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АНОТАЦІЯ 
 

Курак А. І. Облік та контроль забезпечень майбутніх витрат і платежів в 

управлінні ризиками підприємства. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності). – Львівський торговельно–економічний університет. – 

Львів, 2019. 

Дисертаційна робота спрямована на вдосконалення теоретико–методичних 

засад та розробку практичних рекомендацій з обліку і контролю забезпечень  

майбутніх витрат і платежів в управлінні ризиками підприємства з метою 

ефективного використання його потенціалу та конкурентних переваг.  

В умовах нестабільності економічної ситуації проблема управління 

підприємницьким ризиком є постійною в діяльності підприємства. Важливе 

значення серед методів управління ризиками належить створенню та 

ефективному використанню забезпечень майбутніх витрат і платежів.  

Удосконалення організаційно–методичних засад їх обліку та контролю сприятиме  

мінімізації ризиків або компенсації їх ймовірних наслідків. 

У дисертаційній роботі здійснено аналіз сучасного стану функціонування 

системи ризик–менеджменту та ефективності застосування його інструментарію, 

досліджено порядок формування обліково–інформаційної підсистеми управління 

ризиками та проблеми теорії і практики обліку й контролю забезпечень майбутніх 

витрат і платежів. За результатами дослідження доповнено класифікаційні ознаки 

забезпечень майбутніх витрат і платежів за їх 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 
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раціональної побудови організаційно–методичних моделей їх обліку і контролю 

та прийняття ефективних рішень в умовах ризик–орієнтованого управління. 

Результати проведеного дослідження дають підстави стверджувати, що 

недостатня ефективність управлінського обліку забезпечень майбутніх витрат і 

платежів зумовлена низьким рівнем організації процесу формування 

інформаційного забезпечення. Обґрунтовано, що політика підприємства в області 

управління підприємницькими ризиками та вибір ефективних її методів дозволяє 

підприємству своєчасно визначати чинники та причини виникнення ризиків. За 

результатами дослідження сформовано обліково–організаційну складову політики 

управління ризиками щодо забезпечень  майбутніх витрат і платежів як 

сукупність теоретичних засад, технології обробки облікової інформації, методики 

управлінського обліку та організаційних процесів інформаційного забезпечення 

підприємства. 

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. 

Запропоновано методику управлінського обліку забезпечень майбутніх витрат 

і платежів, яка включає: порядок створення, методи оцінки, систему балансових і 

позабалансових бухгалтерських рахунків, облікові реєстри  (Відомість обліку та 

Відомість позабалансового обліку), техніку облікового відображення та систему 

бюджетування. За результатами дослідження розроблено 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 
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довгострокових та поточних забезпечень, загальний бюджет забезпечень 

майбутніх витрат і платежів). 

Важливим етапом управління ризиками та організації облікового процесу є  

формування фінансової, внутрішньої та інтегрованої звітності. За результатами 

наукового дослідження удосконалено підходи до розкриття інформації про ризики 

та їх забезпечення у звітності підприємства шляхом зміни структури фінансової 

звітності (Примітки до річної фінансової звітності), розроблення нових 

внутрішніх і корпоративних звітів та надання пропозицій щодо змісту 

інтегрованої звітності (Звіт про управління) про забезпечення майбутніх витрат і 

платежів.  

З метою більш чіткого внутрішнього регламентування обліку забезпечень 

майбутніх витрат і платежів розроблено та запропоновано для застосування низку 

типових внутрішніх розпорядчих документів (положень), 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. 

Підвищення ефективності управління підприємством та забезпечення 

користувачів своєчасною, повною і достовірною інформацією є можливим за 

умови належним чином організованого внутрішнього контролю. Розроблено 

організаційно–методичне забезпечення внутрішнього контролю забезпечень 

майбутніх витрат і платежів у складі суб’єктів, об’єктів, методичних прийомів і 

процедур, інформаційних джерел, робочого і кінцевого документування та 

розподілу функціональних обов’язків і повноважень в управлінні ризиками. З 

метою дотримання єдиних організаційно–методичних засад контролю та їх 

чіткого регламентування розроблено Регламент внутрішнього контролю у частині 

забезпечень майбутніх витрат і платежів. 



5 
 

 
 

Доведено, що здійснення економічної діагностики підприємства за 

допомогою процедури “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. 

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). 

Доведено, 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. 

Ключові слова: забезпечення, майбутні витрати і платежі, облік, контроль, 

методика, організація, ризик, управління.   
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ANNOTATION 

 

Kurak A.I. Accounting and control of provision in risks– management of  

enterprise. – Qualification scientific work on the rights of manuscript. 

The thesis for obtaining the scientific degree of candidate of economic sciences in 

specialty 08.00.09 – Accounting, Analysis and Audit (by types of economic activity). – 

Lviv University of Trade and Economics. – Lviv, 2019. 

The aim of the dissertation is to improve theoretical and methodological grounds 

and to develop practical recommendations on accounting and control of the provision in 

risk management of an enterprise with the purpose of effective use of its potential and 

competitive advantages. 

In the condition of instability of the economic situation, the problem of risk 

management in the work of the enterprise is regular. Among the methods of risk 

management the important meaning has creating and effective use of the provision. 

Improvement of organizational and methodical grounds of provision will help to 

minimize risks or to avoid their consequences. 

In the dissertation a current condition of risk management system functioning and 

the effective use of its tools have been analyzed, the procedure of the accounting and 

informational subsystem formation in risk management and the problems of theory and 

practice of accounting and provision control have been discovered.  

According to the results of the research, the classification features of provision by 

its function and types of ensured risks are added (long-term providing of social purpose, 

ecological purpose, commercial, currency and investment risks, other long-term and 

current provision).  

The introduction of the proposed classification of provision will increase the 

specification of the informational system of the enterprise for a rational construction of 
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organizational and methodological models of accounting and control and effective 

decision-making in terms of risk-based management. 

The results of the conducted research allow to state that insufficient effectiveness 

of management accounting of provision is caused by the low level of organization of the 

process of information providing formation. It is proved that enterprise policy in the 

management of business risks and choice of effective methods allows the enterprise to 

timely identify the factors and causes of risks.  

According to the results of research the Accounting and organizational part of the 

risk management policy  on provisions is formed as a set of theoretical principles, 

processing technology of accounting information, methods of management accounting 

and organizational processes of information support of the enterprise. 

It is proposed to use unified forms of primary documents, which are the legal 

basis and confirmation of the creation operations, use and evaluation of a certain type of 

provision: primary accounting card (on balance account 47 “Provision”) and off-balance 

sheet accounting card (off-balance sheet 043 “Relative provision”). 

It is offered method of accounting management of provision, which includes: the 

order of creation, evaluation methods, system of balance and off balance sheet accounts, 

accounting registers (accounting record and off-balance sheet accounting), technique of 

accounting representation and budgeting system. According to the study, the system of 

budgets for long-term and current provision by their functional purpose and stages of 

classification have been developed (long-term social providing budgets; with ecological 

purpose; providing commercial (market) risks; currency and investment risks; other 

long-term and current providing, the total budget of provision). 

An important step in risk management and organization of the accounting process 

is the formation of financial, internal and integrated reports. According to the results of 

the research, approaches to disclose the information about risks and their provision in 



8 
 

 
 

the accounting of an enterprise have been improved by changing the structure of 

financial statements (Notes to annual financial statements), the development of new 

internal and corporate accounts and making the suggestions concerning integrated 

reports (Management report) about the provision.  

With the aim to more precise internal regulation of accounting for the provision a 

number of typical internal regulatory documents are developed and proposed for the 

application, Accounting Standard Project “Provision” and Methodical recommendations 

on provision, which in the system of management accounting of the enterprise ensures 

the completeness of the reflection of all facts of activity with respect to their 

assessment, the formation and use by its purpose, the universal accounting information 

for risk management needs and the rational organization of accounting, taking into 

account the conditions of activity and the influence of external and internal factors.  

Increasing the efficiency of enterprise management and providing users with 

timely, complete and reliable information is possible in the case properly organized 

internal control.  

The organizational and methodological support of internal control of 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 keep organizational and 

methodological principles of control and their clear regulation, the Internal Control 

Regulations have been developed in terms of provision. 

It is proved that the implementation of economic diagnostics of the enterprise 

with the help of  “Due diligence”  will determine the financial and economic state of the 

enterprise, assess the existence of existing and potential risks and ensure the adoption of 

managerial decisions to change its strategic policy. As a result of the study, the Due 
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diligence as an integral methodological component developed and proposed a program 

for checking the status and effectiveness of using provisions as a risk management tool. 

It is substantiated that the standart for assessing the provisions should be dynamic 

and focused on the length of time, quality, resource efficiency, and the level of progress 

made.  

According to the results of the research, the system of indicative balanced 

assessment of the effectiveness of the use of provisions, the application of which in the 

strategic management of the company is aimed at: identifying opportunities to increase 

financial results (economic aspect); improvement of personnel motivation system 

(social aspect); increase market share (marketing or commercial aspect); increasing the 

efficiency of business processes (organizational aspect). 

It is proved that in order to ensure the mutual leveling of risks, obtaining 

sufficient information on their level and reducing the uncertainty factor, it is necessary 

to combine qualitative and quantitative tools simultaneously.  

For the purpose of effective risk management, expediency of application of model 

approaches was substantiated, the analysis method was adapted and correlation–

regression models of provisions of their optimization were constructed, which allow to 

find quantitative expression of the relationship between them, the factors influencing 

them, and other financial and economic indicators and will ensure the formation of a 

qualitative information basis for making appropriate managerial decisions. 

Key words: security, provisions, accounting, control, methodology, organization, 

risk, management. 
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діяльності підприємства. Економіка, фінанси, облік та управління: оцінка та 
перспективи розвитку в Україні та світі: Міжнар. всеукр. наук.–практ. конф., 22 
грудня 2017 р. Полтава : ЦФЕНД, 2017. С. 39–41. (Загальний обсяг – 



12 
 

 
 

0,17 друк. арк., особистий внесок автора: визначено напрями удосконалення 
обліку забезпечень – 0,09 друк. арк.). 

10. Головацька С. І., Курак А. І. Забезпечення майбутніх витрат і платежів: 
обліковий інструментарій ризик–менеджменту. Розвиток освіти, науки, економіки 
в умовах інтеграційних процесів: матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., 20 квітня 
2017 р. Тернопіль : ВННІЕ ТНЕУ, 2017. С. 137–139. (Загальний обсяг – 0,2  друк. 
арк., особистий внесок автора: обґрунтування забезпечень майбутніх витрат і 
платежів як методу управління ризиками – 0,1 друк. арк.). 

11. Курак А. І. Забезпечення майбутніх витрат і платежів: порівняльна 
характеристика МСФЗ та П(С)БО. Актуальні проблеми економіки і торгівлі в 
сучасних умовах євроінтеграції: матеріали наук. конф. професорсько–
викладацького складу та аспірантів ЛТЕУ, 11–12 травня 2017 р. Львів : ЛТЕУ, 
2017. С. 331–333. (0,12 друк. арк.). 

12. Курак А. І. Удосконалення методики бухгалтерського обліку забезпечень 
майбутніх витрат і платежів. Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої 
торгівлі України на інноваційних засадах: матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., 
02–03 листопада 2017 р. Львів : ЛТЕУ, 2017. С. 279. (0,14 друк. арк.). 

13. Курак А. І. Контроль забезпечень майбутніх витрат і платежів як 
інструмент ризик–менеджменту підприємства. Фінанси, бухгалтерський облік та 
підприємництво: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: матеріали наук.–практ. 
конф., 9–10 лютого 2018 р. Київ : ГО “Київський економічний науковий центр”, 
2018. С. 89–92. (0,17 друк. арк.). 

14. Головацька С. І., Курак А. І. Міжнародні стандарти обліку і звітності у 
питаннях розкриття інформації про ризики діяльності у фінансовій звітності. 
Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у 
контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: матер. 
Міжнар. наук.–практ. конф. 17–18 травня 2018 р. Львів : ЛТЕУ, 2018. С. 75–77. 
(Загальний обсяг – 0,17 друк. арк., особистий внесок автора: систематизовано 
порядок відображення забезпечень майбутніх витрат і платежів у звітності 
згідно МСФЗ – 0,09 друк. арк.). 



13 
 

 
 

15. Головацька С. І., Курак А. І. Облікова політика підприємства у контексті 
забезпечень ризиків діяльності підприємства. Обліково–аналітичне забезпечення 
управління підприємством: проблеми теорії та практики: матер. Міжнар. наук.–
практ. конф., 21–22 травня 2018 р. Полтава : ПУЕТ, 2018. С. 24–29. (Загальний 
обсяг – 0,18 друк. арк., особистий внесок автора: визначено структуру облікової 
політики щодо забезпечень майбутніх витрат і платежів – 0,09 друк. арк.). 

16. Курак А. І. Облікові ризики: теоретичний аспект. Перспективи розвитку 
обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.–
практ. конф., 24 травня 2018 р. Одеса : ОНЕУ, 2018. С. 83–84. (0,23 друк. арк.). 

17. Головацька С. І., Курак А. І. Методичні аспекти внутрішнього контролю 
забезпечень майбутніх витрат і платежів в управлінні ризиками підприємства. 
Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, 
організація: матеріали наук. конф., березень 2019 р. Київ : НАСОА, 2019. С. 129–
131. (Загальний обсяг – 0,12 друк. арк., особистий внесок автора: визначено 
методичні складові внутрішнього контролю забезпечень майбутніх витрат і 
платежів – 0,06 друк. арк.). 

18. Курак А. І. Обліково–аналітичне забезпечення управління ризиками 
підприємства. Фінансово–економічний розвиток України в умовах 
трансформаційних перетворень: матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., березень 
2019 р. Львів : ЛТЕУ, 2019. С. 177–179. (0,16 друк. арк.). 



14 
 

 
 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 15 
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .. . . . . . . . . 16 
РОЗДІЛ 1. ОБЛІКОВО–ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИЗИК–

ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. . . . . .  . .  . . . . . . . . . 
 

24 
1.1. Ризик–менеджмент як сучасна система управління ризиками 

підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
 

24 
1.2. Облікова ідентифікація ризиків діяльності як елемент забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

45 
1.3. Парадигма забезпечень майбутніх витрат і платежів: концептуально–

теоретичні засади та сучасні тенденції. . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
 

58 
Висновки до розділу 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І 

ПЛАТЕЖІВ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА. . . . . . . . . . .  
 

82 
2.1. Обліково–організаційна складова політики управління ризиками у 

контексті забезпечень майбутніх витрат і платежів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

82 
2.2. Управлінський облік забезпечень майбутніх витрат і платежів: 

прикладні аспекти та напрями удосконалення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 
 

103 
2.3. Розкриття інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів:  

звітність як елемент ефективної системи управління ризиками. . . . . . . . . . . .  . . 
 

130 
Висновки до розділу 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   147 
РОЗДІЛ 3. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ МАЙБУТНІХ 

ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ У ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ РИЗИК 
МЕНЕДЖМЕНТУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        

 
 

151 
3.1. Організаційно–методичні аспекти внутрішнього контролю  

забезпечень майбутніх витрат і платежів як інструмент ризик–орієнтованого 
управління. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 

151 
3.2. Діагностика забезпечень майбутніх витрат і платежів: процедури 

оцінки інвестиційної привабливості підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.3. Методичний інструментарій аналізу ризиків та забезпечень майбутніх 

витрат і платежів у процесах прийняття управлінських рішень. . . . . . . . . . . . . .  

 
166 

 
  185 

Висновки до розділу 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207 
ВИСНОВКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  210 
ДОДАТКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .                               216 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .   300 

 



15 
 

 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

IRM – Інститут ризик-менеджменту 

AIRMIC – Асоціація ризик-менеджменту та страхування 

ALARM – Національний форум Великої Британії  з питань ризик-менеджменту в 

громадському секторі 

COSO – Комітет спонсорських операцій 

ISO/IEC – Міжнародна організація зі стандартизації 

ЗМВП (ЗРД) – Забезпечення майбутніх витрат і платежів (забезпечення ризиків 

діяльності) 

КСВ – Концепція соціальної відповідальності 

МСФЗ – Міжнародні стандарти фінансової звітності 

МСБО – Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

П(С)БО – Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 

ЗСП – Збалансована система показників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 
 

ВСТУП 

 
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. 
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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 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. Мета дисертаційної роботи 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.  
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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 
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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. 

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 та оцінки й 
оптимізації розміру забезпечень. 

Інформаційна база дослідження представлена законодавчо–нормативними 
актами України, Міжнародними стандартами фінансової звітності, національними 
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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 
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(об’єктів, інформаційної бази, процедур, методичних прийомів узагальнення і 
реалізації результатів) з метою підвищення якості інформаційного забезпечення 
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, в практику господарювання підприємств України з метою формування 
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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”.  

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, 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 
ОБЛІКОВО–ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

РИЗИК–ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
1.1. Ризик–менеджмент як сучасна система управління ризиками 

підприємства 
 
В сьогоднішніх умовах функціонування на діяльність суб’єктів 

господарювання значний вплив має невизначеність зовнішнього і внутрішнього 
середовища, а також процеси, які в ньому здійснюються. Зазначена проблема 
належить до частини якості інформаційного забезпечення, необхідного для 
прийняття відповідних управлінських рішень, оскільки інформація, як один з 
видів ресурсів, має відповідати низці основних якісних характеристик, а саме: 
бути своєчасною, повною, актуальною, зрозумілою, достовірною, релевантною, 
точною, конкретною тощо.  

Невизначеність – це недостатньо достовірна та неякісна інформація про 
місце, в якому підприємство здійснює свою діяльність, що зумовлює складність 
процесу управління та забезпечення його ефективності. Отже, невизначеність є 
закономірною і необхідною умовою виникнення ризику. В умовах нестабільності 
економічної ситуації в країні проблема управління підприємницьким ризиком є 
постійною в діяльності будь–якого підприємства.  

Проблемі управління ризиком присвячені наукові праці відомих українських 
та зарубіжних вчених: Ю. В. Білан, Т. А. Васильєвої, Г. І. Великоіваненка [29 ], 
І. І. Вербіцької [21], В. В. Вітлінського [28–31], В. Н. Вяткина [37], В. А. Гамзи, 
Т. В. Головач [52], В. М. Гранатурова [54–55], А. Б. Грушевицької [52], 
Л. І. Дoнець [70], В. А. Кравченко, О. О. Красноруцького, Я. М. Кривича, 
А. А. Кудрявцева [230], С. В. Лєонова,  Р. М. Мамчура [140], Т. Г. Мостенської, 
Т. Л. Мостенської [154–155], С. І. Наконечного, В. С. Ніценка, М. А. Рогова, 
С. В. Руденка [60], Н. С. Скопенко, А. О. Старостіної [212], Л. Н. Тэпмана, 
Н. В. Хохлова [227], Дж. Дж. Хэмптон, Г. В. Чернової [230], О. Д. Шарапова, 
В. В. Швид, Й. Шумпетера [236], І. Ю. Ящишина [243]. 
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В умовах нестабільної економічної ситуації, при веденні господарської 
діяльності на підприємствах виникають непередбачені обставини, внаслідок чого 
виникають ризики. Якщо відсутній вплив на рівень ризиків, то це має негативний 
вплив на економіку країни та перешкоджає її розвитку та ефективності. Для 
забезпечення стабільного економічного розвитку та здійснення ефективного 
управління ризиками необхідною є найбільш детальна класифікація ризиків. Це 
забезпечить кожному підприємству можливість ведення господарювання в зоні, в 
якій ступінь ризику відповідає його особливостям діяльності. Отже, вплив ризику 
та зміна його ступеня є постійним і сильнодіючим фактором руху 
підприємницької сфери економіки. 

Історично сформувались два теоретичних підходи з діаметрально 
протилежними поглядами на визначення сутності ризику. Перша, так звана 
“класична” теорія, сформульована Дж. Міллем та І.У. Сенсором, розглядає ризик 
як причину втрат або збитку, тобто очікуваних негативних наслідків від 
прийняття певних рішень. З метою врахування розміру негативного впливу 
пропонувалось плату за ризик закладати в структуру підприємницького доходу, 
тобто, перекладати ризик на споживача [60, с.188]. 

Представники “неокласичної” теорії, а саме А. Маршал та А. Пігу 
дотримувались іншої точки зору, яка полягала у тому, що ризик розглядався через 
призму коливань розміру очікуваного ефекту, а на прийняття рішення 
здійснювала вплив величина граничної корисності [60, с.189]. 

На сьогодні немає однакового трактування сутності поняття “ризик”, що 
зумовлюється багатоаспектністю та складністю цього явища, що має безліч 
розбіжностей та протилежностей. Вважається, що термін “ризик” походить від 
грецьких слів ridsikon, ridsa, що у перекладі означає стрімчак, скеля. В італійській 
мові risiko – це небезпека, погроза; risicare – лавірувати поміж скель. У 
французькій risdoe – погроза, ризикувати (буквально об’їжджати стрімчак, скелю) 
[70, с. 6–7]. 

Досліджуючи відмінності у трактуванні категорії “ризик” у західній та 
вітчизняній літературі, слід зазначити, що вони майже відсутні. Так, у словнику 
Вебстера “An American Dictionary of the English Language” ризик визначається як 
“небезпека, можливість збитку чи втрати”, у словнику Ожегова – як “можливість 
небезпеки”, або як “дія навмання у надії на позитивний результат” [60, с.190]. 
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Отже, в загальному розумінні поширене судження про ризик як про можливість 
небезпеки сформульований представниками “класичної” школи. 

Йозеф Шумпетер трактує ризик як можливість виникнення несприятливих 
ситуацій в ході реалізації планів та виконання бюджетів підприємства [236, с. 8]. 
Ряд вчених дає наступне визначення: “Ризик – це можливість настання події, 
небажаної для певного суб’єкта, з безлічі варіацій результатів, які можуть 
відбутися протягом певного періоду часу, починаючи з певної вихідної ситуації” 
[37, с. 22]. 

На думку Н. В. Хохлової, “ризик – це подія або група споріднених 
випадкових подій, що завдають шкоди об'єкту, що володіє даним ризиком” [227, 
с. 11]. Г. В. Чернова та А. А. Кудрявцев зазначають, що “під економічним 
ризиком розуміється певна можливість виникнення збитку, вимірюваного в 
грошовому вираженні” [230, с. 16]. 

І. І. Вербіцька стверджує, що поняття ризик слід тлумачити в аспектах 
небезпеки або загрози тобто розглядати негативні події, що призводять до шкоди 
для людини і підприємства, а під ризиком розуміється можливість настання подій 
з негативними наслідками, тобто можливість реалізації передбачуваної небезпеки 
[21, с. 282–283]. 

В той же час ряд вчених притримується “неокрасичного” підходу у 
визначенні ризику. Так, М. А. Рогов вважає, що “ризик – це можливість 
ненастання будь–яких очікуваних подій, можливість відхилення будь–яких 
величин від деяких їх (очікуваних) значень” [202, с. 11]. В. М. Гранатуров дає 
визначення ризику, як “діяльність, пов'язана з подоланням невизначеності у 
ситуації неминучого вибору, у процесі якої є можливість кількісно і якісно 
оцінити ймовірність досягнення передбачуваного результату, невдачі і відхилення 
від мети” [54, с. 7]. 

Дефініції трактування поняття ризику у наукових працях вчених наведено у 
Додатку Б. 1. Узагальнюючи різні визначення ризику зарубіжними та 
вітчизняними науковцями, можна сформувати їх у наступні групи: 

1. Ризик – потенційна, чисельно вимірна можливість втрати (поняттям ризику 
характеризується невизначеність, пов’язана з можливістю виникнення в ході 
реалізації проекту несприятливих ситуацій і наслідків) [110, с. 229]. 
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2. Ризик – ймовірність виникнення втрат, збитків, недоотримання надходжень 
прогнозних і бажаних доходів та прибутку [60]. 

3. Ризик – це невизначеність розміру фінансових результатів у 
майбутньому [60]. 

4. J. P. Morgan визначає ризик як ступінь невизначеності отримання 
майбутніх чистих доходів [228]. 

5. Ризик – це вартісне вираження імовірнісного події, що призводить до 
втрат [1]. 

6. Ризик – шанс несприятливого результату, небезпека, загроза втрат і 
пошкоджень [70]. 

7. Ризик – ймовірність втрати цінностей (фінансових, матеріальних товарних 
ресурсів) в результаті діяльності, якщо середовище і умови здійснення діяльності 
будуть змінюватися в напрямку, відмінному від ризику, передбаченого планами і 
розрахунками [141]. 

Загальна класифікація ризиків діяльності підприємства наведена у додатку 
Б.2 та у табл. 1.1.  

Отже, 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.  За 
твердженням Н. В. Хохлової: “управління ризиком – синтетична наукова 
дисципліна, яка вивчає вплив на різні сфери діяльності людини випадкових подій, 
що завдають фізичний і матеріальний збиток. Точніше було б говорити про 
управління ризиком не як про науку, а як про методологію, яка має власний набір 
термінів, класифікацію, єдиний підхід до аналізу різних ризиків” [227, с. 5, 9] 
(рис. 1.1). 

Г. В. Чернова та А. А. Кудрявцев пропонують розділяти використання 
поняття “ризик–менеджмент” у широкому та вузькому сенсах. У широкому сенсі, 
за їх твердженням, управління ризиком – це мистецтво і наука про забезпечення 
умов успішного функціонування будь–якої виробничо–господарської одиниці в 
умовах ризику, а у вузькому – процес розробки та впровадження програми 
зменшення будь–яких випадково виникаючих збитків [230]. 
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Таблиця 1.1 
Загальна класифікація ризиків діяльності* 

№ 

з/п 
Класифікаційна ознака Види 

1. За комплексністю 1.1. Прості 
1.2. Складні 

2. За джерелом виникнення 2.1. Систематичний (ринковий) 
2.2. Несистематичний (специфічний) 

3. За можливістю передбачення 3.1. Прогнозовані 
3.2. Непрогнозовані 

4. За характером 4.1. Динамічні 
4.2. Статичні 

5. За тривалістю дії 
5.1. Короткострокові 
5.2. Середньострокові 
5.3. Довгострокові 

6. За ступенем впливу на фінансово–
господарський стан підприємства 

6.1. Мінімальні 
6.2. Незначні 
6.3. Помірні 
6.4. Критичні 
6.5. Катастрофічні 

7. За можливістю страхування 7.1. Такий, що можливо застрахувати 
7.2. Такий, що неможливо застрахувати 

8. За масштабами впливу 

8.1. Глобальні 
8.2. Загальнодержавні 
8.3.  Регіональні 
8.4. Галузеві  
8.5. Місцеві 

9. За рівнем потенційних втрат 

9.1. Мінімальні 
9.2. Підвищені 
9.3. Критичні  
9.4. Катастрофічні 

10. За часом виникнення 
10.1. Ретроспективні 
10.2. Поточні  
10.3. Майбутні 

11. За фактом реалізації 11. 1. Реалізовані  
11.2. Нереалізовані 

12. За сферою виникнення 12.1. Зовнішні 
12.2. Внутрішні 

13. 
 За типом виникнення  

13.1. Раціональні 
13.2. Нераціональні 
13.3. Авантюрні 

14. За методами мінімізації або уникнення  
14.1. Лімітовані 
14.2. Диверсифіковані 
14.3. Застраховані 

15. За об’єктом виникнення 
18.1. Ризик окремих господарських операцій 
18.2. Ризик різних видів господарської діяльності 
18.3. Ризик загальної господарської діяльності 

16. За природою ризику 
19.1. Господарські (пов’язані з діяльністю людини) 
19.2. Природні (спричинені діями природних факторів 
та форс–мажорних обставин) 

*Примітка. Таблиця 1.1 складена автором на підставі систематизації літературних джерел 
[12; 21; 28; 30; 55; 68; 85] 
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Рис. 1.1. Структура середовища ризик–орієнтованого управління підприємством 

(сформовано автором) 
 
В. М. Гранатуров вважає, що “управління ризиком – це сукупність методів, 

прийомів і заходів, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання 
ризикових подій і вживати заходів до виключення або зниження негативних 
наслідків настання таких подій” [54, с. 29]. 

Л.Н. Тепман зазначає, що “ризик–менеджмент представляє систему оцінки 
ризику, управління ризиком і економічними (фінансовими) відносинами, що 
виникають в процесі цього управління, і включає стратегію і тактику 
управлінських дій” [172, с. 388].  

В той же час В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний та О. Д. Шарапов 
притримуються точки зору, заснованої на “неокласичній” теорії, зазначаючи, що 
“управління ризиком покликане забезпечити оптимальне для підприємства 
співвідношення прибутку (приросту ринкової вартості) та ризику, його 

Мета системи ризик – менеджменту 
Забезпечення максимально можливої стійкості підприємства та його 
адаптивності в умовах невизначеності, конфліктності та мінливості 

середовища 

Суб’єкт системи ризик – 
менеджменту: 

Керівники підприємства 
та функціональних 

підрозділів, фахівці з 
ризик– менеджменту, 

спеціалісти, які 
приймають рішення 

Об’єкт системи ризик 
– менеджменту: 

Джерела та чинники 
ризику, які можуть мати 

негативний вплив на 
діяльність 

підприємства, а також 
виявлені небезпеки та 

загрози 

Принципи системи ризик - 
менеджменту 

Методи, способи, інструменти 
системи ризик - менеджменту 

Функціональні напрями системи ризик – менеджменту: 
планово – попереджувальні, аналітичні, оціночні, 

операційні та контролюючі роботи 

Предмет системи ризик – менеджменту: 
предмет взаємодії суб’єкта та об’єкта управління, тобто 
рівень допустимого ризику та ефективності економічної 

діяльності в межах окремих напрямів діяльності та 
підприємства загалом 
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прийнятний (допустимий) рівень” [28, с. 119]. В.В. Вітлінський та Г.І. 
Великоіваненко акцентують увагу на необхідності використовувати в 
управлінській діяльності різноманітних підходів, процесів, заходів, які 
дозволяють певною мірою (наскільки це можливо) прогнозувати можливість 
настання ризикових подій і домагатися зниження ступеня ризику до допустимих 
меж [29].  

Л. І. Донець зазначає, що “ризик–менеджмент є специфічною галуззю 
менеджменту, яка потребує знань предметної діяльності фірми, страхової 
компанії, аналізу господарської діяльності підприємства, математичних методів 
оптимізації економічних завдань” [70].  

А. О. Старостіна та В. А. Кравченко дають визначення: ризик–менеджменту 
як “управління організацією в цілому або окремими її підрозділами з урахуванням 
факторів ризику (тобто випадкових подій, що впливають на організацію) на 
основі особливої процедури їх виявлення й оцінки, а також вибору і використання 
методів нейтралізації наслідків цих подій, обміну інформацією про ризики і 
контролю результатів застосування цих методів” [212, с. 10]. Структурні 
компоненти системи управління ризиками  представлено на рис. 1.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рис. 1.2. Компоненти системи управління ризиками  
(сформовано автором) 

Принципи управління ризиками 

Командність Інформативність Прогнозованість Інтеграція 

Документування Функції управління ризиками 

Планування Ідентифікація Оцінка Обробка 

Документування Контроль 

Методи управління ризиками 

Прогнозування Творчі методи Аналіз 

Отримання інформації Оцінки 



31 
 

 
 

Огляд наукових праць з проблем управління ризиками дозволяє виділити 
найпоширеніші трактування зазначеного терміну:  

– спеціальна сфера діяльності підприємства;  
– багатоступеневий процес, який включає розробку загальної філософії 

управління ризиками підприємства, їх виявлення, аналіз, оцінку, мета якого 
зменшення та нейтралізація негативних наслідків;  

– розробка та реалізація різноманітних методів, рекомендацій, заходів, що 
дозволяють спрогнозувати появу ризику та зменшити його ступінь;  

– мистецтво та наука про забезпечення умов успішного функціонування 
будь–якої виробничо–господарської одиниці в умовах ризику (у широкому 
розумінні); процес розробки та впровадження програми зменшення будь–яких 
випадкових втрат (програми управління ризиками на рівні підприємства), що 
охоплює дві стадії: попередню (вивчення всієї, необхідної для складання 
програми управління ризиками, інформації та прийняття певних рішень) й 
основну (розробка визначеної програми управління певними видами ризиків);  

– зміни діяльності підприємства, його середовища та (або) цілей таким 
чином, щоб змінити загальну схильність до ризику − від ризиків–негативів до 
ризиків–позитивів [55; 207].  

Порівняльну характеристику старої та нової парадигми ризик–менеджменту 
подано у таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 

Порівняльна характеристика старої та нової парадигми 
ризик – менеджменту* 

Ознаки парадигм Парадигми ризик–менеджменту 
Стара (традиційна) Нова 

За ступенем впливу на ризик Фрагментований, несистемний 
характер управління ризиками 

Інтегрований, об’єднаний підхід 
до управління ризиками 

За часом впливу на ризик Епізодичний ризик–менеджмент Безперервний ризик–менеджмент 
За масштабом впливу на ризик Обмежений ризик–менеджмент Розширений ризик–менеджмент 

За ступенем стимулювання Пасивний тип ризик–
менеджменту 

Активний тип ризик–
менеджменту 

За стратегічними цілями 
Збереження вартості компанії за 

рахунок компенсації 
економічних витрат 

Збільшення вартості компанії за 
рахунок прийняття ризиків 

За виконуваними функціями Нерозвинена організаційна 
структура ризик–менеджменту 

Розширена та удосконалена 
організаційна структура ризик–

менеджменту 

За ступенем впливу на ризик Фрагментований, несистемний 
характер управління ризиками 

Інтегрований, об’єднаний підхід 
до управління ризиками 

* Примітка. Табл. 1.2. складена на підставі джерел [154; 207; 212] 
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Вважаємо найбільш змістовним узагальнене трактування категорії “ризик–
менеджменту”, як комплексу управлінських дій, економічних відносин та заходів 
впливу на процеси і явища в умовах невизначеності, що має системний та 
комплексний характер, спрямованих на забезпечення найбільш сприятливих умов 
функціонування та отримання бажаного результату, шляхом своєчасного 
виявлення, оцінки та мінімізації прояву негативних наслідків непередбачуваних 
подій. 

Світова практика накопичила достатній досвід розробки та впровадження 
стандартів управління ризиком. Перший національний стандарт “AS / NZS 4360 – 
Управління ризиком” був запроваджений у 1995 р. Організацією “Стандарти 
Австралії / Стандарти Нової Зеландії”, у 1997 р. було розроблено канадський 
національний стандарт “Настанова при прийнятті рішень з управління ризиками”, 
у 2001 р. відповідний документ розроблено в Японії, у 2004 р. – в Австрії [76].  

Перелік міжнародних стандартів та рекомендації з управління ризиками 
подано у таблиці 1.3 

Таблиця 1.3 
Міжнародні стандарти та рекомендації з управління ризиками* 

№ 
з/п Назва 

Дата 
останньої 
редакції 

Характеристика 

1 
FERMA 

RMS 
 

2002 

Стандарт управління ризиками розроблений за участі Інституту ризик 
менеджменту (IRM), Асоціації ризик– менеджменту та страхування 
(AIRMIC) і Національного форуму Великобританії з питань ризик–
менеджменту в громадському секторі (ALARM) 

2 COSO  
HERM 2004 

Інтегрована модель управління ризиками організацій, розроблена 
Комітетом спонсорських організацій (COSO), в складі якого були 
представники США, Канади, а також приватної аудиторської компанії 
Pricewaterhause Coopers 

3 ISO/IEC 2009 Стандарт “Управління ризиками. Методики оцінювання ризиків”, 
розроблений Міжнародною організацією зі  стандартизації 

* Примітка. Табл. 1.3.складена на підставі джерел [210; 246; 247] 

 

Крім того, свій внесок у стандартизацію ризик–менеджменту внесли асоціації 

відповідних фахівців та галузеві спілки: “Стандарт ризик–менеджменту”, 

розроблений Інститутом ризик–менеджменту (IRM) та Асоціацією страхових і 

ризик–менеджерів (AIRMIC) (2002р.), Регламент управління ризиком (A Risk 

Management Standard (FERMA), запроваджений Федерацією європейський 

асоціацій ризик–менеджерів), Стандарти COSO “Інтегровані системи управління 
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ризиком на підприємствах”, введений Комітетом спонсорських організацій 

Комісії Тредвея, США (2004 р.) [76; 210; 248].  

Основні національні стандарти та рекомендації з управління ризиками 
представлено у таблиці 1.4. Загальна характеристика та порівняння підходів 
управління ризиками згідно міжнародних стандартів  (ISO 31010:2009, FERMA 
RMS,  AS/NZS 4360:2004, Internal Control – Integrated Framework (COSO) наведена 
у Додатках В.1 – В.2, Г.1 – Г.2. 

Таблиця. 1.4 

Основні національні стандарти та рекомендації з управління ризиками* 

№ 
з/п Назва 

Дата 
останньої 
редакції 

Країна 
розробник Характеристика 

1 AS/NZS 4360 2004 р. Австралія та 
Нова Зеландія 

Стандарт “Ризик–менеджмент” 

2 CSA Q 850 1997 р. Канада Рекомендації з прийняття рішень в 
умовах ризику 

3 JIS Q 2001 2001 р. Японія Рекомендації з розробки та імплементації 
системи ризик– менеджменту 

4 ГОСТ Р51897 2002 р. Росія Менеджмент ризику. Терміни та 
визначення 

5 BS 31100 2008 р. Велика 
Британія 

Збірка практик з ризик–менеджменту 

6 ONR 49000 2010 р. Австрія Управління ризиками 
* Примітка. Табл. 1.4.складена на підставі джерел [210; 248; 247] 

 

Досвід використання цих стандартів організаціями різних країн та галузевої 
приналежності дозволяє стверджувати, що стандартизація нормативно–
методичного забезпечення ризик–менеджменту підвищує його дієвість та 
спрощує використання на рівні окремого суб’єкта господарювання [76]. 

Етапи становлення сучасного ризик-менеджменту подано у Додатку Д. 
Введення принципів ризик–менеджменту сприятиме рівню зниження 

соціального і матеріального ризику від небезпек різного виду. На теперішній час 
управління ризиками полягає у детальному аналізі умов для прийняття 
відповідних ефективних управлінських рішень, а необхідність ризик–
менеджменту зумовлена інтегруванням його в повсякденну діяльність будь–якого 
підприємства.  



34 
 

 
 

Управління ризиками – це логічний та систематичний процес, який можна 
застосовувати для вибору шляху подальшого вдосконалення діяльності та 
підвищення ефективності бізнес–процесів підприємства, що призводить до 
забезпечення гарантованої результативності його господарської діяльності [132]. 

Інформаційно–логічна модель управління ризиком в системі управління 
підприємством наведена у Додатку Е. 

