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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В умовах нестабільності національної економіки  проблема 
управління підприємницьким ризиком є актуальною в діяльності будь-якого суб’єкта 
господарювання, здійснюючи прояв протягом усієї його діяльності. Внаслідок цього 
належна оцінка ситуації і вибір методу управління, що спрямовані на зниження ризику, 
є впливовими інструментами в досягненні економічних цілей і бажаного результату. 
Управління ризиком визначає шляхи і можливості забезпечення фінансової стійкості 
підприємства та можливості уникнути несприятливих та непередбачених  ситуацій. 
Необхідність освоєння і впровадження методів ризик-менеджменту в умовах 
трансформаційної економіки обумовлена відсутністю реальних механізмів підтримки 
підприємств у кризових ситуаціях.  

Дієвим інструментом регулювання змін економічного середовища функціонування 
підприємства, які пов’язані з ризиком, виступає ризик-менеджмент як сукупність 
управлінських дій інтегрованого характеру, спрямованих на виявлення, аналіз і 
мінімізацію ризиків. Обліково-контрольне забезпечення як компонент інформаційної 
бази підприємства дає можливість підвищити ефективність прийняття рішень на усіх 
рівнях ризик-орієнтованого управління, забезпечуючи менеджмент актуальною 
інформацією про господарську діяльність підприємства. Важливе значення серед 
методів, спрямованих на запобігання, мінімізацію ризиків та компенсацію їх наслідків, 
належить створенню та ефективному використанню забезпечень майбутніх витрат і 
платежів.  

Вагомий внесок у розвиток теоретико-методичних засад обліку і управлінського 
контролю ризиків діяльності та забезпечень майбутніх витрат і платежів зробили вчені: 
М. І. Боднар, М. С. Браун, І. М. Вигівська, Г. Л. Вербицька, Р. М. Воронко, А. Гіденс, 
С. І. Головацька, О. В. Грабенко, М. Доблер, О. А. Зоріна, С. Еннерон, Г. Г. Кірейцев, 
Л. М. Кіндрацька, М. Д. Корінько, М. В. Корягін, Р. О. Костирко, В. І. Кравченко, 
Я. Д. Крупка, П. О. Куцик, О. П. Кундря-Висоцька, М. Р. Леман, Н. О. Лоханова, 
Н. Луман, Н. М. Малюга, Ф. Найт, К. В. Паливода, І. А. Панченко, Н. Рішар, 
К. І. Редченко, Г. В. Савицька, І. Б. Садовська, Н. Є. Стрельбицька, В. С. Терещенко, 
Л. В. Чижевська, Д. Н. Чорефес, І. Й. Яремко та інші дослідники. 

Проте низка організаційно-методичних проблемних аспектів обліку та 
управлінського контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів у сучасних умовах 
економіки потребують комплексного вдосконалення з огляду на: відсутність 
нормативного регламентування  порядку їх оцінки, формування та використання 
відповідно до видів ризиків, для забезпечення яких вони створюються; недосконалість 
методики їх первинного й облікового відображення та розкриття інформації у 
внутрішній, корпоративній, фінансовій і інтегрованій звітності;  відсутність чітко 
визначеної методики внутрішнього контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів 
та показників ефективності їх використання у процедурах економічної діагностики 
підприємства, що обумовило вибір теми дослідження, його актуальність, мету, завдання 
та основні напрями. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри бухгалтерського 
обліку Львівського торговельно-економічного університету за темами: “Удосконалення 
методології та організації обліку, аналізу і контролю в системі управління підприємств 
основних галузей економіки” (державний реєстраційний номер 0111U010540), 
“Моделювання національної системи обліку і контролю в умовах використання 
міжнародних стандартів фінансової звітності” (державний реєстраційний номер 
0111U010544) та “Інтегровані системи обліку в корпоративному управлінні: концепції, 
методологія, організація” (державний реєстраційний номер 01111U010539). У межах 
тем автором проведені дослідження стану системи обліку й управлінського контролю 
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забезпечень майбутніх витрат і платежів суб’єктів господарювання різних галузей 
діяльності та надані конкретні пропозиції з вдосконалення їх організації та методики, 
які передбачають створення системної обліково-інформаційної бази та сприяють 
покращенню інформаційного забезпечення процесу управління зазначеними ризиками. 

Мета і завдання дослідження полягає у розробці й обґрунтуванні теоретичних і 
організаційно-методичних положень та практичних рекомендацій із удосконалення 
системи обліку і контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів для потреб 
ефективного управління ризиками діяльності підприємств.  

Реалізація мети дослідження зумовила постановку та вирішення наступних 
завдань: 

− здійснити критичний аналіз сучасного стану функціонування системи ризик-
менеджменту та ефективності застосування його інструментарію в управлінні 
ризиками діяльності підприємств; 

  дослідити порядок формування обліково-інформаційної підсистеми управління 
ризиками та її вплив на вибір стратегії діяльності підприємств з метою забезпечення 
ефективного використання їх потенціалу і належних конкурентних переваг; 

  дослідити дефініції, зміст термінологічно-понятійного апарату та парадигми 
забезпечень майбутніх витрат і платежів у контексті проблем теорії і практики з метою 
систематизації облікової інформації для потреб управління ризиками підприємства; 

– побудувати обліково-організаційну складову політики управління ризиками 
підприємства щодо забезпечень майбутніх витрат і платежів відповідно до актуальних 
вимог системи прийняття управлінських рішень; 

– критично оцінити сучасні підходи та вдосконалити методику управлінського 
обліку та розвинути механізм бюджетування забезпечень майбутніх витрат і платежів з 
метою формування повної, достовірної й неупередженої інформації для потреб 
ефективного ризик-орієнтованого управління діяльністю підприємств; 

– оптимізувати порядок розкриття інформації та склад і структуру фінансової, 
внутрішньої й інтегрованої звітності щодо забезпечень майбутніх витрат і платежів із 
урахуванням їх економічної сутності і функціонального призначення для підвищення 
повноти та достатності параметрів інформаційного забезпечення ризик-менеджменту 
підприємства; 

  удосконалити організаційно-методичне забезпечення побудови логіко-
структурного алгоритму внутрішнього контролю забезпечень майбутніх витрат і 
платежів з метою забезпечення якості і синергії формування обліково-контрольної 
інформації, виходячи з потреб системи управління ризиками підприємства; 

  розробити систему збалансованих показників-індикаторів з метою оцінки стану 
та ефективності використання  забезпечень майбутніх витрат і платежів як інструменту 
ризик-менеджменту; 

  адаптувати процедури економічної діагностики та оцінки забезпечень майбутніх 
витрат і платежів для формування якісного інформаційного базису визначення 
інвестиційної привабливості підприємства. 

Гіпотеза дисертаційного дослідження ґрунтується на припущенні, що побудова і 
вдосконалення організаційно-методичних аспектів обліку та контролю забезпечень 
майбутніх витрат і платежів дасть змогу підвищити якісний рівень інформаційного 
забезпечення управління ризиками діяльності підприємств. 

Об’єктом дослідження є чинна система обліку та внутрішнього контролю 
забезпечень майбутніх витрат і платежів суб’єктів господарювання в Україні. 

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, організаційно-методичних і 
практичних засад обліку та внутрішнього контролю операцій формування, 
використання  й оцінки забезпечень майбутніх витрат і платежів. 
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Методи дослідження. Для досягнення сформульованої мети і вирішення 

поставлених завдань використано наступний інструментарій методів наукового 
дослідження: діалектичний метод пізнання – для уточнення поняття ризик-
менеджменту та забезпечень майбутніх витрат і платежів як його інструментарію; 
індукції та дедукції – для дослідження загальних тенденцій розвитку парадигми 
забезпечень майбутніх витрат і платежів; теоретичного порівняння – для вдосконалення 
класифікації забезпечень; спостереження – для вивчення стану методики обліку і 
контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів; групування – для опрацювання 
аналітичної інформації; абстрактно-логічний, причинно-наслідкових зв’язків, опису, 
конкретизації, формалізації – для визначення інформаційних потреб користувачів щодо 
обліку і контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів та надання теоретичних і 
практичних висновків і узагальнень; діалектичний, систематизації, узагальнення – для 
розробки рекомендацій із удосконалення організації та методики забезпечень майбутніх 
витрат і платежів; моделювання – для адаптації процедур економічної діагностики для 
оцінки й оптимізації розміру забезпечень. 

