформацією щодо 
величини та динаміки фінансових, матеріально-
технічних, економіко-організаційних та інших 
показників функціонування [14, с. 33].

У 1974 р. у зв'язку зі зростаючою інтернаціона-
лізацією діяльності кредитно-фінансових установ, 
необхідністю забезпечення стабільності всієї сві-
тової банківської системи, які вимагають коорди-
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нації дій національних наглядових органів, було 
створено міжнародний інститут, який отримав 
назву – Базельський Комітет з питань банківського 
нагляду (Basel Committee on Banking Supervision) 
при Банку міжнародних розрахунків («Committee 
on Banking Supervision of the Bank for international 
Settlements»). Комітет засновано в м. Базель цен-
тральними банками та органами нагляду держав 
G10. Основне завдання цього інституту полягає 
у впровадженні високих та єдиних стандартів у 
сфері банківського регулювання та нагляду. З цією 
метою Комітет випускає директиви та рекомен-
дації для органів нагляду держав-членів. Метою 
Комітету виступає створення міжнародної сис-
теми всеосяжного банківського нагляду на основі 
розвитку співробітництва в розробці банківських 
нормативів і створення єдиних норм.

Сучасна українська законодавча база за своєю 
розвиненістю не досягла належного рівня опрацю-
вання питань щодо обліку фінансових інструмен-
тів, як це зазначено у МСФЗ. Відставання за цими 
параметрами пов'язане не тільки з недоліками 
вітчизняної системи нормативного регулювання 
бухгалтерського обліку, але й з нерозвиненістю 
національного фінансового ринку. У даний час 
використовується незначна частина фінансових 
інструментів, представлених на західних ринках, 
проте, поступовий розвиток фінансового ринку 
ускладнюють угоди з фінансовими інструментами. 
У зв'язку з цим зростають вимоги до якості їх обліку 
та відповідної інформації у фінансовій звітності.

Базис зародження та розвитку фінансової та 
іншої звітності фінансово-кредитних організацій 
ґрунтується на двох системоутворюючих еле-
ментах: великі приватні корпорації та розвине-
ний фінансовий ринок. Великий приватний бізнес 
з'явився у країнах, які мали відповідні економічні 
і соціальні передумови для його створення. Це 
пояснюється тим фактом, що дрібний і серед-
ній сектори економіки не потребують приведення 
фінансової звітності до МСФЗ, органи управління 
в межах реалізації інституціональних й організа-
ційних компетенцій у достатній мірі посилаються 
на сформовані принципи й основи функціону-
вання механізму національної облікової моделі. 
Крім цього, ключовим фактором розвитку та ево-
люції фінансової звітності виступає можливість 
залучення інвестицій та міжнародний рух капіталу, 
що протягом XX ст. комплексно сприяло форму-
ванню активного фінансового ринку.

Одним із найбільш вагомих бар’єрів розви-
тку обліково-аналітичного інструментарію та сис-
теми аудиторського нагляду виступає відсутність 
надання повної, перевіреної та прозорої інформа-
ції користувачам фінансової звітності про такі про-
блеми, як: розбіжність динаміки пасивів і активів 
банків; наявність незабезпечених цінних паперів та 
іншої інформації про фінансові ризики [1, с. 456].

Світова фінансова криза 2008-2009 рр. при-
звела до розширення кола проблем у напрямі під-
готовки фінансової звітності фінансово-кредитних 
організацій за МСФЗ і обумовила формування 
додаткових вимог до розрахунку та оцінки фінан-
сових і нефінансових показників їх діяльності. Так у 
банківській сфері оформлена нова система вимог 
до достатності капіталу і ліквідності, що отримала 
назву Базель III і схвалена «великою двадцяткою» 
на саміті в Сеулі у листопаді 2010 р. [1, с. 457]. 

Ефективність роботи банку як типового суб’єкту 
фінансово-економічного сектору залежить від різ-
номанітних факторів, що впливають на його фінан-
сову стійкість та структурну цілісність. Операції 
банків у значній мірі тяжіють до надвисокої ризи-
кованості, що обумовлює необхідність надання 
їх клієнтам, інвесторам і контрагентам певних 
гарантій повернення вкладених у банки коштів. Це 
у свою чергу вимагає від управлінського апарату 
побудови адаптованої системи прогнозування, 
яка зможе, опираючись на економіко-математичні 
моделі, аналітичні процедури та механізми, стати 
дієвим інструментом стратегічного розвитку бан-
ківської установи. 