Отже, управління ризиками – це процес, який пов’язаний з ідентифікацією, 
аналізом ризиків та прийняттям відповідних рішень, які мають на меті 
максимізувати позитивні наслідки і мінімізувати негативні у разі настання 
ризикових подій. Обов’язкова умова ефективної системи ризик–менеджменту – 
дотримання певних принципів, основними з яких є: усвідомлення прийняття 
ризиків; особиста відповідальність кожного учасника ризик–менеджменту; 
колегіальність і демократизм у групі спеціалістів, які займаються проблемами 
ризику; коректне формулювання мети управління ризиками та можливість впливу 
на ті характеристики ризиків, які сприяють досягненню мети; об’єктивність, 
достовірність, повнота й надійність інформації; охоплення управління ризиком 
усіх горизонтальних і вертикальних ієрархічних рівнів підприємства; органічний 
зв’язок усіх управлінських елементів підприємницького ризику (системний 
підхід); незалежність управління окремими ризиками; зіставленість рівня ризиків, 
що приймаються, із рівнем дохідності підприємства та його фінансовими 
можливостями; мінімізація спектра можливих ризиків і ступінь їх впливу; швидка 
реакція суб’єкта господарювання на внутрішні та зовнішні зміни, які виражаються 
в реалізації ризику; урахування фактору часу в управлінні ризиками; мінімізація 
витрат на організацію й здійснення ризик–менеджменту; інноваційний підхід до 
управління ризиками [53].  

 Підсумовуючи позиції представлених вище вчених щодо поняття ризик – 
менеджменту та беручи до уваги головні положення теорії управління, 
пропонуємо розглядати управління ризиком як процес впливу на підприємство, 
який гарантує охоплення максимально широкого діапазону можливих ризиків і 
використання всіх методів впливу на них в процесі прийняття управлінських 
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рішень, та зведення ступню впливу виявлених ризиків до мінімальних або 
прийнятних меж.   

Систематизована порівняльна характеристика основних теоретичних 
концепцій управління ризиками діяльності підприємства наведено у табл. 1.5.  

Таблиця 1.5 

Порівняльна характеристика основних теоретичних концепцій  
управління ризиками підприємств* 

Назва концепції 
Основні 

характеристики 
Інтуїтивна Фрагментарна Комплексна 

Мета 
управління 

Уникнення ризиків Захист від негативного 
впливу ризиків 

Використання висхідних 
можливостей створюваних 

невизначеністю 
Ризики, що 
підлягають розгляду 

Мінімальна 
кількість ризиків 

Обмежена кількість 
ризиків 

Всі ризики підприємства 

Підхід до 
управління 

Хаотичний (розгляд 
окремих ризиків) 

Дезінтегрований підхід 
(окремий розгляд ризиків) 

Комплексний підхід 
(портфель ризиків фірми) 

Аспекти 
управління 

Фінансові наслідки Фінансові наслідки Стратегічні можливості та 
наслідки, що проходять 
через всі функції фірми 

Процес 
управління 

Орієнтований на 
захист 

Орієнтований на продукт Орієнтований на процес 
ідентифікації 

характеристики ризику 
Характер взаємодії Реактивний Реактивний Проактивний 
Результат 
управління 

Повне або часткове 
уникнення ризику 

Зниження волатильності 
прибутку, виручки, 

грошових потоків або 
вартості фірми 

Зростання вартості фірми в 
коротко– і довгостроковій 

перспективі. 

Вплив на діяльність 
фірми 

Мінімальний вплив Обмежений вплив на 
стратегії фірми 

Підтримка стратегічного і 
бізнес–планування 

Основні методи 
управління 

Відмова / 
страхування 

Страхування Використання переваг 
високої волатильності 

* Примітка. Табл. 1.5.складена на підставі джерел [210; 246; 247] 

 
Досвід підприємств, в практику діяльності яких впроваджено систему ризик–

менеджменту, свідчить про те, для впровадження ризик–менеджменту в 
повсякденне життя обов’язково має бути його формалізована схема. Елементами 
такої схеми є: політика ризик–менеджменту; розподіл посадових обов’язків  
працівників і визначення ресурсів для реалізації ризик–менеджменту; реалізація 
управління ризиками, що передбачає формалізацію процесу виявлення факторів 
ризику, оцінювання ризику з врахуванням негативних і позитивних наслідків його 
настання та основних аспектів процесу впливу на ризики; перевірка процедури 
ризик–менеджменту і підготовка звітності. 
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Узагальнюючи думку науковців щодо складових системи ризик–
менеджменту підприємства, вважаємо, що процес управління ризиком 
складається з таких головних етапів: визначення мети ризикових подій (цілі 
ризику) та ризикованого вкладання капіталу; діагностика проблеми; виявлення 
можливих ризиків; аналіз ризиків; визначення методів впливу на ризик; вибір 
оптимального методу впливу за умов оцінки порівняльної ефективності; розробка 
і прийняття управлінських рішень; безпосередній вплив на процеси ризиків; 
контроль за процесом управління та коригування результатів (рис. 1.3).  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.3. Система ризик – менеджменту підприємства (сформовано автором) 

Організація і обробка 
загальної політики 

ризик- менеджменту 

Формування культури і розробка концепції  ризик - менеджменту 

Вибір організаційної структури управління ризиками 

Розробка внутрішньої документації з ризик - менеджменту 

Ідентифікація  
ризиків 

Розробка програми зі збору інформації та діагностики ризиків 

Визначення ризиків, що присутні в діяльності підприємства 

Оцінка ризиків та 
результатів їх впливу 

на діяльність 
підприємства 

Оцінка і пріоритетизація ризиків 

Визначення толерантності до ризиків 

Формування карти ризиків 

Розробка методики 
ризик - менеджменту 

Визначення способів та інструментів зниження ризику 

Підготовка програми управління ризиками 

Апробація сформованої програми та її коректування 

Створення форм звітності з ризик - менеджменту 

Формування системи 
моніторингу та 

контролю 

Проведення моніторингу програми ризик - менеджменту 

Оцінка ефективності управління ризиками 
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Першим етапом ризик–менеджменту є оцінка господарської ситуації, що 
передбачає визначення мети діяльності, яка здійснюється в умовах ризику. 
Завдання і мета повинні бути чітко визначеними, точними, реальними та повинні 
співставлятися з величиною ризику та капіталом підприємства. При цьому, мета 
управління ризиком – це результат, який необхідно отримати (прибуток, дохід або 
інші завдання).  

На другому етапі здійснюється діагностика зазначеної проблеми, 
відбувається збір інформації про структуру та властивості об’єкту, визначаються 
стратегічні й тактичні цілі, аналізується стан та перспективи розвитку 
підприємства. Для можливості правильного визначення можливих факторів та 
чинників ризику здійснюється збір та обробка інформації за всіма видами 
діяльності підприємства, відбувається оцінка ймовірності настання ризикових 
подій, визначається зона підвищеного ризику та ступінь впливу ризику. 

Для процесу формування портфелю ризиків необхідним є залучення 
кваліфікованих працівників, які мають знання у сфері економічних, 
технологічних, технічних та організаційних процесів підприємства та можуть 
визначити ризики, настання яких є найбільш ймовірним та небезпечним. Процес 
визначення ризику може здійснюватися з використанням комплексу формальних і 
неформальних підходів, методів, які засновані на використанні суб’єктивної чи 
об’єктивної інформації, якої має бути достатньою для прийняття ефективних 
рішень на наступних етапах ризик–менеджменту.  

Аналіз ризиків є одним із найважливіших етапів управління ризиками, які 
мають на меті одержати необхідну інформацію про структуру та властивості 
об'єкту, виявлення основних видів ризику, які мають на нього влив. Виявлення 
ризику на на перших стадіях його виникнення дає можливість попередити його 
негативний вплив ризику або уникнути його. Якщо це не відбудеться, тоді 
необхідно приймати рішення і виявляти його наслідки.  

Оцінювання − кількісний опис виявлених ризиків, у процесі якого 
визначаються його характеристики (імовірність настання несприятливих подій та 
розмір можливих втрат та збитків). Крім зазначеного визначається план розвитку 
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несприятливих подій та побудова функції розподілу вірогідності отримання 
збитків для різних видів ризиків. 

Виявлення та оцінювання ризиків взаємно пов'язані між собою: аналіз може 
відбуватись у двох протилежних напрямках — від оцінки до виявлення і навпаки. 
У першому випадку збитки є зафіксованими, тому необхідно виявити причини їх 
настання. У другому випадку, який можна розглядати як превентивне управління 
ризиком, на основі аналізу системи виявляються можливі ризики та наслідки їх 
дій [207].  

Якісна оцінка ризиків – це процес представлення якісного аналізу 
ідентифікації ризиків і визначення тих із них, що вимагають швидкого 
реагування, яка визначає ступінь важливості ризику й вибирає спосіб реагування. 
Кількісна оцінка ризиків установлює ймовірність виникнення ризиків і вплив їх 
наслідків на діяльність підприємства, що дає можливість правильно ухвалювати 
рішення й уникати невизначеностей. Кількісна оцінка ризиків сприяє визначенню: 
імовірності досягнення кінцевої мети та ступеня впливу ризику на діяльність й 
обсяги непередбачених втрат [33]. 

Важливу роль у системі управління ризиком відіграє правильний вибір 
заходів попередження і мінімізації ризику, які визначають її ефективність. Вибір 
інструментарію впливу на ступінь господарських ризиків є важливим етапом 
процесу управління. Управління ризиками забезпечується наявністю дієвих 
методів, що найчастіше потребують комбінованого їх застосування. Так, можна 
виділити наступні найпоширеніші методи управління ризиками: уникнення 
ризиків або цілковита відмова від них; прийняття ризиків на себе; запобігання 
збиткам; зменшення розміру збитків; страхування; самострахування; передача 
ризиків [230, с. 29–31] (табл. 1.6).  

Погляди зарубіжних та вітчизняних науковців на заходи попередження та 
мінімізації ризику наведено у Додатку Ж. 

Узагальнюючи наведені підходи, вважаємо, що до основних ефективних 
напрямків регулювання ступеня ризику належать: уникнення, вирівнювання, 
збереження, зменшення та передача ризику, які не виключають один одного, а 
отже їх можна використовувати одночасно.  
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Таблиця 1.6 
Загальна характеристика інструментарію  

управління ризиками підприємства* 
№ Метод управління 

ризиками 
Сутність (характеристика)  

методу 
1 Метод уникнення 

ризиків або відмови 
від них 

Використання зазначеного методу може наприклад передбачати 
цілковите припинення виду діяльності, у якому існує ймовірність 
виникнення такого ризику та переорієнтація на інший вид діяльності, де 
такий ризик не проявляється. Головною метою за цим методом є не 
отримання прибутку, а саме уникнення ризику.  

2 Метод прийняття 
ризику на себе або 
утримування ризику 

Метод передбачає покриття збитків, отриманих внаслідок настання 
ризикової ситуації, частіш за все невисоких і цілком прийнятних, за 
рахунок акумуляції власних фінансових ресурсів. 

3 Метод запобігання 
збиткам. 

Метод передбачає проведення комплексу заходів, спрямованих на 
зниження ймовірності їх настання, при цьому розмір можливого збитку 
має бути незначним, в іншому випадку доцільно застосовувати метод 
уникнення ризику, мова про який йшла раніше. 

4 Метод зменшення 
розміру збитків. 

У разі неможливості запобігти ризику та негативному прояву його дії 
доцільно застосовувати метод зменшення розміру збитків, зміст якого 
полягає у проведенні заходів, спрямованих на зниження розміру 
можливого збитку. 

5 Страхування Один з найчастіше використовуваних методів управління ризиками, зміст 
якого полягає у зменшенні участі підприємства у відшкодуванні збитку за 
рахунок передачі відповідальності страховій компанії. При цьому 
обов’язково повинна виконуватись одна з двох умов: або невисокою 
повинна бути ймовірність реалізації ризику тобто появи збитку (розмір 
можливого збитку при цьому має бути значним), або навпаки. 

6 Самострахування Зміст методу управління ризиками – створення власних страхових 
фондів, призначених для покриття збитків, на зразок фондів страхових і 
перестрахувальних компаній. Самострахування відрізняється від методу 
прийняття ризиків на себе тим, що підприємство має справу з великою 
кількістю однорідних ризиків. З метою точного прогнозування розміру 
збитків, метод самострахування передбачає можливість концентрації 
великої кількості однорідних ризиків. Однак, на відміну від страхування, 
страхові резерви створюють усередині одного суб’єкта господарювання 
(зазвичай це промислова чи промислово–фінансова група). 

7 Методи передачі 
ризику – відмінні від 
страхування 

До цієї групи методів управління ризиками входять хеджування, оренда, 
поручительство. 

* Примітка. Табл. 1.6.складена на підставі джерел [21; 60; 70] 

 
Процес уникнення ризику охоплює заходи, спрямовані на недопущення 

ризикованих ситуацій. Превентивні заходи уникнення ризику поділяються на дві 
групи: універсальні та спеціальні. 

До універсальних належать такі, що характерні для різних видів ризику і за 
суттю мають однаковий характер впливу: розробка нормативно–регламентуючих 
документів, забезпечення дотримання трудової, виробничої та технологічної 
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дисципліни тощо. Спеціальні превентивні заходи спрямовані на недопущення 
окремих видів підприємницького ризику, пов’язаного з можливим зростанням 
цін, зміною курсу валют або падінням ділової активності. Прикладом 
превентивних заходів, спрямованих на уникнення ризику, є удосконалення 
управління і процесу виробництва та бізнес–планування [207].  

Вирівнювання ризику – процес нейтралізації негативного впливу здійснення 
ризикових операцій шляхом паралельного проведення аналогічних операцій з 
позитивним результатом або розподілу втрат серед суб’єктів, причетних до 
господарського ризику. Метод потребує незначних витрат, є невід’ємним 
складовим елементом підприємницьких дій, свідченням високої економічної 
культури працівників [207]. Залежно від вибору методів вирівнювання ризику 
розрізняють такі його види:  

- вирівнювання ризику у просторі (розподіляння можливих втрат за 
окремими структурними підрозділами, або контрагентами підприємства, 
наприклад замовником і підрядником, продавцем і покупцем та інші);  

- вирівнювання ризику у часі (віднесення здійснення певних однорідних 
господарських операцій до однієї і тієї ж дати);  

- диверсифікація (зменшення ризику шляхом його об'єднання за декількома 
активами).  

Лімітування − система обмежень, як зверху, так і знизу, що сприяють 
зменшенню ступеня ризику. У підприємницькій діяльності найчастіше 
лімітування застосовується при продажу товарів у кредит, наданні позик, 
визначенні сум капіталів тощо [207].  

До методів передачі ризику третім особам при збереженні існуючого рівня 
ризику відносяться страхування, хеджування, фінансові гарантії, доручення та 
інші [154]. Згідно договору про страхування, страховик (страхова компанія) за 
певну винагороду (страхову премію) зобов’язується частково або повністю 
відшкодувати страхувальнику збитки, тобто страхову суму. Зазначена сума 
відшкодовує збитки, яких зазнав особисто він і його майно внаслідок настання  
непередбачених ситуацій. Страхування – це комплекс економічних відносин між 
учасниками, спрямованих на формування за рахунок грошових внесків цільового 
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страхового фонду та використання останнього на відшкодування збитку та 
виплату страхових сум [207].  

Одним із можливих способів страхування майна є хеджування – це заходи, 
які дають можливість виключити або обмежити вплив ризиків фінансових 
операцій через несприятливі зміни курсу валют, цін на товари, відсоткових ставок 
і таке інше у майбутньому (ф’ючерсні та форвардні операції, опціони тощо) [207].  

Зменшення розміру можливого збитку, або настання непередбачених 
обставин, означає зниження ризику. Частіше для цього використовують  
попереджувальні організаційно–технічні процедури, до яких відносяться способи 
посилення безпеки на підприємстві, встановлення протипожежних пристроїв, 
встановлення системи контролю, здійснення навчання для працівників щодо 
правил поводження в надзвичайних ситуаціях.  

Актуальним є сьогодні створення ЗМВП (ЗРД), самострахування, отримання 
кредитів, державних дотацій і позик для компенсування збитків та відновлення 
бізнес–процесів і компенсації збитків підприємства для збереження певного рівня 
ризику. Створення забезпечень та резервів дає можливість знизити негативні 
наслідки настання ризикових подій. За своєю суттю резервування є 
децентралізованою формою створення резервних (страхових) фондів ЗМВП (ЗРД) 
безпосередньо суб’єктом господарювання, яке може здійснюватись у 
натуральному вигляді (створення страхових запасів сировини і матеріалів) і у 
вартісному (на банківських рахунках) [207].  

Від достовірності та точності інформації залежить успіх діяльності 
підприємства. Створення системи управління дозволяє здійснювати контроль за 
ризиками, які можуть змінюватися протягом всіх стадій ведення діяльності 
підприємством. Сучасна облікова система не забезпечує процес моніторингу та 
управління ризиками що призводить до необхідності розвитку аналітичної 
системи бухгалтерського обліку, яка повинна  забезпечити  необхідною 
інформацією усі рівні управління. 

Підтримуєму думку Л.В. Гнилицької, яка вважає, що обґрунтування ролі 
бухгалтерського обліку як інструменту управління ризиками підприємницької 
діяльності потребує виконання таких взаємопов’язаних завдань: 
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— визнання ризику (фактів господарської діяльності, пов’язаних із ризиком) 
у системі бухгалтерського обліку; 

— оцінка ймовірності втрати економічних вигід підприємством під впливом 
ризику; 

— відображення інформації про ризики на рахунках бухгалтерського обліку 
та у звітності підприємства [39]. 

За способом виконання та, виходячи із функцій підприємницького ризику, 
виділяють такі групи методів його зниження: 

1) технічні методи – впровадження та використання різноманітних технічних 
заходів; 

2) правові методи – страхування, застава, неустойка (штраф, пеня), гарантія, 
завдаток тощо; 

3) організаційно – економічні методи – комплекс заходів, які спрямовані на 
попередження втрат від ризику у разі його виникнення, а також на компенсацію у 
разі виникнення втрат [39]. 

Заходи впливу на рівень ризиків за часом здійснення класифікують на такі, 
які:   

− відбуваються перед несприятливою подією; 
− які плануються та здійснюються завчасно (страхування, самострахування, 

диверсифікація, попереджувальні організаційно–технічні, юридичні заходи тощо); 
− настають після несприятливої події (позики, кредити, дотації тощо).  
Завершенням процесу ризик–менеджменту є контроль та коригування 

результатів обраної стратегії підприємства з врахуванням оновленої інформації. 
Суть контролю в отриманні інформації щодо реальних та прогнозованих збитків 
та застосованих прийомів на зменшення їх негативного впливу. Контроль дає 
можливість передбачити події, які впливають на ступінь і передачу ризику, 
спостерігати ефективність роботи системи безпеки та перегляд інформації заходів 
управління ризиками.  

У сучасних умовах реалізація процесу управління ризиком (архітектури 
ризику)  –  це не стільки розробка заходів протидії факторам ризику, скільки зміна 
управлінської парадигми, зміст якої полягає у тому, як підприємство: організовує 
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власну систему управління; здійснює розподіл відповідальності за досягнення 
стратегічних цілей на всіх рівнях менеджменту між усіма учасниками; спирається 
на ризик–менеджмент як основу конкурентної переваги [60, с. 189]. 

Пропонується методичний підхід до створення підсистеми ризик–
менеджменту управління підприємством, що включає наступні етапи (рис. 1.4): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – процедури ідентифікації та первинного визнання ризику; 
2 – процедури впливу на ризик та контролю вчинених дій; 

Рис. 1.4. Етапи реалізації ризик – менеджменту  
(сформовано автором) 
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Етап 1. Формування мети і завдання щодо використання методів аналізу та 
прогнозування економічної кон’юнктури, виявлення можливостей підприємства в 
рамках поточної стратегії. 

Етап 2. Ідентифікація ризиків, здійснення моніторингу зовнішнього і 
внутрішнього середовища (ідентифікація ризиків розпочинається зі сканування 
(розпізнавання) змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі підприємства, 
переходячи до розкриття всіх елементів невизначеності (ризиків), 
використовуючи моніторинг майбутніх змін з певним ступенем ризику). 

Етап 3. Оцінювання рівня ризику із залученням методів якісного і кількісного 
аналізу на основі наявної довідкової, методичної та фактичної інформації. 

Етап 4. Складання стратегічного плану заходів, спрямованих на зниження 
економічних втрат і пом’якшення дії факторів ризику (розроблення управлінських 
дій (антиризикових заходів) – нейтралізація повністю або частково впливу ризику, 
прийняття ризику, передача частини або всього ризику третім особам).  

Етап 5. Поточний контроль виконання плану антиризикових заходів щодо 
усунення негативних економічних наслідків виявлених ризиків (внесення 
необхідних корективів в управління ризиком у разі виявлення відхилень від 
прогнозних показників). 

Етап 6. Заключний контроль і моніторинг результатів антиризикових впливів 
(підсумки зниження втрат в результаті прийняття антиризикових заходів) [211]. 

Запропоновані етапи інформаційно–логічної моделі забезпечать виконання 
основних завдань управління ризиками, які пов’язані з формалізованою обробкою 
даних, спрямованих на підвищення ефективності функціонування системи ризик–
менеджменту підприємства.  

Проведене дослідження сучасних підходів до управління ризиками дають 
змогу сформулювати наступні висновки: здатність ефективно впливати на ризики 
дає підприємству можливість успішно здійснювати господарську діяльність та 
досягти фінансової стабільності і конкурентоспроможності. Ризик – менеджмент є 
діючим механізмом у функціонуванні підприємства, який визначається  як 
сукупність управлінських дій інтегрованого характеру, які спрямовані на 
виявлення, аналіз і зменшення негативного впливу ризиків.  
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Ризик–менеджмент призначений для забезпечення найбільш сприятливих 
умов функціонування підприємства та одержання ефективного результату, 
здійснення якого реалізується шляхом своєчасного виявлення, оцінки та 
нейтралізації прояву несприятливих та непередбачуваних подій. Для розробки  
основних етапів формування системи ризик–менеджменту на підприємстві 
визначається мета ризикових подій, діагностика проблем, аналіз ризику, ризик–
позиція підприємства на основі результату оцінки, впровадження програми дій 
щодо зменшення ступеня ризику, контроль та коригування процесу управління 
ризиками.  

Отже, дослідженням встановлено напрями впливу на ступінь ризиків: 
уникнення, збереження, зменшення, вирівнювання та передача ризику, вибір яких 
доцільно здійснювати з використанням таких критеріїв, як універсальність, 
результативність, незалежність успіху операцій від зовнішніх факторів, простота 
механізму реалізації.  

 
1.2. Облікова ідентифікація ризиків діяльності як елемент забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства 
 
Забезпечення стійкого економічного розвитку підприємства та захисту 

фінансових інтересів можливо за умови вчасної ідентифікації внутрішніх та 
зовнішніх ризиків та здійснення відповідних заходів щодо їх усунення або 
зменшення негативного впливу. Досвід розвинених держав свідчить, що 
нехтування підприємницькими ризиками при формуванні основної стратегії 
підприємства та прийняття ефективних управлінських рішень стримує розвиток 
суспільства, науково–технічного прогресу, економічної системи країни. Тому, 
важливим є здатність правильно і своєчасно виявляти підприємницькі ризики і 
приймати відповідні рішення в умовах встановленої підприємством політики 
ризик–менеджменту. 

Проблемам управління ризиком присвячені наукові праці таких відомих 
зарубіжних науковців, таких як: Т. Бачкаї, Д. Мессен, Д. Міко (Bacskai, Messen, & 
Miko, 1979), Р. Каплан (Kaplan, 2005) [93], Д. Парментер (Parmenter, 2007), а 
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також вітчизняних фахівців, таких як: І. А. Бланк [9], О. П. Бойко [12], 
С. В. Волосович [34], В. М. Гранатурова [54–55], Ю. В. Границя [8], 
А. А. Мазаракі, М. Ф. Сафонова, О. В. Сметанко [208], О. Л. Устенко, 
А. С. Шапкін. 

Ризик є частиною діяльності підприємства, який здійснює значний вплив на 
конкурентоспроможність підприємства. Для визначення основних факторів та 
функцій ризику необхідно розробити систему управління підприємницькими 
ризиками для досягнення  певного рівня конкурентоспроможності підприємства.  

Безліч факторів впливають на виникнення ризиків на підприємстві, до складу 
яких належать фактори, які викликають невизначеність результатів здійснення 
господарської діяльності. Юридичний підхід визначення поняття “ризик” 
передбачає насамперед затвердження цього терміну за міжнародними або 
національними нормативно–правовими актами. Згідно зі Стандартами управління 
ризиками Міжнародної організації зі стандартизації Австралії та Нової Зеландії 
(AS/NZS 4360/1995, AS/NZS 4360/2004, ISO 31000/2009, ISO/IEC 51:1999, 
ISO/IEC 73:2002, ISO/IEC 73:2009), ризик – це поєднання можливості виникнення 
збитків і тяжкості цієї шкоди (ISO/IEC 51:1999); поєднання ймовірності події та її 
наслідків (ISO/IEC 73:2002); ймовірність впливу випадкової події на цілі (AS/NZS 
4360:2004); вплив невизначеності на цілі (ISO/IEC 73:2009) [248]. 

У сучасній економічній літературі існують різні трактування поняття 
“ризик”. Заслуговує на увагу ґрунтовне дослідження різних точок зору  науковців, 
здійснене С. В. Волосович, яке дозволяє згрупувати три основні підходи до 
визначення поняття “ризик” за такими ознаками:  

– визначення ризику через невизначеність; 
– визначення ризику через імовірність; 
– визначення ризику через ототожнення ризику зі збитком чи можливістю 

отримання прибутку [34]. 
Перший підхід підтримує група дослідників, що розглядають ризик через 

невизначеність. Так, А. С. Шапкін вважає, що невизначеність, пов’язана з 
можливістю виникнення в ході реалізації рішення несприятливих ситуацій і 
наслідків, характеризується поняттям “ризик” [222, с.68]. А. А. Мазаракі зазначає, 
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що стратегія мінімізації ризику допускає існування між можливістю  суспільства 
вибрати кращий соціальний порядок та ризиком його реалізації певної сфери 
суспільства суспільного життя, де панує невизначеність [222, с.68]. Отже, 
невизначеність є ситуативною характеристикою, що має форму ризику. 

Другий підхід формує наступна група авторів, що розглядають ризик через 
імовірність. І. А. Бланк розуміє ризик як імовірність виникнення негативних 
наслідків у формі втрати доходу чи капіталу за невизначеності умов здійснення 
фінансово–господарської діяльності підприємства [9]. Основна відмінність ризику 
від невизначеності полягає в наявності не ймовірності, а зацікавленої особи, яка 
перебуває в ситуації неминучого вибору в умовах невизначеності, вважає 
А.  Б. Камінський [222, с.68]. 

Прихильники третього підходу ототожнюють ризик зі збитком чи 
можливістю отримання прибутку. На думку Т. Бачкаї, Д. Мессен, Д. Міко [222, 
с.68]: “Ризик – це не збиток, що виникає при прийнятті рішення, а можливість 
відхилення від мети, для досягнення якої ухвалювалося рішення”. Разом із тим, 
О . Кіпрєєва ризик порівнює з можливістю отримання додаткового прибутку за 
позитивних для підприємця умов. Запропоновані визначення поєднують ризик зі 
збитком, але між цими поняттями не можна ставити знак рівності [96]. Ризик 
передбачає збитки, імовірність яких пов’язана з наявністю невизначеності 
(недостовірністю інформації), а також прибуток, отримати який можливо лише 
завдяки діям, пов’язаним із ризиком, відзначає В. Л. Пластун [183]. 

Ширшим є визначення, де наголошується, що ризик – це потенційна 
ймовірність відхилення від спланованого економічного (фінансового) результату [12]. 

Ризикованою є господарська операція, яка відбувається в умовах ризику, в 
результаті якої є ймовірність недотримання прибутку та зниження фінансового 
результату. Ризик відображається в бухгалтерському обліку як ймовірність 
зменшення бажаного фінансового результату. Класифікація ризиків – це 
розподіляння ризиків на конкретні групи за різними ознаками для досягнення 
мети підприємства. Ризик пов’язаний з досягненням бажаного результату у 
веденні господарської діяльності. Поняття ризику містить наступні складові: 

− економічна природа (виявлення ризику на кожному етапі діяльності 
підприємства); 
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− альтернативність (здійснення вибору з кількох представлених варіантів); 
− невизначеність результату (коливання рівня ризику, що призводить або до 

позитивного, або до негативного впливу ризику на діяльність підприємства); 
− коливання рівня ризику (зміна рівня ризику залежно від періоду дії); 
− постійність (вплив ризику на діяльність підприємства постійний залежно 

від динаміки рівня ризику). 
Міжнародні стандарти управління ризиками регламентують формування 

процесу ризик–менеджменту на підприємстві. Згідно стандарту ISO 31000:2009 
процес ризик–менеджменту складається з 5 етапів: встановлення оточення; оцінка 
(ідентифікація; аналіз; оцінка) ризику; вплив на ризик; комунікація та 
консультування; моніторинг [248].  

Відповідно до вимог стандарту COSO ERM процес складається з 8 етапів, а 
саме: визначення об’єкта управління; ідентифікація ризиків; аналіз ризиків; 
кількісна оцінка; оцінювання; визначення загроз і можливостей; прийняття 
рішень, обробка ризику і оцінка кореляції видів ризику і ступеня впливу на 
портфель; моніторинг [247] (рис. 1.5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1.5. Компоненти управління ризиком за методологією COSO ERM 
(сформовано автором) 

У стандарті FERMA процес ризик–менеджменту складається з 7 етапів: 
визначення об’єкта стратегії управління; оцінка ризику (аналіз, ідентифікація 
джерел, опис, кількісна оцінка, оцінювання); визначення загроз і можливостей; 
прийняття рішень; обробка ризику; оцінка залишкового ризику; моніторинг [210].  
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Для побудови системи управління ризиками може бути використаний будь –
 який   підхід. Однак, ризик–менеджмент повинен  відповідати організаційно–
правовій формі господарювання підприємства, особливостям його діяльності та 
основним завданням. Зазначений процес  необхідно розпочинати із складення 
переліку та опису ризикових ситуацій, які відбуваються на підприємстві, а 
особливе значення надавати процедурам ідентифікації ризиків. Ризики, які не 
пройшли ідентифікацію і які не включені в перелік, становлять небезпеку для 
підприємства та для досягнення його завдань і цілей. 

Ідентифікація ризиків – процес виявлення, дослідження та опис ризиків, які 
можуть вплинути на досягнення цілей підприємства у рамках інтегрованої 
системи ризик–менеджменту, який включає виявлення джерел ризиків, 
дослідження подій, їх причин і можливих наслідків [220]. 

Ідентифікація (лат. identifico) – це процес ототожнення, прирівнювання, 

уподібнення, розпізнавання та кількісна та якісна оцінка небезпеки за можливими 

передбачуваними наслідками [157]. Склад обліково-аналітичного забезпечення 

ідентифікації внутрішніх ризиків підприємства наведено у таблиці 1.7. 

Стандарт ISO 31000:2009 передбачає процес дескрипції ризику, сутність 

якого полягає у визначенні структурованої специфікації ризику, яка зазвичай має 

чотири розділи: джерела, події, причини та наслідки [248]. 

 Специфікація ризиків – це перелік характеристик, функцій та властивостей 

об’єкта, який може бути представлений у вигляді спеціальних таблиць,  матриць, 

формулярів та інших видах. У них зазначені вимоги і критерії, які відповідають 

меті діяльності та завданням підприємства. 

Процес розпізнавання ризиків дає можливість встановлювати кордони та 
межі,  необхідні для управління ризиками. Основним рівнем визначення факторів 
підприємницького ризику є внутрішні, зовнішні фактори  та ступінь впливу  
факторів прямої та непрямої дії. Сутність основних елементів ідентифікації 
ризиків наведено у табл. 1.8. 

 
 
 



Таблиця 1.7 
Склад обліково-аналітичного забезпечення ідентифікації ризиків підприємства* 

Групи 
обліково-аналітичного 

забезпечення 

Склад обліково-аналітичного забезпечення Зміст інформації Ризики діяльності 
підприємства 

1 2 3 4 
1.Правовстановлюючі  
документи  

Статут, ліцензії, свідоцтво про державну реєстрацію, 
довідка про реєстрацію, ліцензії, патенти, торгові 
марки, документи на право власності майна  

Інформація про склад власників підприємства, 
види діяльності, ліцензії та патенти  

Ризики, пов’язані із втратою 
майна, безпекою організації 
бізнесу  

2.Договірна політика  Договори на поставку товарів, зовнішньоекономічні 
контракти, договори на переробку давальницької 
сировини тощо  

Інформація про ефективність договірної 
політики підприємства  

Ризики, пов’язані із 
несвоєчасним виконанням 
домовленостей з 
контрагентами  

3.Матеріали зовнішніх та  
внутрішніх перевірок  

Акти ревізії, акти податкової перевірки, акти перевірки 
незалежного аудиту інші акти перевірок;  
матеріали інвентаризації активів та зобов’язань  

Інформація про типові помилки підприємства 
та можливі штрафні санкції, про стан контролю 
за збереженням майна  

Ризики втрати майна та 
нераціонального 
витрачання коштів на 
оплату штрафів та пені  

4.Облікова політика  
підприємства  
та організація  
бухгалтерського обліку  

Наказ про облікову політику підприємства та 
організацію бухгалтерського обліку, облікові регістри 
щодо списання матеріальних цінностей, нарахування 
амортизації, створення резервів тощо  

Інформація про обрану облікову політику та її 
дотримання, інформація про наявність системи 
контролю за рухом документів  

Ризик недостовірності та 
несвоєчасності облікової 
інформації  

5.Система  
документування 

Графіки документообігу первинних та зведених 
документів та звітності, облікові регістри аналітичного 
обліку (картки, книги, відомості)  

Інформація щодо контролю руху активів на 
території підприємства  

Ризик розкрадання майна та 
зловживань в матеріальній 
сфері  

6.Інформація первинного  
бухгалтерського обліку  

Первинні документи, облікові розрахунки, виробничі 
звіти, матеріальні звіти  

Інформація про своєчасність реєстрації 
господарських операцій, правильність оцінки 
первинних операцій, достовірність 
кореспонденції рахунків, наявність необхідних 
реквізитів  

Ризик фальсифікації 
господарських операцій та 
їх оцінки  
Ризик розкрадання майна  

7. Інформація фінансового 
та управлінського обліку  

Первинні документи, дані аналітичного та 
синтетичного бухгалтерського обліку, виробничі звіти, 
матеріальні звіти, звітність підприємства  

Інформація про достовірність бухгалтерських 
записів та розрахунків щодо формування 
собівартості продукції, достовірності 
розрахунків, правильності оцінки доходів та 
витрат, оцінки майна та визначення результатів  

Ризик недостовірності 
облікової інформації та 
нераціонального 
документообігу, наявності 
незаконних операцій  

8. Інформація податкового  
обліку  

Дані первинного обліку, облікові регістри, податкові 
декларації, акти перевірки достовірності розрахунків з 
бюджетом  

Інформація про систему оподаткування 
підприємства  

Ризик податкових 
ускладнень, махінацій з 
фінансовими ресурсами  
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Продовження табл.1.7  
1 2 3 4 

9.Інформація 
статистичного обліку  

Форми статистичної звітності  Інформація для аналізу ефективності 
господарської діяльності  

Ризик  
неефективності бізнесу  

10.Кредитна політика  
підприємства  

Кредитні договори, договори застави, обґрунтування, 
матеріали щодо руху кредитних коштів, інформація 
про активи підприємства  

Інформація для оцінки ефективності 
використання кредитних коштів  

Ризик махінацій з 
кредитними коштами та 
несвоєчасного повернення 
кредитних коштів  

10.Інформація 
позабалансового  
обліку  

Первинні документи, облікові регістри  Інформація про давальницькі та орендні 
операції, зобов’язання підприємства, наявність 
майна на відповідальному зберіганні та інше  

Ризик фальсифікації 
господарських операцій та 
махінацій з фінансовими 
ресурсами  

11.Інформація   
внутрішньо-
господарського контролю 
(аудиту)  

Внутрішні звіти підрозділів підприємства, графік 
документообігу внутрішньої управлінської інформації, 
протоколи засідання ради директорів, наглядової 
комісії, загальних зборів акціонерів тощо  

Інформація про ефективність внутрішнього 
контролю в системі управління  

Ризик витоку економічної 
інформації, неправомірних 
управлінських рішень, 
відсутності внутрішнього 
контролю  

12.Інформація 
управлінського аналізу  

Аналіз виробництва та реалізації, аналіз основних 
засобів та ефективності їх використання, аналіз руху та 
ефективності використання матеріальних цінностей, 
аналіз продуктивності праці та заробітної плати, аналіз 
витрат діяльності та собівартості продукції, аналіз 
фінансових результатів  

Горизонтальний та вертикальний аналіз 
основних показників господарської діяльності 
підприємства. Оцінка ефективності 
виробництва та реалізації, ефективності 
використання активів, трудових ресурсів та 
рентабельності бізнесу  

Ризик зниження 
рентабельності та 
доведення до банкрутства  

13.Інформація 
фінансового  
аналізу  

Аналіз структури активу та пасиву балансу 
підприємства.  
Аналіз фінансової незалежності.  
Аналіз ліквідності та платоспроможності.  

Оцінка основних фінансових показників та 
можливостей ймовірності банкрутства 
підприємства  

Ризик ймовірності 
банкрутства  

14.Інформаційні  
системи підприємства  

Аналіз рахунків обліку основних засобів та 
нематеріальних активів, склад інформаційних програм, 
схеми роботи, графік документообігу, системи захисту 
інформації  

Аналіз технічної складової інформаційної 
безпеки  

Ризик втрати  
інформаційної  
безпеки  

15. Необлікова  
інформація  

Інформація відділу кадрів, технічна та технологічна 
документація, результати лабораторних досліджень, 
матеріали контролю якості тощо  

Аналіз руху та складу кадрів, аналіз технічного 
стану об’єктів нерухомості, аналіз якості 
сировини та готового продуту тощо  

Кадровий ризик  
Інноваційний ризик  
Комерційний ризик  

* Примітка. Табл. 1.7.складена на підставі джерел [28; 163; 209] 



Таблиця 1.8 

Сутність основних елементів ідентифікації ризиків  
діяльності підприємства* 

Елементи 
ідентифікації 

ризиків 
Сутність і характеристика 

Подія ризикова Поява чи зміна певного явища або набору обставин. 
Причини ризику Джерело появи ризикової ситуації. 
Фактори ризику 

 
Умови, в яких виявляються причини ризику, що зумовлюють появу 
ризикових ситуацій. 

Ризикова ситуація 
 

Подія, яка обумовлена причинами і факторами ризику, що може привести до 
негативних або позитивних наслідків. 

Вид ризику 
 

Джерело появи ризикової ситуації. Визначає, хто із зацікавлених сторін є 
“ініціатором” виникнення ризикової ситуації. 

Метод виявлення Спосіб виявлення ризикової ситуації. 
Наслідки Результати ризикової ситуації в разі її реалізації. 

Ймовірність 
 

Кількісна міра вірогідності виникнення події, яка визначається числом в 
діапазоні від 0 до 1, де “0” означає неможливість події, а “1” – її  
обов’язковість. 