Інформаційна база дослідження представлена законодавчо-нормативними актами 
України, Міжнародними стандартами фінансової звітності, національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та з питань забезпечень майбутніх 
витрат і платежів, монографіями, науковими працями і статтями, матеріалами науково-
практичних конференцій, періодичними виданнями, електронними ресурсами, 
фінансовою звітністю та іншими практичними матеріалами досліджуваних 
підприємств. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретико-методичному 
формулюванні існуючих, поглибленні, обґрунтуванні, розробленні, апробації та 
впровадженні практичних рекомендацій із формування та вдосконалення системи 
обліку і внутрішнього контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів. Основні 
результати проведеного дослідження, які визначають наукову новизну дисертаційної 
роботи, характеризуються такими теоретичними та практичними положеннями:  

удосконалено: 
− організаційні засади ризик-менеджменту шляхом формування обліково-

організаційної складової політики управління ризиками діяльності як системи 
концептуально-теоретичних засад, методичних та організаційних процесів 
забезпечення і технології обробки облікової інформації щодо забезпечень майбутніх 
витрат і платежів з метою підвищення рівня ефективності досягнення оперативних і 
стратегічних цілей підприємства; 

– багаторівневу систему бюджетів забезпечень майбутніх витрат і платежів 
шляхом систематизації й групування з урахуванням їх економічної сутності, 
функціонального призначення та інших організаційно-технологічних факторів ризиків, 
що сприятиме підвищенню аналітичності й оперативності інформаційного 
забезпечення ризик-орієнтованого управління;  

  методику управлінського обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів як 
систему взаємопов’язаних складових (принципів облікового відображення, балансових 
і позабалансових рахунків управлінського обліку, багаторівневої системи бюджетів, 
методичних прийомів, порядку систематизації й узагальнення інформації та внутрішніх 
регулюючих документів), що значно покращує стратегічну спрямованість інформації 
для забезпечення потреб ризик-менеджменту; 

  організаційно-методичне забезпечення побудови моделі внутрішнього 
контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів як систему взаємопов’язаних 
елементів (об’єктів, інформаційної бази, процедур, методичних прийомів узагальнення 
і реалізації результатів) з метою підвищення якості інформаційного забезпечення 
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ефективного управління ризиками; 

отримали подальший розвиток: 
  теоретичне обґрунтування забезпечень майбутніх витрат і платежів як 

інструменту обліково-інформаційного базису вибору концепції  управління ризиками 
для побудови узагальненої моделі дій, необхідних для досягнення встановлених 
поточних і стратегічних цілей та прийняття ефективних управлінських рішень щодо 
нейтралізації впливу ризиків на діяльність підприємства; 

 підходи до класифікації забезпечень майбутніх витрат і платежів, які базуються 
на їх функціональному призначенні та видах ризиків, що дозволило раціонально 
побудувати організаційно-методичні обліково-контрольні моделі та підвищило якість 
інформаційної підтримки ризик-орієнтованого управління; 

  методичні прийоми розкриття інформації про забезпечення майбутніх витрат і 
платежів у фінансовій, корпоративній, внутрішній та інтегрованій звітності 
підприємств із урахуванням потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів, що 
підвищуватиме своєчасність, оперативність і релевантність узагальненої облікової 
інформації; 

  економічний  механізм визначення критеріїв та застосування збалансованої 
системи показників оцінки стану та ефективності використання забезпечень майбутніх 
витрат і платежів з метою визначення інвестиційної привабливості підприємства та 
повного і достовірного формування інформації про наявні та ймовірні ризики для 
потреб ризик-орієнтованого управління; 

  процедури економіко-математичного моделювання забезпечень майбутніх 
витрат і платежів для оптимізації їх розміру та побудови якісного інформаційного 
базису управління ризиками і підвищення ефективності системи ризик-менеджменту 
підприємства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 
використання науково-теоретичних результатів дослідження, запропонованих у 
дисертації, у практику господарювання підприємств України з метою формування 
повної, достовірної та своєчасної інформації про забезпечення майбутніх витрат і 
платежів для потреб управління ризиками діяльності.  

Основні методичні розробки, рекомендації щодо формування і вдосконалення 
обліку і контролю впроваджено у практику господарювання підприємств: Корпорація 
будівельних підприємств “Карпатбуд” (довідка № 180 від 05.12.2018 р.) – внутрішній 
розпорядчий документ “Політика управління ризиками (обліково-організаційна 
складова)”; система внутрішньої звітності про забезпечення майбутніх витрат і 
платежів (Внутрішній звіт про стан та використання забезпечень майбутніх витрат і 
платежів);  ПрАТ “Іскра” (довідка № 161 від 20.12.2018 р.) – система бюджетів 
довгострокових і поточних забезпечень майбутніх витрат і платежів та внутрішньої 
звітності підприємства про їх виконання; ТОВ “Холдинг “Гранд Готель” (довідка № 8 
від 15.01.2019 р.) − Корпоративний звіт про забезпечення ризиків діяльності 
підприємства та Регламент внутрішнього контролю у частині організації контролю 
забезпечень майбутніх витрат і платежів; ТОВ “Віст Груп” (довідка № 71 від 
12.02.2019 р.) – облікові регістри для систематизації інформації про забезпечення 
майбутніх витрат і платежів та система показників-індикаторів для оцінки ефективності 
їх використання. 

Окремі положення і результати дисертаційної роботи використовуються у 
навчальному процесі Львівського торговельно-економічного університету (довідка 
№101/16 від 29.12.2018 р.) при розробці методичного забезпечення та викладанні 
дисциплін “Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, “Звітність підприємств”  і 
“Бухгалтерський облік і прийняття рішень”.  
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним 

науковим дослідженням. Одержана новизна та пропозиції, що виносяться на захист, 
отримані здобувачем особисто. З наукових публікацій, написаних у співавторстві, у 
дослідженні використані лише ті пропозиції, які є результатом власних досліджень 
дисертанта.  

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення та 
висновки дисертаційної роботи доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну 
оцінку на 6 міжнародних та 4 всеукраїнських науково-практичних конференціях: 
міжнародній науково-практичній конференції “Економіка, фінанси, облік та управління: 
оцінка та перспективи розвитку в Україні та світі” (м. Полтава, 22 грудня 2017 р.); 
всеукраїнській науково-практичній конференції “Розвиток освіти, науки, економіки в 
умовах інтеграційних процесів” (м. Вінниця, 20 квітня 2017 р.); науковій конференції 
професорсько-викладацького складу та аспірантів “Актуальні проблеми економіки і 
торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції” (м. Львів, 11-12 травня 2017 р.); 
міжнародній науково-практичній конференції “Стратегічні пріоритети розвитку 
внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах” (м. Львів, 02-03 листопада 2017 р.); 
науково-практичній конференції “Фінанси, бухгалтерський облік та підприємництво: 
аналіз тенденцій та перспектив розвитку” (м. Київ, 09-10 лютого 2018 р.); восьмій 
міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми розвитку обліку, 
аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних 
викликів глобалізації” (м. Львів, 17-18 травня 2018 р.), міжнародній науково-практичній 
інтернет-конференції “Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: 
проблеми  теорії та практики” (м. Полтава, 21-22 травня 2018 р.); міжнародній науково-
практичній інтернет-конференції “Перспективи розвитку обліку, контролю та  аналізу в 
контексті євроінтеграції” (м. Одеса, 24 травня 2018 р.); сімнадцятій науковій 
конференції “Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, 
організація” (м. Київ, березень 2019 р.),  міжнародній науково-практичній конференції 
“Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень” 
(м. Львів, березень 2019 р.).  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 18 наукових праць, у тому 
числі 8 статей у наукових фахових виданнях і виданнях, що входять до міжнародних 
наукометричних баз даних та 10 публікацій за матеріалами конференцій. Загальний 
обсяг публікацій становить 5,71 друк. арк., з яких автору належить 3,98 друк. арк.  