Вивчення питань бухгалтерського обліку та 
формування звітності у фінансово-кредитній 
сфері, як окремого об’єкта наукового дослідження 
й комплексного апарату практичного забезпечення 
процесу управління, дозволяє розкрити природу 
інформації, яка генерується обліковою системою, 
у якій знаходять своє відображення фінансово-
грошові потоки суб’єктів господарювання та дер-
жави в цілому. Отримані дані у розрізі всіх видів 
діяльності узагальнюються, групуються та упо-
рядковуються у різних формах звітності з метою 
подальшого використання керівництвом банку та 
іншими категоріями користувачів для проведення 
аналітичних процедур, надання аудиторського 
висновку, прийняття обґрунтованих економічних 
рішень. Ідентифікація та систематизація обліко-
вих показників стає обліково-аналітичним підґрун-
тям для розрахунку операційних та перспектив-
них показників діяльності, здійснення аудиту. Дані 
звітних регістрів лягають в основу формалізації 
управлінського механізму шляхом побудови на їх 
базі прогнозних моделей та розробки методичного 
забезпечення процесу прийняття рішень (рис. 1).

Окремого підходу до використання обліково-
аналітичного забезпечення і формування звітної 
інформації методика й економічного моделювання 
в аналізі та аудиті потребує сфера бюджетного 
господарювання.

Останні двадцять років продемонстрували від-
сутність збалансованості та фактичного додер-
жання визначеного вектору розвитку внутрішньо 
системних процесів і перетворень у державному 
секторі, непропорційну динаміку їх змінності. Це 
виражалося у стагнації бюджетного обліку, роз-
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Рис. 1. Методичний підхід до використання світового досвіду формування облікового процесу 
та складання звітності як інформаційно-аналітичного забезпечення для розробки моделей і методів  

в аналізі та аудиті і прийнятті управлінських рішень фінансово-кредитними установами 

Примітка: складено автором на основі [1]

Удосконалення підходів, комплексу методів і моделей,
прийомів і технологій прийняття управлінських 

рішень через удосконалення облікової системи та 
процесу формування звітності установ фінансово-

кредитної сфери, опираючись на міжнародні тенденції 
та світовий досвід у цій галузі

Мета Цільова 
складова

Базельський Комітет з питань банківського нагляду 
(Basel Committee on Banking Supervision) при Банку 
міжнародних розрахунків («Committee on Banking 

Supervision of the Bank for international Settlements»)
Нормативне регулювання Регулююча 

складова

Напрями вирішення проблем системи управління в контексті складання звітності,
опираючись на світовий досвід

Організаційна складова

Розробка єдиного підходу до 
визначення внутрішнього 

контролю в контексті управління,
впровадження його у формування 

фінансової та іншої звітності

Теоретико-методична складова

Прийняття чітких визначень 
понять та видів оцінки,

забезпечення однозначності їх 
тлумачення у національних 

нормативних документах для 
досягнення адекватності їх 
трактування на практиці та 
співставності показників 
звітності різних установ

Гармонізація національного бухгалтерського обліку з 
міжнародними стандартами фінансової звітності

Трансформаійна складова

Нівелювання проблеми 
сприйняття та розуміння 

стандартів МСФЗ спеціалістами 
та експертами фінансово-

кредитних установ та зовнішніми 
користувачами

Побудова адаптованої 
системи управління 
фінансово-кредитної 

установи 

Використання набутого досвіду у сфері теоретико-
методичного й організаційно-економічного 

інструментарію формування облікового процесу та 
складання фінансової та іншої звітності як 

інформаційно-аналітичного забезпечення для 
розробки моделей і методів прийняття 

управлінських рішень

Ключові завдання 
імплементації положень 

МСФЗ у національну  
звітну модель

Удосконалення системи методів і моделей 
прогнозування та прийняття рішень керівництвом 

фінансово-кредитних установ, реформування 
облікової політики 

Моделююча 
складова

Результуюча 
складова

початої у кінці ХХ ст., і одночасній трансформації 
бухгалтерського обліку, який зазнав кардиналь-
них методологічних та методичних змін. Суттєвою 
компонентою прогресивних здвигів стало форму-
вання нової підсистеми бухгалтерського обліку в 
органах Державного казначейства України (нині – 
Державна казначейська служба України). Незва-
жаючи на значні наслідки реформування бухгал-

терського бюджетного обліку, всі перетворення 
не змінили ґрунтовних методологічних положень, 
сформованих у попередній період. Такий дисба-
ланс у розвитку вказаних складових не сприяв 
удосконаленню системи бюджетного обліку.