Вірогідність Можливість прояву певної події. 

Тяжкість Діапазон, за умов якого підприємство та/або причетна сторона підпадає під 
вплив події. 

Вразливість 
 

Внутрішня властивість активу, яка відбиває чутливість до впливу, що 
спричиняється джерелом ризику, внаслідок чого може виникнути подія з 
наслідками 

* Примітка. Табл. 1.8.складена на підставі джерел [28; 70; 220] 

 
Джерелами ризику можуть бути: спонтанність природних процесів і явищ, 

природні лиха; випадковість – ймовірна сутність багатьох соціально–економічних 
і технологічних явищ; наявність протиборчих тенденцій, зіткнення суперечливих 
інтересів; ймовірнісний характер науково–технічного прогресу; недостатність, 
мінливість і неповнота інформації; обмеженість, недостатність усіх видів 
ресурсів; неможливість однозначного пізнання об’єкта при рівнях і методах 
наукового пізнання, що склалися в даних умовах; відносна обмеженість свідомої 
діяльності людини, існуючі відмінності в соціально–психологічних установках, 
ідеалах, намірах, оцінках, стереотипах поведінки [220]. 

При розгляді першого підходу на початку визначаються несприятливі події, 
які мають вплив на досягнення основних завдань підприємства, на наступному 
етапі визначаються причини їх виникнення. При другому – ідентифікація ризиків 
розпочинається з визначення причин ризикових подій, після чого визначаються 
можливі наслідки їх реалізації. 

Для ефективної організації процесу ідентифікації визначається необхідна 
інформація,  джерела її отримання,  варіанти систематизації та збереження 
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інформації, аналіз. Більшість науковців процес ідентифікації ризиків визначають  
послідовністю таких етапів:  

1) аналіз внутрішнього контексту підприємства;  
2) аналіз зовнішнього контексту підприємства;  
3) складання переліку джерел ризику;  
4) надання опису по кожному з джерел ризику;  
5) позиціонування ризик–факторів [220].  
Визначення контексту можна розбити на два основних етапи. На першому 

етапі визначаються цілі, завдання, внутрішні резерви підприємства та зовнішні 
характеристики середовища. На другому етапі менеджери оцінюють масштаб 
процесу ризик–менеджменту, вирішують основні питання та проблеми, які стоять 
перед підприємством  і зв’язок головної мети підприємства з плановими 
результатами бізнес–процесів [220]. 

Внутрішні фактори визначаються умовами, в яких підприємство здійснює 
діяльність.  До них належать: система і структура управління підприємства, 
організаційна структура, функції, обов’язки  та відповідальності; політика, цілі та 
стратегії, які є можливими і прийнятними для досягання мети; наявні можливості, 
які розглядаються з точки зору ресурсів та знань; інформаційні системи, 
інформаційні потоки та процеси приймання рішень (як формальні, так і 
неформальні); внутрішня корпоративна культура підприємства; внутрішні 
стандарти, розпорядчі документи та моделі; форма, обсяг та зміст договірних 
відносин [180]. 

Проведене дослідження дає підстави для висновку, що бухгалтерський облік 
є надійним інструментом управління підприємницькими ризиками. Підтримуємо 
думку Л.В. Гнилицької, яка зазначає, що зазначена позиція  підтверджується 
наступним: 

– сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку вказують на 
становлення нової концепції розуміння облікової системи, орієнтованої на оцінку 
ризику, адекватне відображення стану капіталу підприємства та всебічне 
задоволення інформаційних потреб різних груп користувачів; 

– бухгалтерський облік виступає важливим джерелом інформації про 
внутрішнє середовище й зовнішнє оточення підприємства, тому в системі 
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рахунків бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності знаходять 
відображення події, пов’язані з ризиками й наслідками їхнього впливу; 

– облік має добре сформований методичний інструментарій для нівелювання 
впливу наслідків ризику на вартість капіталу підприємства [39]. 

Загальна характеристика інформаційного забезпечення процесу ідентифікації 
та управління ризиками представлено у табл. 1.9 та на рис. 1.6. 

Таблиця 1.9  
 

Методичні прийоми інформаційного забезпечення 
 ідентифікації ймовірних ризиків* 

 
Методичні 
прийоми 

отримання 
інформації 

Сутність методичного прийому 
Націлені на 
виявлення 

ризиків 

1. Тести 
(опитувальні листи) 

Перелік питань, які характеризують ознаки можливих 
ризиків. Дають уявлення про склад та структуру ризиків 
підприємства (тестуванню підлягає система внутрішнього 
контролю, програмне забезпечення тощо) 

Всі види 
внутрішніх 

ризиків 

2. Структурні 
діаграми та 

схеми обміну 
інформацією 

(документообігу) 

Дозволяють виявити ризики, пов’язані із якістю 
менеджменту, маркетингу, організації виробництва тощо. 
Такими ризиками можуть бути дублювання функцій одного 
структурного підрозділу підприємства іншим, відсутність 
добре налагоджених комунікаційних зв’язків між різними 
підрозділами, несвоєчасність проходження інформації в 
системі управління  

Ризик 
корпоративного 

управління 

3. Карти потоків або 
потокові 
діаграми 

Дозволяють виявити основні ризики виробничого процесу, 
приблизно оцінити надійність та стійкість основних 
елементів виробництва. Зазначені карти поділяються на три 
групи а саме такі, що описують:  
– окремий технологічний процес;  
– сукупність виробничих процесів та елементів управління;  
– технологічний ланцюжок, в якому підприємство 
(підрозділ) є окремою ланкою  

Комерційний 
 ризик 

5. Моніторинг 

Використовується для виявлення комерційних ризиків, 
пов’язаних із фактами навмисного завищення витрат або 
приховування доходу. Дозволяє виявити операції, які 
відрізняються від звичайного руху господарських операцій 
та процесів  

Всі види ризику 

6. Аналіз обліково–
фінансової 
інформації 
та звітності 

Використовується для виявлення фінансових та комерційних 
ризиків. Аналітик, аналізуючи фінансові та інші документи, 
ідентифікує ризики, пов’язані із умовами укладання 
договорів, ефективністю використання фінансових ресурсів 
та виконанням зобов’язань  

Всі види ризику 

7.Експертиза 

Сукупність документальної, почергової, технічної, 
технологічної, транспортної та інших видів експертиз. 
Використовується для виявлення комерційних ризиків, 
пов’язаних із фальсифікацією господарських операцій, 
недотриманням (навмисним завищенням) встановлених 
нормативів та розкраданням майна  

Інформаційний 
ризик,  
ризик 

відповідальності, 
комерційний 

ризик 

* Примітка. Табл. 1.9. складена на підставі джерел [39; 64; 235] 
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Рис. 1.6. Інформаційне забезпечення механізму ідентифікації та управління 

ризиками підприємства (сформовано автором) 
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Потреба у формуванні та функціонуванні механізму управління ризиками на 
підприємстві та зацікавленість ключових осіб 

Цілі та завдання управління ризиками підприємства 

Принципи 
управління 
ризиками 

Важелі управління 
ризиками 

Методи управління 
ризиками 

Підсистема забезпечення управління ризиками 

Кадрове 
забезпечення 

Документаційно– 
правове 

забезпечення 

Інформаційне 
забезпечення 

Аналітичне 
забезпечення 

Організаційне 
забезпечення 

Спеціальний підрозділ з управління ризиками 
Спеціалісти основних функціональних 
підрозділів 

Положення про роботу відділу управління 
ризиками 
Інструкція з управління ризиками 
Звіт з управління ризиками 
Звіт з оцінки ефективності ризик - 
менеджменту 
 
Інформація з зовнішнього середовища 
Інформація з усіх підрозділів підприємства 
Рекомендації від керівництва підприємства 
Рішення з управління ризиками на основі 
обґрунтованих рекомендацій ризик - 
менеджера 

Система економічних та фінансових 
показників 
Система критеріїв оцінки 
Програмне забезпечення 

Планування та організація процесу 
управління ризиками (аналіз та оцінка 
ризиків, вибір та реалізація оптимальних 
методів управління ними) 
Контроль за процесом управління ризиками 
Коригування за необхідності процесу 
управління ризиками 

Витрати на формування та реалізацію 
механізму управління ризиками, зокрема 
елементів підсистеми забезпечення 
Фінансування визначених методів впливу на 
ризик 

Фінансове 
забезпечення 
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Пропонуємо виділити наступні групи обліково–аналітичного забезпечення 
виявлення та ідентифікації ризиків: правовстановлюючі документи; інформація 
внутрішніх та зовнішніх перевірок; облікова політика підприємства та організація 
бухгалтерського обліку; договірна політика; інформація первинного, фінансового, 
управлінського, позабалансового та податкового обліку; внутрішнього контролю; 
аналізу; кредитна політика підприємства; інформаційні системи підприємства; 
інша інформація необлікового характеру. 

Обліково–аналітична інформація має відповідати таким вимогам: точно та 
достовірно відображати в зовнішній та внутрішній звітності всі господарські 
операції підприємства; надавати користувачам інформацію про поточний та 
перспективний стан, динаміку розвитку та фінансовий стан підприємства, 
тенденції розвитку та зміну конкурентного середовища; виявляти вплив окремих 
чинників на формування, використання та кругообіг активів і капіталу; 
забезпечувати внутрішній контроль діяльності; формувати базу вихідної 
інформації для складання планів розвитку; сигналізувати про виявлення суттєвих 
змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі, які можуть вказувати на момент 
виникнення чи реалізації певної загрози [39, с.30]. 

Отже, обліково–аналітичне забезпечення ідентифікації ризиків – це система 
збору, підготовки, реєстрації та обробки інформації первинного, бухгалтерського, 
податкового,  фінансового, статистичного та управлінського обліку, інформація 
аналітичних розрахунків та інша необлікова інформація на основі якої 
приймаються управлінські рішення.  

Процес ідентифікації ризиків поділяється на комплекс робіт і передбачає 

використання відповідних інструментів: метод “мозкового штурму”; методи 

анкетування і опитування; бенчмаркінг; сценарний аналіз; аналіз характеру 

наслідків відмов (Failure Mode Effects Analysis – FMEA); аналіз характеру, 

наслідків та критичності відмов (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis – 

FMECA); аналіз дерева помилок (Fault Tree Analysis – FTA); аналіз 

експлуатаційної безпеки та критичні контрольні точки (Hazard Analysis and 

Critical Control Points – HACCP); аналіз експлуатаційної безпеки та працездатності 

(Hazard Operability Analysis – HAZOP); попередній аналіз експлуатаційної безпеки 
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(Preliminary Hazard Analysis – PHA); ранжирування та фільтрація ризиків; 

відповідні статистичні методи тощо [220] (табл. 1.10) . 

Таблиця 1.10 
Методичний інструментарій ідентифікації ризиків діяльності* 

№ Метод Область застосування 
1 2 3 

1 Мозковий штурм 
 

Можливості учасників прогнозувати ситуацію, коли відсутні дані 
або необхідні нові нестандартні способи вирішення проблеми. 

2 Структуровані або 
частково структуровані 

інтерв'ю 

Ідентифікація небезпек або оцінка ефективності засобів 
управління, використовуються при зборі вхідних даних для оцінки 
ризику зацікавленими сторонами. 

3 Метод Дельфі 
 

Метод Дельфі може бути застосований на всіх стадіях процесу 
ризик–менеджменту або всіх етапах життєвого циклу системи, на 
яких необхідні узгоджені оцінки експертів. 

4 
Контрольні листи 

 

Переліки небезпек, ризику або відмов засобів управління, які 
зазвичай розробляють на основі отриманого раніше досвіду, 
результатів попередньої оцінки ризику або результатів відмов, що 
відбулися в минулому 

5 Попередній аналіз 
небезпек – PHA 

(Preliminary Hazard 
Analysis) 

Ідентифікація небезпек, небезпечних ситуацій та подій, які можуть 
порушити роботу або завдати шкоди даним видам діяльності, 
обладнанню або системі. 

6 
Дослідження HAZOP 

(Hazard and Operability 
Study) 

 

Метод ідентифікації небезпек і ризику для людей, обладнання, 
навколишнього середовища і/або досягнення цілей підприємства. 
HAZOP є якісним методом, заснованим на використанні керуючих 
слів, які допомагають зрозуміти, чому цілі або умови 
функціонування не можуть бути досягнуті на кожному етапі 
проекту, процесу, процедури або системи. 

7 Аналіз небезпеки і 
критичних контрольних 
точок (HACCP – Hazard 

Analysis and Critical 
Control Points) 

 

Дозволяє побудувати структуру ідентифікації небезпек і перевірки 
засобів управління у всіх частинах процесу, захист від небезпек і 
забезпечення високої надійності і безпеки продукції. Мінімізація 
ризику шляхом застосування засобів управління в процесі 
виробництва продукції, а не тільки при контролі кінцевої 
продукції. 

8 Структурований 
аналіз сценаріїв методом 

“що, якщо?” (SWIFT – 
Structured what–if 

technique) 

Систематизований метод дослідження сценаріїв, заснований на 
командній роботі, в якому використовують набір слів або фраз–
підказок, що допомагають в процесі наради учасникам групи 
ідентифікувати небезпечні ситуації і створити сценарій їх розвитку. 

9 Аналіз першопричини 
(RCA – Root Cause 

Analysis) (RCFA – Root 
Cause Failure Analysis) 

 

Метод RCA використовують для дослідження втрат внаслідок 
різних видів відмов, в той час як аналіз втрат головним чином 
застосовують для дослідження фінансових або економічних втрат 
від зовнішніх факторів. Метод RCA спрямований на виявлення 
первинних причин відмови без розгляду їх зовнішніх проявів. 

10 Аналіз видів і 
наслідків відмов і 

аналіз видів, наслідків 
та критичності відмов 
(FMEA – Failure Mode 

Effect Analysis) 
 

Метод FMEA допомагає ідентифікувати: всі види відмов різних 
частин і компонентів системи (видами відмови можуть бути 
приховані відмови, конструктивні відмови, виробничі відмови, які 
призводять до порушення працездатного стану  частин і / або 
компонентів системи); наслідки відмов для системи; механізми 
відмови; способи досягнення безвідмовної роботи і / або 
пом'якшення наслідків для системи. 
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Продовження табл. 1.10 
1 2 3 

11 

Аналіз дерева 
несправностей (FTA) 

 

Метод ідентифікації та аналізу факторів, які можуть сприяти 
виникненню небажаної події (названої кінцевою подією). За 
допомогою дедукції досліджувані фактори ідентифікують, 
вибудовують їх логічним чином і представляють на діаграмі у 
вигляді дерева, яке відображає ці фактори і їх логічний зв'язок з 
кінцевою подією. 

12 Аналіз дерева подій 
(ETA) 

 

Метод ETA є графічним методом подання взаємовиключних 
послідовностей подій, наступних за появою вихідної події, 
відповідно до функціонування і не функціонування систем, 
розроблених для пом'якшення наслідків небезпечної події. 

13 

Аналіз причин і 
наслідків 

 

Метод розпочинається з розгляду критичної події і аналізу її 
наслідків шляхом поєднання логічних елементів так/ні. Ці 
елементи являють собою умови, при яких система, розроблена для 
зниження наслідків початкової події, знаходиться в працездатному 
стані або в стані відмови. Причини умов або відмов аналізують за 
допомогою методу дерева несправностей. 

* Примітка. Табл. 1.10. складена на підставі джерел [220; 247; 248] 

 

Кінцевим результатом процесу ідентифікації ризиків є їх перелік із 
зазначенням можливих дій на їх реагування та причин виникнення. З метою 
одержання найкращого результату доцільним є використання не одного, а 
декількох методів, які враховують види та особливість кожного види ризику. Для 
вибору конкретного методу необхідно враховувати достатність інформаційної 
бази та кваліфікацію спеціалістів, які здійснюватимуть процес розпізнавання 
ризику.  

Отже, ідентифікація ризиків та можливостей здійснюється виходячи від 
основної мети і цілей підприємства, якісного пошуку усіх видів ризиків, які 
можуть виникнути в процесі діяльності підприємства, та вимагають прийняття і 
здійснення дій щодо їх мінімізації. Повна, своєчасна і достовірна ідентифікація 
ризиків дозволить оптимально та ефективно управляти ними. 
 

1.3. Парадигма забезпечень майбутніх витрат і платежів: 
концептуально–теоретичні засади та сучасні тенденції 

 
Обліково–контрольне забезпечення є структурним компонентом 

інформаційної бази підприємства та дає можливість в умовах кризи підвищити 
ефективність прийняття управлінських рішень, шляхом забезпечення 
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менеджменту підприємства та користувачів фінансової звітності повною, точною 
та правдивою інформацією про господарську діяльність підприємства. Одним з 
основних завдань обліково–контрольного забезпечення діяльності підприємства 
сьогодні є побудова ефективної облікової системи ЗМВП (ЗРД).  

Облікові аспекти ЗМВП (ЗРД) досліджувались у наукових працях таких 
вітчизняних вчених, як Н. М. Воськало [36], С. І. Головацька [44–47], 
Р. Є. Грачова, Я. М. Гринчишина [58], С. С. Дем’яненко [63], О. А. Зоріна [84–87], 
І. Г.  Кириченко, М. О. Козловоа [100], П. О. Куцик, І. Омецінська [166], 
В. В. Сопко, В. С. Терещенко [217], Ю. Д. Чацкіс [229], Л. В. Чижевська [231]. 

Нормативно–законодавче регулювання обліку та відображення у звітності 
ЗМВП (ЗРД) потребує подальшого вивчення та вдосконалення щодо визначення 
їх сутності, методичних засад створення та використання, первинного й 
облікового відображення та групування інформації для потреб звітності 
підприємства.  

В сьогоднішніх умовах реформування економіки України, необхідною 
умовою створення сприятливого інвестиційного клімату є застосування 
прогресивних здобутків країн з розвиненою ринковою економікою. Формування 
ЗМВП (ЗРД) – це специфічна форма страхування від ризиків різних аспектів 
господарської діяльності підприємства за рахунок внутрішніх джерел. Комплекс 
ЗМВП (ЗРД) включаються у резервну систему підприємства. Резервна система 
підприємства – це множина взаємозалежних та взаємодіючих елементів, яка 
включає до себе зовнішні та внутрішні джерела й інструменти підтримки 
фінансової стійкості та зменшення ризиків господарювання [177, c. 138]. 
Погоджуємося з думкою Е. Л. Архипова [177, с.139], що саме належно 
побудований облік є ключовою засадою ефективного управління резервною 
системою підприємства, базову основу якої формують резерви та ЗМВП (ЗРД).  

Деякі вітчизняні науковці [63; 83; 178] використовують поняття “резерв” та 
“ЗМВП (ЗРД)” як синоніми, що на нашу думку, не є обґрунтованим, оскільки це 
не  тотожні за змістом та порядком відображення в обліку поняття, адже згідно 
МСФЗ методика оцінки та обліку ЗМВП (ЗРД) (рrovisions) і резервів (reserve) 
відрізняються.  
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ЗМВП (ЗРД) (рrovisions – постачання, забезпечення, запас, умови, заходи 
попередження) – це величина витрат або зменшення вартості активу, яке 
підприємство вирішує визнати в обліку на теперішній момент часу, до того, як 
з’явиться достовірна інформація щодо конкретної величини витрат або 
скорочення (знецінення) активу.  

Зміст економічних резервів та ЗМВП (ЗРД) використовуються підприємством 
не просто як створення запасу ресурсів, а, насамперед, як потенційні можливості 
розвитку підприємства, підвищення результативності та ефективності його 
діяльності. Основна мета створення резерву – це визначення менеджерами 
величини майбутніх потреб у грошових коштах на певні цілі за рахунок прибутку 
або інших джерел та формування відповідних бюджетів. Нарахування резервів в 
обліку супроводжується створенням цільового грошового фонду для фактичного 
“резервування” цільових коштів, які можуть бути втілені у вигляді цінних 
паперів, або у вигляді спеціального банківського депозиту.  

Особливий теоретичний і практичний інтерес представляє розгляд концепції 
внутрішнього страхування ризиків діяльності за допомогою ЗМВП (ЗРД). 
Відповідно до п. 13 П(С)БО 11 “Зобов’язання”, забезпечення – це зобов’язання з 
невизначеною сумою або (та) часом погашення” [186]. 

У наукових працях вчених зустрічаються й інші визначення ЗМВП (ЗРД). За 
формулюванням В. А. Гавриленко і В. Ю. Звенячкіної, ЗМВП (ЗРД), як 
економічна категорія, означають створення резервних і страхових фондів для 
гарантування погашення заборгованості [38].  На думку Н. М. Воськало 
“забезпечення є важливим елементом обліку, який дозволяє зарезервувати кошти 
для майбутніх витрат, що зумовлюється подіями, які вже відбулись, а також 
рівномірно розподілити та включити їх до складу поточних витрат для 
забезпечення фінансової безпеки та нівелювання ризиків діяльності” [36].  

В. С. Терещенко [217, с.13] до основних ознак ЗМВП (ЗРД) відносить: 
“резервну природу, створення за рахунок власних джерел фінансування і цільовий 
характер  використання”. З урахуванням таких ознак автор дає пропозицію 
називати відповідні економічні об’єкти, що є специфічним видом зобов’язань 
підприємства, терміном “передбачувані зобов’язання”, що на її думку дасть 
можливість не об’єднувати поняття “зобов’язання”, як причину, із поняттям 
“ЗМВП (ЗРД)”, як його можливим наслідком. І. Я. Омецінська піддає критиці 
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такий підхід, наводить власні критерії зобов’язань і обґрунтовує висновок, що 
“забезпечення деяким з них не відповідають. Так, зокрема, заборгованості як такої 
на момент створення ЗМВП (ЗРД)  не існує”  [166, с. 28– 30].  

І. Я Омецінська також ставить під сумнів доцільність віднесення ЗМВП (ЗРД) 
до складу зобов’язань, обґрунтовуючи це тим, що не завжди має місце 
“неминучість погашення створених ЗМВП (ЗРД), оскільки розрахунково 
визначена їх сума може відрізнятися від фактичної величини витрат, для 
відшкодування яких вони створювалися. Основною невідповідністю ЗМВП (ЗРД) 
критеріям визнання зобов’язань є відсутність ідентифікації суб’єктів” [166, с.28–
34]. На підставі вище зазначеного автор робить висновок про неможливість 
чіткого віднесення до складу зобов’язань та доцільність їх виокремлення “в 
окрему групу пасивів, які лише прирівнюються до зобов’язань” [166, с.28–34].  

На думку Н. О. Лоханової, той факт, що розрахунково визначена сума 
зобов’язань може відрізнятися від фактичної величини витрат, для відшкодування 
яких вони створювалися не може бути підставою для невизнання забезпечень в 
якості саме зобов’язань, оскільки це лише питання вибору обґрунтованого і 
максимально точного методу визначення відповідної суми забезпечення [136]. 
Погоджуємось з такою науковою позицією, оскільки може існувати певний рівень 
невизначеності при створенні ЗМВП (ЗРД), але це пов’язано з питаннями рівня 
компетентності відповідного облікового фахівця в частині застосування його 
професійного судження. Враховуючи зазначене, застосування розрахункового 
методу визначення ЗМВП (ЗРД) не змінює їх зміст та ознаку включення до складу 
зобов’язань.   

ЗМВП (ЗРД) є об’єктом дослідження багатьох вітчизняних науковців. 
Я. М. Гринчишин [58] порівняв норми міжнародного та національного стандартів 
бухгалтерського обліку щодо відображення створеного і використаного 
забезпечення реструктуризації в обліку та обґрунтував необхідність доповнення 
національного стандарту визначенням реструктуризації, а також обмежувальними 
вимогами, які б забезпечували дотримання принципу обачності. 

В. Д. Попова, Л. Ф. Маценко, А. Ю. Огороднік [189] обґрунтували 
доцільність створення забезпечень для покриття ймовірних непередбачених 
зобов’язань, виходячи з однієї природи походження – фактів господарського 
життя з невизначеними наслідками. Н. О. Лоханова [136] розглядала проблемні 
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питання обліку забезпечень як важливого інструменту облікової політики, 
спрямованого на зміцнення економічної стійкості підприємства. 

О. О. Сидоренко провів аналіз методичних засад обліку формування 
забезпечень за обтяжливими контрактами у підприємствах (установах, 
організаціях) державного сектору України, в результаті якого запропоновано 
дерево прийняття рішення щодо визнання контракту обтяжливим та необхідності 
формування за ним ЗМВП (ЗРД). 

Згідно П(С)БО 11 “Зобов’язання” ЗМВП (ЗРД) створюються для 
відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на: виплату відпусток 
працівникам; додаткове пенсійне забезпечення; виконання гарантійних 
зобов’язань; реструктуризацію, виконання зобов’язань при припиненні діяльності; 
виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо [186].  

В. С. Терещенко запропонувала до існуючої класифікації ЗМВП (ЗРД) додати 
ЗМВП (ЗРД) на охорону навколишнього середовища та на ремонт власних 
основних засобів. Автор обґрунтовує, це тим, що протягом останнього 
десятиріччя в українській промисловості наявна тенденція до погіршення 
екологічної ситуації та поступового зростання ступеня зношення основних 
засобів [217].   

Н. М. Воськало визнає та підтримує позицію створення ЗМВП (ЗРД) на 
охорону навколишнього середовища, оскільки це дасть можливість рівномірно 
відображати витрати на проведення природоохоронних заходів, як спеціального 
джерела їх фінансування. Проте, не відхиляє позицію створення ЗМВП (ЗРД) на 
ремонт власних основних засобів, оскільки такий ремонт не є обов’язковим, а 
ЗМВП (ЗРД) – це зобов’язання з невизначеним строком або сумою погашення. Як 
результат, Н. М. Воськало погоджується з В. С. Терещенко щодо єдиної сутності 
“резервів” і “ЗМВП (ЗРД)”, та пропонує включити окремими складовими до їх 
складу “ЗМВП (ЗРД) на охорону навколишнього середовища” та “ЗМВП (ЗРД) на 
усунення наслідків катастроф, надзвичайних ситуацій та стихійного лиха” [36]. 

Н. М. Воськало зазначає, що у Балансі (Звіті про фінансовий стан) ЗМВП 
(ЗРД) відображаються у рядках 1520 “Довгострокові забезпечення” та 1660 
“Поточні забезпечення”. Отже, для правильного складання фінансової звітності, 
необхідно проводити додаткові вибірки та групування забезпечень на поточні та 
довгострокові [36]. 
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М. О. Козлова пропонує доповнити склад ЗМВП (ЗРД) “Резервом під 
знецінення вкладів у цінні папери” [100]. Однак, на думку, С. М. Дячек [77] 
оскільки норма прибутку по вкладеннях підприємства в цінні папери враховує 
ризик зниження ціни під впливом факторів зовнішнього середовища та зміни 
внутрішніх умов функціонування підприємства, практика створення резерву під 
знецінення вкладень в цінні папери в Україні є недоцільною, тому що в іншому 
випадку відбувається подвійне страхування одних і тих самих ризиків, що 
призводить до виникнення витрат, і, як наслідок, до заниження фінансового 
результату підприємства. Підтримуємо зазначену наукову позицію та вважаємо це 
питання дискусійним, оскільки запропонований вид резерву є оціночним і не 
може бути включеним до складу ЗМВП (ЗРД). 

На підставі огляду та аналізу наукових джерел з питань обліку ЗМВП (ЗРД) 
та резервів підприємства, проведеного О. О. Пархомчук, в числі проблемних 
питань виділено формування резервів як методу захисту від ризиків [178]. 
Підтримуючи його думку, І. М Вигівська до числа забезпечень, що безпосередньо 
впливають на рівень економічної стійкості підприємства, відносить такі їх види [23]:  

1. ЗМВП (ЗРД), що стосуються зобов’язань, пов’язаних із активами (на 
виведення основних засобів з експлуатації і відновлення навколишнього 
середовища тощо).  

2. ЗМВП (ЗРД), які не пов’язані з активами, але пов’язані із запобіганням 
значних витрат ресурсів у майбутньому (на оплату відпусток, на гарантійне 
обслуговування, на реструктуризацію тощо).  

3. ЗМВП (ЗРД), які стосуються страхування від небезпеки понесення 
неефективних витрат від виконання обтяжливих контрактів, у зв’язку із 
зобов’язаннями щодо штрафних санкцій за судовими позовами контрагентів і 
державних податкових органів тощо.  

Аналізуючи національні та міжнародні стандарти обліку (П(С)БО 11 
“Зобов’язання” та в МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні 
активи”) можна зробити висновок про необхідність удосконалення існуючих 
вітчизняних методичних підходів у частині умов визнання, створення та 
використання ЗМВП (ЗРД) (табл. 1.11). 

Визначальним для обліку будь–яких господарських операцій є окреслення 
сутності ключових термінів, визначених національними положеннями та МСФЗ.  
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Таблиця 1.11 
 

Порівняльна характеристика МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи” та  
П(С)БО 11 “Зобов’язання” щодо оцінки облікових вимог до забезпечень майбутніх витрат і платежів* 

Показники 
П(С)БО 11 “Зобов’язання” МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні 

активи” 
1 2 3 4 5 

Понятійний апарат: ознака зміст ознака зміст 
– забезпечення + Забезпечення – зобов’язання з невизначеними 

сумою або часом погашення на дату балансу 
+ Забезпечення – зобов’язання з невизначеними сумою 

або часом погашення на дату балансу 
– реструктуризація – – + Реструктуризація – програма, яку планує та 

контролює управлінський персонал і яка суттєво 
змінює:  
a) обсяг діяльності, здійснюваний суб’єктом 
господарювання,  
б) спосіб здійснення цієї діяльності .  
в) продаж або припинення певного напрямку бізнесу;  
г) закриття відділень бізнесу у країні (чи регіоні) або 
переміщення видів діяльності з однієї країни (чи 
регіону ) до іншої;  
д) зміни в структурі управлінського персоналу, 
наприклад, ліквідація якоїсь ланки управління;  
е) значні реорганізації, які мають суттєвий вплив на 
характер і напрямки діяльності суб’єкта 
господарювання.  

– обтяжливий контракт  Обтяжливий контракт – це контракт, витрати 
(яких не можна уникнути) на виконання якого 
перевищують очікувані економічні вигоди від 
цього контракту.  

+ Обтяжливий контракт – контракт, за яким неминучі 
витрати на погашення зобов’язання 
перевищуватимуть очікувані економічні вигоди від 
контракту.  
 

– подія, що зобов’язує – – + Подія, що зобов’язує – подія, що створює юридичне 
чи конструктивне зобов’язання, яке призводить до 
того, що суб’єкт господарювання не має реальної 
альтернативи виконанню зобов’язання.  

– юридичне зобов’язання – – + Юридичне зобов’язання – зобов’язання, яке виникає 
внаслідок:  
a) контракту (внаслідок його явних чи неявних умов);  
б) законодавства, або іншої дії закону  
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Продовження табл. 1.11 
1 2 3 4 5 

 
– конструктивне 
зобов’язання 

– – + Конструктивне зобов’язання – зобов’язання, яке є 
наслідком дій суб’єкта господарювання, коли:  
a) суб’єкт господарювання вказав іншим сторонам, що 
він візьме на себе певну відповідальність згідно з 
порядком, установленим його минулою практикою, 
опублікованими політиками чи достатньо конкретною 
поточною заявою; б) як наслідок, суб’єкт 
господарювання створив обґрунтоване очікування у 
інших сторін, що він виконає ці зобов’язання.  

– достовірна оцінка 
зобов’язання 

– – + Для отримання найкращої оцінки забезпечення слід 
враховувати ризики та невизначеності, які неминуче 
пов’язані з багатьма подіями та обставинами.  
Ризик визначає непостійність результату. Коригування 
на ступінь ризику може збільшити суму, за якою 
оцінюється зобов’язання. Треба обачно здійснювати 
судження за невизначених умов, щоб не завищити дохід 
чи активи і не занизити витрати чи зобов’язання. Проте 
невизначеність не виправдовує створення надмірних 
забезпечень або навмисного завищення зобов’язань. 

– теперішня вартість + Теперішня вартість – дисконтована сума 
майбутніх платежів (за вирахуванням суми 
очікуваного відшкодування), яка, як очікується, 
буде необхідна для погашення зобов’язання в 
процесі звичайної діяльності підприємства. 

+ У випадках, коли вплив вартості грошей у часі 
суттєвий, сума забезпечення має бути теперішньою 
вартістю видатків, які, як очікується, будуть потрібні 
для погашення зобов’язання. Ставка (або ставки) 
дисконтування мають бути ставкою (ставками) до 
оподаткування, яка відображає (які відображають) 
поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та 
ризиків, притаманних зобов’язанню. Ставка (або 
ставки) дисконтування не має (не мають) відображати 
ризики, на які були скориговані оцінки майбутніх 
грошових потоків.  

– найкраща оцінка 
видатків, необхідних для 
погашення теперішньої 
заборгованості на дату 
балансу 

– –  Найкраща оцінка видатків, необхідних для погашення 
існуючого зобов’язання – це сума, яку суб’єкт 
господарювання обґрунтовано сплатив би для 
погашення зобов’язання або передав би його третій 
стороні на кінець звітного періоду.  
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Продовження табл. 1.11 

1 2 3 4 5 
Умови визнання 
забезпечень 

+ Забезпечення створюється при виникненні 
внаслідок минулих подій зобов'язання, 
погашення якого ймовірно призведе до 
зменшення ресурсів, що втілюють в собі 
економічні вигоди, та його оцінка може 
бути розрахунково визначена. 

+ Забезпечення слід визнавати, якщо:  
a) суб’єкт господарювання має існуюче зобов’язання 
(юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події;  
б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі 
економічні вигоди, буде необхідним для і виконання 
зобов’язання;  
в) можна достовірно оцінити суму зобов’язання.  
У разі невиконання зазначених умов забезпечення не 
визнається.  

Забезпечення на покриття 
збитків 

+ Забороняється створювати забезпечення для 
покриття майбутніх збитків від діяльності 
підприємства. 

+ Не слід визнавати забезпечення для майбутніх 
операційних збитків.  
 

Склад ЗМВП (ЗРД) + Забезпечення створюються для відшкодування 
наступних (майбутніх) операційних витрат на: 
виплату відпусток працівникам; додаткове 
пенсійне забезпечення; виконання гарантійних 
зобов’язань; реструктуризацію, виконання 
зобов’язань щодо обтяжливих контрактів тощо. 

– – 

Оцінка ЗМВП (ЗРД) + Сума забезпечення визначається за обліковою 
оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми 
очікуваного відшкодування), необхідних для 
погашення відповідного зобов’язання, на дату 
балансу. Забезпечення для відшкодування 
витрат на реструктуризацію визначається за 
сумою прямих витрат, які не пов’язані з 
діяльністю підприємства, що триває. 
Забезпечення довгострокових зобов’язань 
визнаються у сумі їх теперішньої вартості. 
Забезпечення щодо обтяжливого контракту 
визначається в сумі неминучих витрат, 
пов'язаних з його виконанням. Сума неминучих 
витрат, пов'язаних з виконанням обтяжливого 
контракту, визначається за найменшою з двох 
величин: витрат на виконання контракту або 
витрат на сплату неустойки (штрафів, пені) за 
невиконання контракту.  

+ Сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою 
оцінкою видатків, необхідних для погашення існуючого 
зобов’язання на кінець звітного періоду.  
 



67 
 

 
 

 
Продовження табл. 1.11 

1 2 3 4 5 
Витрати на виконання 
обтяжливих контрактів 

+ Витрати на виконання обтяжливого контракту 
оцінюються за різницею між витратами на його 
виконання і доходами (втратами) від виконання 
іншого контракту, укладеного з метою 
мінімізації втрат від виконання обтяжливого 
контракту. 

+ Якщо суб’єкт господарювання має обтяжливий 
контракт, існуюче зобов’язання за цим контрактом слід 
визнавати та оцінювати як забезпечення.  
Неминучі витрати за контрактом відображають 
найменші чисті витрати припинення контракту, які є 
меншою з двох оцінок: вартості його виконання або 
будь–якої компенсації чи стягнень внаслідок його 
невиконання.  

Оцінка забезпечень на дату 
балансу 

+ Залишок забезпечення переглядається на кожну 
дату балансу та, у разі потреби, коригується 
(збільшується або зменшується). У разі 
відсутності ймовірності вибуття активів для 
погашення майбутніх зобов’язань сума такого 
забезпечення підлягає сторнуванню. 

+ Забезпечення слід переглядати на кінець кожного 
звітного періоду та коригувати для відображення 
поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає 
ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі 
економічні вигоди, буде потрібним для погашення 
зобов’язання, забезпечення слід сторнувати.  

Цільове використання 
коштів ЗМВП (ЗРД) 

+ Забезпечення використовується для 
відшкодування лише тих витрат, для покриття 
яких воно було створено. 

+ Забезпечення слід використовувати лише для тих 
видатків, для яких це забезпечення було створено з 
самого початку.  

Розкриття інформації про 
забезпечення у фінансовій 
звітності 

+ Підприємство щодо кожного виду забезпечень 
наводить таку інформацію: 
Цільове призначення, причини невизначеності 
та очікуваний строк погашення. 
Залишок забезпечення на початок і кінець 
звітного періоду. 
Збільшення забезпечення протягом звітного 
періоду внаслідок створення забезпечення або 
додаткових відрахувань. Сума забезпечення, що 
використана протягом звітного періоду. 
Невикористана сума забезпечення, що 
сторнована у звітному періоді. Сума 
очікуваного відшкодування витрат іншою 
стороною, що врахована при оцінці 
забезпечення. 

+ Для кожного класу забезпечення суб’єктові 
господарювання слід розкривати інформацію про:  
a) балансову вартість на початок і кінець періоду;  
б) додаткові забезпечення, здійснені протягом періоду, 
включаючи збільшення існуючих забезпечень;  
в) використані суми  протягом періоду;  
г) невикористані суми, сторновані протягом періоду;  
ґ) збільшення протягом періоду дисконтованої суми, 
яка виникає з плином часу, і вплив будь–якої зміни 
ставки дисконту. Порівняльна інформація не 
вимагається. Суб’єктові господарювання повинен 
надати стислий опис сутності зобов’язання і визначення 
очікуваного часу будь–якого відповідного вибуття 
економічних вигід, інформацію про невизначеність 
щодо суми або часу такого вибуття, суму будь–якої 
очікуваної компенсації із зазначенням суми будь–якого 
активу, визнаного для цієї очікуваної компенсації.  

*Примітка. Таблиця 1.11 складена на підставі порівняльної інформації [150; 186]
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Результати дослідження дають підстави стверджувати про відсутність у 
національних стандартах важливих термінів і понять, передбачених МСФЗ, а 
саме: подія, що зобов’язує; юридичне та конструктивне зобов’язання; теперішня 
заборгованість; достовірна оцінка зобов’язання та найкраща оцінка видатків, 
необхідних для погашення теперішньої заборгованості на дату балансу. 