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний 
зміст роботи викладено на 184 сторінках. Дисертаційна робота містить 38 таблиць, 30 
рисунків та 28 додатків. Список використаних джерел налічує 252 найменування на 28 
сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано її мету, 
завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, визначено наукову новизну та 
практичне значення одержаних результатів, подано інформацію щодо апробації та 
публікацій результатів наукових досліджень. 

У першому розділі “Обліково-інформаційне забезпечення ризик-орієнтованого 
управління підприємством”  розглянуто основні концепції ризик-менеджменту 
підприємства як сучасної системи управління його ризиками; розкрито інформаційне 
підґрунтя облікової ідентифікації ризиків як важливої складової забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства та досліджено трактування, підходи до 
розуміння, парадигми і  сучасні теоретико-методичні тенденції обліку і контролю 
забезпечень майбутніх витрат і платежів як засобів нейтралізації ризиків діяльності 
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суб’єктів господарювання. 

Базис ефективної діяльності підприємства і забезпечення тенденцій його сталого 
розвитку за наявності конкуренції і виникнення непередбачених ситуацій є 
неможливими без ризиків. З метою зниження рівня непередбачуваності негативних 
подій та нівелювання ступеня їх прояву необхідно створити сучасну ефективну систему 
управління ризиками, яка б відповідала вимогам сучасної реальності.  Досліджено 
зміст, призначення та розвинуто декомпозицію ризик-менеджменту як комплексу 
управлінських дій, економічних відносин та заходів впливу на процеси та явища в 
умовах невизначеності якісної інформації, що носять системний та комплексний 
характер, спрямованих на забезпечення найбільш сприятливих умов функціонування та 
отримання найкращого результату, шляхом своєчасного виявлення, оцінки та 
нейтралізації прояву негативних наслідків непередбачуваних подій. 

Консолідуючи досвід світової практики впровадження стандартів управління 
ризиками (FERMA RMS, COSO H ERM, AS/NZS 4360/1995, AS/NZS 4360/2004, ISO 
31000/2009, ISO/IEC, ISO/IEC 51:1999, ISO/IEC 73:2002, ISO/IEC 73:2009, AIRMIC, 
IRM,  CSA Q 850, JIS Q 2001, BS 31100, ONR 49000) й існуючі наукові підходи щодо 
ризиків, та враховуючи основні положення теорії управління, запропоновано 
розглядати управління ризиком як процес впливу на об’єкт господарювання, при якому 
забезпечується охоплення максимально широкого діапазону можливих ризиків і 
використання всіх методів реагування на них у процесі прийняття управлінських 
рішень та зведення ступеня впливу виявлених ризиків до мінімальних або прийнятних 
меж.   

Функціонування ризик-менеджменту свідчить про необхідність формалізації його 
схеми з метою ефективного впровадження у діяльність підприємства. За результатами 
дослідження обґрунтовано, що елементами системи ризик-менеджменту є: політика 
ризик-менеджменту; встановлення відповідальності персоналу і необхідних ресурсів; 
реалізація ризик-менеджменту, яка передбачає виявлення факторів ризиків, їх оцінки з 
погляду наслідків й їх імовірності та ключових аспектів процесу впливу на них; 
контроль (моніторинг) процедури дієвості ризик-менеджменту і звітування (рис. 1). 
Запропонована інформаційно-логічна модель забезпечує підтримку виконання 
основних завдань у підсистемі ризик-орієнтованого управління, пов’язаних із 
обробкою облікової інформації, та спрямована на підвищення ефективності 
функціонування ризик-менеджменту підприємства.  

Кожен із інструментаріїв ідентифікації ризиків модифікується та адаптується під 
конкретні потреби шляхом удосконалення і подальшої еволюції. Аргументовано, що 
найбільш ефективним при ідентифікації ризиків є використання комплексу методів 
одночасно, які враховують: специфіку та особливості конкретних ризиків для 
вирішення поставлених завдань; доступність кваліфікованих ресурсів, характер і 
ступінь невизначеності інформації, складність методу для його застосування.  

Здійснивши аналіз теоретико-практичних підходів до побудови ризик-
орієнтованого управління, констатовано, що з метою забезпечення ефективності 
діяльності підприємства необхідно створити підсистему бухгалтерського обліку та 
контролю, яка дозволила б здійснювати моніторинг та управління ризиками як 
складову системи ризик-менеджменту, побудовану з орієнтирами на досягнення 
поточних та стратегічних цілей. Дослідженням встановлено, що основними напрямами 
впливу на ступінь ризиків є: його уникнення, вирівнювання, збереження, зменшення та 
передача, вибір яких доцільно здійснювати з використанням таких критеріїв, як 
універсальність, результативність, незалежність успіху операцій від зовнішніх 
чинників та простота механізму реалізації.  

Важливу роль у системі ризик-менеджменту підприємства відіграють облік і 
контроль як інструменти нейтралізації наслідків господарських ризиків діяльності  



7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Алгоритм формування адаптивної системи ризик-менеджменту підприємства 

(сформовано автором) 
 

шляхом раціонально побудованого та ефективного інформаційного забезпечення на 
всіх етапах процесу управління. Пізнання наукових категорій надало можливість 
обґрунтувати, що обліковими методами нейтралізації або мінімізації негативного 
впливу  ризиків на  результати  діяльності  підприємства  є створення забезпечень 
майбутніх витрат і платежів як  гарантії зменшення ймовірного ризику, пов’язаного з 
можливою втратою економічних вигод за певними напрямами діяльності 
підприємства. 

Критичний аналіз чинної нормативно-правової бази формування і використання 
забезпечень майбутніх витрат і платежів, а також вивчення генезису економічної думки 
дозволили зробити висновок про необхідність адаптування їх класифікації з метою 
формування ефективного методичного інструментарію обліку і звітності для потреб 
управління ризиками. Відповідно до вимог чинного законодавства та, ґрунтуючись на 
побудові і призначенні фінансової звітності щодо надання повної й достовірної 
інформації для потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів, з метою формування 
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Забезпечення максимально можливої стійкості підприємства та його 
адаптивності в умовах невизначеності, конфліктності та мінливості 

середовища 
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необхідного облікового інструментарію її акумулювання визнано базовим поділ 
забезпечень майбутніх витрат і платежів на довгострокові, поточні та умовні 
(позабалансові) (забезпечення, які можуть виникнути з достатнім ступенем ймовірності 
за умови досягнення певним видом ризику встановленого діапазону меж).  

Ґрунтуючись на системному підході до управління ризиками та враховуючи вплив 
інших чинників (вітчизняні вимоги до розкриття інформації про ризики діяльності в 
інтегрованій звітності (Звіті про управління), опису їхнього впливу на діяльність 
підприємства, політики підприємства щодо управління операційними і фінансовими 
ризиками, концепції корпоративної соціальної відповідальності і сталого розвитку, 
соціальної спрямованості бізнесу, екологічно зорієнтованого управління, охорони 
навколишнього середовища, екологізації економіки, інших внутрішніх та зовнішніх 
факторів) аргументовано доцільність виокремлення більш деталізованої 
класифікаційної структури забезпечень майбутніх витрат і платежів за функціональним 
призначенням та видами забезпечувальних ризиків (довгострокові забезпечення 
соціального призначення, екологічного призначення, забезпечення комерційних 
(ринкових), валютних та інвестиційних ризиків, інші довгострокові та поточні 
забезпечення). Впровадження запропонованої класифікації забезпечень майбутніх 
витрат і платежів підвищуватиме деталізацію інформаційної системи підприємства для 
раціональної побудови організаційно-методичних моделей їх обліку і контролю та 
прийняття ефективних рішень в умовах ризик-орієнтованого управління. 