Некомерційна природа бюджетних установ 
вимагає від них розробки та впровадження корек-
тної системи бухгалтерського та податкового 
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обліку, відсутність яких унеможливлює функціону-
вання таких структур в умовах дії ринкових законів 
економіки. Облік і звітність відіграють роль інстру-
менту для відтворення фактів фінансово-госпо-
дарської діяльності організації [15].

Ключовою специфічною відмінністю облікового 
процесу бюджетної установи від інших галузей 
виступає державне, або бюджетне фінансування, 
та суміжні функції державного контролю і регу-
лювання. При цьому цікавим залишається досвід 
країн у напрямі наближення бухгалтерського обліку 
в комерційних і державних установах. Так бухгал-
терський облік у бюджетних організаціях Франції 
було переведено на загальний план рахунків, який 

з 1982 р. згідно з директивою Європейської комісії 
відповідає нормам МСФЗ. Такі заходи засвідчили, 
що Франція розпочала не лише здійснювати збір, 
розподіл і контроль за обігом державних фінансів, 
але й впроваджувати процес визначення й оцінки 
ступеня ефективності використання бюджетних 
коштів. Це сприяло поєднанню державою функцій 
контролера та раціонального власника [19, с. 38].

На основі проведеного аналізу автором було 
розроблено методичний підхід до використання 
світового досвіду формування облікового процесу 
та складання звітності як інформаційно-аналітич-
ного забезпечення для розробки моделей і мето-
дів в аналізі та аудиті і прийнятті управлінських 

Рис. 2. Методичний підхід до використання світового досвіду формування облікового процесу  
та складання звітності як інформаційно-аналітичного забезпечення для розробки моделей і методів 

в аналізі та аудиті і прийнятті управлінських рішень установами бюджетної сфери

Примітка: складено автором на основі [18]

План заходів щодо модернізації системи 
бухгалтерського обліку в державному секторі на 

2016-2018 роки

Мінфін України, Державна казначейська служба,
Розпорядники бюджетних коштів, Фонди 

загальнообов'язкового державного соціального та 
пенсійного страхування

Нормативне регулювання

Суб'єкти 

Імплементація світового 
досвіду

Застосування IPSAS та розробка на їх основі 
національних положень (стандартів)

бухгалтерського обліку у державному секторі

Ключові завдання 
реформування

- Аналіз національної методології;
- перехід на єдині методологічні принципи 

бухгалтерського обліку і звітності;
- створення уніфікованого організаційного та 

інформаційного забезпечення облікової системи

Удосконалення підходів, комплексу методів і 
моделей, прийомів і технологій прийняття 
управлінських рішень через удосконалення 

облікової системи та процесу формування звітності 
установ бюджетної сфери, опираючись на 

міжнародні тенденції та світовий досвід у цій 
галузі

Мета

Побудова сучасної дієвої 
системи управління 

установи державного 
сектору

Використання набутого досвіду у сфері теоретико-
методичного й організаційно-економічного 

інструментарію формування облікового процесу та 
складання фінансової та іншої звітності як 

інформаційно-аналітичного забезпечення для 
розробки моделей і методів прийняття 

управлінських рішень

Ключові завдання 
трансформації результатів 
реформування у площину 

моделювання та 
прогнозування 

господарської діяльності 
бюджетної установи

Створення оновленої системи управління,
удосконалення процесу моделювання  прогнозних 

показників діяльності бюджетних установ,
обумовлені впровадженням результатів 

реформування облікової політики 

Регулююча 
складова

Міжнародна 
складова

Реформуюча 
складова

Моделююча 
складова

Цільова 
складова

Результуюча 
складова
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рішень установами бюджетної сфери (рис. 2), який 
маючи свою структуру, змістовні складові й логіку 
побудови, покликаний удосконалити механізми та 
форми інформаційного й документарного осна-
щення облікової системи.

Висновки. Таким чином, у ході дослідження 
визначено, що міжнародний досвід побудови 
облікових механізмів та постановки завдань бух-
галтерського й управлінського обліку в сучасних 
умовах господарювання установ, незалежно від 
форми власності та організаційно-правової струк-
тури, детально розглядається та активно аналізу-
ється експертами з метою його синтезу з елемен-
тами діючої методики формування національної 
облікової системи. Доведено, що даний підхід 
дозволяє шляхом ідентифікації аналогічних пара-
метрів і критеріїв функціонування існуючих облі-
кових моделей світових і національної економік, 
формалізації комплексу внутрішніх проблем та 
виявлення факторів розвитку виявити й імплемен-
тувати ті звітні методики й технології, які виконува-
тимуть роль потужного багатопрофільного інфор-
маційно-аналітичного забезпечення інтегрованої 
системи управління і прогнозування показників 
діяльності суб’єктів господарювання фінансово-
кредитної та бюджетної сфери. Розроблено мето-
дичний інструментарій до використання світового 
досвіду формування облікового процесу та скла-
дання звітності як інформаційно-аналітичного під-
ґрунтя для розробки моделей і методів в аналізі й 
аудиті бюджетних і фінансово-кредитних установ, 
який сприятиме підвищенню ефективності, відпо-
відно, державного сектору економіки та комерцій-
ного поля через застосування адаптованих підхо-
дів і процедур управління, удосконалення функцій 
аналізу, прогнозування та аудиту діяльності кон-
кретних економічних агентів відповідно до специ-
фіки їх функціонування.