Також, дещо спільними є умови визнання забезпечень у П(С)БО 11 
“Зобов’язання” та в МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні 
активи”. Так, відповідно до міжнародних вимог забезпечення визнаються за 
дотриманням умов:   

a) суб’єкт господарювання має існуюче зобов’язання (юридичне чи 
конструктивне) внаслідок минулої події (подій);   

б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, 
буде необхідним для виконання зобов’язання;   

в) можна достовірно оцінити суму зобов’язання [150].   
Згідно з вимогами п.14 П(С)БО 11 “Зобов’язання” “забезпечення створюється 

при виникненні внаслідок минулих подій зобов’язання, погашення якого 
ймовірно призведе до зменшення ресурсів,  що втілюють в собі економічні 
вигоди,  та  його оцінка може бути розрахунково визначена” [186].  

Виходячи з критеріїв визнання зобов’язань, сформульованих у національних 
стандартах, зобов’язання виникають внаслідок укладання договорів або їх 
регламентування нормативно–правовими документами. А міжнародними  
передбачено їх виникнення також з метою підтримання ділових стосунків та 
бажання вчинити за справедливістю. 

Значна увага у МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні 
активи” приділена питанням достовірної оцінки зобов’язання, тоді як у П(С)БО 11 
“Зобов’язання” передбачена можливість їх “розрахункового” визначення. На 
думку більшості вчених, зазначена інтерпретація в П(С)БО 11 “Зобов’язання” не є 
вдалою, оскільки сама по собі можливість розрахунку не підкреслює ключового 
змісту критерію достовірності й якісності інформації про вказаний об'єкт обліку у 
звітності.    

МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи” передбачає 
поняття “найкраща оцінка” для визнання забезпечень та їх розміру: “сума, 
визнана як забезпечення, має бути найкращою оцінкою видатків, необхідних для 
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погашення існуючого зобов’язання на кінець звітного періоду” [150]. А отже, є не 
просто можливість “розрахункового визначення”, передбаченого П(С)БО 11 
“Зобов’язання” в Україні, а застосування “найкращої оцінки видатків, необхідних 
для погашення існуючого зобов’язання”.  

П(С)БО 11 “Зобов’язання” передбачає, що сума ЗМВП (ЗРД) визначається за 
обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування) 
на відміну від МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи”, 
згідно якого застосовується система наближених оцінок, яка є “…суттєвою 
складовою складання фінансової звітності і не зменшує їхньої 
достовірності” [187], що є важливим у випадку забезпечень, які за своїм 
характером є більш невизначеними та невідомими ніж більшість інших статей 
фінансової звітності. У доповнення зазначеного, МСБО 37 “Забезпечення, умовні 
зобов’язання та умовні активи” здійснює також аналіз виняткових випадків, у разі 
виникнення яких неможливо зробити достовірну наближену оцінку та 
застосовувати умовні зобов’язання. 

Міжнародні та національні вимоги є спільними щодо питань цілього 
використання ЗМВП (ЗРД). Вони використовуються лише для тих витрат, для 
яких вони були створені. Однак, П(С)БО 11 “Зобов’язання” передбачає перегляд 
залишку забезпечень на кожну дату балансу, на відміну від МСБО 37 
“Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи”, який передбачає їх 
перегляд на кінець кожного звітного періоду та коригування їх оцінки для 
відображення поточної найкращої оцінки. 

Окремої уваги заслуговує регулювання питань пов’язаних з реструктуризації 
підприємства у міжнародних та національних стандартах. У МСБО 37 
“Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи” наведено визначення цього 
терміну та приклади подій, що можуть характеризувати реструктуризацію: 
зупинка чи продаж певного виду діяльності підприємства, припинення діяльності 
у країні, переміщення видів діяльності з однієї країни чи регіону до іншої, 
змінювання управлінського персоналу підприємства, реорганізація, що мають 
певний вплив на підприємство [150].  

Згідно МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи” 
ЗМВП (ЗРД) на реструктуризацію визнаються в обліку і звітності, у випадку, 



70 
 

 

якщо підприємство має в наявності конструктивне передбачуване зобов’язання, 
яке виникає коли є детальний план реструктуризації, створено обґрунтовані 
очікування серед осіб, яких стосується реструктуризація та її здійснення шляхом 
виконання зазначеного плану та оприлюднення його основних характеристик. 
Міжнародні вимоги регулюють також критерії визнання причин виникнення 
конструктивної заборгованості щодо реструктуризації. Проте, П(С)БО 11 
“Зобов’язання” передбачає лише, що забезпечення для відшкодування витрат на 
реструктуризацію оцінюються за сумою прямих витрат, які не пов’язані з 
діяльністю підприємства. 

 Єдиними є також підходи міжнародних та національних стандартів щодо 
визнання іншого доходу операційної діяльності від залишку забезпечення на 
відновлення земельних ділянок. Однак, МСБО 37 “Забезпечення, умовні 
зобов’язання та умовні активи” передбачає більш ширший формат розкриття 
інформації про ЗМВП (ЗРД) у фінансовій звітності (сутність, порядок викладення, 
розкриття інформації збільшення імовірних економічних вигод, можливі випадки 
не розкриття інформації та їх причини). 

Отже, методичні підходи щодо відображення в обліку і фінансовій звітності 
ЗМВП (ЗРД) за міжнародними та національними стандартами є аналогічними та 
значно не відрізняються. Однак, при більш детальному їх вивченні спостерігаємо 
низку важливих відмінностей.  

 МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи” передбачає, 
що “у разі, коли в іншому стандарті йдеться про конкретний тип забезпечення, 
умовного зобов’язання чи умовного активу, суб’єкт господарювання застосовує 
саме той стандарт, замість цього” [150]. Тобто деякі види забезпечень 
регламентуються у міжнародних стандартах про: 

− будівельні контракти (МСБО 11 “Будівельні контракти”);  
− податки на прибуток (МСБО 12 “Податки на прибуток”); 
− оренду (МСБО 17 “Оренда”);  
− гвиплати працівникам (МСБО 19 “Виплати працівникам”);  
− страхові контракти (МСФЗ 4 “Страхові контракти”) [151].  

Така ж  ситуація спостерігається в українських положеннях (стандартах) 
бухгалтерського обліку. Відповідно до п.13 П(С)БО 11 “Зобов’язання” зазначено, 
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що є  нагода створювати забезпечення для відшкодування витрат згідно переліку, 
який поданий у даному стандарті: “на: виплату відпусток працівникам; додаткове 
пенсійне забезпечення; виконання гарантійних зобов’язань; реструктуризацію, 
виконання зобов'язань при  припиненні діяльності; виконання зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів тощо” [186]. Однак, крім основного П(С)БО 11 
“Зобов’язання” для обліку окремих видів ЗМВП (ЗРД) можуть використовуватись 
П(С)БО 7 “Основні засоби”, П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, П(С)БО 14 
“Оренда”, П(С)БО 17 “Податки на прибуток”, П(С)БО 18 “Будівельні контракти”,  
П(С)БО 26 “Виплати працівникам”.   

Наприклад, у П(С)БО 7 “Основні засоби” встановлено, що первісна вартість  
об'єкта основних засобів з одночасним створенням забезпечення збільшується, 
яке згідно законодавства виникає у підприємства щодо переміщення, демонтажу, 
приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у придатний до 
використання стан [188].  

Аналогічно, згідно з п. 16 МСБО 16 “Основні засоби” при розкритті 
елементів собівартості основних засобів до них передбачено включення: 
“первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об'єкта та 
відновлення території, на якій він розташований, зобов’язання за якими суб’єкт 
господарювання бере або коли купує цей об'єкт, або коли використовує його 
протягом певного періоду” [151] .  

Враховуючи зазначене, підтримуємо думку Н. Лоханової та, вважаємо, що 
підхід, коли перелік та вимоги до обліку ЗМВП (ЗРД) викладений у низці 
облікових стандартів, слід визнати несистемним, що вимагає доповнення, 
розширення та удосконалення  П(С)БО 11 “Зобов’язання” у частині ЗМВП (ЗРД), 
або розроблення окремого П(С)БО “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”.  

Податковий кодекс України обмежує підприємство у включенні створених 
окремих забезпечень до складу витрат, внаслідок чого виникають податкові 
різниці. У системі податкового законодавства згідно ст. 134.1. ПКУ об’єктом 
оподаткування податком на прибуток є: прибуток із джерелом походження з 
України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або 
зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), 
визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних 
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положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 
фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього 
Кодексу [184]. 

Для платників податку, у яких річний дохід від будь–якої діяльності (за 
вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського 
обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти 
мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування 
фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення 
об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно 
до положень цього розділу. Платник податку, у якого річний дохід (за 
вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського 
обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти 
мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань 
фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення 
об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно 
до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної 
сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру 
доходу [184].  

Згідно ст. 139.1.1–2 ПКУ фінансовий результат до оподаткування 
збільшується або зменшується: 

− на суму створення або використання створених забезпечень (резервів) 
витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, 
інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного 
соціального внеску, що нараховується на такі виплати), сформованого відповідно 
до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності; 

− на суму зменшення ЗМВП (ЗРД) для відшкодування майбутніх витрат 
(крім ЗМВП (ЗРД) на відпустки працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою 
праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі 
виплати, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності [184]. 
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Оскільки у фінансовій звітності забезпечення відображаються у Балансі (Звіті 
про фінансовий стан) за двома розділами: Розділ ІІ Пасиву “Довгострокові 
зобов’язання і забезпечення” та Розділ ІІІ Пасиву “Поточні зобов’язання і 
забезпечення” та, ґрунтуючись на основному призначенні звітності щодо надання  
необхідної інформації для потреб користувачів, з метою формування необхідного 
облікового інструментарію щодо акумулювання і систематизації інформації 
вважаємо необхідною класифікацію ЗМВП (ЗРД) на довгострокові і поточні за 
базовою ознакою. Однак, для подальшої класифікаційної бази необхідно 
врахувати вимоги чинного законодавства та 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). 

Сьогодні концепція соціальної відповідальності (КСВ) стає характерною 
рисою успішних компаній зі світовим ім'ям, які викликають до себе довіру 
суспільства й інвесторів і тим самим підвищують конкурентоспроможність 
бізнесу. Працівники підприємства – найцінніший ресурс, внаслідок чого з метою 
їх соціального захисту та для підвищення їх мотивації важливим є  питання 
соціального забезпечення. Корпоративна соціальна відповідальність – це 
сукупність зобов’язань, які добровільно, за погодженням з ключовими 
зацікавленими сторонами, приймаються керівництвом підприємства, з особливим 
урахуванням думок персоналу і власників, які націлені на реалізацію значущих 
внутрішніх і зовнішніх соціальних програм, результати яких сприяють загальному 
розвитку (зростанню обсягів продажу, підвищенню якості продукції та послуг 
тощо), покращенню репутації та іміджу, становленню корпоративної 
ідентичності, розвитку корпоративних брендів, а також розширенню 
конструктивних партнерських зв'язків з державою, діловими партнерами, 
місцевими громадами та громадськими організаціями. Враховуючи зазначене, 
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доцільним, на нашу думку, є виділення в окрему групу ЗМВП (ЗРД) соціального 
призначення. 

В умовах інтеграції України у світовий ринок значна кількість великих 
вітчизняних підприємств практикують розробку екологічної політики, 
комплексної програми її реалізації, планування заходів по охороні навколишнього 
середовища, забезпеченню екологічної безпеки, аналіз фінансових аспектів і 
проведення екологічних перевірок. Екологічна політика має розглядатися як 
первинний двигун процесу впровадження і розвитку, покращення системи 
екологічного менеджменту  підприємства, яка націлена на підвищення 
екологічних показників діяльності суб’єктів господарювання. Внаслідок 
зазначеного, екологічна політика повинна відображати прихильність вищого 
керівництва та його зобов’язання щодо дотримання законодавчих, нормативно–
технічних й інших вимог.  

На основі проведеного дослідження можна дійти висновків, що екологічні 
проблеми на сьогодні домінують у соціально–економічному житті, а їх 
вирішення, перш за все, потребує екологічно свідомого управління бізнес–
процесами. Екологізація економіки – це сукупність управлінських, технологічних, 
фінансово–економічних заходів, спрямованих на зниження екологічного 
навантаження на навколишнє природне середовище. При цьому важливо 
врахувати, що ці заходи повинні проводитися в межах виробничої діяльності 
суб’єкта господарювання.  

У 2015 році Комісія з фінансової стабільності висвітлила зміну клімату як 
ризик стабільності світової фінансової системи та створила Робочу групу з питань 
фінансового розкриття інформації, пов’язаної з кліматом (TCFD), яка рекомендує 
підприємствам розкривати у звітності фінансові ризики зміни клімату, а саме 
ризики від екстремальних погодних умов (шторми та посухи), а також 
комерційних ризиків, які пов’язані із глобальним переходом до економіки з 
низьким рівнем вуглецю. Загалом, за даними дослідження міжнародної 
аудиторської фірми KPMG, 48% компаній, що входять до найбільших 250 у світі 
(G250) сьогодні визнають фінансовий ризик від зміни клімату. Враховуючи 
зазначене, вважаємо доцільним виділення в окрему групу ЗМВП (ЗРД) 
екологічного призначення. 
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Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність” та Методичних рекомендацій зі складання Звіту про управління у 
складі нефінансової інформації зазначеного звіту за напрямом “Ризики” 
рекомендується наводити інформацію про вимоги підприємства  щодо управління 
операційними та фінансовими ризиками:  кредитними  ризиками, ризиками 
ліквідності та ринковими ризиками з описом їхнього впливу на діяльність 
підприємства. Враховуючи зазначене, доцільним є, на нашу думку, виділення в 
окремі групи забезпечень комерційних (ринкових), валютних та інвестиційних 
ризиків [145; 193]. 

Вважаємо обґрунтованою також пропозицію В. Д Попової, Л. Ф.Маценко та 
А. Ю. Огороднік [189] створювати забезпечення для високоймовірних 
непередбачених зобов’язань. Авторська пропозиція полягає у визначенні окремої 
категорії умовних забезпечень, як забезпечень, які можуть виникнути з достатнім 
ступенем ймовірності за умови досягнення певним видом ризику встановленого 
діапазону меж.  

Однак, в Україні дотепер відсутній єдиний методичний підхід до облікового 
відображення умовних зобов’язань, що пов’язано з недостатнім нормативним 
урегулюванням питань оцінки та визнання зазначеного виду зобов’язань та 
недостатнім урахуванням зарубіжного досвіду з цього питання у вітчизняній 
практиці. Використання чисельної нормативної бази в частині регулювання 
обліку умовних зобов’язань зумовило неоднозначність підходів до їх 
відображення в обліку та звітності.   

У Німеччині “Закон про компанії” дозволяє нараховувати збитки від умовних 
подій, якщо вони можливі та обґрунтовані. У Швейцарії компанії можуть 
нараховувати витрати на загальні (неконкретизовані) умовні події в межах, 
дозволених податковим законодавством [169, с. 406]. Польща, Болгарія, Індія, 
Бразилія, Білорусь, характеризуються спільними підходами до використання 
методики облікового відображення умовних зобов’язань.  

Згідно МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи” 
умовні зобов’язання за своєю сутністю є забезпеченням, яке визнається і 
відображається в обліку при дотриманні наступних умов:  
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а) підприємство має теперішню  конструктивну або юридичну 
заборгованість, яка виникла внаслідок минулих подій;  

б) можливо вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, будуть 
необхідними для погашення заборгованості;  

в) можна достовірно оцінити суму заборгованості [150].  
Узагальнюючи дослідження напрацювань вітчизняних науковців щодо обліку 

ЗМВП (ЗРД), пропонуємо для потреб обліку і звітності класифікувати ЗМВП 
(ЗРД) за наступними групами: 

− довгострокові ЗМВП (ЗРД): 
− довгострокові ЗМВП (ЗРД) соціального призначення (забезпечення 

страхування життя і здоров’я працівників; медичного страхування працівників, 
освіти, навчання та підвищення кваліфікації працівників; охорони прав людини; 
витрат на охорону праці; на додаткове пенсійне страхування; на боротьбу з 
хабарництвом і корупцією; інші забезпечення соціального призначення); 

− довгострокові ЗМВП (ЗРД) екологічного призначення (забезпечення на 
охорону і захист навколишнього середовища; системи екологічного управління; 
проектування екологічних продуктів і процесів; на утилізацію відходів; на 
відновлення земельних ділянок;  інші забезпечення соціального призначення); 

− довгострокові ЗМВП (ЗРД) комерційних (ринкових) ризиків 
(забезпечення довгострокових гарантійних зобов’язань; на покриття витрат від 
обтяжливих контрактів; на реструктуризацію підприємства ; інфляційних ризиків; 
оцінки активів за справедливою вартістю; депозитного (відсоткового) ризику; на 
покриття втрат від  регулювання господарських спорів; призового фонду та 
виплату джек–поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї; порушення 
фінансової рівноваги та платоспроможності; на покриття втрат від надзвичайних 
ситуацій та форс–мажорних обставин; інші забезпечення комерційних ризиків); 

− довгострокові ЗМВП (ЗРД) валютних ризиків; 
− довгострокові ЗМВП (ЗРД) інвестиційних ризиків (забезпечення ризику 

капіталу; портфельного ризику; знецінення фінансових інвестицій; зниження 
доходності фінансових інвестицій; інші забезпечення інвестиційних ризиків); 

− поточні ЗМВП (ЗРД) (на виплату відпусток; матеріального заохочення; на 
виконання поточних гарантійних зобов’язань; забезпечення втрат від знецінення 
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оборотних активів; забезпечення оцінки активів за справедливою вартістю, 
забезпечення поточних витрат на реструктуризацію підприємства; інші поточні 
ЗМВП (ЗРД)). 

Функція прогнозування величини ЗМВП (ЗРД) відіграє важливу роль у 
контролі за дотриманням покриття тих витрат, для забезпечення яких вони 
створювались у майбутньому. Результати аналізу нормативно – правової бази 
формування і використання ЗМВП (ЗРД) дають можливість зробити висновок, 
про необхідність адаптації їх класифікації, умов визнання та принципів оцінки до 
потреб формування ефективного методичного інструментарію обліку і звітності у 
системі управління ризиками. 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. 
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Висновки до розділу 1 
 
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 суб’єктів господарювання. За результатами 
дослідження можна зробити наступні висновки: 

1. 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. 

2. 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 
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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. 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.  

3. 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.  

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

5. На підставі порівняльної характеристики міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСБО (IAS) 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та 
умовні активи”) та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
(П(С)БО 11 “Зобов’язання”), а також аналізуючи праці вітчизняних науковців  
обґрунтовано та визначено сучасний стан методики обліку ЗМВП (ЗРД) як такий, 
що потребує удосконалення і характеризується недостатньою нормативною 
регламентацією умов формування та використання ЗМВП (ЗРД); відсутністю 
оцінки ймовірності погашення підприємством зобов’язання, для забезпечення 
якого формується забезпечення; відсутністю чітко визначених методів розрахунку 
формування (створення) ЗМВП (ЗРД), форм типових первинних документів для 
первинного визнання та їх облікового відображення; недостатньє розкриття 
інформації про ЗМВП (ЗРД) у внутрішній, корпоративній, фінансовій і 
нефінансовій звітності.  

Отже, теоретико–методичні основи ЗМВП (ЗРД)  потребують комплексного 
вдосконалення з метою формування раціонального і достовірного інформаційного 
забезпечення системи управління ризиками діяльності підприємства. 

Основні результати дослідження, описані в даному розділі, відображені у 
наукових працях автора [44, 48, 118, 119, 120, 121, 122, 125]. 
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РОЗДІЛ 2 
ОБЛІК ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ  

В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

2.1. Обліково–організаційна складова політики управління ризиками у 
контексті забезпечень майбутніх витрат і платежів 

 
Одним із важливих аспектів ефективної діяльності сучасного підприємства є 

професійне управління ризиками. Управління ризиком визначає шляхи і 
можливості забезпечення фінансової стійкості підприємства та можливості 
уникнути несприятливих та непередбачених ситуацій. Необхідність впровадження 
методів ризик–менеджменту в умовах трансформаційної економіки обумовлена 
відсутністю реальних механізмів фінансової підтримки підприємств у кризових 
ситуаціях.  

Управління ризиками на підприємстві характеризується певною 
послідовністю дій, які забезпечують  виявлення, оцінку і запобігання або 
зниження рівня ризику. Для забезпечення діяльності підприємства і захисту від 
впливу непередбачених обставин на підприємстві рекомендується створити  
методику виявлення та управління ризиками, враховуючи особливості його 
діяльності. На кожному підприємстві принцип побудови методики управління 
ризиками є схожим, проте в однакових ситуаціях для її здійснення можуть 
використовуватись різні способи та інструменти. Необхідно сформувати перелік 
основних етапів, які дозволять своєчасно ідентифікувати ризики і визначати 
напрями щодо їх зниження, а також своєчасно вносити коректування в процес 
управління [21, с. 284]. 

Створення на підприємстві дієвої системи ризик–менеджменту дозволить 
отримати важливі переваги: підвищення ефективності стратегічного планування; 
конкуртоспроможності діяльності підприємства; уникнення або зменшення 
ймовірності виникнення непередбачених ситуацій; оптимізацію використання 
ресурсного потенціалу; сприяння покращенню взаємозв’язку між працівниками у 
роботі управлінського персоналу та інші . 
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Природа функціонування будь–якого підприємства потребує впровадження 
формалізованої схеми управління ризиками, основними завданнями якої є: 

– формалізація об’єкта управління для конкретного підприємства: розробка 
“реєстру ризиків” (виявлення всіх внутрішніх і зовнішніх ризиків підприємства, 
включаючи інформацію про причинно–наслідкові зв’язки між ними та “карти 
ризиків” (визначення рівня небезпеки та ймовірності кожного включеного до 
реєстру ризику, можливих наслідків і розмірів збитків); 

– оцінка “лінії толерантності” або схильності до ризику (визначення 
допустимого для підприємства рівня ризику) [21, c.285].  

Показник толерантності до ризику показує наскільки великий рівень ризику 
та чи забезпечить його прийняти можливість з ним працювати або ефективно його 
оптимізувати. Якщо підприємство здатне витримати ризик без серйозних 
економічних наслідків, вважається що це є визначенням толерантності. У 
якісному методі вимірювання схильності до ризику підприємства  існує три 
градації: низький, високий і середній. Для визначення збалансованості між 
прибутковістю (рентабельністю) діяльності підприємства і ризиками 
застосовують кількісні підходи. 

Розробка і реалізація програми ризик–менеджменту є складовими частинами 
системи управління ризиками, які забезпечують ефективні для підприємства 
рекомендації та заходи нейтралізації, або зменшення ризику діяльності 
підприємства до прийнятного рівня. Дії з управління ризиками підприємницької 
діяльності можна поділити за етапами: 

1. Ідентифікація та оцінка ризиків: оцінка особливостей діяльності 
підприємства, виявлення зовнішніх і внутрішніх ризиків, визначення специфіки 
виявлених ризиків, ймовірності виникнення та розміру економічного збитку, 
ступеня взаємозв’язку між ризиками, зміни їх у часі, ознайомлення з факторами, 
що впливають на підприємницькі ризики; 

2. Оцінка ймовірних методів управління ризиками: уникнення, зниження, 
передача, прийняття;  

3. Вибір методів управління ризиками: розробка програми ризик–
менеджменту; 
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4. Затвердження і реалізація розробленої програми ризик–менеджменту та 
прийняття управлінських рішень; 

5. Аналіз результатів і вдосконалення системи управління ризиками, 
системна оцінка отриманих результатів та поточний контроль ефективності 
здійснених заходів [21]. 

Алгоритм формування адаптивної системи ризик–менеджменту підприємства 
представлено на рис.2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.1. Алгоритм формування адаптивної системи ризик–менеджменту 

підприємства (сформовано автором) 
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Отже, склaдoвoю менеджменту підприємствa є пoлітикa упрaвління ризикoм. 
Пoлітикa упрaвління ризиками – це сукупність фoрм, метoдів, прийoмів і спoсoбів 
упрaвління ризикoм, метoю яких є зниження зaгрoзи прийняття неефективних 
рішень тa зменшення пoтенційнo негaтивних нaслідків, яка реaлізується через 
наступні oснoвні зaхoди [21, c.284]: 

1) ідентифікaція oкремих видів ризиків (відбувaється в три етaпи: виявлення, 
класифікація та оцінка зoвнішніх ризиків у aспекті oкремих нaпрямів діяльнoсті 
підприємствa; внутрішніх ризиків за oкремими видaми діяльнoсті aбo 
гoспoдaрським подіям; фoрмувaння зaгaльнoгo кoмплексу ризиків); 

2) oцінкa ширoти і дoстoвірнoсті інфoрмaції, неoбхіднoї для визнaчення рівня 
ризиків; 

3) дoслідження дії oб’єктивних і суб’єктивних фaктoрів, щo впливaють нa 
рівень ризиків підприємствa; 

4) вибір і викoристaння метoдів oцінки імoвірнoсті нaстaння ризикoвaнoї 
пoдії зa oкремими видaми ризиків; 

5) визнaчення рoзміру мoжливих втрaт при нaстaнні ризикoвaнoї пoдії зa 
oкремими видaми ризиків; 

6) встaнoвлення грaничнo дoпустимoгo рівня ризиків зa oкремими видaми 
діяльнoсті (пoдіями, oперaціями); 

7) визнaчення нaпрямів нейтрaлізaції негaтивних нaслідків oкремих видів 
ризиків; 

8) вибір і викoристaння внутрішніх і зoвнішніх мехaнізмів нейтрaлізaції 
негaтивних нaслідків oкремих видів ризиків; 

9) oцінкa результaтивнoсті нейтрaлізaції і oргaнізaція мoнітoрингу ризиків 
підприємствa [21,c. 285]. 

Більшість науковців стверджують, що програма управління ризиками 
складається з таких етапів: системний, процесний, ситуаційний та метод аналізу 
ієрархій. Програма повинна відповідати нормам чинного законодавства України 
та узгоджуватися з внутрішніми регулятивними документами підприємства. 

Політика підприємства в області управління підприємницькими ризиками та 
вибір ефективних методів у рамках цієї політики дозволяє підприємству: 
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– своєчасно визначати чинники та причини виникнення підприємницьких 
ризиків; 

– коректно і ефективно планувати і застосовувати необхідні заходи для 
зниження ризику до безпечного рівня завчасно, ще до початку його реалізації; 

– заздалегідь прораховувати можливі ситуації й їх передбачувані шляхи 
розвитку і результати, які можуть вплинути на досягнення визначених цілей; 

– оцінювати до моменту прийняття рішення потенційно можливий збиток для 
підприємства при реалізації підприємницького ризику; 

– своєчасно визначати витрати, необхідні для проведення попередньої оцінки 
та управління ризиком [21, с. 283]. 

Підтримуємо думку більшості вітчизняних науковців та вважаємо, що 
політика управління ризиками повинна в чіткій манері відображати мету та 
прихильність підприємства в області ризик–менеджменту та відповідати 
наступним критеріям:  

− прагнення до аналізу ризиків;  
− визначення зв’язків між цілями підприємства та політиками, в тому числі 

політикою ризик–менеджменту;  
− встановлення відповідальності та функціональних обов’язків щодо 

аналізу ризиків;  
− визначення способів, до яких вдаються у вирішенні конфлікту інтересів;  
− визначення зобов’язань щодо забезпечення необхідними ресурсами 

відповідальних осіб за управління ризиками;  
− встановлення обов’язків щодо постійної оцінки та покращення політики 

ризик–менеджменту або концепції, внаслідок якої–небудь події чи зміни будь–
яких обставин. 

На нашу думку невід’ємною частиною політики управління ризиками є 
облікова політика щодо ЗМВП (ЗРД), як внутрішніх методів підприємства 
нейтралізації та запобігання ризикам діяльності. Розвиток ринкових відносин, 
наявність суб’єктів господарювання різних форм власності та розширення 
спектру способів здійснення господарської діяльності  підприємствами сприяли 
впровадженню в організацію обліку облікової політики, яку підприємство 
визначає самостійно. 
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У сучасних умовах на вітчизняних підприємствах відбувається зміна видів 
діяльності відповідно до пріоритетів та розвитку на ринку. Тому для ефективного 
управління діяльністю підприємств, до облікової системи висуваються нові 
вимоги, як до основного інформаційного джерела ризик–менеджменту. 
Інформаційні потреби зовнішніх та внутрішніх користувачів відображаються в 
обліковій політиці підприємства.  

На думку більшості вітчизняних вчених облікова політика, як специфічний 
елемент системи обліку, має створювати організаційно–методичне середовище 
для досягнення таких результатів: раціонального використання майна власника; 
надання різноманітної  формальної та неформальної інформації менеджменту, 
постійного контролю за ефективністю діяльності управлінського персоналу, 
створення незалежної й підпорядкованої служби внутрішнього контролю; 
забезпечення власника інформацією про фінансові результати діяльності 
підприємства; організації підсистем управлінського обліку.  

Як складова системи методології обліку, облікова політика знайшла 
відображення у працях багатьох вчених. Вагомий внесок у вирішення зазначених 
питань зробили вітчизняні науковці: Т. Барановська [4], М. Білуха [8, c. 149], 
Ф. Бутинець [18], З. Гуцайлюк [61, c. 11–17], С. Голов [40], В. Дерій [66, c. 64–65], 
П. Житний [79, c. 3–10], Л. Жилкіна [134], З. Задорожний [81], Л. Кіндрацька, 
Г. Кірейцев [97, c. 9–24], Я. Крупка, М. Кужельний [111], В. Кулик [116, c. 183], 
В. Лінник, Л. Ловінська [134], Н. Малюга, Є. Мних [153, c. 129–136], О. Петрук, 
М. Пушкар [196], В. Сопко, С. Свірко, П. Хомин, М. Чумаченко [197], В. Швець, 
В. Шевчук, М. Щирба [237, c. 47–59] та ін.  

Підтримуючи думку більшості вітчизняних вчених, можна стверджувати, що 
основне завдання облікової політики полягає у:  

-  упорядкуванні облікового процесу та лібералізації системи 
бухгалтерського обліку на підприємстві;  

-  забезпеченні формування методики обліку майна підприємства, 
господарських операцій та результатів його діяльності на основі 
загальноприйнятих його правил, які викладені в установчих документах 
підприємства;  
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-  забезпеченні надання повної, достовірної та неупередженої інформації 
менеджменту для здійснення ефективного управління фінансово–господарською 
діяльністю підприємства та визначення стратегії його подальшого розвитку;  

-  забезпеченні формування та своєчасного надання інформації різним 
користувачам про показники фінансової звітності;  

-  роз’ясненні користувачам внутрішньої і зовнішньої звітності конкретних 
правил та процедур ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;  

-  наданні бухгалтерському обліку планомірності та послідовності;  
-  дотримання принципів, підвищенні ефективності ведення бухгалтерського 

обліку на підприємстві. 
Розглядаючи низку досліджень українських науковців щодо питань 

формування теорії та практики облікової політики в Україні, слід зазначити, що 
окремі автори дають різні її визначення. Досліджуючи поняття “облікова 
політика”, В. А. Кулик дійшла висновку, що “у всіх без виключення тлумаченнях 
слова “політика” основною характеристикою є цілеспрямованість, оформлена 
відповідним чином діяльність, заснована на встановленні методів та форм” [116, 
c.19] На думку В. А. Дерія, під обліковою політикою слід розуміти офіційно 
затверджене на підприємстві надане державою йому право вибору, з урахуванням 
його цілей, специфіки діяльності підприємства та чинних правових актів, 
відповідних методик та форм, техніки ведення бухгалтерського обліку [66, c. 64].  

Т. В. Барановська вважає, що “облікова політика” – це певний порядок дій, 
спрямованих на збір, обробку та надання необхідної інформації відповідним 
користувачам для реалізації власних інтересів у сфері бухгалтерського 
обліку [4, c. 21]. Я. В. Лебедзевич трактує поняття “облікова політика, як 
інструмент організації обліку на конкретному підприємстві, який включає 
сукупність способів та процедур ведення обліку, що використовуються з метою 
підготовки, складання та подання фінансової звітності” [133, с. 155]. М. Т. Білуха 
зазначає, що “облікова політика підприємства – це вибір суб’єктом 
господарювання методичних прийомів відображення в бухгалтерському обліку 
фінансово–господарських операцій” [8, c. 100]. 

Проте група вчених у складі Ф. Ф. Бутинця, М. В. Кужельного, В. Г. Лінника 
і М. І. Кутера [17; 111] дотримуються думки, що облікова політика – це не просто 
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сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно до умов господарювання, 
а й вибір методики обліку, яка дає змогу використовувати різні варіанти 
відображення фактів господарського життя. У широкому розумінні її можна 
визначити як управління обліком, а у вузькому – як сукупність способів ведення 
обліку (вибір підприємством конкретних методик ведення обліку).  

На нашу думку, найбільш ґрунтовно до визначення сутності поняття 
“облікова політика” підійшли Л. Г. Ловінська та Л. В. Жилкіна вказавши, що 
облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються суб’єктом господарювання для ведення поточного обліку, 
складання та подання фінансової звітності в межах, визначених Законом України 
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку, іншими нормативними документами 
[134, c.4].  

Сучасні підходи до потреб управління підприємством визначені  
М. С. Пушкарем та М. Т. Щирбою при трактуванні поняття “облікова політика”, 
які вказують, що це конституція підприємства, яка передбачає права й обов’язки 
системи обліку з приводу формування інформаційних ресурсів для менеджерів 
[196, c. 4].  

Створення облікової політики – це складний, багатоетапний  і 
відповідальний процес, тому що виконується  ряд складних аналітичних 
процедур. Від підприємства вимагається більш виважений підхід до формування 
облікової політики, яка повинна враховувати особливості його діяльності в 
ринкових умовах господарювання. Логіко–структурну схему формування 
облікової політики підприємства наведено у Додатку З.1. 

На думку науковців на вибір облікової політики підприємства мають вплив 
такі чинники: форма власності та організаційно–правова форма підприємства; 
галузева приналежність або вид діяльності; обсяги діяльності, чисельність 
працівників; система оподаткування; ступінь свободи діяльності в ринкових 
умовах (самостійність прийняття рішень в питаннях ціноутворення, вибору 
партнерів); стратегія фінансово–господарського розвитку (мета і завдання 
економічного розвитку, очікувані напрямки інвестицій); наявність матеріальної 
бази (забезпечення комп’ютерною технікою й іншими засобами оргтехніки, 
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програмними продуктами тощо); система інформаційного забезпечення 
підприємства (по всіх необхідних для ефективної діяльності підприємства 
напрямках); рівень кваліфікації бухгалтерських кадрів, ініціативи керівників 
підприємства; система матеріального стимулювання і ефективності роботи 
підприємства [78, с.326].  

Для систематизації завдань, які виконує облікова політика підприємств, 
виділено її виміри:   

− соціальний – створення соціальних гарантій для захисту зовнішніх 
користувачів шляхом забезпечення єдності інтерпретації даних бухгалтерського 
обліку та показників фінансової звітності;   

− економічний – економічний ефект від облікової політики виявляється в 
оптимальному забезпеченні інформацією для управління, скороченні обсягів 
документообігу, підвищенні дієвості внутрішнього контролю;  

 − біхевіористичний – використання свободи дій у питаннях організації 
обліку для створення дієвої системи бухгалтерського обліку на підприємстві, яка 
забезпечить дотримання інтересів власника;  

− психологічний – за допомогою елементів облікової політики та за умови 
конкретизації вимог до характеру необхідних даних досягається найбільш повне 
та ефективне забезпечення інформацією всіх рівнів управління;  

− інформаційний – сталість та гласність облікової політики дозволяє на її 
основі будувати прогнози майбутнього стану об’єкта, наявність диспозицій  
дозволяє забезпечити необхідним масивом даних для побудови моделей  
прийняття рішень;  

− юридичний – використання для усунення невизначеностей у нормативних 
актах з бухгалтерського обліку та у якості письмових доказів при вирішенні 
господарських спорів, конфліктів з контролюючими органами [201, с.278–280]. 

Ступінь свободи конкретного підприємства у формуванні облікової політики 
законодавчо обмежений державною регламентацією бухгалтерського обліку, яка 
представлена переліком методик та облікових процедур, серед яких  
допускаються альтернативні варіанти. Одним з важливих питань формування 
облікової політики підприємства є визначення її складових, якими є суб’єкти, 
аспекти, об’єкти та їх елементи: 
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– об’єкти (об’єкти обліку, щодо яких законодавчими актами та нормативними 
документами передбачені декілька альтернативних варіантів, стосовно яких 
підприємство самостійно розробляє свій варіант організації і ведення обліку, 
виходячи з умов і специфіки його діяльності); 

– елементи облікової політики (конкретно вибрані або самостійно розроблені 
підприємством, виходячи з умов і специфіки його діяльності, способи (прийоми) 
або процедури щодо організації та ведення обліку щодо конкретного об’єкта). 

На практиці формування облікової політики підприємства здійснюється 
поетапно. Однак, в економічній літературі досі немає єдиної думки щодо 
кількості етапів формування облікової політики. Зокрема, одні автори виділяють 
три етапи побудови облікової політики: формування, розкриття і внесення змін в 
облікову політику [237, с. 11]; підготовчий, проміжний (робочий) і заключний 
[190, с. 83]; дослідний, розрахунковий і затверджуючий [213, с. 10]; інші – чотири 
і більше етапів виконання робіт з формування облікової політики підприємства:  

1) організаційний – створення відповідного виконавчого органу та 
закріплення за його фахівцями обов’язків і повноважень; 

2) підготовчий – визначення стратегічних і тактичних напрямів господарської 
діяльності підприємства й об’єктів обліку;  

3) етап вивчення зовнішніх умов господарювання; 
4) етап вибору елементів облікової політики підприємства, розробка порядку 

інформаційного забезпечення процесу формування облікової політики;  
5) підсумковий – затвердження базисного та складання поточного 

розпорядчого документів про облікову політику, її впровадження та контроль за 
дотриманням.  

Аналіз вищезазначених підходів вказує, що вони недостатньо розкривають 
поняття формування облікової політики підприємства. У деяких пунктах не 
враховано обов’язкові обліково–аналітичні процедури, а саме не розкрито мету і 
завдання облікової політики; вибір суб’єкта формування облікової політики; 
розробку різноманітних варіантів за об’єктами облікової політики; вплив 
варіантів облікової політики на показники фінансово–господарської діяльності 
підприємства; порядок розкриття та внесення змін до облікової політики тощо.  

На нашу думку, облікову політику підприємства доцільно формувати за 
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такими етапами: 
Підготовчий етап. Визначення стратегічних і тактичних напрямів 

господарської діяльності підприємства, створення відповідного виконавчого 
органу та закріплення за його фахівцями обов’язків і повноважень. 

Етап І. Встановлення об'єкта облікової політики, оскільки кожне конкретне 
підприємство має специфічну сукупність об'єктів бухгалтерського обліку 
(господарських фактів та явищ).  

Етап II. Виявлення, аналіз, оцінка і ранжування факторів, під впливом яких 

здійснюється вибір способів ведення бухгалтерського обліку.  