На підставі вивчення сучасної наукової парадигми забезпечень майбутніх витрат і 
платежів та порівняльної характеристики міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСБО (IAS) 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи”) і національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО 11 “Зобов’язання”) 
обґрунтовано та визначено, що теоретико-методичні основи їх обліку і контролю 
потребують комплексного вдосконалення з метою формування раціонального і 
достовірного інформаційного забезпечення системи управління ризиками діяльності 
підприємства. 

У другому розділі “Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів в 
управлінні ризиками підприємства” розглянуто організаційні засади побудови обліку 
забезпечень майбутніх витрат і платежів, як складової політики управління ризиками; 
розкрито  методику їх управлінського обліку та прикладні аспекти її застосування; 
підходи до розкриття інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів у 
фінансовій, внутрішній й інтегрованій звітності підприємства та запропоновано 
напрями їх удосконалення з метою забезпечення вимог раціонального й ефективного 
управління ризиками у сучасних умовах господарювання. 

Стабільність та ефективність діяльності підприємства можлива за умов 
цілеспрямованого моніторингу, прогнозування і попередження ймовірних негативних 
наслідків і проблем та поєднання фінансових і нефінансових оціночних показників 
стратегічного менеджменту. Акцентовано, що ефективним способом досягнення 
зазначених завдань  є формування системи управління підприємством, орієнтованої на 
стратегічні цілі, з використанням інструментарію ризик-менеджменту. Склaдoвoю 
ризик-менеджменту підприємствa є пoлітикa упрaвління ризикoм як сукупність фoрм, 
метoдів, прийoмів і спoсoбів, метoю яких є зниження зaгрoзи прийняття неефективних 
рішень тa зменшення пoтенційнo негaтивних нaслідків, яка реaлізується через наступні 
oснoвні зaхoди: ідентифікaція oкремих видів ризиків;  oцінкa ширoти і дoстoвірнoсті 
інфoрмaції, неoбхіднoї для визнaчення їх рівня;  дoслідження дії oб’єктивних і 
суб’єктивних фaктoрів, щo впливaють нa рівень ризиків підприємствa; вибір і 
викoристaння метoдів oцінки імoвірнoсті нaстaння ризикoвaнoї пoдії зa oкремими 
видaми ризиків; визнaчення рoзміру мoжливих втрaт при нaстaнні ризикoвaнoї пoдії; 
встaнoвлення грaничнo дoпустимoгo рівня ризиків зa oкремими видaми діяльнoсті 
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(пoдіями, oперaціями); визнaчення нaпрямів нейтрaлізaції негaтивних нaслідків 
oкремих видів ризиків; вибір і викoристaння внутрішніх і зoвнішніх мехaнізмів 
нейтрaлізaції їх негaтивних нaслідків; oцінкa результaтивнoсті вчинених дій і 
oргaнізaція мoнітoрингу ризиків підприємствa. 

Результати дослідження дають підстави стверджувати, що недостатня 
ефективність управлінського обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів зумовлена 
низьким рівнем організації процесу формування інформаційного забезпечення. З 
позиції ринкових взаємовідносин система управління діяльністю підприємств висуває 
нові вимоги до обліку як інформаційного джерела для прийняття управлінських 
рішень, які знаходять своє відображення в обліковій політиці. Враховуючи важливість 
організації облікового процесу, за результатами дослідження обґрунтовано важливість 
формування облікової політики щодо забезпечень майбутніх витрат і платежів як 
складової політики управління ризиками підприємства. Основні підходи до її складу в 
частині зазначених забезпечень формалізовані в Обліково-організаційній складовій 
політики управління ризиками як сукупність теоретичних засад, технології обробки 
облікової інформації, методики управлінського обліку та організаційних процесів 
інформаційного забезпечення підприємства. 

Докорінний перегляд і переосмислення методики обліку забезпечень майбутніх 
витрат і платежів, виходячи з авторської позиції їх класифікаційної структури та потреб 
систематизації й узагальнення інформації, дали можливість розробити логіко-
структурну методичну модель управлінського обліку забезпечень майбутніх витрат і 
платежів (рис. 2), у межах якої розроблено фрагмент плану рахунків управлінського 
обліку з різним ступенем деталізації інформації для потреб внутрішніх користувачів (за 
балансовим рахунком 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” та 
позабалансовим рахунком 043 “Умовні забезпечення”); уніфіковані форми первинних 
документів, які є юридичною підставою та підтвердженням здійснення операцій з 
формування (створення) і використання певного виду забезпечень (Картка первинного 
обліку та Картка позабалансового обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів);  
облікові регістри (Відомість обліку та Відомість позабалансового обліку забезпечень 
майбутніх витрат і платежів); систему бюджетів та внутрішньої і корпоративної 
звітності щодо забезпечення ризиків діяльності підприємства. 

Обґрунтовано, що з метою досягнення успіху важливим для підприємства є 
своєчасне реагування на негативні ситуації, що складаються на ринку, через 
удосконалення та впровадження інтегрованих управлінських технологій, які можливі за 
умови налагодженої системи бюджетування, результатом впровадження якої є 
оперативне прийняття обґрунтованих управлінських рішень з метою підвищення 
результативності та ефективності функціонування підприємства. У складі методичного 
інструментарію управлінського обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів 
запропоновано систему бюджетування шляхом розроблення низки взаємопов’язаних 
бюджетів та оцінку й аналіз результатів їх виконання. За результатами дослідження 
розроблено та запропоновано для використання систему бюджетів довгострокових і 
поточних забезпечень майбутніх витрат і платежів за їх функціональним призначенням 
та ступенем групування (бюджети довгострокових забезпечень соціального 
призначення;  екологічного призначення; забезпечення комерційних (ринкових) 
ризиків; валютних й інвестиційних ризиків; інших довгострокових та поточних 
забезпечень, загальний бюджет забезпечень майбутніх витрат і платежів). 

Доведено, що існуючі обліково-методичні підходи до формування і використання 
забезпечень майбутніх витрат і платежів не забезпечують у повному обсязі задоволення 
потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів в інформації, що зумовлює необхідність їх 
поглиблення з метою своєчасності прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 
Відповідно до авторської позиції класифікації забезпечень для потреб складання  
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Рис. 2. Організаційно-методична модель управлінського обліку забезпечень 
майбутніх витрат і платежів (сформовано автором) 

Інформаційні потреби ризик-менеджменту 

Первинне визнання та оцінка забезпечень майбутніх витрат і платежів 

Класифікація забезпечень майбутніх витрат і платежів як інструментів нейтралізації 
(мінімізації) ризиків 

Довгострокові забезпечення соціального, екологічного призначення, забезпечення комерційних 
(ринкових), валютних, інвестиційних ризиків та інші довгострокові і поточні забезпечення майбутніх 

витрат і платежів 

Облікове відображення забезпечень майбутніх витрат і платежів 

Система балансових і позабалансових 
рахунків облікового відображення 
забезпечень майбутніх витрат і платежів 
(удосконалено автором за рахунками 47 
“Забезпечення майбутніх витрат і 
платежів” та 043 “Умовні забезпечення”) 

 
Методика управлінського обліку забезпечень 
майбутніх витрат і платежів на балансових і 

позабалансових рахунках 
(запропоновано автором) 

 

Бюджетування забезпечень майбутніх витрат 
і платежів (запропоновано автором систему 
довгострокових і поточних забезпечень 
майбутніх витрат і платежів та звітів про 
їх виконання) 
 

Облікові регістри та техніка облікового 
відображення (запропоновано автором: 
Відомість обліку та Відомість 
позабалансового обліку  забезпечень 
майбутніх витрат і платежів) 
 

Розкриття інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів у звітності 
підприємства 

Організаційно-методична регламентація обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів 

Обліково – 
організаційна 

складова політики 
управління 
ризиками 

(запропоновано 
автором) 

П(С) БО 
“Забезпечення 

майбутніх витрат і 
платежів”  
(проект 

запропоновано 
автором) 