Подальші дослідження доцільно проводити 
у напрямі більш детального розкриття організа-
ційно-методичних особливостей побудови сучас-
ної системи управління на базі обліково-аналі-
тичного забезпечення керівного апарату суб’єкта 
господарювання.
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Постановка проблеми. У сучасних мінливих 
умовах економічного розвитку невизначеність і 
ризик стають невід’ємними частинами підприєм-
ницької діяльності, а їх ігнорування може призвести 
до суттєвих негативних наслідків. Особливої акту-
альності набувають питання ризику в управлінні 
зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД), через 
жорсткі умов на ринку невизначеність стає тим фак-
тором, який потребує застосування нових методів 
управління. Підвищення актуальності питань дослі-
дження ризиків зовнішньоекономічної діяльності 
викликане рядом факторів: глобалізація ринків, 
розширення географії діяльності, зміна політичної 
ситуації і т. п. Це викликає затребуваність вико-
ристання облікового інструментарію в управлінні 
зовнішньоекономічної діяльності підприємством, 

побудови на її основі критеріїв та параметрів щодо 
визначення рівня ризиків та обґрунтування рішень 
для цільового управління ними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз літературних джерел свідчить, що вітчиз-
няними та зарубіжними науковцями приділя-
ється увага дослідженню проблем оцінки, ана-
лізу та відображення ризиків в обліковій системі. 
Наприклад, теорію ризику розглянуто у працях 
В.В Вітлінського, О.Є. Кузьміна, О.Г. Мельника, 
Н.Ю. Подольчака, А.П. Міщенка, В.Д. Нємцова, 
А. Чандлера, І. Ансоффа та інші. Класифікацію 
ризиків та об’єктів обліку ЗЕД наведено в робо-
тах І.І. Каракоза, Ф.Ф. Бутинця, Л.В. Гнилицької, 
І.М. Вигівської, Ю.А. Кузьмінського, А. Свідерської, 
Б.І. Валуєва, А.С. Петрова, В.Г. Макарова, Г.І. Мой-
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У статті детально розглянуто класифіка-
цію ризиків зовнішньоекономічної діяльності. 
Визначено переваги та недоліки існуючих 
класифікацій, на їх основі запропоновано упо-
рядковану класифікацію ризиків зовнішньо-
економічної діяльності в обліковій системі 
для забезпечення цільового управління ними. 
Встановлено перелік об’єктів бухгалтер-
ського обліку, за якими виникають ризики, 
визначено умови і критерії відображення 
ризиків в обліку підприємства, проаналізовані 
методи оцінки ризиків. 
Ключові слова: ризик, зовнішньоекономічна 
діяльність, класифікація, об’єкти обліку, 
оцінка, методи, принципи.

В статье подробно рассмотрена класси-
фикация рисков внешнеэкономической дея-
тельности. Определены преимущества и 
недостатки существующих классифика-
ций, на их основе предложены упорядочен-
ную классификацию рисков внешнеэкономи-
ческой деятельности в учетной системе 
для обеспечения целевого управления ими. 

Установлен перечень объектов бухгалтер-
ского учета, по которым возникают риски, 
определены условия и критерии отображе-
ния рисков в учете предприятия, проанали-
зированы методы оценки рисков. 
Ключевые слова: риск, внешнеэкономиче-
ская деятельность, классификация, объ-
екты учета, оценка, методы, принципы. 

The paper studies thoroughly the classification of 
foreign activity risks. The benefits and limitations 
of existing classifications have been defined. 
Based on that the authors own classification of 
the foreign activity risks has been offered with 
the purpose for accounting system to represent 
potential and actual consequences of the risk 
events. The list of business accounting objects 
involving risks have been specified, the terms 
and criteria of risks representation in the busi-
ness accounting system have been defined, the 
methods of risks evaluation have been analyzed.
Key words: risk, foreign economic activity, clas-
sification, facilities accounting, evaluation meth-
ods, principles. 