Етап III. Аналіз загальновизнаних припущень у побудові облікової політики  

з  точки зору виявленої на попередньому етапі сукупності факторів.  

Етап IV. Ідентифікація потенційно придатних для використання 

підприємством способів ведення бухгалтерського обліку за кожним об’єктом 

обліку. 

Етап V. Відбір способів ведення бухгалтерського обліку, придатних для 

використання підприємством.  

Етап VI. Заключне формування облікової політики та її закріплення у 

внутрішньому розпорядчому документі.  

Заключний етап. Контроль за впровадженням та виконанням облікової 

політики, виявлення за необхідності недоліків та внесення відповідних змін [242]. 

Тому при розробці облікової політики слід дотримуватися не тільки 

специфічних принципів бухгалтерського обліку, а й загальнонаукових, які 

пропонує П.Є. Житний [79]:  

1) системність – облікова політика розглядається як штучно створена 

складова виробничої системи, що виконує функції, пов’язані зі збиранням, 

класифікацією, обробкою, аналізом і формуванням різних видів облікової 

інформації для визначення економічної ідеології підприємства; 

2) комплексність – передбачає вивчення і оцінку події не з позиції окремих 

ізольованих причин, а за сукупним впливом на господарську систему технічних, 

економічних, соціальних, екологічних, політичних та інших значимих чинників;  
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3) наукова обґрунтованість – узгодженість з дією науково–технічного 

прогресу, законів економічного розвитку суспільства, з концепцією державної 

політики, нормативно–правовою базою;  

4) ефективність, планомірність та динамізм – спрямування облікової політики 

на розв’язання не лише поточних, а й довгострокових стратегічних завдань 

розвитку підприємства за умов існування ефективних альтернативних варіантів 

досягнення тієї чи іншої мети;  

5) профілактика – виконує запобіжну функцію, створюючи умови для 

своєчасного інформування управлінського персоналу підприємства про 

відхилення від планових чи нормативних величин витрат та результатів 

діяльності, для можливої корекції управлінських рішень;  

6) принцип “селекції” – прогнозує, що інформація, яка надається на кожному 

рівні виробничої системи, має бути необхідною і суттєвою для прийняття 

управлінських рішень;  

7) сумісність особистих, регіональних і державних інтересів [196, с. 80 ]. 

На нашу думку, облікова політика підприємства повинна забезпечити 

цілісність бухгалтерського обліку, тому повинна охоплювати всі аспекти 

облікового процесу, а саме: методичний, технічний і організаційний.  

Методичний аспект облікової політики має на меті відображення інформації 

про факти господарського життя, які наводяться в бухгалтерському обліку, 

виходячи з альтернативних способів (прийомів) та специфіки діяльності 

підприємства. Методичний аспект облікової політики є найбільш специфічним і 

повинен розкривати способи визнання та відображення об’єктів обліку 

підприємства в межах чинних законодавчих актів і нормативно–правових 

документів з метою формування показників фінансової звітності.  

Технічний аспект облікової політики включає наступні складові: робочий 

План рахунків; перелік первинних документів, за якими не передбачені типові 

форми; комп’ютерна техніка; облікові регістри, форма бухгалтерського обліку; 

схеми (графіки) документообігу, технологія обробки облікової інформації, 

зокрема технологія з використанням комп’ютерної техніки; склад, порядок та 
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терміни подання фінансової і внутрішньої звітності; порядок проведення 

інвентаризації активів та зобов’язань підприємства. 

Організаційний аспект облікової політики має на меті створення раціональної 

організації облікового процесу на підприємстві. Він охоплює бухгалтерську 

службу, її місце в системі управління підприємством та порядок взаємодії з 

іншими функціональними і виробничими підрозділами. Організаційний аспект 

облікової політики підприємства включає: організаційну форму та структуру 

побудови обліково–аналітичної служби підприємства; посадові інструкції 

облікових працівників і матеріально–відповідальних осіб; рівень централізації 

облікових робіт; варіант організації управлінського (внутрішньогосподарського) 

обліку (інтегрована, автономна); перелік центрів відповідальності; комерційну 

таємницю та порядок її захисту; систему внутрішнього контролю; виділення 

філій, представництв, відділень та інших підрозділів підприємства на окремий 

баланс  [242, c. 302].  

На нашу думку, облікова політика передбачає: упорядкування облікових 

процедур підприємства; методологічне та методичне відображення майна і 

зобов`язань підприємства, господарських операцій та результатів його діяльності; 

надання бухгалтерському обліку планомірності та цілеспрямованості; 

забезпечення ефективності обліку та дотримання принципів його ведення й 

складання фінансової звітності.   

В межах процесу формування облікової політики для кожного підприємства 

можна підібрати ту модель ведення обліку, яка буде сприяти оптимальному рівню 

рентабельності, податкових платежів та аналітичності облікових і звітних даних, 

що використовуються при прийнятті управлінських рішень. Запропоновані за 

результатами дослідження етапи здійснення облікової політики підприємства 

щодо ЗМВП (ЗРД) відображено у таблиці 2.1. 

За результатами наукового дослідження розроблено та запропоновано для 
впровадження Положення про організацію управлінського обліку підприємства у 
частині обліку ЗМВП (ЗРД) як обліково–організаційну складову Політики 
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управління ризиками (рис. 2.2) підприємства, що забезпечує єдині облікові засади 
та їх внутрішнє регламентування (Додаток З.3). 

Таблиця 2.1 
Структурні складові облікової політики підприємства щодо 

 забезпечень майбутніх витрат і платежів* 
 

Етап облікової 
політики 

Складові елементи облікової політики Примітка 

Етап І “Теоретичні 
засади та нормативне 
регулювання обліку” 

Чинні нормативно–правові акти та внутрішні регулюючі 
документи підприємства, які регулюють організацію та 
методику обліку ЗМВП (ЗРД): 

– 

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність”; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 
“Зобов’язання”  

– 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
“Забезпечення” (проект); 
Методичні рекомендації з обліку ЗМВП (ЗРД) (проект); 
Регламент внутрішнього контролю у частині ЗМВП (ЗРД)  

Розроблено 
автором 

Етап ІІ “Технологія 
обробки облікової 
інформації” 

Ідентифікація та оцінка ризиків, для нейтралізації яких 
необхідно створити забезпечення; вибір інформаційного 
облікового програмного забезпечення 

– 

Види створюваних забезпечень відповідно до 
ідентифікованих ризиків підприємства; порядок створення 
та використання ЗМВП (ЗРД); перелік первинних 
документів, застосовуваних підприємством для 
документального оформлення ЗМВП (ЗРД); систему 
бюджетів ЗМВП (ЗРД); форми внутрішньої і корпоративної 
звітності  

Розроблено 
автором 

Етап ІІІ “Методика 
управлінського обліку 
ЗМВП (ЗРД)” 

Умови визнання (створення) ЗМВП (ЗРД); методи оцінки 
ЗМВП (ЗРД); план рахунків управлінського обліку; 
методика управлінського обліку ЗМВП (ЗРД); облікові 
реєстри щодо відображення ЗМВП (ЗРД) 

Розроблено 
автором 

Етап ІV “Організаційні 
процеси інформаційного 
забезпечення 
підприємства” 

Організаційну форму побудови та структуру облікової 
служби підприємства; формування графіка 
документообороту; порядок взаємодії облікової служби з 
іншими структурними підрозділами 

– 

Посадові інструкції облікових працівників (обов’язки та 
повноваження працівників щодо управління ризиками); 
система внутрішнього контролю ЗМВП (ЗРД)  

Розроблено 
автором 

*Примітка. Табл. 2.1. розроблено автором 
 

Факторна інформаційна модель облікової складової Політики управління 
ризиками підприємства щодо обліку ЗМВП (ЗРД) представлена на рис. 2.3. У 
структурі облікової політики підприємства щодо відображення в обліку ЗМВП  
(ЗРД)   автором  запропоновано наступні організаційні етапи: 
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Рис. 2.2. Обліково-організаційна складова політики управління ризиками у частині 
забезпечень майбутніх витрат і платежів (сформовано автором) 

 

Етапи вибору елементів облікової політики та розробка порядку інформаційного забезпечення 
процесу її формування 

Складання та затвердження базового розпорядчого документа про облікову політику щодо 
забезпечень майбутніх витрат і платежів 

Реалізація облікової політики та контроль за її дотриманням 

Етап І “Теоретичні 
засади та нормативне 
регулювання обліку” 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку “Забезпечення” (проект); 
Методичні рекомендації з обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів 
(проект); Регламент внутрішнього контролю у частині забезпечень 
майбутніх витрат і платежів (розроблено автором) 

Етап ІІ “Технологія 
обробки облікової 

інформації” 

Етап ІІІ “Методика 
управлінського обліку 
забезпечень майбутніх 

витрат і платежів” 

Умови визнання (створення) забезпечень майбутніх витрат і платежів; 
методи оцінки забезпечень майбутніх витрат і платежів; план рахунків 
управлінського обліку; методика управлінського обліку забезпечень 
майбутніх витрат і платежів; облікові реєстри щодо відображення 
забезпечень майбутніх витрат і платежів (розроблено автором) 

Організаційна форма побудови та структури облікової служби 
підприємства; формування графіка документообороту; порядок взаємодії 
облікової служби з іншими структурними підрозділами. Посадові 
інструкції облікових працівників (обов’язки та повноваження працівників 
щодо управління ризиками); система внутрішнього контролю забезпечень 
майбутніх витрат і платежів (розроблено автором) 

Ідентифікація та оцінка ризиків для нейтралізації яких необхідно створити 
забезпечення; вибір інформаційно- облікового програмного забезпечення. 
Види створюваних забезпечень відповідно до ідентифікованих ризиків; 
порядок створення та використання забезпечень майбутніх витрат і 
платежів; перелік первинних документів, застосовуваних підприємством 
для документального оформлення забезпечень майбутніх витрат і 
платежів; створення системи бюджетів забезпечень майбутніх витрат і 
платежів; розробка форм внутрішньої і корпоративної звітності 

Етап ІV “Організаційні 
процеси 

інформаційного 
забезпечення 

підприємства” 

Вибір і використання методів оцінки ймовірності настання ризикової події за окремими 
видами ризиків 

Визначення розміру можливих втрат при настанні ризикової події 

Дослідження факторів, що впливають на рівень ризиків 

Встановлення гранично допустимого рівня ризиків за окремими видами операцій та діяльності 

ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

Ідентифікація ризиків, пов’язаних з діяльністю 

Оцінка діапазону і достовірності інформації, необхідної для визначення ризиків 

Визначення напрямів нейтралізації за окремими видами ризиків 

Вибір і використання внутрішніх механізмів нейтралізації (мінімізації) ризиків 

Обліково-організаційна складова політики управління ризиками щодо 
забезпечень майбутніх витрат і платежів 

Оцінка результативності та нейтралізації (мінімізації) ризиків  
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1. Етап “Теоретичні засади та нормативне регулювання обліку” передбачає 
систему нормативно–правових та внутрішніх регулюючих документів щодо їх 
облікового відображення та розкриття інформації у звітності підприємства: Закон 
України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” [193]; Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” [186]; Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” (проект) 
(розроблено автором) (Додаток И.1), Методичні рекомендації з управлінського 
обліку ЗМВП (ЗРД) (проект) (розроблено автором) (Додаток И.2), Регламент 
внутрішнього контролю у частині ЗМВП (ЗРД) (розроблено автором) (Додаток 
Ш). 

2. Етап “Технологія обробки облікової інформації” передбачає: 
ідентифікацію та оцінку ризиків, для нейтралізації яких необхідно створити 
забезпечення; види створюваних забезпечень відповідно до ідентифікованих 
ризиків підприємства (склад запропоновано автором); порядок створення та 
використання ЗМВП (ЗРД) (запропоновано автором); перелік первинних 
документів, застосовуваних підприємством для документального оформлення 
ЗМВП (ЗРД) (Додатки К.1 – К.2) (запропоновано автором); систему бюджетів 
ЗМВП (ЗРД) (запропоновано автором) (розроблено автором) (Додатки Л.3 – Л.8); 
форми внутрішньої (управлінської) і корпоративної звітності (Додаток Л.9 – Л.14; 
Н.4 – Н.5) (розроблено автором); вибір інформаційного облікового програмного 
забезпечення. 

3. Етап “Методика управлінського обліку ЗМВП (ЗРД)” передбачає: умови 
визнання (створення) ЗМВП (ЗРД) (запропоновано автором); методи оцінки 
ЗМВП (ЗРД) (запропоновано автором); розробку плану рахунків управлінського 
обліку (робочого плану рахунків) (розроблено автором), методику управлінського 
обліку ЗМВП (ЗРД) (запропоновано автором), облікові реєстри щодо 
відображення ЗМВП (ЗРД) (запропоновано автором) (Додатки К.2 – К.3). 

Однією із методичних складових частин облікової політики є оцінка та 
порядок  створення ЗВП (ЗРД), оскільки  накопичення джерел для покриття 
витрат, які здійснюються нерівномірно протягом звітного періоду сприяє 
достатній фінансовій та економічній стійкості підприємства. 
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Етапи формування організаційно-облікової складової  

Організаційний етап Підготовчий етап Заключний  етап 

Узгодження елементів кожного виду обліку між собою Визначення стратегічних і тактичних напрямів господарської 
діяльності підприємства та об’єктів обліку Створення відповідного 

виконавчого органу ведення 
бухгалтерського обліку та 

закріплення за його фахівцями 
обов’язків та повноважень 

 

Вивчення факторів, що впливають на діяльність підприємства 

Етап вибору елементів облікової політики  
Види ЗМВП(ЗРД), порядок їх створення та використання, оцінка забезпечень, 

робочий план рахунків, система бюджетування забезпечень, розкриття 
інформації у звітності, графік документообігу, вибір інформаційно- 

облікового програмного забезпечення 
 

Розробка проекту положень про облікову політику 
 

Ознайомлення усіх підрозділів з проектом 
положення 

Документальне оформлення положення про облікову 
політику 

Реалізація облікової політики та контроль за її 
дотриманням 

Облікова політика щодо ЗМВП(ЗРД) 

Теоретичний аспект Організаційний аспект Методологічний аспект 

-єдині облікові принципи; 
-визнання, оцінка та облік відповідно до Закону 
України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні»,  
-П(С)БО 11 «Зобов’язання», П(С)БО 26 
«Виплати працівникам»; 
- розробка Положення про внутрішню і 
корпоративну звітність (розроблено автором); 
-Методичні рекомендацій з обліку ЗМВП(ЗРД); 
-диграфічна система записів. 

 

-організація внутрішньогосподарського обліку щодо 
ЗМВП(ЗРД); 
-відбір облікових номенклатур; 
-визначення форми і змісту первинних документів (Картка 
обліку ЗМВП(ЗРД) (розроблено автором)); 
-розробка робочого Плану рахунків; 
-розробка Графіку документообігу; 
-розробка та визначення форм звітності; 
-організація внутрішнього контролю в системі управлінського 
обліку ЗМВП(ЗРД); 
-інвентаризація ЗМВП(ЗРД). 

 

-створення системи матеріального забезпечення; 
-укладання договорів про відповідальність 
працівників; 
-розробка посадових інструкцій; 
внутрішні стандарти управлінського обліку 
щодо ЗМВП(ЗРД); 
- взаємодія бухгалтерії з іншими службами на 
підприємстві; 
-розподіл відповідальності працівників; 
-розподіл функціональних обов’язків 
працівників (розроблено автором). 

 
 
 
 

Фактори впливу на облікову політику 

Організація 
підприємницької 

діяльності 

Організація та ведення 
бухгалтерського обліку 

Рівень 
комп’ютеризації 
облікових робіт 

Стан забезпечення 
інформаційної 

безпеки 

Рівень 
кваліфікації 
працівників 

Кількість 
акціонерів 

(засновників) 

Зовнішні фактори (нормативно-
правове регулювання, 

інфраструктура ринку і т.д.) 

Політика управління ризиками 

Рис. 2.3. Факторна модель облікової політики підприємства щодо забезпечень майбутніх витрат і платежів  
(сформовано автором) 
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Характерною особливістю забезпечення як виду зобов’язання є 
невизначеність або суми, або часу виконання. Е. С. Хендріксен та М. Ф. Ван Бред 
вказують на те, що саме невизначеність (невпевненість) “послугувала основою 
для створення традиційного бухгалтерського принципу – консерватизму” [177, 
с.165]. Це пояснюється тим, що методи оцінки, які застосовуються в системі 
бухгалтерському обліку, згідно принципу обачності призначені запобігати 
заниженню оцінки зобов’язань і витрат та завищенню оцінки активів і доходів 
підприємства. 

Оскільки неможливо впевнено і точно передбачити вартість майбутніх 
грошових потоків, а недооцінка активів і переоцінка зобов’язань може не 
забезпечити достовірності фінансової звітності та сприяє викривленню показників 
фінансового стану підприємства, для облікових потреб щодо ЗМВП (ЗРД) 
використовують попередні оцінки.   

Облікове забезпечення – це не конкретні накопичення активів, а створення 
зобов’язання підприємств витратити встановлену величину господарських засобів 
за цільовим призначенням відповідно до контракту та/або законодавчих вимог. 
Забезпечення використовуються виключно за цільовим призначенням тобто для 
відшкодування лише тих витрат, для покриття яких вони були створені.  Питання 
оцінки забезпечень регулює МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та 
умовні активи”  [150] та П(С)БО 11 “Зобов’язання” [186].   

Згідно п. 16 П(С)БО 11 “Зобов’язання” передбачено, що сума забезпечення 
визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного 
відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов’язання, на дату 
балансу. Забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію 
визначається за сумою прямих витрат, які не пов’язані з діяльністю підприємства, 
що триває, а забезпечення довгострокових зобов’язань визнаються у сумі їх 
теперішньої вартості [186]. 

Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та за потребою 
коригується (збільшується або зменшується). У разі відсутності імовірності 
вибуття активів для погашення майбутніх зобов’язань сума такого забезпечення 
підлягає сторнуванню [186], що обумовлено прагненням отримати найкращу 
поточну оцінку забезпечення на звітну дату.  
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На думку Н. І. Петренко, О.О. Пархомчук невизначеності, пов’язані із сумою, 
яку слід визначати як забезпечення, розглядаються різними способами залежно 
від обставин. У випадках, коли оцінене забезпечення охоплює значну кількість 
статей, зобов’язання оцінюється зважуванням усіх можливих результатів за 
пов’язаними з ними ймовірностями (за статистичним методом оцінки – 
“очікувана вартість”) [180].   

Погоджуємось із твердженням В.С. Терещенко, яка зазначає, що оскільки 
величина ЗМПВ(ЗРД) є суб’єктивною оцінкою майбутніх наслідків певних подій, 
то дуже рідко сума ЗМПВ(ЗРД) точно відповідає об’єму фактично понесених 
підприємством витрат [217].  

Заслуговують на увагу, також погляди І. Омецінської, яка вважає, що для 
достовірного визначення ЗМПВ(ЗРД)  необхідно враховувати: всі можливі 
ризики, які впливатимуть на їх оцінку;  вплив майбутніх подій, які стосуються 
визначення сум ЗМПВ(ЗРД); можливі зміни у законодавстві. Проте вплив  
факторів на суму ЗМПВ(ЗРД) враховується нечасто, оскільки в цьому разі, 
необхідно мати точні й об’єктивні дані про те, чи будуть прийняті зміни до 
законодавства  та чи буде воно впроваджене [167].   

Положеннями П(С)БО 11 “Зобов’язання” передбачено, що ЗМВП (ЗРД) 
створюються внаслідок минулих подій при виникненні зобов’язання, погашення 
якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні 
вигоди, однак відсутні конкретні відсоткові значення або інші кількісні 
показники, якими могли б керуватися при цьому підприємства.  

Умови формування резервів удосконалено В.С. Терещенко, яка 
запропонувала межі кількісної оцінки ймовірності погашення підприємством 
передбачуваного зобов’язання, при дотриманні яких визнається резерв (ЗМВП 
(ЗРД)). На думку вченої, якщо ризик зменшення активів підприємства в результаті 
погашення передбачуваного зобов’язання є дуже високим (95–100%), то в 
обов’язковому порядку слід формувати забезпечення; якщо ризик є високим (50–
95%), то створення забезпечення носить рекомендаційний характер; якщо 
ймовірність платежу є середньою (5–50%) – керівництво підприємства і головний 
бухгалтер самостійно приймають рішення про доцільність формування 
забезпечення; якщо орієнтована величина ризику є низькою (1–5%), то ЗМВП 
(ЗРД) формувати не слід. А якщо ймовірність платежу є меншою за 1 %, то такі 
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наслідки умовної події в системі бухгалтерського обліку не відображаються й у 
бухгалтерському обліку забезпечення необхідно формувати тоді, коли виконання 
передбачуваного зобов’язання ймовірно призведе до зменшення активів 
підприємства і ймовірність повинна бути не меншою 5 % [180, с. 157].  

І. Ю. Предко вважає, що ЗМВП (ЗРД) – це резерви та регулятори 
спеціального призначення, переважно у вигляді високоліквідних активів, що 
формуються суб’єктом господарювання за рахунок власних джерел фінансування 
для покриття майбутніх операційних витрат від виконання зобов’язань з 
невизначеними часом або сумою погашення [191, с.33]. 

У науковій літературі відсутнє визначення “регулятори” та “оціночні 
резерви”. На думку І. Ю. Предко оціночні резерви відрізняються від резервів за 
економічним змістом. Формування регуляторів (оціночних резервів) передбачено 
для матеріально–виробничих запасів, фінансових вкладень, які не мають поточної 
ринкової вартості, і сумнівної дебіторської заборгованості при наявності 
відповідних підстав. А оціночні резерви являють собою показник, який посилює 
достовірність бухгалтерської звітності і повноту, розкриває в ній відомості про 
фінансово–господарську діяльності підприємства. Це пов’язано з тим, що 
оціночні резерви є регулюючими статтями, що зменшують оцінку активів в 
бухгалтерському балансі, і витрат, що впливають на кінцевий фінансовий 
результат в звіті про фінансові результати (про сукупний дохід) [191, с.35]. 

Отже, першим кроком на шляху формування системи ЗМВП (ЗРД) на 
підприємстві є їх визнання та оцінка. Авторська позиція полягає у тому, що для 
визначення обсягів ЗМВП (ЗРД) доцільно для кожного їх виду використовувати 
відповідний метод розрахунку та спосіб оцінки (табл. 2.2).  

4. Етап “Організаційні процеси інформаційного забезпечення підприємства” 
передбачає: організаційну форму побудови та структуру облікової служби 
підприємства; посадові інструкції облікових працівників (обов’язки та 
повноваження працівників щодо управління ризиками запропоновано автором); 
формування графіка документообороту; порядок складання і періодичність 
внутрішньої (управлінської) та корпоративної звітності (запропоновано автором);  
систему внутрішнього контролю ЗМВП (ЗРД) (систематизовано автором); 
порядок взаємодії облікової служби з іншими структурними підрозділами. 
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Таблиця 2.2 
Загальні обліково–методичні підходи до оцінки  

забезпечень майбутніх витрат і платежів* 
Балансовий 

рахунок Найменування рахунку Оцінка забезпечення Метод 
розрахунку 

4701 Довгострокові забезпечення 
соціального призначення 

Теперішня вартість 
або 

облікова оцінка ресурсів (за 
вирахуванням суми очікуваного 
відшкодування), необхідних для 

погашення відповідного 
зобов’язання, на дату балансу 

Прогнозний або 
кошторисний 

4702 Довгострокові забезпечення 
екологічного призначення 

Прогнозний або 
кошторисний 

4703 

Довгострокові забезпечення 
комерційних (ринкових) 

ризиків, в т.ч. 
Прогнозний або 

кошторисний 

Забезпечення на виконання 
обтяжливих контрактів 

Сума неминучих витрат, пов’язаних 
з виконанням контракту (найменша 

з двох величин: витрат на 
виконання контракту або витрат на 
сплату неустойки (штрафів, пені) за 

невиконання контракту 

Кошторисний 

Забезпечення на 
реструктуризацію 

підприємства 

Сума прямих витрат, які не 
пов’язані з діяльністю 

підприємства, що триває 
Кошторисний 

4704 Довгострокові забезпечення 
валютних ризиків 

Теперішня вартість 
або 

облікова оцінка ресурсів (за 
вирахуванням суми очікуваного 
відшкодування), необхідних для 

погашення відповідного 
зобов’язання, на дату балансу 

Статистичний 

4705 Довгострокові забезпечення 
інвестиційних ризиків Статистичний 

4706 Інші довгострокові 
майбутніх витрат і платежів 

Прогнозний або 
кошторисний 

479 

Поточні забезпечення 
майбутніх витрат і платежів 

 
Облікова оцінка ресурсів (за 

вирахуванням суми очікуваного 
відшкодування), необхідних для 

погашення відповідного 
зобов’язання, на дату балансу 

 
 
 

Прогнозний або 
кошторисний 

Забезпечення на оплату 
відпусток 

Забезпечення на матеріальне 
заохочення 

Забезпечення на виконання 
поточних гарантійних 

зобов’язань 
Забезпечення втрат від 
знецінення оборотних 

активів 

Порівняльний 
(аналоговий) або 

прогнозний 
Забезпечення оцінки активів 

за справедливою вартістю  
Інші поточні майбутніх 

витрат і платежів 
Прогнозний або 

кошторисний 
* Примітка. Табл. 2.2. розроблено автором 
 
Погоджуємось з думкою І. М. Вигівської та Г. Л. Вербицької [20; 23] щодо 

необхідності закріплення повноважень працівників  облікових структурних 
підрозділів в процесі управління ризиками на рівнях:  

– аналіз ризиків (виявлення та оцінка): ідентифікація можливих наслідків 
ризикових операцій, оцінка ймовірності їх настання; формування обліково–
аналітичного забезпечення управління; визначення вимог до методів впливу на 
ризики; 
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– підбір методів впливу на ризики: оцінка фінансових наслідків вибору 
методів впливу на ризики на основі сформованого обліково–аналітичного 
забезпечення; 

– прийняття рішення щодо методу впливу на ризики: регулювання розміру 
можливих збитків внаслідок ризикових операцій; 

– вплив на ризики (зменшення, збереження, передача): відображення в 
бухгалтерському обліку операцій за результатами прийнятих управлінських 
рішень щодо впливу на ризики; розрахунок податкових наслідків прийнятих 
рішень та фінансових результатів діяльності; надання відповідної інформації 
управлінському персоналу; 

– контроль за виконанням прийнятих рішень та результатами впливу на 
ризики: здійснення бухгалтерського контролю за достовірністю та законністю 
відображених в обліку господарських операцій з впливу на ризики. 

Отже, облікова–політика визначає ідеологію економіки підприємства на 
тривалий період, сприяє посиленню обліково–аналітичних функцій в управлінні 
підприємством, дає змогу оперативно реагувати на зміни, що відбуваються у 
господарському процесі, ефективно пристосовувати діяльність до умов  
зовнішнього середовища, знизити економічний ризик і досягнути успіхів у 
конкурентній боротьбі. Запропоновані підходи до облікової політики ЗМВП (ЗРД) 
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. 

 
2.2. Управлінський облік забезпечень майбутніх витрат і платежів: 

прикладні аспекти та напрями удосконалення 
 
Діяльність суб’єктів господарювання ринкової економіки здійснюється в 

умовах ризику та невизначеності, що обумовлює застосування інструментів 
управління для забезпечення економічної стійкості підприємницької діяльності. 
Для стабільного функціонування підприємства створюють ЗМВП (ЗРД), які є 
гарантією внутрішнього страхування капіталу та інструментом самострахування 
від непередбачених втрат та збитків. Незважаючи на те, що створення 



104 
 

 

(формування) ЗМВП (ЗРД) є найпоширенішим внутрішнім методом захисту 
підприємства від ризиків господарської діяльності, існує значна кількість 
проблемних питань теоретичного і практичного характеру щодо їх формування та 
використання.  

Відсутність чітких законодавчо–нормативних рекомендацій та недостатня  
урегульованість облікового відображення операцій із створення (формування), 
використання та оцінки ЗМВП (ЗРД) обумовлюють необхідність вирішення 
зазначених проблемних питань.  

Питання обліку ЗМВП (ЗРД) підприємства досліджували такі вітчизняні 
науковці: Т. Б. Бутинець [17], Ю. А. Верига [22, c. 74], Н. М. Воськало [36], 
М. О. Козлова [100, 101], М. М. Орищенко [168], О. О. Пархомчук [178], 
І. Ю. Предко [191, с. 31–37], В. С. Терещенко [217], І. Й. Яремко та інші. Однак, 
результати їх наукових досліджень сьогодні не дають змоги вирішити у повному 
обсязі організаційно–методичні проблеми, пов’язані з обліковим відображенням 
ЗМВП (ЗРД).  

На підставі проведеного критичного аналізу праць вітчизняних науковців 
[22, 100, 101, 168, 178, 191, 217], сучасний стан методики обліку ЗМВП (ЗРД) 
можна охарактеризувати як такий, що потребує удосконалення і характеризується 
наступними недоліками: 

– недостатнє нормативно–правове регулювання умов формування та 
використання ЗМВП (ЗРД) (відсутність меж кількісної оцінки ймовірності 
погашення підприємством зобов’язання, для забезпечення якого формується 
ЗМВП (ЗРД)); 

– відсутність чітко визначених методів розрахунку формування (створення) 
ЗМВП (ЗРД); 

– відсутність форм типових документів для первинного визнання і 
відображення ЗМВП (ЗРД); 

– різноманіття наукових підходів до облікового відображення ЗМВП (ЗРД). 
Облік забезпечень регулюється національним П(С)БО 11 

“Зобов’язання” [187], МСБО 37 (IAS) 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та 
умовні активи” [150] та МСБОДС 19 “Забезпечення, непередбачені зобов’язання 
та непередбачені активи” [149] .  
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Для систематизації та групування інформації про ЗМВП (ЗРД) у чинному 
Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств та організацій передбачений балансовий 
пасивний рахунок 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”, який включає 
вісім субрахунків: 471 “Забезпечення виплат відпусток”, 472 “Додаткове пенсійне 
страхування”, 473 “Забезпечення гарантійних зобов’язань”, 474 “Забезпечення 
інших витрат і платежів”, 475 “Забезпечення призового фонду (резерв виплат)”, 
476 “Резерв на виплату джек–поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї” і 
477 “Забезпечення матеріального заохочення”, 478 “Забезпечення відновлення 
земельних ділянок”. Перелік зазначених рахунків другого порядку з метою 
надання користувачам повної і достовірної облікової інформації змінювався 
щодо ЗМВП (ЗРД) (табл. 2.3).  

Однак, удосконалення класифікаційних ознак ЗМВП (ЗРД) та їх вплив на 
побудову обліку і сьогодні залишаються актуальними у наукових працях 
вітчизняних вчених. У зв’язку із сучасною тенденцію захисту природного 
середовища та здійснення природоохоронних заходів й інших заходів 
екологічного характеру в Україні та з метою рівномірного відображення витрат на 
здійснення зазначених заходів, В.С. Терещенко [217] пропонує створення джерел 
їх фінансування та до існуючої системи облікових забезпечень додати ЗМВП 
(ЗРД) на охорону навколишнього середовища. 

На думку Н.І. Петренко та О.О. Пархомчук [180, c.390] така позиція вченої є  
обґрунтованою і заслуговує на практичну значимість для підприємств, для яких є 
характерними значні викиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище. 

Також, В. С. Терещенко з метою узагальнення інформації про засоби, які за 
рішенням підприємства резервуються, для ЗМВП (ЗРД) на охорону 
навколишнього середовища та ЗМВП (ЗРД) на ремонт власних основних засобів, 
запропоновано до синтетичного рахунку 47 “Забезпечення майбутніх  витрат і 
платежів” відкривати субрахунки 478 “Забезпечення на охорону навколишнього 
середовища” і 479 “Забезпечення на ремонт власних основних засобів” [217, с. 115].  
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Таблиця 2.3 
Генезис змін структури балансового рахунку  

47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”* 
Законодавчі акти або автори Затверджені субрахунки до рахунку 47 

“Забезпечення майбутніх витрат і платежів” та 
пропозиції науковців 

Нормативно–регламентовані субрахунки 
Інструкція про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій: наказ 
Міністерства фінансів України від 30.11.99 
№ 291  

471 “Забезпечення виплат відпусток”  
472 “Додаткове пенсійне забезпечення”  
473 “Забезпечення гарантійних зобов’язань” 
474 “Забезпечення інших витрат і платежів” 

З врахуванням змін затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 24.09.2004 
№ 591 

Додано субрахунки:  
475 “Забезпечення призового фонду (резерв виплат)”  
476 “Резерв на виплату джек–поту, не забезпеченого 
сплатою участі у лотереї” 

З врахуванням змін затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 05.03.2008 
№ 353 

Додано субрахунки:  
477 “Забезпечення матеріального заохочення”  
478 “Забезпечення відновлення земельних ділянок” 

Пропозиції авторів щодо узагальнення інформації на додаткових субрахунках 
В. С.Терещенко  478 “ЗМВП (ЗРД) на охорону навколишнього 

середовища” 
 479 “ЗМВП (ЗРД) на ремонт власних основних засобів” 

В. С. Терещенко  474.1 “ЗМВП (ЗРД) на поточний ремонт основних 
засобів”,  
474.2 “ЗМВП (ЗРД) на капітальний ремонт основних 
засобів” 

Н. І. Петренко та О.О. Пархомчук 479 “Резерв наступних витрат на виконання зобов’язань 
щодо обтяжливих контрактів” 

М. О. Козлова 478 “Резерв під знецінення вкладень в цінні папери”, 
479 “Резерв майбутніх витрат на ремонт власних 
основних засобів” 

М. М. Орищенко 4731 “Резерв на гарантійний ремонт”,  
4732 “Резерв на гарантійне обслуговування” 

Н. М. Воськало 47Х.1 “Забезпечення …: поточне”,  
47Х.1 “Забезпечення …: довгострокове” 

В. Д. Попова, Л. Ф. Маценко,  
А. Ю.Огороднік  

479 “Непередбачені зобов’язання майбутніх витрат на 
врегулювання судових спорів, в яких підприємство 
виступає відповідачем” 

*Примітка. Табл. 2.3 складена на підставі аналізу літературних джерел [36; 88; 100; 179; 
217] 

 
На думку вченої, впровадження в практику промислових підприємств 

зазначеного рахунку другого порядку сприятиме: рівномірному включенню 
майбутніх  витрат  на проведення  ремонтів  основних  засобів у поточні витрати  
звітного періоду або у собівартість виготовленої продукції; вирішенню проблеми 
нестачі джерел фінансування ремонтних робіт; покращенню стану матеріально–
технічної бази підприємства, зростанню продуктивності праці та підвищенню 
ефективності суспільного виробництва. 
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Згодом у 2011 р. автор зауважила, що недоцільним є введення зайвої 
деталізації та запропонувала облік ЗМВП (ЗРД) на ремонт основних засобів вести 
на субрахунку 474 “Забезпечення інших витрат і платежів”, а також зазначила, що 
підприємства, які мають потребу в детальній аналітичності облікової інформації, 
можуть відкривати в робочому плані рахунків субрахунки 474.1 “Забезпечення на 
поточний ремонт основних засобів”, 474.2 “Забезпечення на капітальний ремонт 
основних засобів” [217, с.36]. Обґрунтовуючи свої наукові дослідження, 
М. О. Козлова [101] запропонувала до існуючих рахунків другого порядку додати 
478 “Резерв під знецінення вкладень в цінні папери” та 479 “Резерв майбутніх 
витрат на ремонт власних основних засобів”.  

Для уникнення термінологічного неспівпадіння М.М. Орищенко [168, с. 17] 
запропонував відкривати рахунки наступних порядків у межах субрахунку 
473 “Резерв на гарантійний ремонт та обслуговування”: 4731 “Резерв на 
гарантійний ремонт” та 4732 “Резерв на гарантійне обслуговування”. На нашу 
думку, така пропозиція не є доцільною, оскільки таким видам робіт властивий 
аналогічний характер, а надмірна деталізація не відповідає вимогам 
раціональності та економічності облікової інформації.  

Н.І. Петренко та О.О. Пархомчук запропонували балансовий рахунок 47 
“Забезпечення майбутніх витрат і платежів” перейменувати на “Резерви 
майбутніх витрат і платежів” та змінити назви рахунків другого порядку на: 471 
“Резерв майбутніх виплат відпусток персоналу”; 472 “Резерв на додаткове 
пенсійне страхування”, 473  “Резерв на гарантійний ремонт і обслуговування 
(гарантійних зобов’язань)”; 474 “Резерв наступних витрат на реструктуризацію”; 
477 “Резерв на матеріальне заохочення працівників”; 479 “Резерв наступних 
витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів”. У межах 
зазначеного, науковці також запропонували суми резервів для відшкодування 
наступних (майбутніх) витрат на реструктуризацію та виконання зобов’язань 
щодо обтяжливих договорів обліковувати за дебетом рахунку 949 “Інші витрати 
операційної діяльності” з наступною деталізацією: 949.1 “Витрати на 
реструктуризацію” та 949.2 “Витрати на виконання зобов’язань за обтяжливими 
контрактами”. 

Автори стверджують, що включення ЗМВП (ЗРД) на виконання зобов’язань 
щодо обтяжливих контрактів та на реструктуризацію до одного рахунку другого 
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порядку є недоцільними, оскільки об’єктом обліку є окремі, непорівняні за 
змістом процеси. Внаслідок чого, запропоновано виділити окремі субрахунки 
другого порядку: для обліку операцій, пов’язаних з формуванням забезпечення на 
реструктуризацію підприємства (субрахунок 474) і для обліку операцій, 
пов’язаних з формуванням забезпечень витрат на виконання зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів (субрахунок 479).  

Інформація, згрупована на рахунках бухгалтерського обліку, узагальнюється 
в облікових реєстрах, на основі яких формується звітність. У фінансовій звітності 
забезпечення відображаються у Балансі (Звіті про фінансовий стан) за двома 
розділами: Розділ ІІ Пасиву “Довгострокові зобов’язання і забезпечення” та  
Розділ ІІІ Пасиву “Поточні зобов’язання і забезпечення”. На думку Н.М. Воськало 
для правильного складання фінансової звітності, необхідно проводити додаткові 
вибірки та групування забезпечень на поточні та довгострокові, які відображені 
на рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”. Для усунення такого 
перегрупування автор пропонує до кожного рахунку другого порядку до рахунку 
47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”, ввести додаткові аналітичні 
рахунки з поділом на поточні та довгострокові забезпечення. Оскільки, більшість 
підприємств веде облік автоматизовано, введення таких аналітичних рахунків 
дасть змогу програмному забезпеченню автоматично робити поділ забезпечень на 
поточні та довгострокові та розносити відповідні суми по рядках Балансу (Звіту 
про фінансовий стан) [36].  