Методичні 
рекомендації  з 

обліку забезпечень 
майбутніх витрат і 

платежів 
(запропоновано 

автором) 

Обліково-інформаційне забезпечення управління ризиками підприємства 

Фінансова звітність 
(удосконалено автором 
розділ 7 “Забезпечення і 

резерви” Приміток до річної 
фінансової звітності) 

Інтегрована звітність 
(запропоновано автором 

структуру розділу 
“Ризики” Звіту про 

управління 
підприємства) 

Внутрішня і корпоративна 
звітність  (запропоновано 

автором: Внутрішній звіт про 
стан і використання забезпечень 
та Корпоративний  внутрішній 

звіт про забезпечення ризиків 
діяльності) 

Умови визнання 
забезпечень 

майбутніх витрат і 
платежів 

(систематизовано 
автором) 

Види оцінки та методи 
розрахунку за кожним 

видом забезпечень 
майбутніх витрат і 

платежів 
(систематизовано 

автором) 

Первинне документування 
(уніфіковані форми первинних 
документів: Картка обліку та 

Картка позабалансового обліку 
забезпечень майбутніх витрат і 

платежів (запропоновано автором) 

Положення про 
бюджетування, 
Положення про 

внутрішню і 
корпоративну звітність 
у частині забезпечень 

(запропоновано 
автором) 
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фінансової звітності та з метою підвищення аналітичності облікової інформації 
удосконалено Примітки до річної фінансової звітності у частині розкриття інформації 
щодо забезпечень майбутніх витрат і платежів. 

Сучасні глобалізаційні процеси зумовлюють появу додаткових вимог щодо 
інформаційного наповнення звітності суб’єктів господарювання. Аргументовано, що 
існуючі вимоги до інформаційної бази управління ризиками діяльності підприємства 
виходять за межі фінансової звітності і потребують ширшої інформації про соціальні, 
екологічні та інші аспекти діяльності. Базуючись на твердженні, що забезпечення 
майбутніх витрат і платежів є дієвим внутрішнім інструментарієм управління 
ризиками, та відповідно до вимог чинного законодавства за результатами дослідження 
запропоновано до використання проект Розділу “Ризики діяльності” Звіту про 
управління підприємства. 

Важливим чинником активізації процесу ухвалення оперативних управлінських 
рішень є складання внутрішньої звітності з метою оцінки ефективності діяльності 
підприємства та окремих бізнес-процесів і операцій. Для своєчасного інформаційного 
забезпечення ризик-менеджменту розроблено та запропоновано для впровадження 
систему внутрішньої звітності підприємства у складі: звітів про виконання бюджетів 
довгострокових і поточних забезпечень майбутніх витрат і платежів, Внутрішнього 
звіту про стан та використання забезпечень майбутніх витрат і платежів та 
Корпоративного внутрішнього звіту про забезпечення ризиків підприємства.  

З метою більш чіткого внутрішнього регламентування обліку забезпечень 
майбутніх витрат і платежів розроблено та запропоновано для застосування проект 
П(С)БО “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” та Методичні рекомендації з 
обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів, які у системі управлінського обліку 
підприємства забезпечують повноту відображення всіх фактів діяльності щодо їх 
оцінки, формування та використання за цільовим призначенням,  універсальність 
облікової інформації для потреб управління ризиками та раціональну організацію 
обліку з урахуванням умов діяльності та впливу зовнішніх і внутрішніх чинників. 

Отже, запропоновані розробки теоретичного, організаційного та методичного 
характеру щодо облікового відображення забезпечень майбутніх витрат і платежів та їх 
розкриття у звітності сприятимуть підвищенню якості обліково-інформаційного 
забезпечення системи управління ризиками підприємства. 

У третьому розділі “Внутрішній контроль забезпечень майбутніх витрат і 
платежів в інформаційній системі ризик-менеджменту” розглянуто проблемні 
питання та сформовано напрями вдосконалення організаційно-методичного базису 
внутрішнього контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів; досліджено 
методичний інструментарій оцінки ризиків і забезпечень майбутніх витрат і платежів у 
процесах прийняття управлінських рішень; адаптовано аналітичний інструментарій 
діагностики забезпечень майбутніх витрат і платежів у процедурах оцінки 
інвестиційної привабливості підприємства та окреслено основні напрями їх 
удосконалення з використанням елементів економіко-математичного моделювання з 
метою формування якісного інформаційного забезпечення ризик-менеджменту. 

Підвищення ефективності управління підприємством та забезпечення 
користувачів своєчасною, повною і достовірною інформацією є можливим за умови 
належним чином організованого внутрішнього контролю. Системний підхід до 
організації й методики внутрішнього контролю забезпечень майбутніх витрат і 
платежів як цілісної системи є запорукою його ефективності і дієвості в умовах 
ринкового, конкурентного та ризикованого середовища.  

Базуючись на вимогах COSO до п’ятиетапної структури системи  внутрішнього 
контролю суб’єктів господарювання (середовище контролю; процес оцінювання 
ризиків суб’єктів господарювання (ідентифікація ризиків стосовно цілей фінансової 
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звітності, прийняття рішень щодо дій у відповідь на ризики і аналіз результатів); 
заходи контролю (регламенти і процедури); інформаційні системи та комунікації для 
формування фінансової та нефінансової інформації про діяльність підприємства та 
дотримання чинного законодавства і забезпечення зв’язків із зовнішнім середовищем; 
моніторинг ефективності функціонування внутрішнього контролю) запропоновано 
організаційно-методичний алгоритм внутрішнього контролю забезпечень майбутніх 
витрат і платежів (рис. 3). У складі запропонованої моделі систематизовано об’єкти, 
методичні прийоми і процедури, структуровано джерела інформації, розроблено 
документи проміжного узагальнення результатів (Відомості внутрішнього контролю та 
Зведена відомість внутрішнього контролю забезпечень майбутніх витрат  і платежів) та 
розподілено функціональні обов’язки і контрольні повноваження облікових 
працівників у системі управління ризиками. Для забезпечення єдиних організаційно-
методичних підходів до контролю та їх чіткого регламентування розроблено Регламент 
внутрішнього контролю підприємства у частині забезпечень майбутніх витрат і 
платежів.  

В умовах недостатності інформації та прозорості бізнесу всебічна оцінка 
діяльності підприємства та визначення факторів ризику є визначальними при прийнятті 
управлінських та інвестиційних рішень. “Дью ділідженс” – один із найефективніших 
способів оцінки ризику, який базується на аналітичній оцінці інформації про зміни 
зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства шляхом перевірки всіх 
складових бізнесу: правового, фінансового, бухгалтерського, податкового, 
маркетингового, інформаційного, управлінського, екологічного, технічного, 
операційного характеру.  Доведено, що економічна діагностика має носити системний 
характер та здійснювати оцінку як поточного фінансово-господарського стану, так і 
визначати стратегію розвитку підприємства на перспективу та сприяти мінімізації 
підприємницьких ризиків і прийняттю виважених управлінських рішень. За 
результатами дослідження запропоновано організаційно-методичну складову щодо 
забезпечень майбутніх витрат і платежів розробленої моделі “дью ділідженс” у складі 
послідовних взаємопов’язаних складових: експрес-перевірка найважливіших і 
ключових для прийняття рішення фактів і показників; формування складу 
інформаційного забезпечення та програми перевірки для ефективного виконання 
завдання; вибір напряму “дью ділідженс”; підготовка, складання та презентація звіту. 

Оцінка ефективності господарської діяльності є важливою складовою системи 
антикризового управління підприємством і виступає додатковим стимулом розвитку 
економіки. Необхідність удосконалення комплексної оцінки ефективності діяльності 
підприємств обумовлює формування сучасної системи оціночних показників, яка за 
своєю базовою основою і концептуально-функціональною спрямованістю являє собою 
аналітичний  інструментарій визначення рівня ефективності функціонування 
підприємства. За результатами дослідження розроблено систему показників-
індикаторів з метою оцінки стану та ефективності використання забезпечень майбутніх 
витрат і платежів за основними складовими збалансованої системи: економіка та 
фінанси; комерція (замовники,  клієнти); внутрішні бізнес-процеси; персонал, навчання 
та підвищення кваліфікації. 