Н. М. Воськало стверджує, що враховуючи те, що у Балансі (Звіті про 
фінансовий стан) забезпечення відображаються у розрізі поточних та 
довгострокових, доцільно вести їх облік шляхом відкриття аналітичних рахунків 
до кожного субрахунку рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”: 
47Х.1 “ЗМВП (ЗРД) …: поточне”, 47Х.1 “ЗМВП (ЗРД) …: довгострокове”. 
Запропоновані зміни та доповнення підвищать аналітичність обліку забезпечень 
та покращать групування інформації для формування фінансової звітності [36]. 

Результати наукових досліджень організації та методики обліку ЗМВП (ЗРД) 
у практиці діяльності суб’єктів господарювання наведено у Додатку З.2. 
Проаналізувавши думки вітчизняних і зарубіжних вчених, можна стверджувати, 
що внаслідок багаторазових змін і доповнень, сучасний балансовий рахунок 47 
“Забезпечення майбутніх витрат і платежів” не має чіткої логічної побудови.  
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Оскільки основним призначенням звітності є надання повної і достовірної 
інформації для потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів, підтримуємо позицію 
Н. М. Воськало щодо необхідності формування необхідного облікового 
інструментарію для акумулювання окремої інформації про довгострокові і 
поточні ЗМВП (ЗРД), однак, при визначенні структури балансового рахунку 47 
“Забезпечення майбутніх витрат і платежів” необхідним вважаємо врахування 
вимог чинного законодавства та впливу інших чинників. Виходячи із 
запропонованої класифікації забезпечень, авторська позиція полягає у наступному 
складі субрахунків рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” (табл. 
2.4, 2.5) :  

– 470 “Довгострокові ЗМВП (ЗРД)” (4701 “Довгострокові забезпечення 
соціального призначення”, 4702 “Довгострокові забезпечення екологічного 
призначення”, 4703 “Забезпечення комерційних (ринкових) ризиків”, 
4704 “Забезпечення валютних ризиків”, 4705 “Забезпечення інвестиційних 
ризиків”, 4706 “Інші довгострокові забезпечення”);  

– 479 “Поточні ЗМВП (ЗРД)”. 
Вважаємо також обґрунтованою пропозицію В. Д. Попової, Л. Ф. Маценко та 

А. Ю. Огороднік [189, с.206] створювати забезпечення для високоймовірних 
непередбачених зобов’язань та відповідно до власних пропозицій виокремлення 
умовних ЗМВП (ЗРД), як таких, які можуть виникнути, якщо одна або декілька 
подій відбудуться або не відбудуться, над якими підприємство не має повного 
контролю. Для їх обліку пропонуємо запровадження субрахунку 043 “Умовні 
забезпечення” до позабалансового рахунку 04 “Непередбачені активи і 
зобов’язання”. Н.В. Гєнєралова підкреслює, що в системі міжнародних стандартів 
відсутні прямі вказівки про необхідність ведення позасистемного забалансового 
обліку, для отримання управлінської інформації, на підприємствах, однак все 
більш поширеною є практика обліку умовних зобов’язань і умовних активів в 
окремих позабалансових облікових реєстрах [169].  

За допомогою запропонованої системи рахунків узагальнення інформації 
щодо ЗМВП (ЗРД) підвищуватиметься якість інформаційного забезпечення 
менеджменту з метою прийняття ефективних рішень. Облікове відображення 
операцій, пов’язаних з формуванням і використанням ЗМВП (ЗРД) у розрізі їх 
окремих видів є також дискусійним питанням.  
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Таблиця 2.4 
Фрагмент робочого плану рахунків бухгалтерського обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів* 

Синтетичний 
рахунок (рахунок 
першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого 

порядку) 
Субрахунки 

(рахунки третього порядку) 
Субрахунки 

(рахунки наступного порядку) 
код назва код назва код назва назва 
1 2 3 4 5 6 7 
47 “Забезпечення 

майбутніх витрат і 
платежів” 

 
 

470 
“Довгострокові 

забезпечення 
майбутніх витрат і 

платежів” 

4701 Довгостро–
кові 

забезпечен–
ня соціаль–

ного 
призначення 

4711 Забезпечення страхування життя і здоров’я працівників Рахунок наступного порядку – 
стаття забезпечень соціального 

призначення 
4712 Забезпечення медичного страхування працівників 
4713 Забезпечення освіти, навчання та підвищення кваліфікації 

працівників 
4714 Забезпечення охорони прав людини 
4715 Забезпечення витрат на охорону праці 
4716 Забезпечення на додаткове пенсійне страхування 
4717 Забезпечення витрат на боротьбу з хабарництвом і корупцією 
4718 Інші забезпечення соціального призначення 

4702 Довгостро–
кові 

забезпечен–
ня еколо–

гічного 
призначення 

4721 Забезпечення на охорону і захист навколишнього середовища 
 

Рахунок наступного порядку – 
стаття забезпечень екологічного 

призначення 4722 Забезпечення системи екологічного управління 
4723 Забезпечення проектування екологічних продуктів і процесів 
4724 Забезпечення витрат на утилізацію відходів 
4725 Забезпечення на відновлення земельних ділянок 
4726 Інші забезпечення екологічного призначення 

4703 Довгостро–
кові 

забезпечен–
ня 

комерційних 
(ринкових) 

ризиків 

4731 Забезпечення довгострокових гарантійних зобов’язань Рахунок наступного порядку – 
стаття забезпечень комерційних 

ризиків 4732 Забезпечення на покриття витрат від обтяжливих контрактів 
4733 Забезпечення на реструктуризацію підприємства 
4734 Забезпечення на покриття витрат від знецінення 

довгострокових активів 
4735 Забезпечення  інфляційних ризиків 
4736 Забезпечення оцінки активів за справедливою вартістю 
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Продовження табл. 2.4 
1 2 3 4 5 6 
 
 

  4737 Забезпечення депозитного (відстокового) ризику  
4738 Забезпечення кредитного ризику 
4739 Забезпечення на покриття втрат від  регулювання 

господарських спорів 
4740 Забезпечення призового фонду та виплату джек–поту, не 

забезпеченого сплатою участі у лотереї 
4741 Забезпечення порушення фінансової рівноваги та 

платоспроможності 
4742 Забезпечення на покриття витрат надзвичайних ситуацій та 

форс–мажорних обставин 
4743 Інші забезпечення комерційних ризиків 

 4704 Довгостро–
кові 

забезпечен–
ня валют–
них ризиків 

Рахунок третього порядку – об’єкт валютних ризиків; 
Рахунок четвертого порядку – вид іноземної валюти 

 4705 Довгостро–
кові 

забезпечен–
ня інвести–

ційних 
ризиків 

4751 Забезпечення ризику капіталу Рахунок четвертого порядку – 
об’єкт фінансових інвестицій 

 
4752 Забезпечення портфельного ризику 
4753 Забезпечення ризику знецінення фінансових інвестицій 
4754 Забезпечення ризику зниження доходності фінансових 

інвестицій 
4755 Інші забезпечення інвестиційних ризиків 

 4706 Інші 
довгостро–

кові 
забезпечен–
ня майбут–
ніх витрат і 

платежів 

Рахунок третього порядку – 0; 
Рахунок четвертого порядку – цільове призначення ЗМВП (ЗРД)  у системі управління 

47 “Забезпечення 
майбутніх витрат і 

платежів” 
 

479 Поточні 
забезпечен–
нямайбут–

ніх витрат і 
платежів 

Рахунок третього порядку – цільове призначення ЗМВП (ЗРД) у системі управління (резерв виплат 
відпусток; резерв матеріального заохочення; резерв поточних гарантійних зобов’язань; забезпечення втрат 

від знецінення оборотних активів; забезпечення оцінки активів за справедливою вартістю, забезпечення 
втрат на реструктуризацію підприємства; інші поточні ЗМВП (ЗРД)) 

* Примітка. Табл. 2.4 розроблено автором 
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Таблиця 2.5 

Фрагмент робочого плану рахунків бухгалтерського обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів* 
Синтетичний 

рахунок (рахунок 
першого порядку) 

Субрахунки 
(рахунки другого 

порядку) 

Субрахунки  
(рахунки третього порядку) 

Субрахунки  
(рахунки наступного порядку) 

код назва код назва код назва назва 
1 2 3 4 5 6 7 

04 “Непередбачені 
активи й 

зобов’язання” 

041 Неперед–
бачені 
активи 

 Рахунок наступного порядку – вид непередбачених активів  

 042 Непреред–
бачені 

зобов’я–
зання 

 Рахунок наступного порядку – вид непередбачених зобов’язань  

 043 Умовні 
забезпе- 

чення 

 Рахунок наступного  порядку – вид забезпечень майбутніх витрат і платежів 

* Примітка. Табл. 2.5.  розроблено автором  
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Узагальнення облікової інформації щодо формуванням і використанням 
окремих видів ЗМВП (ЗРД) на рахунках бухгалтерського обліку дасть змогу 
ефективно використати їх у практиці господарської діяльності.  Запропонована 
авторська методика обліку ЗМВП (ЗРД), представлена у табл.  2.6.  та на  рис. 2.4., 
забезпечуватиме цілісність накопичення облікової інформації та допоможе 
виокремити і краще проконтролювати заходи і витрати, для фінансування яких 
формуються відповідні види ЗМВП (ЗРД). 

Актуальності набувають детальні особливості облікового відображення 
ЗМВП (ЗРД) за їх окремими видами. Певні невідповідності спостерігаються щодо 
джерел формування ЗМВП (ЗРД) у нормативних документах з питань організації 
та методики їх обліку та працях наукових вчених. Генезис джерел формування 
ЗМВП (ЗРД) представлено у табл. 2.7. 

Важливим є також питання первинного документального оформлення та 
відображення операцій із формування та використання ЗМВП (ЗРД), що  є не 
лише підставою для облікових записів, але й мають важливе значення для 
складання достовірної фінансової звітності. 

Таблиця 2.6 

Методика обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів* 
 

№ 
з/п 

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 
Дебет Кредит 

Облік формування довгострокових забезпечень соціального призначення  
(на страхування життя і здоров’я, медичного страхування, освіту навчання та підвищення 

кваліфікації працівників, охорону прав людини, охорону праці, додаткове пенсійне страхування, 
боротьбу з хабарництвом і корупцією тощо) 

1 Створення (формування) 
довгострокових забезпечень 
соціального призначення (залежно 
від функціональної категорії 
працівників) 

23 “Виробництво”, 
91 “Загальновиробничі витрати”, 
92 “Адміністративні витрати”, 
 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші 
витрати операційної діяльності” 

4701 “Довгострокові 
забезпечення 
соціального 

призначення” 

Облік формування довгострокових забезпечень екологічного призначення 
(на охорону і захист навколишнього середовища, забезпечення системи екологічного управління, 

проектування екологічних продуктів і процесів, витрат на утилізацію відходів, відновлення земельних 
ділянок тощо) 

2 Створення (формування) 
довгострокових забезпечень 
екологічного призначення 
промислового підприємства 

91 “Загальновиробничі витрати” 

4702 “Довгострокові 
забезпечення 
екологічного 
призначення” 

3 Створення (формування) 
довгострокових забезпечень 
екологічного призначення інших 
підприємств 

94 “Інші витрати операційної 
діяльності” 

4702 “Довгострокові 
забезпечення 
екологічного 
призначення” 
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Продовження табл. 2.6 
 Облік формування довгострокових забезпечень комерційних ризиків 

4 Створення (формування) 
довгострокових забезпечень на 
виконання гарантійних 
зобов’язань 

93 “Витрат на збут” 

47031 “Забезпечення 
довгострокових 

гарантійних 
зобов’язань” 

5 Створення (формування) 
довгострокових забезпечень на 
покриття витрат від обтяжливих 
контрактів 

91 “Загально виробничі витрати” 

47032 “Забезпечення на 
покриття витрат від 

обтяжливих 
контрактів” 

6 Створення (формування) інших 
довгострокових забезпечень 
комерційних ризиків 

94 “Інші витрати операційної 
діяльності” 

47033 “Забезпечення на 
реструктуризацію 

підприємства”, 
47034 “Забезпечення на 

покриття втрат від 
знецінення 

довгострокових 
активів” 

  

 

47035 “Забезпечення 
інфляційних ризиків”,  
47036 “Забезпечення 
оцінки активів за 
справедливою 
вартістю”,  
47037 “Забезпечення 
депозитного 
(відсоткового) ризику”,  
47038 “Забезпечення 
кредит-ного ризику”,  
47039 “Забезпечення на 
покриття втрат від 
регулювання 
господарських спорів”,  
47040 “Забезпечення 
призового фонду та 
виплати джек-поту”, 
470341 “Забезпечення 
фінансової рівноваги та 
плато-спроможності”,  
470342 “Забезпечення 
на покриття втрат 
надзвичайних ситуацій 
та форс-мажорних 
обставин”,  
470343 “Інші 
забезпечення 
комерційних 
(ринкових) ризиків” 

 Облік формування довгострокових забезпечень валютних ризиків 
7 Створення (формування) 

довгострокових забезпечень 
валютних ризиків 

94 “Інші витрати операційної 
діяльності” 

4704 “Довгострокові 
забезпечення валютних 
ризиків” 

 Облік формування інвестиційних ризиків 
8 Створення (формування) 

довгострокових забезпечень 
інвестиційних ризиків 

95 “Фінансові витрати” 4705 “Забезпечення 
інвестиційних ризиків” 
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Продовження табл. 2.6 
 Облік формування інших довгострокових забезпечень майбутніх витрат і платежів 

9 Створення (формування) інших 
довгострокових забезпечень 
майбутніх витрат і платежів 
(залежно від їх функціонального 
призначення 

91 “Загальновиробничі витрати”, 
92 “Аміністративні витрати”, 93 
“Витрати на збут”, 94 “Інші 
витрати операційної діяльності” 

4706 “Інші 
довгострокові 
забезпечення 
майбутніх витрат і 
платежів” 

 Облік використання довгострокових забезпечень майбутніх витрат і платежів 
10 Використання забезпечень за 

цільовим призначенням у частині 
витрачання грошових коштів 

470 “Довгострокові забезпечення 
майбутніх витрат і платежів” 

30 “Готівка”,  
31 “Рахунки в банках” 

11 Використання забезпечень у 
частині використання оборотних 
активів за цільовим призначенням 

470 “Довгострокові забезпечення 
майбутніх витрат і платежів” 

20 “Виробничі 
запаси”,  
21 “Поточні біологічні 
активи”,  
22 “Малоцінні швидко 
зношувані предмети”, 
25 “Напівфабрикати”,  
26 “Готова продукція”,  
27 
“Сільськогосподарська 
продукція”,  
28  “Товари”  

12 Використання забезпечень у 
частині у частині оплати праці 
працівників 

470 “Довгострокові забезпечення 
майбутніх витрат і платежів” 

66 “Розрахунки за 
виплатами 
працівникам”,  
65 “Розрахунки зі 
страхування” 

13 Використання забезпечень  за їх 
цільовим призначенням у частині 
використання робіт і послуг, 
наданих контрагентами 

470 “Довгострокові забезпечення 
майбутніх витрат і платежів” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками і 
підрядчиками”,  
68 “Розрахунки з 
іншими кредиторами” 

 Облік поточних забезпечень майбутніх витрат і платежів 
(на оплату відпусток, матеріальне заохочення працівників, виконання поточних гарантійних 

зобов’язань, втрат від знецінення оборотних активів, оцінки оборотних активів за справедливою 
вартістю, реструктуризацію підприємства тощо) 

14 Створення (формування) поточних 
забезпечень майбутніх витрат і 
платежів (залежно від їх 
функціонального призначення 

91 “Загальновиробничі витрати”, 
92 “Аміністративні витрати”, 93 
“Витрати на збут”, 94 “Інші 
витрати операційної діяльності” 

479 “Поточні 
забезпечення 
майбутніх витрат і 
платежів” 

15 Використання забезпечень за 
цільовим призначенням у частині 
витрачання грошових коштів 

479 “Поточні забезпечення 
майбутніх витрат і платежів” 30 “Готівка”,  

31 “Рахунки в банках” 

16 Використання забезпечень у 
частині використання оборотних 
активів за цільовим призначенням 

479 “Поточні забезпечення 
майбутніх витрат і платежів” 

20 “Виробничі 
запаси”,  
21 “Поточні біологічні 
активи”,  



116 
 

 

Продовження табл. 2.6 
   

 
 22“Малоцінні 
швидкозношувані 
предмети”,  
25 “Напівфабрикати”,  
26 “Готова продукція”,  
27 
“Сільськогосподарська 
продукція”,  
28 “Товари” 

17 Використання забезпечень у 
частині у частині оплати праці 
працівників 

479 “Поточні забезпечення 
майбутніх витрат і платежів” 

66 “Розрахунки за 
виплатами 
працівникам”, 65 
“Розрахунки зі 
страхування” 

18 Використання забезпечень  за їх 
цільовим призначенням у частині 
використання робіт і послуг, 
наданих контрагентами 

479 “Поточні забезпечення 
майбутніх витрат і платежів” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками і 
підрядчиками”,  
68 “Розрахунки з 
іншими кредиторами” 

 Облік умовних забезпечень 
19 Створення (збільшення розміру) 

умовних забезпечень за умови 
досягнення певного виду ризику 
певного граничного діапазону 
ймовірності його виникнення 
(негативного впливу на діяльність) 

 
043 

“Умовні забезпечення” - 

20 Зменшення розміру умовних 
забезпечень внаслідок перегляду їх 
оцінки за умови зниження 
ймовірності виникнення певного 
виду ризику (негативного впливу 
на діяльність) 

- 

043 
“Умовні забезпечення” 

*Примітка. Таблиця 2.6 складена за результатами дослідження 

 
ЗМВП (ЗРД) є специфічною економічною категорією бухгалтерського 

обліку, внаслідок чого підходи до їх документального оформлення мають 
формуватися з урахуванням їх особливостей та видів і форм здійснення 
господарської діяльності підприємства.    

Важливого значення набувають процеси щодо формування первинних 
документів, правильності заповнення реквізитів, достовірного відображення 
господарських операцій та захисту облікової інформації в умовах 
автоматизованого обліку. Основні вимоги до бухгалтерських документів 
зазначено у Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні” від 18.09.2018 р. № 996–XIV, із змінами, внесеними від 18.09.2018.р. 
№ 245-19 [193] та Положенні про документування забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку від 24.05.1995 р. № 88.  
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4703 
“Довгострокові забезпечення 

комерційних (ринкових) ризиків” 
    Дт                                                        К

т          

4705 
“Забезпечення інвестиційних 

ризиків” 
   Д

т                                                                  
К

т 
  

4701 
“Довгострокові забезпечення 

соціального призначення” 
 Д

т                                                                   
К

т 
 

4702  
“Довгострокові забезпечення 
екологічного призначення” 
Д

т                                                                   
К

т 
  

4704 
“Довгострокові забезпечення 

валютних ризиків” 
    Д

т                                                                  
К

т 
  

4706 
“Інші довгострокові 

забезпечення майбутніх витрат 
і платежів” 

    Д
т                                                                  

К
т 

 

Рахунки обліку  
виробничих витрат 

 Д
т                                                                   

К
т 

  

Рахунки обліку 
операційних витрат 

 Д
т                                                                   

К
т 

  

Рахунки обліку  
інших операційних витрат 

 Д
т                                                                   

К
т 

  

Рахунки обліку  
фінансових витрат 

 Д
т                                                                   

К
т 

  

Рахунки обліку 
грошових коштів 

 Д
т                                                                   

К
т 

  

Рахунки обліку 
запасів 

 Д
т                                                                   

К
т 

  

66 
“Розрахунки за виплатами 

працівникам” 
Д

т                                                                   
К

т 
  

65 
“Розрахунки зі страхування” 
Д

т                                                                   
К

т 
  

63 
“Розрахунки з постачальниками  

і підрядчиками” 
Д

т                                                                   
К

т 
 

68 
“Розрахунки з іншими 

кредиторами” 
 Д

т                                                                   
К

т 
 

Облік використання забезпечень Облік формування забезпечень 

Рис. 2.4. Схема облікового відображення забезпечень майбутніх витрат і платежів (сформовано автором) 
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Кожен факт (явище), господарська операція, що відбувається на 
підприємстві, оформляється підтверджувальними документами, які є первинною 
обліковою інформацією. Документування є безпосереднім супутником 
ідентифікації, класифікації та оцінки, оскільки їх результати і є предметом 
документування. Тому без вирішення зазначених облікових проблем щодо ЗМВП 
(ЗРД), їх первинний облік не буде повним, достовірним та ефективним [193].  

Н. І. Петренко зазначає, що “первинне спостереження охоплює: оцінку і 
критерії відбору фактів господарського життя; однозначне оголошення об’єктів і 
процесів, які відображаються в обліку; поєднання у часі оформлення 
спостереження і вимірювання фактів господарського життя; способи контролю за 
спостереженням і передачею фактів господарського життя для подальшої 
обробки. За результатами первинного спостереження приступають до складання 
документів” [179, с. 142]. З метою збільшення інформативності облікової 
інформації Т. Б. Бутинець пропонує запровадити термін – умовні факти 
господарського життя, які визначає як “факти господарського життя, що мають 
місце станом на звітну дату, стосовно наслідків яких та ймовірності їх виникнення 
у майбутньому існує невизначеність, тобто виникнення наслідків залежить від 
того, відбудеться чи не відбудеться в майбутньому одна чи декілька невизначених 
подій” [17, с. 8].  

Регламентовані та запропоновані за результатами дослідження первинні 
документи, за допомогою яких в обліку здійснюється початкове визнання та 
відображення ЗМВП (ЗРД) підприємства, наведено в таблиці 2.8.  

Аналіз документування операцій із ЗМВП (ЗРД) на підприємствах свідчить 
про його недосконалість. Насамперед, на практиці у підприємств виникають 
проблеми, пов’язані з відсутністю регламентованих первинних документів, 
необхідних для створення та використання певного їх виду. Основними 
первинними документами для обліку ЗМВП (ЗРД) є бухгалтерські довідки і 
розрахунки, що складаються у довільній формі і не є адаптованими до 
інформаційних потреб користувачів. 
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Таблиця 2.7 
Джерела створення забезпечень майбутніх витрат і платежів у нормативно-правових документах та 

наукових працях вітчизняних вчених* 
№ Вид ЗМВП (ЗРД) Джерело створення 

(дебет рахунку витрат) 
Автор 

1 

471 “Забезпечення виплат відпусток” Балансові рухни витрат 
операційної діяльності 

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, 
послуг) у промисловості; 
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 
організацій 

2 

472 “Додаткове пенсійне страхування” Балансові рухни витрат 
операційної діяльності 

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, 
послуг) у промисловості; 
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 
організацій 

3 

473 “Забезпечення гарантійних 
зобов’язань” 

93 “Витрати на збут” Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, 
послуг) у промисловості 
М.М. Орищенко 

24 “Брак у виробництві” В.В. Нарежний, О.І. Коблянська, О. Папинова, Л. Плешонкова 

4 

474 “Забезпечення інших витрат і 
платежів” 

Балансові рухни витрат 
операційної діяльності 

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, 
послуг) у промисловості; 
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 
організацій 

474 “Резерв наступних витрат на 
реструктуризацію” 

949.1 “Витрати на 
реструктуризацію” та 949.2 
“Витрати на виконання 
зобов’язань за обтяжливими 
контрактами”  

Н.І. Петренко та О.О. Пархомчук 

949 “Інші витрати 
операційної діяльності” 

В.С. Терещенко 

474.1 “ЗМВП (ЗРД) на поточний ремонт 
основних засобів” 

Балансові рухни витрат 
операційної діяльності 

В.С. Терещенко 

474.2 “ЗМВП (ЗРД) на капітальний ремонт 
основних засобів” 

15 “Капітальні інвестиції” В.С. Терещенко 
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Продовження табл. 2.7 

5 475 “Забезпечення призового фонду 
(резерв виплат)” 

Балансові рухни витрат 
операційної діяльності 

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, 
послуг) у промисловості; 
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 
організацій 

6 476 “Резерв на виплату джек–поту, не 
забезпеченого сплатою участі у лотереї” 

Балансові рухни витрат 
операційної діяльності 

7 477 “Забезпечення матеріального 
заохочення” 

Балансові рухни витрат 
операційної діяльності 

8 

478 “Забезпечення відновлення земельних 
ділянок” 

15 “Капітальні інвестиції”  

478 “ЗМВП (ЗРД) на охорону 
навколишнього середовища” 

Балансові рухни витрат 
операційної діяльності 

В.С. Терещенко 

478 “Резерв під знецінення вкладень в 
цінні папери” 

Фінансові витрати М.О. Козлова 

9 

479 “ЗМВП (ЗРД) на ремонт власних 
основних засобів” 

Балансові рухни витрат 
операційної діяльності 

М. О. Козлова 

479 “Резерв наступних витрат на 
виконання зобов’язань щодо обтяжливих 
контрактів” 
 

949 “Інші витрати 
операційної діяльності” 

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, 
послуг) у промисловості; 
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 
організацій 

91 “Загальновиробничі 
витрати” 

Т. Вареня, В. Вареня 

Рахунки витрат, на яких 
обліковуються витрати щодо 
виконання обтяжливого 
контракту 

Н.І. Петренко та О.О. Пархомчук 

* Примітка. Табл. 2.7 складена на підставі аналізу літературних джерел [88; 179; 180; 100; 168; 217].
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Таблиця 2.8 
Загальні теоретико–методичні підходи до документального оформлення 

операцій формування та використання  
забезпечень майбутніх витрат і платежів* 

Балансовий рахунок Чинні первинні документи оформлення 
операцій із забезпеченнями 

Запропоновані форми 
первинних документів 

470 “Довгострокові ЗМВП (ЗРД) ” –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Картка обліку 
забезпечень майбутніх 

витрат і платежів 
(Додаток К.1) 

471 “Забезпечення виплат 
відпусток” 

Бухгалтерська довідка (розрахунок), 
виписка банку, розрахунково–платіжна 

відомість 
працівника 

472 “Додаткове пенсійне 
страхування” 

Бухгалтерська довідка (розрахунок) 

473 “Забезпечення гарантійних 
зобов’язань” 

Розрахунковий документ, що засвідчує 
факт купівлі, експлуатаційні 

документи, гарантійні талани, талони на 
технічне обслуговування, акт 

приймання товару на експертизу, книга 
обліку бракованих товарів та обліку 

покупців 
474 “Забезпечення інших витрат і 
платежів” (в т. ч. на 
реструктуризацію підприємства) 

Затверджений керівником підприємства 
план реструктуризації з конкретними 
заходами, термінами їх виконання та 

сумою витрат 
 

475 “Забезпечення призового 
фонду (резерв виплат)”, 
 476 “Резерв на виплату джек–
поту, не забезпеченого сплатою 
участі у лотереї” 

Бухгалтерська довідка (розрахунок) 

477 “Забезпечення матеріального 
заохочення” 

Бухгалтерська довідка (розрахунок), 
виписка банку, розрахунково–платіжна 

відомість 
працівника 

478 “Забезпечення відновлення 
земельних ділянок” 

Бухгалтерська довідка (розрахунок) 

479 “Поточні ЗМВП (ЗРД) ” – 
043 “Умовні забезпечення” – Картка позабалансового 

обліку забезпечень 
майбутніх витрат і 

платежів 
(Додаток К.2) 

* Примітка. Табл. 2. 8 розроблено автором 
 

Аналіз висвітлених наукових позицій свідчить про недосконалість 
регламентованих чинних первинних документів щодо первинного відображення 
ЗМВП (ЗРД) та не достатнє дотримання ними виконання зазначених вимог.  
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Ю. А. Верига та М. М. Орищенко, досліджуючи облік ЗМВП (ЗРД), зазначили, 
що “сучасний стан методики обліку операцій, пов’язаних з формуванням резервів 
майбутніх витрат і платежів, можна охарактеризувати як незадовільний через 
недосконалість чинного законодавства України з питань формування резервів 
капіталу, відсутність уніфікованих форм документів для визначення  величини 
резервів капіталу, відсутність методів розрахунку деяких видів резервів капіталу” 
[22, с. 89; 168, с.15]. Враховуючи зазначене, науковці запропонували форми 
документів для визначення величини ЗМВП (ЗРД) на оплату відпусток, резерву на 
виплату премій, резерву гарантійних зобов’язань, резерву на ремонт основних 
засобів та резерву природного убутку. На їх думку, запропоновані документи дадуть 
можливість знизити трудомісткість облікових процедур з формування і 
використання забезпечень та прискорюватимуть процес одержання інформації для 
внутрішніх користувачів під час прийняття відповідних управлінських рішень. 
Недоліком запропонованих документів, на нашу думку, є те, що вони не 
обґрунтовують доцільність створення певних видів ЗМВП (ЗРД) та не мають 
уніфікованого характеру.  

Погоджуємося із науковою позицією М. О. Козлової та О. О. Пархомчук, які 
пропонують документування облікового процесу поділити на стадії визначення і 
характеристики відповідних документів:  

1. Прийняття рішення про створення (збільшення) ЗМВП (ЗРД) (формуються:  
документи–передумови, що засвідчують право на створення забезпечення, до яких 
належать внутрішні розпорядчі документи (політика управління ризиками; наказ 
(положення) про облікову політику); положення про облікове забезпечення); 
документи–причини, що підтверджують наявність причини створення забезпечення, 
до яких включаються документи, що засвідчують ймовірність виникнення умовного 
зобов’язання (акти перевірок, позовні заяви, гарантійні зобов’язання тощо); 
документи–підстави, що є підставою для прийняття рішення про створення ЗМВП 
(ЗРД) та його розміру).  
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2. Реалізація рішення про створення (збільшення) ЗМВП (ЗРД) (формування 
документів, які засвідчують факт здійснення господарської операції щодо їх  
створення – довідки та розрахунки бухгалтерії).  

3. Використання інформації облікової системи (формування зведених 
документів, до яких належать облікові регістри, внутрішні та зовнішні звіти 
підприємства [101, с. 91–92].  

Розробляючи документи для обліку ЗМВП (ЗРД), необхідно врахувати, що 
операції з їх формування (створення) та використання доцільно розглядати в частині: 

 – економічного компонента – первинні документи відображають факт 
господарського життя, виражений у грошовому вимірі, який формує економічні 
показники діяльності підприємства;  

– юридичного компонента – первинний документ містить відомості про 
здійснення операції, що відповідає юридичним вимогам та має доказову силу під час 
вирішення спорів та встановлення істини господарських операцій  підприємства 
[172, с.258].  

В. С. Терещенко, досліджуючи бухгалтерський облік ЗМВП (ЗРД), наводить 
перелік факторів, що, на її думку, деактивізують процес резервування на 
підприємствах України [217]. Серед цих факторів науковець виділяє: відсутність 
уніфікованих форм документів для розрахунку забезпечень і відображення 
результатів їх інвентаризації. Для вирішення зазначеної проблеми В.С. Терещенко 
пропонує наступні форми первинних документів: розрахунок сум місячних 
відрахувань на формування (поповнення) забезпечення гарантійних зобов’язань, 
довідка–розрахунок сум місячних відрахувань на формування (поповнення) ЗМВП 
(ЗРД) на поточний ремонт основних засобів, довідка–розрахунок сум місячних 
відрахувань на формування (поповнення) ЗМВП (ЗРД) на капітальний ремонт 
основних засобів та Акт інвентаризації ЗМВП (ЗРД), застосування якого надасть 
менеджерам можливість контролювати процеси формування і використання 
зарезервованих коштів, а також виявляти відхилення, які підлягають коригуванню. 

За результатами наукового дослідження розроблено та запропоновано для 
використання типові форми первинних документів, які є юридичної підставою та 
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підтвердженням здійснення операцій з формування (створення) і використання 
певного виду ЗМВП (ЗРД): Картка первинного обліку ЗМВП (ЗРД)  (за балансовим 
рахунком 47 “ЗМВП (ЗРД)”) (Додаток К.1) та Картка позабалансового обліку ЗМВП 
(ЗРД)  (за позабалансовим рахунком 043 “Умовні забезпечення”) (Додаток К.2). 

Отже, дослідивши документування операцій із ЗМВП (ЗРД), можна 
стверджувати, що чинні первинні документи підприємства можуть 
використовуватись для відображення інформації про наявність та використання 
лише окремих їх видів. Оскільки для більшості видів ЗМВП (ЗРД) чіткий перелік 
первинних документів відсутній, то підприємство має можливість розробляти власні 
первинні документи, враховуючи специфіку своєї діяльності та потреби внутрішніх і 
зовнішніх користувачів у певних видах ЗМВП (ЗРД).  

Таким чином, дослідження підходів до документування операцій з формування 
та використання ЗМВП (ЗРД) та аналіз наявних первинних документів, які 
передбачені для відображення операцій з ними , а також вивчення рекомендацій з 
удосконалення документування операцій із забезпеченнями майбутніх витрат і 
платежів на підприємстві дозволили розробити уніфіковані типові первинні 
документи для підприємств різних форм власності та галузей і видів діяльності. За 
даними дослідження запропоновано до використання уніфіковані форми первинних 
документів ЗМВП (ЗРД) з урахуванням функціонального призначення, особливостей 
та доцільності формування певних їх видів, з метою юридичного підтвердження 
факту їх створення, використання та перегляду оцінки.  

З метою систематизації облікової інформації про розмір, формування та стан 
використання  ЗМВП (ЗРД) розроблено та запропоновано до впровадження облікові 
реєстри: Відомість обліку ЗМВП (ЗРД) (за балансовим рахунком 47 “Забезпечення 
майбутніх витрат і платежів” та Відомість позабалансового обліку  ЗМВП (ЗРД) за 
позабалансовим рахунком 043 “Умовні забезпечення” (Додатки К.3, К.4 ). 

З метою більш чіткого внутрішнього регламентування методичних аспектів обліку 
ЗМВП (ЗРД) та забезпечення універсальності призначення облікової інформації для 
потреб управління і раціонального й економного ведення обліку з урахуванням умов 
господарської діяльності та впливу зовнішніх і внутрішніх чинників розроблено та  
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Рис. 2.5. Організаційний механізм системи бюджетування (сформовано автором) 
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запропоновано для застосування проект Положення (стандарт) бухгалтерського 
“Забезпечення майбутніх витрат і платежів” (Додаток И.1) та Методичні рекомендації з 
обліку ЗМВП (ЗРД) (Додаток И.2), які у системі управлінського обліку підприємства 
забезпечують повноту відображення всіх фактів діяльності щодо формування і 
використання забезпечень, виходячи не тільки з їх правової форми, а й з економічного 
змісту і функціонального призначення. 

Логічно структурованою складовою архітектоніки облікової системи є 
бюджетування, що забезпечує формування порівняльної домінанти фактичних 
показників із заданими  параметрами. Результатом впровадження бюджетування є 
оперативне прийняття обґрунтованих управлінських рішень з метою підвищення 
результативності та ефективності функціонування як самих підприємств, так і 
окремих структурних підрозділів. Бюджетування є важливим елементом системи 
управління підприємством, який включає технологію планування, обліку, контролю 
та аналізу фінансових, інформаційних і матеріальних потоків, а також отримуваних 
результатів. Загальний організаційний механізм системи бюджетування підприємства 
наведено на рис. 2.5. 

Теоретичні та методологічні аспекти бюджетування висвітлювалися у працях таких 
провідних вчених, як: Р. Брейдлі, Є. Брігхема, Глена Веллі, Джой Р. Сігела, Д. Д. 
Хемптона, Джай К. Шима, М. Бейкера, В. В. Гамаюнова, В. В. Ковальова, А. Косарева, 
М. А. Лімітовського, К. Н. Лобанової, Ю. Б. Проніна, В. Є. Хруцького, А. Чернікова, та 
України: Ю. О. Барабаш [19], І. О. Бланка [9], С. Г. Вербовецької [34], О. Дронченко 
[58], І. В. Зятковського, М. Колісника, С. М. Лаптева, О. Г. Мельника [144], 
В. П. Савчука, С. П. Самофалова, М. Черненка [268], В. Яцури та ін. (Додаток Л.1). 

За результатами дослідження запропоновано систему бюджетів ЗМВП (ЗРД)  
(рис. 2.6) із врахуванням 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) (Додатки Л.3 – Л.8) , яка сприятиме підвищенню 
аналітичності й оперативності інформаційного забезпечення ризик–менеджменту для 
досягнення поточних і стратегічних цілей. 
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Рис. 2.6. Система бюджетування забезпечень майбутніх витрат і платежів 

(сформовано автором) 
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З метою внутрішнього регламентування процедур та методики бюджетування 
розроблено та запропоновано для застосування Положення про бюджетування у частині 
ЗМВП (ЗРД) як елемент організаційного процесу управління ризиками підприємства 
(Додаток Л.2). 

Впровадження бюджетування допомагає створити цілісну й ефективну 

систему управління. Процес бюджетування на підприємствах дозволить: покращити 

фінансові результати на основі управління прибутком і витратами, раціонально 

розподіляти та використовувати ресурси, оптимізувати витрати; впровадити 

внутрішній оперативний контроль; підвищити оперативність прийняття 

управлінських рішень; узгоджувати і координувати дії окремих підрозділів і 

напрямки діяльності для досягнення поставлених завдань.  

За результатами дослідження запропонована логіко–структурна методична 

модель обліку ЗМВП (ЗРД) (рис. 2.7), у межах якої розроблено: уніфіковані форми 

первинних документів; фрагмент робочого плану рахунків бухгалтерського обліку 

обліку з різним ступенем деталізації інформації у системі управління для потреб 

внутрішніх користувачі; облікові реєстри та систему бюджетів поточних і 

довгострокових ЗМВП (ЗРД). Сутність запропонованої моделі полягає у 

використанні горизонтальних потоків облікової інформації щодо ЗМВП (ЗРД) на 

стадіях її обробки й узагальнення від первинного документа до складання фінансової 

й внутрішньої та корпоративної звітності. 

Отже, діючі методичні підходи до формування ЗМВП (ЗРД) в повному обсязі 

не надають інформацію для задоволення існуючих потреб внутрішніх і зовнішніх 

користувачів, що зумовлює необхідність їх поглиблення. 

В Україні існує нагальна та невідкладна потреба у запровадженні механізму 

обов’язкового створення спеціальних видів забезпечень ризиків діяльності, 

прийнятих у більшості країн світу. Запозичення найбільш вдалих та ефективних 

елементів обліку ЗМВП (ЗРД), прийнятих у зарубіжній практиці, є корисним для 

створення необхідних умов щодо реформування економіки України. 
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Рис. 2.7. Організаційно-методична модель управлінського обліку забезпечень 
майбутніх витрат і платежів (сформовано автором) 
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Опираючись на вивчення умов нарахування ЗМВП (ЗРД) в системі 
бухгалтерському обліку та завдань обліково–контрольного забезпечення діяльності 
підприємств в умовах ринкової економіки за результатами дослідження 
запропоновано основні елементи методики бухгалтерського обліку операцій з 
формування, використання й оцінки ЗМВП (ЗРД). 
 

2.3. Розкриття інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів:  
звітність як елемент ефективної системи управління ризиками 

 
Невизначеність економічного середовища та суперечливі норми чинного 

законодавства вимагають розробки особливих підходів до управління 
підприємством. Однією з найважливіших складових управління підприємством є 
інформаційне забезпечення, яке формується за допомогою системи бухгалтерського 
обліку та звітності. Особливе значення в умовах ринку відводиться звітності як 
джерелу формування повної й достовірної інформації про господарську діяльність 
підприємства. 