Управління ризиком базується на результатах оцінки ризику, техніко-
технологічному та економічному аналізі потенціалу та середовища функціонування 
підприємства, прогнозуванні,  економіко-математичних методах, маркетингових та 
інших дослідженнях. Для здійснення ефективної оцінки інвестиційної привабливості, 
прогнозування та економічної діагностики обґрунтовано доцільність використання 
показників забезпечень майбутніх витрат і платежів та адаптовано методику їх 
кореляційно-регресійного аналізу, що реалізується шляхом використання сукупності 
різноманітних економіко-математичних методів та моделей (табл. 1).  
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Методичні прийоми контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів 

Висновки за результатами контролю та моніторинг їх виконання 

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ 

Мета – забезпечення законності, достовірності та доцільності здійснення операцій із створення та 
використання забезпечень майбутніх витрат і платежів відповідно до вимог нормативно – правових 

актів для забезпечення стійкого фінансового стану та розвитку підприємства 

Інформаційні джерела контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів 

Державні нормативно-правові акти та внутрішні регулюючі документи підприємства, що 
регламентують методику обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів; розрахунки 
визначення розміру та використання забезпечень майбутніх витрат і платежів; первинні 
документи щодо створення та використання забезпечень майбутніх витрат і платежів; облікові 
регістри відповідно до обраної підприємством форми обліку; бюджети довгострокових і 
поточних забезпечень майбутніх витрат і платежів; внутрішня управлінська та корпоративна 
звітність про забезпечення майбутніх витрат і платежів, фінансова та інтегрована  звітність; 
узагальнюючі документи результатів попереднього внутрішнього контролю  

(запропоновано автором) 

Об’єкти внутрішнього контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів 

Наявність окремих ризиків діяльності або ймовірності їх виникнення; оцінка ризиків діяльності 
підприємства; доцільність зовнішнього страхування або застосування облікових методів 
внутрішнього запобігання ризикам; відповідність створення забезпечень майбутніх витрат і платежів 
для запобіганню або зменшення негативного впливу ризиків; законність та відповідність 
створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів установчим документам підприємства; 
правильність формування облікової політики підприємства щодо забезпечень майбутніх витрат і 
платежів; достовірність визначення суми створених забезпечень майбутніх витрат і платежів; цільова 
спрямованість витрачання забезпечень майбутніх витрат і платежів за їх призначенням; правильність 
відображення забезпечень майбутніх витрат і платежів в облікових регістрах; достовірність 
розкриття інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів у фінансовій, податковій, 
внутрішній та інтегрованій звітності (запропоновано автором) 
 

Організаційні етапи контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів 

ІІ. Підготовчий (складання програми контролю, 
визначення алгоритму дій та контрольних 

процедур(запропоновано автором) 
 

І. Організаційний (вибір об’єктів контролю, 
визначення мети і завдань, розподіл 

контрольних повноважень) 

IV. Узагальнення результатів (визначення 
кінцевих результатів контролю та складання 

узагальнюючих документів) 

ІІІ. Методичний (безпосереднє здійснення 
контролю та складання проміжних робочих 

документів (запропоновано автором) 

Регламент внутрішнього контролю у частині забезпечень майбутніх витрат і платежів  
(запропоновано автором) 

Спеціальні прийоми 

Розрахунково-аналітичні; документальні; 
фактичні, реалізація результатів та ін. 

Загальнонаукові прийоми 

Аналіз і синтез, індукція та дедукція, конкре-
тизація, моделювання, системний аналіз та ін. 

Рис. 3. Логіко-структурний алгоритм внутрішнього контролю забезпечень 
майбутніх витрат і платежів (сформовано автором) 
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Таблиця 1 

Кореляційна залежність довгострокових і поточних забезпечень майбутніх витрат  
і платежів та інших показників діяльності досліджуваних підприємств* 

Показник (y) 
Чинники (x) 

Довгострокові забезпечення Поточні забезпечення 
коефіцієнт 
кореляції 

лінійна регресійна 
модель 

коефіцієнт 
кореляції 

лінійна регресійна 
модель 

Чистий дохід від 
реалізації продукції  
(робіт, послуг) 

0,652 ỹ = 1366946,5+19,2х 0,520 ỹ = 1427378,9+4,1х 

Інші операційні доходи  -0,090 ỹ = 151347,5–0,264х -0,039 ỹ = 148263,2–0,03х 
Фінансовий результат 
від операційної 
діяльності  

0,146 ỹ = -446309,2+5,0х -0,178 ỹ = -194712,7–1,6х 

Чистий прибуток 
(збиток) 0,103 ỹ = -610284,4+3,7х -0,183 ỹ = -378210,6–1,7х 
Ознака розкриття 
інформації про ризики в 
інтегрованій 
(нефінансовій) звітності  

-0,516 ỹ = 0,8–0,000003х -0,417 ỹ = 0,8–0,0000007х 

* Примітка. Табл. 1 складено за результатами розрахунків і даних дослідження. 
 
За результатами дослідження побудовано низку лінійно-регресійних моделей, що 

дають можливість виявити кількісне вираження взаємозв’язку між забезпеченнями 
майбутніх витрат і платежів та факторами, що на них впливають, і результатами 
діяльності підприємства та забезпечуватимуть можливість їх оптимізації у системі 
ризик-орієнтованого управління. 

Отже, запропоновані розробки організаційного та методичного характеру 
сприятимуть підвищенню ефективності внутрішнього контролю забезпечень майбутніх 
витрат і платежів для формування інформаційних потреб ризик-менеджменту. 

 
ВИСНОВКИ  

У дисертації теоретично узагальнено та запропоновано нове вирішення наукових 
завдань щодо вдосконалення методичних і організаційних засад обліку і контролю 
забезпечень майбутніх витрат і платежів у системі управління ризиками підприємства. 
Дослідження сучасних концептуальних підходів до обліку і контролю забезпечень 
майбутніх витрат і платежів дали можливість сформувати наступні висновки: 

1. Одним із важливих аспектів ефективної діяльності сучасного підприємства є 
управління ризиками, яке визначає шляхи і можливості забезпечення стійкості 
підприємства та його здатності протистояти несприятливим ситуаціям. Необхідність 
впровадження методів ризик-менеджменту в умовах трансформаційної економіки 
обумовлена відсутністю реальних механізмів економічної й фінансової підтримки 
підприємств у кризових ситуаціях. Система управління підприємницьким ризиком 
повинна будуватися на певній послідовності дій, спрямованих на виявлення, оцінку і 
запобігання ризику або ж його мінімізацію до прийнятного рівня. Формалізація 
процесу ризик-менеджменту дозволила аргументувати основні етапи його формування 
на підприємствах: визначення мети ризикованих подій; діагностика проблеми; аналіз та 
якісна і кількісна оцінка ризиків; визначення ризик-позиції підприємства; розробка та 
впровадження програми дій щодо коригування ступеня ризику; моніторинг, контроль та 
коригування процесу управління ризиками. 

Дослідження теоретичного базису ризик-орієнтованого управління дозволяють 
дійти висновку, що управління ризиками підприємства має включати сукупність 
процедур менеджменту, систематизованих та організованих у певному порядку, які 
спрямовані на виявлення й вимірювання ймовірних ризиків, які впливають на 
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діяльність підприємства, а також здійснення заходів із управління ними, у складі яких 
важливого значення у сучасних умовах господарювання набувають забезпечення 
майбутніх витрат і платежів. 

2. Обґрунтовано, що політика підприємства в галузі управління підприємницькими 
ризиками та вибір ефективних її методів дозволяє підприємству: своєчасно визначати 
чинники та причини виникнення ризиків; коректно та ефективно планувати і вживати 
необхідні заходи для їх зниження до безпечного рівня; заздалегідь передбачати можливі 
ситуації, шляхи їх розвитку і результат, який може вплинути на досягнення 
поставлених цілей; оцінювати потенційно можливі втрати; своєчасно визначати 
витрати, необхідні для проведення попередньої оцінки та управління ризиком.  

Формування єдиних теоретико-методичних основ управління ризиками 
передбачає використання економічних, мотиваційних, організаційних і правових 
підходів. Розроблено обліково-організаційну складову політики управління ризиками у 
частині забезпечень майбутніх витрат і платежів як структурний елемент архітектоніки 
облікової системи, формалізований у сукупності принципів, методів і процедур, що 
забезпечують їх вимірювання, реєстрацію та облікове відображення. Запропоновані 
підходи до облікової політики забезпечать ефективність виконання функцій 
управлінського обліку та збалансованість процесу перетворення вхідних даних на 
об’єктивну, достовірну та своєчасну оперативну і підсумкову інформацію про 
забезпечення майбутніх витрат і платежів діяльності для прийняття ефективних 
управлінських рішень. 

3. Дослідження підходів до документування операцій із забезпеченнями майбутніх 
витрат і платежів дозволили обґрунтувати авторську позицію, що полягає у 
застосуванні єдиних типових первинних документів для суб’єктів господарювання 
різних форм власності, галузей і видів діяльності. За результатами наукового 
дослідження запропоновано для використання уніфіковані форми первинних 
документів, які є юридичною підставою та підтвердженням здійснення операцій із 
формування (створення), використання та оцінки певного виду забезпечень майбутніх 
витрат і платежів: Картка первинного обліку (за балансовим рахунком 47 “Забезпечення 
майбутніх витрат і платежів”) та Картка позабалансового обліку (за позабалансовим 
рахунком 043 “Умовні забезпечення”) забезпечень майбутніх витрат і платежів. 

4. Ефективно організована система управління ризиками підприємства за 
допомогою інструментарію управлінського обліку забезпечень майбутніх витрат і 
платежів забезпечує формування необхідного інформаційного базису та сприяє 
успішній реалізації основних функцій управління: прогнозування, контролю, аналізу, 
оцінки діяльності, регулювання, обміну інформацією, мотивації й стимулювання та 
прийняття управлінських рішень. За результатами дослідження розроблено логіко-
структурний алгоритм облікового відображення забезпечень майбутніх витрат і 
платежів, який, базуючись на системному підході, інтегрує найбільш важливі методичні 
елементи управлінського обліку. В структурі запропонованої моделі розроблено: 
фрагмент плану рахунків управлінського обліку забезпечень майбутніх витрат і 
платежів із різним ступенем деталізації інформації; методику їх управлінського обліку в 
системі балансових та позабалансових рахунків; вдосконалено реєстри балансового та 
позабалансового обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів із урахуванням 
інформаційних потреб ризик-орієнтованого управління підприємства. Запропонована 
концептуальна модель облікової підсистеми управління ризиками дозволить підвищити 
якість, аналітичність, оперативність, системність, стратегічну спрямованість та 
ефективність інформаційного забезпечення системи ризик-менеджменту. 

Для забезпечення єдиних організаційно-методичних підходів до управлінського 
обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів та їх чіткого нормативно-правового 
регулювання розроблено та запропоновано до використання проект П(С)БО 
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“Забезпечення майбутніх витрат і платежів” та Методичні рекомендації з 
управлінського обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів, впровадження яких у 
практику господарювання дасть можливість сформувати достатнє інтегроване і 
комплексне інформаційно-аналітичне забезпечення системи ризик-орієнтованого 
управління, спрямоване на вдосконалення його інформаційної та комунікаційної 
функцій. 

5. Логічно структурованою складовою архітектоніки облікової системи є 
бюджетування, що забезпечує формування порівняльної домінанти фактичних 
показників із заданими  параметрами. За результатами дослідження запропоновано 
систему бюджетів забезпечень майбутніх витрат і платежів із урахуванням їх 
економічної сутності та функціонального призначення (бюджети довгострокових 
забезпечень соціального призначення; екологічного призначення; забезпечення 
комерційних (ринкових); валютних й інвестиційних ризиків; інших довгострокових та 
поточних забезпечень; загальний бюджет забезпечень майбутніх витрат і платежів), що 
сприятиме підвищенню аналітичності й оперативності інформаційного забезпечення 
ризик-менеджменту з метою досягнення поточних і стратегічних цілей. З метою 
внутрішнього регламентування процедур та методики бюджетування розроблено та 
запропоновано для застосування Положення про бюджетування у частині забезпечень 
майбутніх витрат і платежів як елементу організаційного процесу управління ризиками 
підприємства. 

6. Існування невизначеності економічного середовища та суперечливі норми 
чинного законодавства вимагають розробки диференційованих підходів до ризик-
менеджменту, важливою складовою якого є інформаційне забезпечення, що формується 
за допомогою системи фінансової, інтегрованої та управлінської звітності. За 
результатами дослідження доведено, що одним із основних джерел та узагальнюючим 
інструментом інформаційного забезпечення ризик-орієнтованого управління є 
звітність, яка є ефективним засобом в управлінні ризиками та визначенні перспектив 
діяльності підприємства. З метою підвищення якості управління ризиками у контексті 
забезпечення користувачів якісною інформацією у процесі прийняття стратегічних і 
тактичних рішень за результатами дослідження вдосконалено Примітки до річної 
фінансової  звітності (у частині забезпечень майбутніх витрат і платежів) та розроблено 
проект Розділу “Ризики діяльності” Звіту про управління підприємства з описом 
їхнього впливу на діяльність та підходів й інструментів їх нейтралізації. Запропоновано 
до впровадження форми внутрішньої управлінської і корпоративної звітності (звіти про 
виконання бюджетів довгострокових і поточних забезпечень майбутніх витрат і 
платежів за їх окремими видами (функціональним призначенням),  Внутрішній звіт про 
стан та використання забезпечень майбутніх витрат і платежів, Корпоративний 
внутрішній звіт про забезпечення ризиків діяльності), що сприяють підвищенню рівня 
деталізації й систематизації облікової інформації. 

7. Доведено, що підвищення ефективності ризик-орієнтованого управління  та 
забезпечення користувачів своєчасною, повною і достовірною інформацією є 
можливим за умови належним чином організованого внутрішнього контролю 
забезпечень майбутніх витрат і платежів. За результатами дослідження вдосконалено 
організаційно-методичне забезпечення їх внутрішнього контролю шляхом 
систематизації об’єктів, методичних прийомів і процедур, структуризації 
інформаційних джерел та розподілу функціональних обов’язків і контрольних 
повноважень облікових підрозділів і працівників в управлінні ризиками.  

У системі внутрішнього контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів 
запропоновано методику та  розроблено документи проміжного узагальнення його 
результатів (відомості внутрішнього контролю довгострокових і поточних забезпечень 
майбутніх витрат і платежів за функціональним призначенням і ступенем групування), 
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що забезпечують виявлення відхилень від прогнозних параметрів, встановлення їх 
причин та впливу факторів. Для забезпечення єдиних організаційно-методичних 
підходів до внутрішнього контролю та їх чіткого регламентування розроблено 
Регламент внутрішнього контролю підприємства у частині забезпечень майбутніх 
витрат і платежів. 

8. Необхідність удосконалення управління підприємством забезпечується вчасним 
реагуванням на кризові явища та їх адаптацію за допомогою впровадження системного 
підходу до кількісних та якісних змін. Доведено, що здійснення економічної 
діагностики підприємства за допомогою “дью ділідженс” дозволить визначити 
фінансово-господарський стан підприємства, оцінити наявність існуючих і потенційних 
ризиків та забезпечити прийняття управлінських рішень щодо зміни його стратегічної 
політики. За результатами дослідження в якості невід’ємної методичної складової “дью 
ділідженс” розроблено та запропоновано програму перевірки стану й ефективності 
використання забезпечень майбутніх витрат і платежів як інструменту управління 
ризиками. 