Надання внутрішнім і зовнішнім користувачам звітності, яка повинна 
відповідати вимогам своєчасності, достовірності та повноти, забезпечує прийняття 
правильних та обґрунтованих управлінських рішень. Необхідним є достовірне та 
своєчасне розкриття інформації у звітності не лише про активи та зобов’язання, але 
й щодо ЗМВП (ЗРД) і умовних зобов’язань, що забезпечить дотримання принципу 
безперервності діяльності, стабільності та ефективного розвитку підприємства.  

Аспекти концептуальних основ звітності досліджували вітчизняні та зарубіжні 
вчені: О. М. Бабкіна, Л. М. Біла, М. І. Бондар [14], С. І. Головацька [44], 
А. Б. Жданова, В. О. Іваненко, О. В. Карпенко, В. А. Кулик, П. О. Куцик [129 – 131], 
М. О. Любимов [138], К. Є. Нагірська [156], Л. В. Нападовська [160], В. О. Озеран, 
А. Х. Позов, М. С. Пушкар [197], М. В. Реслер [201], І. Б. Садовська, О. П. Сашко, 
Т. М. Сльозко, Т. М. Сторожук, Л. В. Шалаєва, М. М. Шигун, Н. С. Хаймьонова 
[224] та інші.  
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Звітність виступає як один із основних джерел інформаційного забезпечення 
системи управління ризиками, яка складається шляхом обробки спеціальних даних 
та формується на завершальній стадії облікового процесу. Сукупність показників 
звітності є вихідною обліковою інформацією, що дозволяє [105]: 

– встановити стратегію, мету і результати діяльності підприємства, оцінити 
можливості і потенціал підприємства та перспективи, які перед ним відкриються; 

– приймати своєчасні та обґрунтовані управлінські рішення; 
– координувати дії різних структурних підрозділів, спрямовуючи їх зусилля на 

досягнення поставлених цілей.  
Методологічно та організаційно звітність є невід’ємним елементом всієї 

системи бухгалтерського обліку та вважається завершальним етапом облікового 
процесу, що обумовлює органічну єдність показників, які в ній відображаються, з 
первинним документуванням та обліковою реєстрацією.  

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за 
звітний період [193]. Згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” фінансова звітність підприємства 
формується із дотриманням принципів автономності, безперервності діяльності, 
історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, 
повного висвітлення, послідовності, обачності, перевалювання змісту над формою та 
єдиного грошового вимірника [161].  

Основною формою фінансової звітності, в якій розкривається інформація про 
стан ЗМВП (ЗРД) підприємства на кінець звітного кварталу та року, є Баланс (Звіт 
про фінансовий стан) (форма №1). У Пасиві Балансу в розділі 2 “Довгострокові 
зобов’язання і забезпечення” наводиться сума довгострокових ЗМВП (ЗРД) – 
зобов’язань, які не виникли в ході нормального операційного циклу та термін 
погашення яких більше 12 місяців – на початок і кінець звітного періоду за її 
теперішньою вартістю. У Пасиві Балансу в розділі 3 “Поточні зобов’язання і 
забезпечення” відображаються поточні забезпечення – зобов’язання, які виникли в 
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ході нормального операційного циклу та термін погашення яких менше 12 місяців – 
на початок і кінець звітного періоду за їх поточною вартістю. 

Крім цього, згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 
“Зобов’язання” у Примітках до річної фінансової звітності наводиться додаткова 
інформація про ЗМВП (ЗРД) [187]. Підприємство щодо кожного виду ЗМВП (ЗРД) 
розкриває наступну інформацію: цільове призначення, причини невизначеності та 
очікуваний строк погашення; залишок забезпечення на початок і кінець звітного 
періоду; збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок створення 
забезпечення або додаткових відрахувань; сума забезпечення, що використана 
протягом звітного періоду; невикористана сума забезпечення, що сторнована у 
звітному періоді; сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що 
врахована при оцінці забезпечення. За кожним видом непередбачених зобов’язань 
розкривається: стислий опис зобов’язання та його сума; невизначеність щодо суми 
або строку погашення; сума очікуваного погашення зобов’язання іншою стороною. 

У розділі VІІ Приміток до річної фінансової звітності “Забезпечення та резерви” 
за кожним видом ЗМВП (ЗРД) наводиться: залишок забезпечень на початок та кінець 
року; сума створення (збільшення) забезпечення; сума використання забезпечень; 
невикористана сума забезпечень; сума очікуваного відшкодування витрат, врахована 
при оцінці забезпечення [161]. 

Однак, для повного розкриття інформації необхідним є, на нашу думку, 
додаткове відображення і опис цільового призначення забезпечень, причин 
невизначеності та зазначення очікуваного строку погашення. За результатами 
дослідження відповідно до авторських пропозицій щодо доповнення 
класифікаційних ознак ЗМВП (ЗРД) запропоновано до використання доповнений 
зміст розділу VІІ “Забезпечення” Приміток до річної фінансової звітності (Додаток Н.3). 

Сьогодні актуальним є питання щодо посилення контрольних і аналітичних 
можливостей облікової інформації бухгалтерської звітності для задоволення потреб 
системи управління. Внаслідок чого до управлінської інформаційної бази 
висуваються нові вимоги, які виходять за межі фінансових звітів і потребують 
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нефінансової інформації, тобто інформації про соціальні та екологічні аспекти 
діяльності. 

З цього приводу В. Ф. Голов зазначає, що фінансова звітність загального 
призначення не враховує інтереси усіх користувачів, оскільки їх потреби в сучасних 
умовах виходять за межі лише фінансової інформації ретроспективного характеру 
[40, с.452]. Пітримуючи думку вченого проф. М.С. Пушкар зазначає: “стає 
очевидним, що система фінансової звітності, яку використовують у діловому світі, 
не може відобразити всієї складності бізнесу в економіці знань, коли основна роль 
належить нематеріальним активам, до складу яких потрібно віднести також 
інформаційні ресурси підприємства” [196, с.150]. Д. Панков вважає, що позитивним 
напрямом розвитку бухгалтерської звітності є відображення в ній не лише статичних 
показників, а й динаміки розвитку підприємства шляхом фіксації в звітності 
матричної кореспонденції оборотів між основними групами рахунків [195]. 

Сучасні економічні процеси, зумовлюють появу додаткових вимог щодо 
інформаційного наповнення звітності суб’єктів господарювання. Сьогодні, 
менеджмент вимагає переорієнтування підприємств на вартість їх капіталів, що 
вимагає зміни змісту інформаційного забезпечення.  

Наукові пошуки щодо питань обліку соціальної й екологічної відповідальності 
та розвитку нефінансової (соціальної) й інтегрованої звітності в Україні 
здійснюються такими вченими як К. В. Безверхий, О. О. Герасименко, 
О. І. Гриценко [59, c. 32], Т. В. Давидюк, І. В. Жиглей, І. В. Замула, О. А. Зоріна 
[84  – 87], Р. О. Костирко, С. А. Кузнецова, С. Я. Король [106, 107], 
П. О. Куцик  [108; 131], Н. О. Лоханова [136], О. І. Макаренко, М. А. Проданчук 
[195], М. С. Пушкар [196], Л. В. Чижевська [231, 232], М. М. Шигун [234], 
О. М. Хамідова та багато інших дослідників. 

Термін “нефінансова звітність” – це документально оформлена сукупність даних 
комерційної організації, що відображає середовище існування компанії, принципи та 
методи співпраці з групами впливу, результати діяльності компанії в економічній, 
соціальній та екологічній сфері життя суспільства [113, c.18]. У світовій та 
вітчизняній практиці використовуються такі дефініції, як “соціальний звіт” (Social 
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reporting), “Звіт із корпоративної соціальної відповідальності”(Corporate Social 
Responsibility Reporting), “Звіт із корпоративної відповідальності” (Corporate 
Responsibility Report), “Звіт із прогресу” (Progress Report), “Звіт зі сталого розвитку” 
(Sustainable Development Reporting) та ін. Герменевтичний підхід до нефінансової 
звітності в економічній літературі наведено у Додатку Н.2. 

Найбільш поширеними є наступні форми нефінансових звітів: Звіт із прогресу 
(про виконання принципів Глобального Договору ООН) (складається 
підприємствами – членами Глобального Договору ООН, у звіті відображається стан 
виконання принципів соціальної відповідальності та прогнози на майбутнє)  звіт за 
GRI–стандартом (звіт зі сталого розвитку) (містить чіткі індикатори щодо діяльності 
компанії;  звіт за стандартом АА1000 (заснований на діалозі із стейкхолдерами, який 
структурно відповідає їх інформаційним запитам) [195].  

Зазначені форми звітів мають спільну мету – надання інформації  про 
результати діяльності підприємства у соціальній сфері; вплив діяльності 
підприємства на навколишнє середовище;  наявність нефінансової інформації про 
якісні та кількісні аспекти соціально-економічної діяльності; певні відмінності, які 
пов’язані з висвітленням різних сфер соціальної діяльності підприємства. 

Світова практика свідчить, що підприємства застосовують три основні форми 
складання нефінансової звітності: 

1) Довільна форма (звіти у довільній формі складаються у вигляді буклетів або 
розміщуються на веб–сайтах та розкривають інформацію про соціальні та 
природоохоронні програми підприємства).  

2) Комплексні звіти (звіти висвітлюють діяльність підприємства з трьох точок 
зору: економічних результатів діяльності (фінансово–економічні і виробничі 
показники); екологічних результатів діяльності (вплив діяльності на довкілля і 
здоров’я людей); соціальних результатів діяльності (широкий спектр інформації, яка 
стосується діяльності щодо своїх працівників, клієнтів, місцевих громад, та 
суспільства в цілому).  

3) Стандартизовані звіти (звіти складаються відповідно до вимог і принципів 
міжнародних стандартів). Зазначені звіти мають певні переваги над попередніми, які 
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полягають у можливостях порівняння із звітами інших компаній, що дає можливість 
визначення соціального рейтингу компанії та визнання її у міжнародній діловій 
спільноті [35, с.9]. Вільна форма складання нефінансової звітності є дуже зручною 
для підприємства, однак не завжди може забезпечити достовірність звіту та 
можливість його порівняння з анологічними звітами інших підприємств.  

Найбільш розповсюдженими міжнародними стандартами звітності є: Стандарти 
Сан–шайн; GRI; АА1000 та SA8000. Структура звіту за стандартом G–RI відображає 
економічні, соціальні та екологічні досягнення, та має чітко визначенні вимоги, яких 
підприємство має дотримуватись при його формуванні і поданні. Звіт за оцінкою 
успіху підприємства за трьома важливими середовищами сталого розвитку 
суспільства (звіт за стандартом АА1000), що заснований на діалозі зі 
стейкхолдерами, носить універсальний характер і підходить більше для підприємств, 
діяльність яких суттєво впливає на суспільство  [56]. 

Ієрархічну класифікацію нефінансової звітності складають чотири рівні залежно 
від інформаційних потреб користувачів:  

1. Мегарівень: інформація призначена для неурядових організацій та світових 
співтовариств; 

2. Макрорівень: інформація призначена для місцевих органів та державної 
влади;  

3. Мезорівень: інформація призначена для покупців, споживачів, кредиторів та 
інвесторів;  

4. Мікрорівень: інформація призначена для працівників підприємства, 
акціонерів (власників, учасників), бізнес–партнерів.  

Перевагами нефінансової звітності є те, що вона: формує довіру до 
підприємства з боку різних груп впливу; підвищує прозорість діяльності 
підприємства; зміцнює ділові відносини та сприяє розширенню ринків і доступу до 
фінансових ресурсів; сприяє формуванню іміджу відповідального підприємства–
роботодавця серед потенційних високо кваліфікованих працівників.  

Порівняльний аналіз фінансової і нефінансової звітності дозволив виявити:  
фінансовий і нефінансовий звіти розраховані на однакові групи користувачів 
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інформації; нефінансовий звіт не повторює, а доповнює фінансову звітність за 
низкою показників; нефінансовий звіт здатен задовольнити інформаційні потреби 
широкого кола користувачів інформації для яких фінансовий звіт не надається;  у 
поєднанні фінансовий і нефінансовий звіти можуть забезпечити користувачів 
достатньою інформацією про соціально–економічну та господарську діяльність 
підприємства; за низкою критеріїв (статусом регулюючих документів, впливом на 
вартісну оцінку бізнесу, необхідністю подання, відповідальністю за викривлення 
даних та іншими) нефінансовий звіт не має пріоритетного статусу. Порівняльна 
характеристика фінансової і нефінансової звітності підприємств України наведена 
у табл. 2.9. 

Відповідно ст. 19а Директиви 2013/34/ЄС: “Великі підприємства, що являють 
інтерес для суспільства, в яких на дату складання балансу значення такого критерію, 
як середня кількість працюючих протягом фінансового року, досягає 500 осіб, мають 
включити у Звіт про управління інформацію нефінансового характеру, яка повинна 
розкривати <... > його функціонування, стан, а також вплив його діяльності як 
мінімум в таких аспектах: екологічному, соціальному та питанні зайнятості, поваги 
прав людини, боротьби з корупцією та хабарництвом, у тому числі [244]:  

– короткий опис поточної бізнес–моделі підприємства; 
– опис політики, яку здійснює суб’єкт економічної діяльності щодо 

вищевказаних аспектів, включаючи впровадження процесу дью ділідженс; 
– результати політики щодо вищевказаних аспектів, які були при цьому 

досягнуті;  
– істотні ризики, пов’язані із зазначеними питаннями, які виникають у зв’язку 

з діяльністю компанії і можуть залежати від суб’єкта економічної діяльності, 
включаючи комерційні відносини з іншими контрагентами, продукцію та послуги, 
які з високою ймовірністю можуть викликати значні несприятливі наслідки у 
вищевказаних сферах, а також інформацію про те, які кроки зроблені компанією для 
управлінні цими ризиками;  

– ключові індикатори нефінансового характеру, які стосуються відповідного 
бізнесу” [244]. 
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Таблиця 2.9 
Порівняльна характеристика фінансової та нефінансової звітності* 

Критерії для 
порівняння Фінансова звітність Нефінансова звітність 

Користувачі Внутрішні та зовнішні 
Спрямованість на 

користувача 
Абстрактна Конкретна 

Мета складання Надання інформації про фінансовий 
стан, фінансові результати тощо 

Надання інформації про заходи та 
результати діяльності у соціальній сфері, 

вплив на екологію тощо 
Предметна 
складова 

Економічні результати Економічні, соціальні та екологічні 
наслідки діяльності 

Часова 
спрямованість 

Досягнуті результати Досягнуті результати та плани на майбутнє 

 
Ступінь 

відкритості 
інформації 

Обмежений Повний 

Вплив на вартісну 
оцінку бізнесу 

Фінансова складова вартості Нематеріальна складова вартості 

Рівень 
регулювання 

Національне законодавство з 
бухгалтерського обліку 

Міжнародні норми 

Статус 
регулюючих 
документів 

Обов’язковий до виконання Рекомендований до виконання 

Необхідність 
подання 

Обов’язковий Добровільний 

Рівень 
відповідальності 

Одноразова матеріальна, кримінальна, 
адміністративна відповідно до 
законодавства та внутрішнього 

регламенту 

Не визначена законодавством України, 
відстрочена і пролонгована, впливає на 

подальші взаємовідносини зі 
стейкхолдерами 

Види вимірників Вартісні Вартісні, кількісні та якісні 
Види показників 

(індикатори) 
Фінансові (економічні) Економічні, екологічні, соціальні 

Інформаційна база Дані фінансового обліку Дані фінансового та управлінського обліку, 
а також інша відкрита інформація про 

сферу діяльності 
*Примітка. Табл.2.9 складена на підставі аналізу літературних джерел [106; 107; 195] 

 
Нефінансова звітність в Україні знаходиться на етапі активного розвитку і має 

невикористаний потенціал. Складання нефінансової звітності свідчить про певний 
етап розвитку підприємства та усвідомлення про важливість оприлюднення її для 
суспільства. В Україні процес розвитку нефінансової звітності є інтенсивним, однак 
несистемним, внаслідок чого сьогодні актуальним є питання про формування 
комплексної системи ефективних інструментів її об’єктивної оцінки. Ознаки 
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складання нефінансової звітності та розкриття інформації про ризики діяльності 
досліджуваних підприємств за результатами дослідження наведено у Додатку Ю.  

Згідно Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” 
підприємства, що становлять суспільний інтерес (емітенти цінних паперів, цінні 
папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні 
фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних 
пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та 
підприємства, які належать до великих підприємств) разом з фінансовою звітністю 
та консолідованою фінансовою звітністю подають Звіт про управління [193]. 

Звіт про управління – документ, що містить фінансову та нефінансову 
інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та 
розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності [164, c.278]. Склад та 
форми фінансової звітності та звіту про управління  встановлюються центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері бухгалтерського обліку, за погодженням із центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. Згідно Методичних 
рекомендацій зі складання звіту про управління аналіз діяльності, стану та розвитку 
підприємства проводиться ураховуючи розмір та вид діяльності підприємства, і 
включає як основні фінансові, так і нефінансові показники діяльності щодо певного 
виду діяльності, у тому числі інформацію екологічного та соціального характеру, з 
посиланням на відповідні показники річної фінансової звітності та пояснення щодо 
сум за відповідними показниками [145]. 

З метою систематизації та співставності інформації Звіт про управління 
формується за такими напрямами: організаційна структура та опис діяльності 
підприємства; результати діяльності; ліквідність та зобов’язання; екологічні аспекти; 
соціальні аспекти та кадрова політика; ризики; дослідження та інновації; фінансові 
інвестиції; перспективи розвитку; корпоративне управління. Перелік напрямів та 
показників, які розкриваються у звіті про управління не є вичерпним. Підприємство 
може розкривати іншу інформацію, яку вважає за доцільне. 
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Великі підприємства, середня кількість працівників яких на дату складання 
річної фінансової звітності перевищує критерій у 500 працівників, включають у Звіт 
про управління нефінансові показники діяльності, що містять інформацію щодо 
впливу його діяльності, зокрема на навколишнє середовище, довкілля, соціальні 
питання,  у тому числі питання соціального захисту працівників підприємства, 
поваги прав людини, боротьби з корупцією та хабарництвом, а саме: стислий опис 
моделі діяльності підприємства; опис політики, яку провадить підприємство, щодо 
зазначених питань; результат такої політики; основні ризики, пов’язані із 
зазначеними питаннями, що стосуються діяльності підприємства, у тому числі ділові 
відносини, продукція або послуги, які можуть спричинити негативні наслідки у цих 
сферах, та яким чином підприємство здійснює управління цими ризиками; основні 
нефінансові показники, що характеризують діяльність підприємства. Якщо 
підприємство не провадить політики щодо зазначених питань, то нефінансова 
інформація повинна містити щодо цього чітке і аргументоване пояснення [145]. 

Згідно зазначених нормативно–правових документів за напрямом “Ризики” звіту 
про управління наводиться інформація про політику підприємства щодо управління 
операційними та фінансовими ризиками (ринковий ризик, кредитний ризик, ризик 
ліквідності) з описом їхнього впливу на діяльність підприємства, а також підходів 
або інструментів, які використовуються підприємством для зменшення впливу таких 
ризиків на його діяльність тощо (табл. 2.10). 

Базуючись на твердженні, що ЗМВП (ЗРД) є дієвим внутрішнім інструментарієм 
управління ризиками, інформація про них, на нашу думку, має бути представлена у 
звіті про управління. Враховуючи зазначене, за результатами дослідження 
розроблено та запропоновано до використання проект Розділу “Ризики діяльності” 
Звіту про управління (Додаток П). 

На обґрунтування управлінських рішень має значний вплив розвиток 
конкурентного економічного середовища. Виникає необхідність не лише формувати 
систему управлінського обліку, але й постійно працювати над вдосконаленням 
методів і заходів з метою пристосування до їх зовнішніх і внутрішніх змін, що 
відбуваються, та принципів функціонування в конкурентному середовищі.  
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Таблиця 2.10 
 Основні аспекти та ключові показники ефективності, які слід розкривати у 

звіті про управління українських компаній стосовно ризиків та  
невизначеностей їх діяльності * 

Напрямки 
розкриття 
інформації 

щодо ризиків 

Об’єкти 
впливу 
ризиків 

Часовий  
горизонт 

Джерело 
ризиків 

Пояснення 
процесів 

управління 
ризиками 

Результат 
управління 
ризиками у 

звітному 
році 

Операції Бізнес–
модель 

Короткостокові 
ризики 

 
Власні рішення 

або дії 

 
Виявлення 

ризиків 
 
 

 
Суттєва 

зміна ризиків 
(зменшення 

чи 
пом’якшення) 

Ділові 
відносини Операції 

 
Середньострок

ові ризики 
 Продукти  

Зовнішні 
фактори 

 
Оцінка ризиків 

 
Суттєва 

зміна способу 
управління 
ризиками 

Фінансові 
показники 

Довгостроков
і ризики Послуги 

Ланцюг 
постачання 

Ключові показники ефективності  
У контексті впливу на 
безпеку споживачів 

У контексті впливу на зміну 
клімату 

У контексті  
ланцюга постачання 

– несправні продукти з 
можливим впливом на безпеку 
споживачів; 

– політики, вжиті для 
вирішення цього питання; 

– виправлення заходів, 
спрямованих на задоволення 
потреб споживачів, які вже 
постраждали від цих 
продуктів. 

суттєва інформація про 
кліматичні впливи на  

діяльність та стратегію, беручи 
до уваги специфічні обставини та 

включаючи відповідні оцінки 
ймовірності та використання 

сценаріїв 

суттєва інформації про ризики 
шкоди, пов’язаної з правами 
людини, охороною праці та 

навколишнього середовища в 
ланцюгу постачання та підрядних 

операцій, а також про те, як 
компанія управляє та пом’якшує 

потенційні негативні наслідки 

* Примітка. Табл. 2.10 складена на підставі аналізу літературних джерел [112; 164; 195; 234] 
 
Отже, об'єктивною в контексті практичного застосування є потреба в розробці 

практичного механізму надання облікової інформації управлінському персоналу з 
метою комплексного якісного інформаційного забезпечення користувачів. Сучасні 
технології управління і стратегічний менеджмент зумовили необхідність розгляду 
механізму функціонування єдиної облікової системи підприємства на основі 
комунікаційної взаємодії складових її видів обліку в процесі забезпечення 
необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень.  

Теоретичні основи складання управлінської звітності достатньо не сформовані – 
у науковій літературі управлінську звітність розглядають як форму надання 



141 
 

 

інформації, сукупність способів отримання даних, сукупність показників 
(інформації) тощо. На думку К. Є. Нагірської, науковці “характеризують 
управлінську звітність як внутрішню бухгалтерську (внутрішньогосподарську); 
ототожнюють управлінську звітність з оперативною; визначають управлінську 
звітність як цілісну систему та спосіб інформування” [156, c.147]. М. О. Любимов 
[138, c.18] зазначає, що “…це інтегрована система інформаційної підтримки процесу 
управління, метою якої є забезпечення інформаційних потреб користувачів, що 
полягає у формуванні показників на основі інформації, одержаної у різних 
підсистемах обліку, і підготовка звітів у формі і в терміни, що відповідають запитам 
різних груп користувачів”. К. Є. Нагірська [156, c. 149] вважає, що управлінська 
звітність – “це результат збору, ідентифікації, реєстрації, узагальнення та 
систематизації фінансової та нефінансової інформації у вигляді сукупності 
внутрішніх документів (звітів) для заінтересованих користувачів з метою оцінки, 
аналізу, контролю та планування діяльності підприємства і його структурних 
підрозділів”. 

А. Н. Попова [189] стверджує, що це “систематизована обліково–аналітична 
інформація у вигляді облікових і розрахункових показників, представлена по 
внутрішньо–фірмових формах і призначена для внутрішніх користувачів з метою 
прийняття ними управлінських рішень, не тільки поточного, але і стратегічного 
характеру”. І. А. Югансон наголошує, що внутрішня звітність – “система необхідної 
релевантної цільової фінансової та нефінансової інформації про майно, капітал, 
зобов’язання, доходи та витрати структурних підрозділів організації, їх 
взаємозв’язки, господарські процеси та їх результати, про внутрішні та зовнішні 
фактори, яка передана у відповідній формі, орієнтована на користувача, 
використовується при плануванні, контролі та регулюванні показників фінансово–
господарської діяльності організації”. А. Х. Позов [186] вважає, що це – “інструмент 
управління господарством (засіб інформаційного забезпечення процесу управління; 
засіб моніторингу економічного стану підприємства) та інструмент управління 
інформаційним забезпеченням (засіб адаптації та моніторингу облікової системи до 
потреб управління), і елемент методу бухгалтерського обліку (засіб узагальнення 
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(агрегації, синтезу) та надання облікової інформації), а також документ, вміст якого 
представляє економічну інформацію у певному наборі фактичних (історичних) та 
оціночних (розрахункових) показників для порівняння їх планово–нормативних і 
досягнутих значень”.  

На думку Н. Адамова “управлінська звітність – це комплекс взаємопов’язаних 
даних і розрахункових показників, які відображають функціонування підприємства 
як суб’єкта господарської діяльності та згруповані загалом по підприємству і в 
розрізі структурних підрозділів” [224]. Ф. Ф. Бутинець вважає, що – “внутрішня 
бухгалтерська звітність – звітність, яку складає бухгалтер–аналітик і подає як 
адміністрації підприємства, так і менеджерам всіх рівнів управління. Основною 
метою складання звітності є надання оперативної релевантної інформації відповідно 
до вимог управлінського персоналу” [19, c.327].  

На думку І. В. Колос [102] “під управлінською звітністю потрібно розуміти 
звітність, яка складається менеджерами різних рівнів управління і містить оцінку 
результатів діяльності та прогнозні напрями її розвитку”. С. А. Кузнецова [113] 
вважає – “управлінська бухгалтерська звітність – це бухгалтерська звітність, що 
містить облікову інформацію про діяльність підприємства та надається внутрішнім 
користувачам у процесі управління підприємством”.  

На думку Т. О. Коноваліхіної [103] – “управлінська звітність – система 
показників оцінювання результатів бізнесу та перспектив його розвитку, що 
надається внутрішнім користувачам для задоволення інформаційних потреб у 
процесі прийняття стратегічних, тактичних і оперативних управлінських”. 
Л. В. Нападовська [160] стверджує, що “управлінська звітність – це гнучка система 
форм інформації, яка складається за центрами затрат і центрами відповідальності. 
Вона повинна відображати умови, специфіку, особливості організації виробництва 
та потреб управлінського персоналу”. В. Ф. Палій вважає, що “метою внутрішньої 
звітності є забезпечення управлінського персоналу всіх рівнів необхідною 
управлінською інформацією”.  

На думку К. В. Шевчук [233] управлінська звітність – це один із важливих 
елементів зворотного зв’язку в системі внутрішнього управління і в цілому є 
результатом функціонування системи управлінського обліку. О. В. Фоміна [223] 
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стверджує, що управлінська звітність – це сукупність управлінських звітів, що 
використовуються для задоволення інформаційних потреб внутрішніх користувачів 
у процесі прийняття стратегічних, тактичних і оперативних управлінських рішень. 

В. І. Кузь і В. С. Кравчук [115, с.188–197] вважають, що управлінська 
бухгалтерська звітність – це система обліково–аналітичної інформації, що міститься у 
формах звітності та представлена у вигляді сукупності облікових та розрахункових 
показників у визначеному форматі, сформована відповідно до внутрішніх регламентів 
підприємства, характеризує внутрішнє та зовнішнє середовище суб’єкта 
господарювання загалом і його сегментів зокрема й оперативно задовольняє 
інформаційні потреби внутрішніх користувачів інформації. 

О. С. Височан і І. Р. Кіш зазначають, що управлінська звітність є одним із основних 
джерел надання інформації керівництву і дає можливість створювати належну 
інформаційно–аналітичну базу для прийняття обгрунтованих управлінських 
рішень на рівні підприємства, а також контролю за їхнім виконанням по 
управлінській вертикалі [27]. 

На думку С. Я. Король [107] управлінську звітність ототожнють з  
внутрішньогосподарською або оперативною, а також визначення її місця як доповнення 
до фінансової звітності, що формується в межах бухгалтерського обліку, не відповідає 
сучасній практиці та вимогам до інформаційного забезпечення управління 
підприємством і, головне, не враховує новітні функціональні можливості 
комп’ютеризації обліку. В. Ф. Палій стверджує, що внутрішня звітність – це сукупність 
упорядкованих показників облікової та іншої інформації, якою надається інтерпретація 
відхилень від цілей, планів і розрахунків, без чого управлінський облік залишається 
формальним скопиченням цифрових даних, непридатних для цілей управління. 

Н.С. Хаймьонова розглядає “внутрішню управлінську звітність” – як систему 
взаємопов’язаних показників, що визначають фінансові та інші (виробничі, 
технологічні тощо) результати діяльності підприємства, що ґрунтуються на 
відображенні поточних і передбачуваних явищ (подій) господарської діяльності 
загалом і у розрізі сегментів управлінського поділу (види діяльності; види продуктів 
виробництва; підприємства, що входять до його складу; центри відповідальності, для 
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потреб управління тощо) [224]. Дефініції економічного терміну внутрішньої 
(управлінської) звітності у працях вітчизняних вчених наведено у Додатку Н.1. 

Управлінська звітність не обмежена у виборі форм, методів і правил, оскільки 
розробляється самим підприємством із урахуванням специфіки його діяльності. 
Основним фактором, який визначає різноманітні параметри управлінської звітності, 
є потреби користувачів інформації.  

Сьогодні вчені виділили низку спільних поглядів щодо призначення 
управлінської звітності: 

- управлінська звітність являє собою доволі гнучку систему форм інформації;  
- управлінська звітність складається за центрами відповідальності і загалом по 

підприємству та подається управлінському персоналу різних рівнів; управлінська 
звітність повинна відображати умови, специфіку, особливості діяльності 
підприємства та потреби управлінського персоналу;  

- мета складання управлінської звітності – джерело інформації для контролю, 
аналізу, бюджетування та прийняття управлінських рішень. 

Основними принципами підготовки внутрішньої (управлінської) звітності на 
думку більшості вітчизняних науковців є: цільове спрямування звіту на вирішення 
конкретних завдань; адресність звіту, призначеного для конкретної особи (групи 
осіб, рівнів управління); оптимальність (звіт не повинен містити зайву інформацію, 
яка заважає сприймати основну); зрозумілість (інформація має бути представлена в 
зрозумілій та простій для сприйняття формі: табличній чи графічній).  

Авторська позиція полягає у наступному варіанті структурування та визначення 
складу внутрішньої управлінської звітності щодо ЗМВП (ЗРД) 
підприємства (рис. 2.8): 

– перша група – внутрішня управлінська звітність про виконання бюджетів  
довгострокових ЗМВП (ЗРД) за їх окремими видами (функціональним 
призначенням) (звіти про виконання бюджетів довгострокових забезпечень 
соціального призначення, екологічного призначення, забезпечень комерційних 
(ринкових), валютних і інвестиційних ризиків та інших ЗМВП (ЗРД) (розроблено 
автором) (Додатки Л.9 – Л.13); 
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Рис. 2.8. Система звітності щодо розкриття інформації про забезпечення майбутніх 

витрат і платежів (сформовано автором) 
 

– друга група – внутрішня управлінська звітність про виконання бюджетів  
поточних ЗМВП (ЗРД) (функціональним призначенням) (розроблено автором) 
(Додаток Л.14); 

– третя група – узагальнена управлінська звітність (Звіт про виконання 
загального бюджету ЗМВП (ЗРД) і Внутрішній звіт про стан та використання ЗМВП 
(ЗРД) (розроблено автором) (Додаток Н.4). 

Погоджуємось з думкою П.О. Куцика, який визначає “внутрішньокорпоративну 
управлінська звітність” як систему взаємопов’язаних показників, що визначають 
фінансові та інші (виробничі, технологічні тощо) результати діяльності корпоративного 
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об’єднання в грошовому та натуральному вимірах, що ґрунтуються на відображенні 
поточних і передбачуваних явищ (подій) господарської діяльності корпоративного 
об’єднання загалом і в розрізі сегментів управлінського поділу [131]. 

Внаслідок чого, у четверту групу внутрішньої (управлінської) звітності, 
виокремлюємо Корпоративний внутрішній звіт про забезпечення ризиків діяльності 
підприємства (розроблено автором) (Додаток Н.5).  

Стабільність та ефективність діяльності підприємства можлива при 
цілеспрямованому моніторингу, прогнозуванні і попередженні проблем та поєднанні 
фінансових і нефінансових оціночних показників стратегічного менеджменту. 
Ефективним способом досягнення зазначених завдань  є формування єдиної системи 
управління підприємством, орієнтованої на стратегічні цілі, що вимагають 
вирішення комплексу проблем, з яких актуальними на сучасному етапі можна 
визнати впровадження інструментарію ризик–менеджменту, підвищення 
конкурентоспроможності продукції, підвищення якісних та кількісних фінансово–
економічних показників діяльності і яка, як наслідок, спричиняє ухвалення 
ефективних управлінських рішень. З метою більш чіткого внутрішнього 
регламентування розкриття облікової інформації для потреб внутрішніх 
користувачів запропоновано Положення про внутрішню (управлінську) та 
корпоративну звітність у частині ЗМВП (ЗРД) (Додаток Р). 

Отже, звітність є завершальним та узагальнюючим етапом  інформаційного 
забезпечення на всіх рівнях управління підприємством. Звітність щодо ЗМВП (ЗРД) 
може стати ефективним засобом в управлінні ризиками та визначенні перспектив 
розвитку економіки в цілому і підприємства зокрема, за умови її формування 
відповідно загальноприйнятих правил та відповідності нормативно встановленим 
вимогам. 
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Висновки до розділу 2 
 
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. За 
результатами дослідження можна зробити наступні висновки: 

1. 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 (пoдіями, oперaціями); 
визнaчення нaпрямів нейтрaлізaції негaтивних нaслідків oкремих видів ризиків; 
вибір і викoристaння внутрішніх і зoвнішніх мехaнізмів нейтрaлізaції їх негaтивних 



148 
 

 

нaслідків; oцінкa результaтивнoсті вчинених дій і oргaнізaція мoнітoрингу ризиків 
підприємствa. 

2. 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. 

3. 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, 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); 
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систему бюджетів та внутрішньої і корпоративної звітності щодо забезпечення 
ризиків діяльності підприємства. 

4. 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). 

5. 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 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 
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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. 

6. 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.  

7. 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. 

Основні результати дослідження, описані в даному розділі, відображені у 
наукових працях автора [41, 42, 44, 46,  47, 48, 119, 120, 123, 124, 125, 126]. 
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РОЗДІЛ 3 
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ МАЙБУТНІХ  ВИТРАТ 

І ПЛАТЕЖІВ У ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ РИЗИК–МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

3.1. Організаційно–методичні аспекти внутрішнього контролю забезпечень 
майбутніх витрат і платежів як інструмент ризик–орієнтованого управління 

 
Світова глобалізація та зміна пріоритетів суб’єктів господарювання вимагає 

адаптації сучасних управлінських процесів до забезпечення важливої мети: 
мінімізації впливу негативних процесів зовнішнього і внутрішнього середовища та 
їх сутності на результати діяльності. Вплив зовнішніх і внутрішніх негативних 
факторів може бути спричинений неналежним функціонуванням внутрішнього і 
зовнішнього середовища суб’єкта господарювання. Синтез зазначених загроз, їх 
прояв у процесі діяльності підприємств, що є наслідком прийняття та реалізації 
управлінських рішень, уособлює негативну складову поняття “ризик”. Для 
уникнення негативних наслідків впливу ризику на діяльність підприємства, 
необхідним є управлінський процес з усвідомленням важливості здійснення. 
Вирішення зазначеного завдання дозволить знизити негативний вплив ризиків на 
господарські процеси та результати діяльності підприємства. 

Погляди на сутність контролю та його прояви в процесі управління ризиками є 
різноманітними, які розглядають контроль як:  

1) функцію управління ризиками [64, с.82];  
2) конкретні процедури з мінімізації негативних наслідків ризиків; певні дії, 

методи, механізм [82, с.264; 240, с.200];  
3) одну зі стадій управління ризиками (зазвичай завершальну), котра забезпечує 

зворотний зв’язок між суб’єктом і об’єктом управління;  
4) повноваження здійснювати вплив на ризики [82, с.267; 163].  
У поглядах вітчизняних науковців використовується поняття контролю як 

методу управління ризиками, набору процедур, здійснення певних дій. В.С. Асаулко 
[2, с. 19] розглядає контроль як метод управління ризиками, основна мета якого 
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полягає у здійсненні контролю за імовірністю настання ризику або чутливістю 
підприємства до ризику. Для його здійснення необхідною є наявність методики та 
організаційних механізмів контролю, що ґрунтується на його кількісній оцінці.  

Основою ефективного управління ризиками В.Г. Лопатовський [135, с.27] 
вважає здійснення його не окремими підрозділами, а в підприємством в цілому, 
виділяючи два етапи процесу управління ризиками – оцінювання та контроль 
ризиків. Контроль розглядається як етап, який передбачає реалізацію трьох процесів: 
планування, процедури впливу й спостереження наслідків. Таке бачення суперечить 
розумінню сутності контролю як науки та не може розглядатися як основа побудови 
системи контролю на підприємстві. Інші науковці також розглядають контроль як 
етап (або його складову) здійснення процесу управління ризиками. В.Ф. Залунін [82, 
с.263] визначає контроль як один із заключних етапів управління ризиками (після 
якого передбачено етапи оцінювання управлінських дій та аналізу ефективності 
обраних методів), що передбачає можливість корегування обраного методу 
управління ризиками безпосередньо під час його реалізації. Тобто об’єктом 
контролю є процес реалізації управлінського рішення щодо шляхів впливу на 
ризики, а не безпосередньо ризики. Н.М. Яркіна [239] розглядає контроль та 
фінансування ризиків як етап управління ризиками, пояснення щодо сутності якого 
дає змогу визначати контроль як метод цілеспрямованого впливу на ризик. Крім 
того, науковець наголошує на необхідності здійснення контролю за процесом 
реалізації впливу на ризики, зміною варіантів ризику тощо. Контроль розглядається 
як заключна стадія управління ризиками, сутність якої полягатиме у визначенні 
ефективності та відповідності здійснюваних запланованих дій з управління 
ризиками.  