Концепція збалансованої системи показників охоплює зв’язки між: фінансовими та 
нефінансовими показниками; стратегічним та оперативним рівнем управління; 
минулими та майбутніми результатами; внутрішніми та зовнішніми аспектами 
діяльності підприємства. Обґрунтовано, що критерії оцінювання забезпечень майбутніх 
витрат і платежів повинні бути динамічними та зорієнтованими на тривалість часу, 
якість, ефективність використання ресурсів та рівень досягнутого прогресу. За 
результатами дослідження запропоновано систему індикативної збалансованої оцінки 
ефективності використання забезпечень майбутніх витрат і платежів,  застосування якої 
у стратегічному управлінні підприємством направлене на: виявлення можливостей 
підвищення фінансових результатів (економічний  аспект); покращення системи 
мотивації персоналу (соціальний аспект); збільшення частки ринку (маркетинговий або 
комерційний аспект); підвищення ефективності бізнес-процесів (організаційний 
аспект). 

9. Процес ефективного комплексного аналізу ризиків діяльності підприємства 
передбачає: збір та систематизацію достовірної інформації про діяльність 
підприємства, визначення факторів, що істотно впливають на ризики, використання 
різних методів кількісної та якісної оцінки,  беручи до уваги їх особливості й умови 
застосування. Аргументовано, що для забезпечення взаємного нівелювання ризиків, 
отримання достатньої інформації щодо їх рівня й зменшення чинника невизначеності 
необхідно поєднувати якісні й кількісні інструменти одночасно. З метою ефективного 
управління ризиками обґрунтовано доцільність застосування модельних підходів, 
адаптовано методику аналізу та побудовано  кореляційно-регресійні моделі забезпечень 
майбутніх витрат і платежів у процесах їх оптимізації, які дають можливість знайти 
кількісне вираження взаємозв’язку між ними, факторами, що на них впливають, й 
іншими фінансово-економічними показниками та забезпечуватимуть формування 
якісного інформаційного базису для прийняття належних управлінських рішень. 
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Дисертаційна робота спрямована на вдосконалення теоретико-методичних засад та 

розробку практичних рекомендацій із обліку і контролю забезпечень майбутніх витрат і 
платежів в управлінні ризиками підприємства з метою ефективного використання його 
потенціалу та конкурентних переваг.  

У дисертаційній роботі здійснено аналіз сучасного стану функціонування системи 
ризик-менеджменту, ефективності застосування його інструментарію та порядку 
формування обліково-інформаційної підсистеми управління  ризиками.  

За результатами наукового дослідження сформовано обліково-організаційну 
складову політики управління ризиками підприємства щодо забезпечень майбутніх 
витрат і платежів;  запропоновано методику управлінського обліку забезпечень 
майбутніх витрат і платежів та вдосконалено підходи до розкриття інформації про 
ризики та їх забезпечення у фінансовій, внутрішній й інтегрованій звітності. Розроблено 
організаційно-методичне забезпечення внутрішнього контролю забезпечень майбутніх 
витрат і платежів; запропоновано систему збалансованих показників для оцінки їх стану 
та ефективності використання; обґрунтовано доцільність застосування та адаптовано 
методику економіко-математичного моделювання забезпечень майбутніх витрат і 
платежів у процесах ризик-орієнтованого управління. 

Ключові слова: забезпечення майбутніх витрат і платежів, облік, контроль, 
методика, організація, ризик, управління.   

 
ANNOTATION  

Kurak A. I. Accounting and control of provision in risks-management of  
enterprise. – Manuscript. 
 Thesis for defending scientific degree in economics on the specialty 08.00.09 – 
Accounting, Analysis and Audit (by types of economic activity). – Lviv University of Trade and 
Economics. – Lviv, 2019. 
 The thesis is dedicated at improving theoretical and methodological principles and 
developing practical recommendations for the accounting and control of the provision in order 
to effectively use its potential and competitive advantages. 

In the conditions of instability of the economic situation, the problem of managing 
entrepreneurial risk is constant in the enterprise. Important among the methods of risk 
management is the creation and effective use of security. Improvement of organizational and 
methodical principles of their accounting and control will help minimize risks or compensate 
for their likely consequences. In dissertation work the analysis of the current state of 
functioning of the risk management system, the effectiveness of its toolkit, the formation of the 
accounting and information subsystem of risk management and the problems of the theory and 
practice of accounting and control of provision is carried out. 

According to the results of the research, it is substantiated that the policy of the enterprise 
in the field of business risk management and the choice of its effective methods allows the 
enterprise to timely determine the factors and reasons for the emergence of risks. According to 
the results of the study, the accounting and organizational component of the risk management 
policy has been formed regarding the provision of risk neutralization tools. 

The results of the conducted research give grounds to assert that the insufficient 
efficiency of management accounting of the provision is due to the low level of organization of 
the process of formation of information base.  

The method of management accounting of securities is offered, which includes the 
procedure of creation, methods of valuation, the system of accounting accounts and unified 
primary documents, the technique of displaying in the account, the system of budgeting long-
term and current provisions and reports on their implementation. 

An important stage in risk management and the organization of the accounting process is 
the formation of reporting. As a result of scientific research, approaches to disclosure of risk 
information and their provision in the enterprise’s reporting have been improved through the 
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improvement of existing financial statements, the development of new internal and corporate 
reports, and the improvement of integrated security reports. In order to more precisely regulate 
the issues of organization and methods of accounting of security, a number of standard internal 
regulations (provisions) and a draft accounting standard “Provisions” have been developed. 

 Increasing the efficiency of enterprise management and providing users with timely, 
complete and reliable information is possible provided that proper internal control is carried out. 
The organizational and methodological support of internal control of the provision in the 
structure of subjects, objects, methodical methods and procedures, information sources, 
working and final documentation and distribution of functional responsibilities and powers in 
risk management is developed. In order to ensure uniform organizational and methodological 
approaches to the control of security and their strict regulation, a typical internal administrative 
document has been developed. An assessment of the efficiency of economic activity is an 
important component of the system of crisis management of the enterprise. A promising option 
for a modern rating system is the Balanced Scorecard (BSC). The results of the study suggest a 
system of balanced indicator indicators for assessing the status and effectiveness of the use of 
collateral as a risk management tool. 

Risk management is based on the results of risk assessment, technological and economic 
analysis of the potential and environment of the company’s operation, forecasting, economic 
and mathematical methods, marketing and other research. According to the results of the study, 
correlation-regression models are proposed that allow to find the quantitative expression of the 
relationship between the provisions and the factors affecting them and will provide an 
opportunity for their optimization in the process of risk-oriented enterprise management. 

Key words: provision, accounting, control, methodology, organization, risk, 
management. 
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Курак А. И. Учет и контроль обеспечений будущих расходов и платежей в 
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специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам экономической 
деятельности). – Львовский торгово-экономический университет. – Львов, 2019. 

Диссертационная работа направлена на совершенствование теоретико-
методических основ и разработку практических рекомендаций по учету и контролю 
обеспечений будущих расходов и платежей в управлении рисками предприятия c целью 
эффективного использования его потенциала и конкурентных преимуществ. В 
диссертационной работе проведен анализ современного состояния функционирования 
системы риск-менеджмента, эффективности применения его инструментария и порядка 
формирования учетно-информационной подсистемы управления рисками.  

По результатам научного исследования сформирована учетно-организационная 
составляющая политики управления рисками предприятия по обеспечению будущих 
расходов и платежей; предложена методика управленческого учета обеспечений будущих 
расходов и платежей и усовершенствованы подходы к раскрытию информации о рисках 
и их обеспечении в финансовой, внутренней и интегрированной отчетности. 
Разработано организационно-методическое обеспечение внутреннего контроля 
обеспечений будущих расходов и платежей; предложена система сбалансированных 
показателей для оценки их состояния и эффективности использования; обоснована 
целесообразность применения и адаптирована методика экономико-математического 
моделирования обеспечений будущих расходов и платежей в процессах риск-
ориентированного управления. 

Ключевые слова: обеспечение будущих расходов и платежей, учет, контроль, 
методика, организация, риск, управление. 