О.Ю. Ничипорук [163] розглядає контроль як складову управління ризиком, що 
виявляється у мінімізації ризиків або укладанні строкових угод. Вчений 
використовує як тотожні поняття управління та контролю за ризиками при 
вирішенні питання можливості їх здійснення або врахування ризиків й їх джерел при 
прийнятті рішень.  
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А.О. Овчаров [64] характеризує функцію контролю в системі управління 
ризиками як пасивну, покликану забезпечувати управління інформацією про 
фактичне виконання завдань. Функції планування й організації містять операції з 
формування управлінських завдань та активно впливають на ризики, фактично 
відіграючи роль прямого зв’язку з системою. Однак, інформація на підприємстві 
формується в системі бухгалтерського обліку, а система контролю не обмежується 
лише ним. Таке бачення також не сприяє формуванню уявлення про сутність 
контролю ризиків, у цьому випадку мова йде про контроль управлінських рішень 
щодо методів управління ризиками. У цьому випадку контроль розглядається як 
повноваження здійснення впливу на ризики [64].  

Синтез попередньо розглянутих підходів науковців дозволяє зробити висновки 
щодо необхідності розгляду контролю ризиків як явища, що дасть змогу 
акумулювати інформацію про ризики та їх сигнали, що надалі забезпечить 
оперативне реагування на них; здійснення контролю, що передбачає застосування 
певних дій, спрямовано на максимально можливу мінімізацію ймовірності настання 
ризикових подій.  

Такий висновок сформовано з огляду на специфіку ризиків як об’єкта контролю. 
Перш за все, йдеться про особливості природи ризиків, їх походження, які 
обумовлюють подальший вплив на діяльність підприємства в цілому. Тобто метою 
здійснення контролю ризиків є попередження їх негативних наслідків, мінімізація 
ризиків діяльності суб’єкта господарювання.  

На нашу думку, ризик–контроль може бути ефективним лише за умови його 
інтеграції у систему внутрішнього контролю підприємства. Адже досягнення однієї з 
найважливіших цілей здійснення внутрішнього контролю, зокрема мінімізації 
ймовірності реалізації негативного впливу ризиків, можливе лише за умов поєднання 
ризик–контролю та контрольних процедур.  

Суттєвий внесок у зародження та формування внутрішнього контролю як науки, 
що стало підґрунтям для подальшого її розвитку, зробили такі вчені, як 
І. І. Бабіч [3, с.179–186], Ф. Беста, Л. Борхардт, Т. Б. Бутинець [17], 
Ф. Ф. Бутинець [18; 19], Б. І. Валуєв, Ф. Вілла, C. І. Головацька [51], Л. В. Дікань, 
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Г. Емерсон, Т. В. Ковтун [99], М. Д. Корінько [104], М. В. Кужельний [111], 
П. О. Куцик [128], М. В. Мельник, Я. В. Соколов, А. Файоль, Ж. А. Фламмінк, 
Ж. Фурастьє, М. Чатфільд, Л. Г. Столяр, Ю. М. Футоранська та ін. 

Р. М. Воронко стверджує, що  внутрішній контроль – це система спостереження і 
перевірки законності та економічної доцільності здійснення господарських операцій, 
збереження та раціональне використання всіх видів ресурсів, виконання працівниками 
своїх функціональних обов’язків з метою своєчасного виявлення недоліків та 
застосування заходів щодо їх усунення шляхом управлінського впливу на керований 
об’єкт, запобігання кризовим явищам і забезпечення ефективного ведення бізнесу [35].  

На думку П. О. Куцика внутрішній контроль – це самостійна функція 
управління, яка виступає засобом налагодження зворотних зв’язків, завдяки чому 
управлінський персонал підприємства чітко простежує хід виконання прийнятих ним 
рішень. Це дає змогу своєчасно реагувати на відхилення в роботі підконтрольних 
центрів відповідальності від заданої мети й відповідно коригувати їх діяльність 
[128]. С. І. Головацька вважає, що внутрішній контроль – це комплекс дій, правил та 
заходів, запроваджених керівництвом суб’єкта господарювання відповідного сектору 
економіки, що постійно застосовуються в ході діяльності організації з метою 
забезпечення впевненості у досягненні нею поставлених загальних цілей: 
результативності діяльності, економності та ефективності використання ресурсів; 
відповідності чинним нормативно–правовим та регулюючим документам, політиці та 
процедурам; незалежності та надійності інформації; захисту активів від втрат, зокрема 
тих, які виникли через зловживання, неврегульованість чи корупцію [50].  

На думку В. М. Яценко, внутрішній контроль – це політика і процедури, прийняті 
управлінським персоналом суб’єкта господарювання з метою забезпечення правильного 
та ефективного ведення господарської діяльності, збереження активів, запобігання 
шахрайству та помилкам, а також виявлення їх, забезпечення точності і повноти 
облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації [241].  

За твердженням В. І. Бачинського і С. А. Кошкарова внутрішній контроль – це 
перевірка виконання ухвалених рішень, що дає можливість отримувати інформацію 
про функціонування ланок системи, та форма зворотного зв’язку, за допомогою 
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якого, керівництво отримує необхідну інформацію про дійсний стан керованого 
об’єкта і реалізацію управлінських рішень [109]. 

Дефініції економічної категорії внутрішнього контролю наведено у Додатку С.1. 
Інтеграція України в європейське співтовариство та інноваційна модель 

економічного зростання потребують нових підходів до організації, методології та 
оптимізації внутрішнього контролю вітчизняних підприємств. Активний розвиток 
бізнесу вимагає запровадження на підприємствах ефективної системи управління та 
контролю ризиків, яка передбачає їх визначення, оцінювання можливостей їх 
виникнення, впливу наслідків їх настання та розробку заходів щодо зменшення до 
максимально прийнятного рівня. 

Раціональним підходом є запровадження міжнародних положень з контролю та 
ефективних моделей управління ризиками, зокрема удосконалення організації та 
методики внутрішнього контролю на основі міжнародного досвіду. Загальна 
характеристика сучасних концепцій внутрішнього контролю наведено у Додатку С.2. 

З кінця ХХ ст. у світі набуває поширення інтегрована концепція внутрішнього 
контролю, яка отримала назву COSO на честь Комітету організацій–спонсорів 
Комісії Тредвея (англ. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) [247]. За вимогами COSO контроль на суб’єктах господарювання 
передбачає відображення його у вигляді системи внутрішнього контролю, яка 
складається з 5 складових: по–перше, середовище контролю, тобто “атмосфера” на 
підприємстві, яка впливає на свідомість персоналу всіх рівнів, забезпечуючи 
дисципліну працівників, відповідальний стиль роботи і позитивне ставлення 
персоналу до внутрішнього контролю; по–друге, процес оцінювання ризиків 
суб’єктів господарювання – ідентифікація ризиків стосовно цілей підприємства, 
прийняття рішення щодо здійснення заходів на вплив ризику і аналіз результатів цих 
дій; по–третє, заходи контролю (дії), тобто відповідні регламенти і процедури 
(дозволи, розподіл обов’язків, перевірки, звіряння, звіти про діяльність та контроль, 
безпеку активів тощо) для унеможливлення або виявлення некоректних змін у 
комп’ютерних програмах, доступ до яких можна обмежити, створення окремих 
довідників, здійснення контролю та документування записів; по–четверте, 
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інформаційні системи та комунікації для формування фінансової і нефінансової 
інформації про діяльність підприємства та дотримання ним процедур чинного 
законодавства і забезпечення зв’язків із зовнішнім середовищем (інформаційні 
системи передбачають, що фінансова звітність, процедури та бухгалтерські записи 
призначені для обліку, обробки та відображення у звітності операцій підприємства, 
процедур ведення обліку, відповідності активів, зобов’язань та капіталу); по–п ’яте, 
моніторинг ефективності внутрішнього контролю, що включає своєчасне 
оцінювання заходів контролю та виконання необхідних коригуючих дій у відповідь 
на зміни в умовах діяльності. 

Структура внутрішнього контролю COSO стала міжнародною моделлю для 
опису та визначення внутрішнього контролю [72, с. 148]. Загальна модель COSO 
містить декілька основних положень: внутрішній контроль є процесом (це засіб для 
досягнення мети, а не самоціль); внутрішній контроль залежить від працівників (це 
не тільки політика, управління та певні форми, а й працівники на всіх рівнях 
управління); внутрішній контроль має забезпечити управлінню підприємства 
достатню впевненість, але не абсолютні гарантії досягнення цілей; внутрішній 
контроль спрямований на досягнення визначених цілей [247]. 

Більшість вітчизняних науковців виділяють три основних елементи системи 
внутрішнього контролю: середовище контролю; облікова система: контрольні 
процедури. Середовище контролю – це процедури, дії і заходи, які відображають 
загальне ставлення власників та адміністрації підприємства до організації 
ефективної системи внутрішнього контролю (стиль та основні принципи управління; 
організаційна структура; розподіл обов’язків між працівниками та інші) [181].  

На основі проведеного дослідження з’ясовано, що для зручності проведення 
контролю ЗМВП (ЗРД) як інструменту нейтралізації та запобігання ризикам 
підприємства доцільно виокремлювати три основні етапи (Додаток С.3): 
організаційно–підготовчий (постановка цілі та завдань, формування інформаційного 
забезпечення, вибір суб’єктів внутрішнього контролю); дослідний (методичний) 
використання способів та методичних прийомів, реалізація методики, формування 
доказової бази для прийняття об’єктивних рішень за результатами контролю; 
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результативно–узагальнюючий (документальне оформлення результатів 
внутрішнього контролю та використання результатів контролю шляхом надання 
користувачам результатів внутрішнього контролю, контроль за виконанням 
оперативних управлінських рішень та реалізацією проведених заходів). 

На першому етапі формуються цілі, обираються методи і прийоми контролю, 
розробляється програма і визначаються параметри функціонування і розвитку 
підприємства, безпосередні виконавці контролю, строки його здійснення, форма 
звітності [65, c. 72]. Параметри функціонування і розвитку підприємств на практиці 
набувають вигляду різного виду стандартів і нормативів, які відповідають цілям 
таких підприємств (показники ефективності, прогнозні і бюджетні показники, строки 
виконання тих чи інших робіт тощо). 

У межах першого етапу визначаються об’єкти контролю, проводиться збір 
облікових даних, матеріалів спостережень і замірів; здійснюється обробка одержаної 
інформації, розраховуються необхідні показники, здійснюється їх групування, 
складаються аналітичні таблиці, графіки та діаграми, які дозволяють зробити 
об’єктивну оцінку діяльності підприємства. При цьому на результати та 
ефективність внутрішнього контролю ЗМВП (ЗРД) має значний вплив правильне 
визначення його об’єктів. 

На другому етапі контрольного процесу безпосередньо здійснюються 
контрольні процедури щодо достовірності господарських операцій із формування та 
використання ЗМВП (ЗРД) та оцінюється їх відповідність заданим параметрам 
(бюджетним показникам).  

На третьому етапі контрольного процесу результати контролю попередньо 
узагальнюються та здійснюється аналіз виявлених порушень. За результатами 
проведення внутрішнього контролю ЗМВП (ЗРД) складається висновок щодо 
виявлених відхилень та встановлених порушень, здійснюється їх моніторинг та 
розробляються пропозиції щодо вдосконалення їх управлінського обліку і 
підвищення рівня внутрішнього контролю за ними. За результатами внутрішнього 
контролю ЗМВП (ЗРД) здійснюється коригування діяльності підприємства, 
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модифікація його стратегії, цілей діяльності, перегляд планів, перерозподіл завдань, 
удосконалення політики управління ризиками.  

Ефективна облікова система дає можливість менеджерам на підприємстві 
належним чином виконувати свої обов'язки з контролю, забезпечення збереженості 
майна, представлення звітності з метою задоволення інформаційних потреб її 
користувачів та дотримання чинного законодавства. Процедури контролю 
визначаються специфікою діяльності підприємства та можуть бути класифіковані: 
процедури контролю запобігання (попередження або перешкоджання небажаним 
діям); процедури контролю невиявлення (спрямовані на виявлення або розкриття 
небажаної дії); процедури контролю виправлення (призначений для усунення 
(запобігання) помилок або небажаних дій). 

Раціональна організація внутрішнього контролю повинна забезпечувати чітку 
структуру контрольного процесу і його технологій; логічну послідовність контрольних 
операцій та усунення повтору при їх виконанні; взаємозв’язок  дій контролерів та 
працівників інших служб, які виконують контрольні функції у межах наведених 
повноважень; чіткий вибір та оптимізацію виконання контрольних процедур; розробку 
контрольних номенклатур для кожного етапу контрольного процесу, а також побудову 
форм відображення носіїв контрольної інформації такого змісту, який найбільшою 
мірою задовольнив би вимоги ефективного управління; деталізацію місць контролю та 
відповідальності; контролюючих органів; неухильне підвищення продуктивності праці 
контролерів завдяки впровадженню наукової організації їх праці, чіткий розподіл 
обов’язків, застосування ефективних методів контролю, підвищення кваліфікації 
контролерів і зростання їх професійного рівня; впровадження комп’ютерних технологій 
у контрольний процес; планування всіх фаз, етапів і стадій контрольного процесу; 
можливість розвитку форм і методів контролю [160, с. 325]. 

Методична модель внутрішнього контролю ЗМВП (ЗРД) відображена 
на рис. 3.1. 

На нашу думку, система внутрішнього контролю ЗМВП (ЗРД) передбачає 
виділення об’єктів, суб’єктів; інформаційних джерел, методичних прийомів 
здійснення, узагальнення, реалізації й моніторингу результатів контролю.   



159 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.3.1. Методична модель внутрішнього контролю забезпечень майбутніх 
витрат і платежів (сформовано автором) 

 
Об’єктами контролю виступають дії, події, явища, процеси, що відбуваються 

або відбулися на підприємстві, мають матеріальну або нематеріальну форму, 
документально оформленні та визнані фактами господарської діяльності. Об’єкт 
контролю – сукупність економічно однорідних показників, перевірка яких 

Результативна стадія 

МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ 

- аналіз та з’ясування виявлених відхилень; 
- впровадження механізму уникнення та усунення виявлених недоліків 

Інспекційна стадія 

- контроль за реалізацією прийнятих рішень 

Методична стадія 
 

- вивчення первинних і розпорядчих документів, що підтверджують створення 
забезпечень та правильності їх формування і використання; 
- перевірка правильності оцінки забезпечень; 
- перевірка правильності облікового відображення забезпечень на рахунках 
бухгалтерського обліку, в регістрах обліку; 
- перевірка достовірності розкриття інформації про забезпечення у звітності 
підприємства 

Організаційна стадія 
 

- окреслення повноважень суб’єктів контролю; 
- визначення об’єктів контролю (наявність окремих ризиків діяльності; оцінка 
ризиків; законність та відповідність створюваних ЗМВП(ЗРД) установчим 
документам; правильність формування облікової політики підприємства щодо 
ЗМВП(ЗРД); доцільність та правильність визначення суми створених 
ЗМВП(ЗРД), їх відображення в облікових регістрах і звітності); 
- джерела інформації (нормативні акти, що регламентують облікове 
відображення виплат працівникам, наказ про облікову політику, первинні 
документи, інформація з рахунків бухгалтерського обліку, облікові регістри, 
бухгалтерська звітність); 
- окреслення кола завдань внутрішньогосподарського контролю; 
- вибір методів: прийоми документального контролю (арифметична, 
формальна, нормативно-правова, логічна, зустрічна та/або взаємна перевірка), 
прийоми фактичного контролю  
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здійснюється за допомогою єдиного інформаційного забезпечення та відповідних 
методичних прийомів [50].  

Об’єктами контролю ЗМВП (ЗРД) підприємства є: наявність окремих ризиків 
діяльності або ймовірності їх виникнення; оцінка ризиків діяльності підприємства; 
доцільність зовнішнього страхування або застосування облікових методів 
внутрішнього запобігання ризикам; правильність обрання видів ЗМВП (ЗРД) для 
запобіганню або зменшення негативного впливу ризиків; законність та відповідність 
створюваних ЗМВП (ЗРД) установчим документам підприємства; правильність 
формування облікової політики підприємства щодо ЗМВП (ЗРД); доцільність 
обрання методів створення ЗМВП (ЗРД); правильність визначення суми створених 
ЗМВП (ЗРД); достовірність використання ЗМВП (ЗРД) за призначенням; 
правильність оцінки ЗМВП (ЗРД) станом на дату складання фінансової звітності; 
достовірність відображення ЗМВП (ЗРД) в облікових регістрах; правильність 
відображення ЗМВП (ЗРД) згідно Податкового кодексу України; достовірність 
фінансової та податкової звітності щодо ЗМВП (ЗРД).  

Джерела внутрішнього контролю – сукупність носіїв інформації, за допомогою і 
на основі яких здійснюється контроль. До складу інформаційних джерел 
внутрішнього контролю ЗМВП (ЗРД) належать: 

1) державні нормативно–правові акти та внутрішні регулюючі документи 
підприємства, що регламентують організацію і методику обліку ЗМВП (ЗРД); 

2) внутрішні документи підприємства, що регулюють організацію 
управлінського і внутрішнього контролю; 

3) політика управління ризиками та облікова політика підприємства, 
формалізована у положенні (наказі) про облікову політику підприємства; 

4) розрахунки визначення розміру та використання ЗМВП (ЗРД); 
5) первинні документи щодо формування та використання ЗМВП (ЗРД), які 

юридично підтверджують факт здійснення господарських операцій та здійснюють їх 
облікову оцінку; 
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6) облікові регістри відповідно до обраної підприємством форми обліку як 
метод облікового відображення ЗМВП (ЗРД) підприємства у системі балансових і 
позабалансових рахунків; 

7) бюджети ЗМВП (ЗРД) підприємства за їх видами (функціональним 
призначенням у системі управління підприємством) як метод прогнозування 
основних показників операційної діяльності підприємства; 

8) внутрішня управлінська та корпоративна звітність про виконання бюджетів 
ЗМВП (ЗРД), фінансова та нефінансова  звітність як сукупність основних показників 
діяльності підприємства, узагальнених для задоволення інформаційних потреб 
внутрішніх і зовнішніх потреб користувачів для прийняття ефективних 
управлінських рішень; 

9) узагальнюючі документи результатів попереднього управлінського 
(внутрішнього) контролю як джерело індикативних показників можливих порушень 
та негативних відхилень від заданих параметрів, виявлених за результатами 
попередніх періодів. 

При дослідженні методики контролю ризиків та інструментів їх запобігання 
(ЗМВП (ЗРД)) необхідно визначитись з методом (методичними прийомами) його 
здійснення. Чітке усвідомлення його сутності дозволить визначити й усебічно 
охопити можливість впливу суб’єкта на об’єкт контролю. Як зазначає 
В. П. Пантелєєв [175], методологія, яка є відомою, заданою та розробленою, є базою 
формування організації контролю.  

Метод контролю можна визначити як сукупність способів і прийомів пізнання 

об’єкта контролю, спрямованих на перевірку виробничої та фінансово–

господарської діяльності підприємств з метою вивчення стану його економіки і 

фінансів, забезпечення законності, достовірності й доцільності здійснення операцій, 

ефективного використання ресурсів, збереження активів, своєчасності ідентифікації 

ризиків на основі використання законодавчої, нормативно–довідкової, 

фактографічної й організаційно–розпорядчої інформації [64, с. 63]. Тобто метод є 
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сукупністю способів та прийомів, використання яких дозволяє досягти цілей і 

завдань внутрішнього контролю.  

С.В. Бардаш, розглядаючи методологію внутрішнього контролю, досліджує 

метод як вагому його складову, визначаючи такий його склад: принципи 

теоретичного пізнання (зв’язку та розвитку, системності, історизму, причинності);  

принципи методологічного пізнання (дедукції, індукції, синтезу, аналізу, 

абстрагування, аналогії, конкретизації); прийоми встановлення фізичних параметрів 

об’єкта контролю; прийоми узагальнення результатів контролю (документування 

встановлених параметрів функціонування об’єкта контролю, порівняння факту з 

нормою, дослідження виявлених порушень (формулювання версій), групування 

недоліків з однорідними ознаками, економіко–правове обґрунтування результатів 

контролю, систематизація результатів контролю, заключне документування 

результатів контролю) [64, c.82].  

Організаційно–методичний механізм внутрішнього контролю ЗМВП (ЗРД) 

представлено на рис.3.2. 

До методів узагальнення та реалізації результатів внутрішнього контролю 

ЗМВП (ЗРД), на нашу думку, слід віднести: групування проміжних результатів у 

внутрішніх робочих документах (хронологічне, систематизоване, хронологічно 

систематизоване), аналітичне групування недоліків; узагальнене групування 

результатів контролю; розробка пропозицій щодо усунення недоліків; реалізація 

пропозицій за виявленими недоліками [50]. З метою систематизації проміжних 

результатів внутрішнього контролю забезпечень ЗМВП (ЗРД) запропоновано 

Відомості внутрішнього контролю ЗМВП (ЗРД) за їх функціональним призначенням 

та Зведену відомість внутрішнього контролю ЗМВП (ЗРД) за довгостроковими і 

поточними ЗМВП (ЗРД) (Додатки С.4 – С.9). Таким чином, основою здійснення 

ризик–контролю на підприємствах, у нашому розумінні, має бути спостерігання і 

визначення за його результатами потенційних загроз діяльності підприємства. 
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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. 3.2. Логіко-структурний алгоритм внутрішнього контролю забезпечень 
майбутніх витрат і платежів (сформовано автором) 
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Матрицю взаємопов’язаних складових внутрішнього контролю ЗМВП (ЗРД) в 

інформаційній системі управління ризиками підприємства охарактеризовано у 

таблиці 3.1. 

Моніторинг результатів усунення виявлених недоліків за допомогою 

інструментарію внутрішнього контролю – це контроль за виконанням прийнятих 

рішень за різними рівнями управління підприємством. 

З метою належної організації внутрішнього контролю ЗМВП (ЗРД) та єдиних 

методичних засад його здійснення розроблено та запропоновано до впровадження 

Регламент внутрішнього контролю у частині ЗМВП (ЗРД) (Додаток Ш). 

Отже, передумовою ефективного розвитку підприємств є функціонування 

системи внутрішнього контролю. Запровадження контролю ризиків та ЗМВП (ЗРД), 

як об’єктів, має превентивний характер, тобто направлений на мінімізацію 

ймовірності реалізації ризиків. На відміну від процесу управління, контроль не 

передбачає прийняття управлінських рішень щодо мінімізації негативних наслідків 

дії ризиків, реагування на ризики, а є інформаційною основою їх прийняття, 

попередження реалізації їх дії. 

Ризик–контроль передбачає ідентифікацію ризиків як потенційних загроз 

діяльності підприємства шляхом здійснення моніторингу зовнішнього та 

внутрішнього середовища й зіставлення отриманих у їх результаті інформаційних 

даних з нормативними показниками, або сигналами потенційних загроз.  
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Таблиця 3.1. 
Матриця елементів внутрішнього контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів  

в інформаційній системі управління ризиками* 
Структурно–логічні елементи внутрішнього контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів 

в інформаційній системі управління ризиками 
МЕТА 

Формування достовірної і своєчасної інформації для прийняття управлінських та інвестиційних рішень в управлінні ризиками діяльності 
Суб’єкти Об’єкти Користувачі інформації 

Засновники (учасники), керівництво підприємства, персонал ризик–
менеджменту, обліково–аналітичні підрозділи, підрозділ 
внутрішнього контролю або контролінгу 

наявність окремих ризиків діяльності або ймовірності їх 
виникнення; оцінка ризиків діяльності підприємства; доцільність 
зовнішнього страхування або застосування облікових методів 
внутрішнього запобігання ризикам; правильність обрання 
забезпечень для запобіганню або зменшення негативного впливу 
ризиків; законність та відповідність створюваних забезпечень 
установчим документам підприємства; правильність формування 
облікової політики підприємства щодо ЗМВП (ЗРД); доцільність 
обрання створення і використання забезпечень; правильність 
визначення суми створених забезпечень; достовірність 
витрачання забезпечень за їх цільовим призначенням; 
правильність оцінки забезпечень станом на дату складання 
фінансової звітності; достовірність відображення забезпечень в 
облікових регістрах; достовірність фінансової та податкової 
звітності щодо  ЗМВП (ЗРД). 

Зовнішні та внутрішні 
користувачі 

Інформаційні джерела Методичні прийоми Реалізації результатів та 
їх моніторинг 

державні нормативно–правові акти та внутрішні регулюючі 
документи підприємства, що регламентують методику обліку 
ЗМВП (ЗРД); внутрішні регламентні документи підприємства, що 
регулюють організацію управлінського і внутрішнього контролю; 
політика управління ризиками облікова політика підприєм–ства, 
формалізована у положенні (наказі) про облікову політику 
підприємства; розрахунки визначення розміру та використання 
ЗМВП (ЗРД); первинні документи щодо формування та 
використання ЗМВП (ЗРД); облікові регістри відповідно до обраної 
підприємством форми обліку; бюджети ЗМВП (ЗРД) діяльності 
підприємства за їх видами (функціональним призна–ченням у 
системі управління підприємством); внутрішня управлінська та 
корпоративна звітність про виконання бюджетів ЗМВП (ЗРД), 
фінансова та нефінансова; узагальнюючі документи результатів 
попереднього управлінського (внутрішнього) контролю. 

1) службові розслідування; 
2) комплексні та тематичні перевірки; 
3) аналіз діяльності;  
4) інвентаризація; 
5)  вивчення документів; 
6) обстеження 

1) групування проміжних 
результатів у робочих 
документів;  
2) аналітичне групування 
недоліків; 
3) узагальнення 
результатів контролю; 
4) розробка пропозицій 
щодо усунення недоліків; 
5) реалізація пропозицій за 
виявленими недоліками 
 
 
 
 

*Примітка. Табл. 3.1 розроблено автором
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За результатами дослідження виявлено ряд проблемних питань внутрішнього 
контролю ЗМВП (ЗРД) теоретичного і практичного характеру. У межах розробленої 
організаційно–методичної моделі внутрішнього контролю забезпечень майбутніх 
витрат і платежів систематизовано об’єкти, процедури, контрольні операції, 
структуровано джерела інформації та розподілено функціональні обов’язки з 
внутрішнього контролю між окремими суб’єктами різних рівнів управління. 

 
3.2. Діагностика забезпечень майбутніх витрат і платежів: процедури 

оцінки інвестиційної привабливості підприємства 
 
Упрaвління екoнoмічними ризикaми підприємств – це система 

цілеспрямoвaнoгo впливу нa всі види ризику суб’єкта господарювання, які в свoїй 
сукупнoсті дoзвoляють уникнути, зменшити aбo мінімізувaти негaтивні нaслідки на 
внутрішнє і зовнішнє середовище бізнес–процесів. Велику роль в управлінні 
діяльністю підприємства в умовах ризику відіграє процедура “дью ділідженс”, у 
складі якої важливим є вміння правильно і своєчасно виявляти можливі 
підприємницькі ризики та приймати відповідні рішення в межах розробленої 
підприємством політики управління ризиками. Розробка організаційно–методичних 
засад бухгалтерського обліку ЗМВП (ЗРД) в умовах ризику дозволить врахувати їх у 
процесі прийняття рішень та сприятиме впровадженню заходів, спрямованих на 
запобігання, мінімізацію або компенсацію їх ймовірних наслідків.  

В умовах недостатньої прозорості ведення бізнесу всебічна оцінка діяльності 
підприємства та визначення факторів ризику є визначальними при ухваленні 
інвестиційного рішення в процесі залучення інвестицій. Процедура “дью ділідженс” 
є обов’язковим етапом інвестиційного процесу і допомагає сформувати об’єктивне 
незаангажоване уявлення про об’єкт інвестування, базуючись на основних 
напрямках оцінки: стратегічному, фінансовому, юридичному, податковому та 
операційному. 

Розвитку процедури “дью ділідженс” в Україні присвячено праці 
В. О. Андрущенко, І. М. Бирки [7], О. Глинського, Л. В. Гуцаленко [62], 
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В. А. Касич [95], І. М. Назаренко[158], Б. В. Мельничук [144], О. Орлова, 
Н. Є. Сілічевої [205], І. Л. Томашевської [219] та інших дослідників. 

Відповідно до ст. 19а Директиви 2013/34/ЄС та § 6 Директиви 2014/95/ЄС 
великі підприємства, що становлять інтерес для суспільства, в яких на дату 
складання балансу значення такого критерію, як середня кількість працюючих 
протягом фінансового року, досягає 500 осіб, мають включити у звіт про управління 
інформацію про істотні ризики, які виникають у зв’язку з діяльністю компанії і 
можуть залежати від суб’єкта економічної діяльності, включаючи комерційні 
відносини, які з високою ймовірністю можуть викликати значні несприятливі 
наслідки, інформацію про те, які кроки зроблені для управління цими ризиками, а 
також про впровадження процесу дью ділідженс, що реалізується на підприємстві, з 
метою виявлення, запобігання і пом’якшення існуючих і потенційних несприятливих 
наслідків [244]. 

Due diligence, “дью ділідженс” (англ. належна обачність, належна 
добросовісність)  – процедура складання об’єктивного уявлення про об’єкт 
інвестування, що включає незалежне оцінювання інвестиційних ризиків та об’єкта 
інвестування, всебічне дослідження діяльності підприємства, комплексну перевірку 
його фінансового стану і становища на ринку. 

Дослівний переклад терміну Due diligence – “необхідна міра дбайливості 
(обачності)”, рідше зустрічаються варіанти перекладу “належна перевірка”, 
“сумлінне вивчення”, “всебічне дослідження достовірності інформації, що 
надається” [94]. Попри наявну різноманітність трактувань, жодне з них не висвітлює 
повною мірою значення цього поняття. 

Зазначена процедура є комплексною діагностикою бізнесу як об’єкту продажу, 
складовими якої виступають збір, обробка, узагальнення та аналіз інформації про 
діяльність підприємства за всіма напрямами, з метою переконання у достовірності 
представленої для аналізу інформації, її відповідності чинному законодавству та 
відсутності неточностей і викривлень. 

Метою процедури “дью ділідженс” є максимальне зниження існуючих 
підприємницьких ризиків і деструктивних факторів зовнішнього і внутрішнього 
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середовища. Основними завданнями “дью ділідженс” є визначення підходів 
управління підприємства до вирішення проблем, ключових питань бізнесу та 
прийняття рішень; підтвердження співпадіння образу підприємства, що 
презентується, зі сприйняттям інвесторів щодо технологічного процесу та 
можливостей ринку; визначення ключових ризиків та їх оцінка; досягнення 
глибокого розуміння особливостей діяльності підприємства та функціонування 
ринку з метою надання інвестору можливості подальших консультацій керівництва 
задля передбачення та управління змінами [7, с. 83].  

Аналізуючи визначення поняття “дью ділідженс” можна зробити висновок, що 
вони базуються на використанні методів синтезу “якісної” та “кількісної” 
діагностики підприємств. Саме така діагностика сприяє мінімізації економічних 
підприємницьких ризиків та прийняттю ефективних управлінських рішень. 
Діагностика підприємства має носити системний характер і здійснювати як оцінку 
його поточного фінансово–господарського стану, так і визначати стратегію розвитку 
на перспективу. 

“Дью ділідженс” (Due diligence) – 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.  

На думку більшості учених [7; 62; 95; 158; 219] категорія “дью ділідженс” 
розглядається у наступних напрямах, це (Додаток Т.1): 

1. Всебічне дослідження діяльності підприємства, його фінансового стану та 
позиції (становища) на ринку;   

2. Система заходів, спрямованих на всебічну перевірку законності і комерційної 
привабливості прогнозної угоди або інвестиційного проекту; 

3. Збір і аналіз інформації з метою оцінки різноманітних ризиків, пов’язаних з 
інвестуванням;  

4. Процес ґрунтовного аналізу всіх активів підприємства (з перевіркою їх 
юридичної “чистоти”) та зобов’язань, реального правового та фінансового 
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становища;   
5. Система або комплекс аналітичних і оперативних заходів, спрямованих на 

всебічну перевірку законності і комерційної привабливості прогнозної угоди 
(інвестиційного проекту, процедури) з метою уникнення або максимального 
зниження існуючих підприємницьких ризиків (політичних, правових, податкових, 
маркетингових). 

Сьогодні у практиці господарювання системна процедура “дью ділідженс”  
асоціюється з аудитом. Однак, ототожнювати зазначені дві категорії, на нашу думку,  
є не доречним, оскільки “дью ділідженс” не передбачає висловлення думки про 
фінансову звітність, на відміну від аудиту. Основна мета перевірки полягає за “дью 
ділідженс” в зібранні інформації про об’єкт та оцінці потенційних ризиків, 
пов’язаних з ним [158]. 

Однак, на нашу думку “дью ділідженс” можна вважати супутньою послугою 
аудиту, оскільки зазначена процедура передбачає збір, підготовку та аналіз 
інформації, а, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, супутні послуги 
охоплюють погоджені процедури та підготовку інформації. Порівняльну 
характеристика аудиту та “дью ділідженс” наведено у табл. 3.2. 

Таблиця 3.2.  
Порівняльна характеристика процедури “дью ділідженс” та аудиту* 

Критерій Дью ділідженс Аудит 
Основна мета Виявлення ключових аспектів угоди, 

що впливають на її вартість 
Перевірка достовірності фінансової 
звітності 

Вимоги до 
виконавця 

Фахівці у галузі економіки та права з 
досвідом проведення процедури 

Професійні бухгалтери та аудитори 

Обсяг та характер 
проведення 

За домовленістю з клієнтом; детальні 
перевірки обмежено 

Регламентовано національними 
стандартами, можуть проводитися 
процедури ретельної перевірки 

Період Минулі та прогнозні періоди Минулі періоди 
Формат звіту Вільна форма Визначено національними стандартами 

Термін проведення Часовий період не обмежено, однак 
доступ до інформації може надаватися 
тимчасово 

За чітко визначеним графіком 

Витрати на 
проведення 

Складно прогнозовані Переважно фіксовані 

* Примітка. Табл. 3.2 складено на підставі [62; 94; 158] 
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Згідно Міжнародного стандарту супутніх послуг 4410 “Завдання з підготовки 
фінансової інформації” мета завдання з підготовки інформації полягає в тому, що 
для збирання, класифікації та узагальнення фінансової інформації облікові 
працівники використовують бухгалтерський, а не аудиторський досвід. 

Як правило, це обмежує зменшення детальної інформації до форми, зручної для 
обробки та розуміння, без вимог перевірки тверджень, на яких ґрунтується ця 
інформація. Застосовані процедури не призначені та не дають можливість 
бухгалтеру висловити будь–який рівень впевненості про фінансову інформацію. 
Однак, користувачі підготовленої фінансової інформації одержують певну користь 
від залучення бухгалтера, оскільки послуги надаються з професійною компетенцією 
та сумлінністю [151]. 

Методична модель “дью ділідженс” підприємства відображена на рис. 3.3. 
Підтримуючи думку Л.В. Гуцаленко, можна стверджувати, що враховуючи 

вище зазначене, “дью ділідженс” – це супутня послуга аудиту, яка включає повне 
дослідження підприємства, та базується на аналізі кількісних і якісних показників 
діяльності суб’єкта господарювання, системі менеджменту та внутрішнього 
контролю. 

“Дью ділідженс” може здійснюватись за різними напрямками, оскільки 
класифікація зазначеного інструменту дослідження базується на широкому спектрі 
питань, пов’язаних з діяльністю підприємства (рис.3.4). Більшість зарубіжних та 
вітчизняних вчених розрізняють “дью ділідженс” за видами [8; 158; 205]: 

 – фінансовий (Financial due diligence) – полягає у вивченні структури доходів та 
активів, системи фінансового контролю і планування, здатності підприємства 
приносити стабільний дохід; 

– податковий (Tax due diligence) – являє собою оцінку податкового 
навантаження на підприємство та пошук шляхів оптимізації процесу оподаткування;  

– юридичний (Legal due diligence) – юридична перевірка діяльності на предмет 
дотримання чинного цивільного, трудового та господарського законодавства; 
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Рис. 3.3. Методична модель “дью ділідженс” підприємства 
(сформовано автором) 

 
– операційний (Operational due diligence) – здійснюється з метою перевірки 

виробничої діяльності підприємства, у тому числі оцінки якості продукції та 
можливостей збільшення її випуску; 

– екологічний (аналіз впливу на довкілля (Environmental due diligence), у рамках 

якого визначаються й оцінюються ризики, пов’язані із забрудненням довкілля та з 

природоохоронними заходами. 

– маркетинговий (Market due diligence) – аналізу становища підприємства на 

ринку; 

Підготовчий етап 

Отримання 
пропозиції на 
проведення 
процедури  

“дью ділідженс” 

 
Загальне 

знайомство з 
клієнтом 

 
Встановлення 

мети та завдань 
перевірки 

Формування 
кваліфікаційної 

команди  
“дью ділідженс” 

Інформаційне забезпечення 

Формування необхідного пакету документації для забезпечення 
 ефективного виконання завдань 

Проведення процедури “дью ділідженс” 

Підготовка та складання звіту 

Презентація результатів процедури “дью ділідженс” 
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– політичний  (Political due diligence) – дослідження політичних ризиків, 

пов’язаних з діяльністю підприємства, визначення перспектив розвитку 

підприємства за умов нестабільного політичного середовища. 

Єдина методика “дью ділідженс” на сьогодні відсутня, внаслідок чого, 

послідовність та кількість етапів його проведення може бути різною. Вважаємо за 

доцільне здійснювати процес “дью ділідженс” за наступними декількома етапами 

[158]:  

1) експрес перевірка (дослідження найважливіших, ключових, критичних для 

прийняття рішень фактів або документів); 

2) формування документів для вчасного виконання завдань; 

3) вибір виду процедури; 

4) підготовка та складання підсумкового звіту; 

5) представлення результатів виконання процедури “дью ділідженс”. 

На підготовчому етапі зазначеної процедури укладається договір; формується 

кваліфікаційна команда та встановлюється мета і завдання. На другому етапі 

здійснюється збір інформації  для забезпечення ефективного виконання завдання. 

Інформація, яку використовують експерти,  повинна бути актуальною; достовірною;  

не містити прихованих чинників; детальною; сприяти швидкому формуванню 

кінцевої думки експерта про об’єкт дослідження, що дозволить оперативно 

приймати рішення. На третьому етапі здійснюється вибір виду процедури 

(фінансовий, податковий, маркетинговий чи інші види “дью ділідженс”).  

Четвертий етап – формування звіту за результатами перевірки, презентація 
якого відбувається на п’ятому етапі. Звіт про результати процедури “дью ділідженс” 
складається в довільній формі, де розкривається інформація про перелік документів, 
що досліджувалися, та надається відповідь на питання, поставлені замовником. 

Презентація результатів виконання процедури “дью ділідженс” дозволяє 
замовникам (інвестору, покупцю, банку, керівнику (власникам) підприємства)  
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Рис. 3.4. Ключові напрямки та процедури “дью ділідженс” (due diligence) (сформовано автором) 
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прийняти інвестиційне або іншого характеру рішення, акцентуючи увагу на 
основних проблемних питаннях та ризиках. 

При виконанні процедур “дью ділідженс”, на нашу думку, слід враховувати 
наступні факти: 

– результати дослідження є дійсними виключно на дату, станом на яку 
здійснювався “дью ділідженс”, за винятком випадків, коли в звіті вказується 
протилежне; 

– результати дослідження не можуть бути використані за іншими напрямами, 
ніж відповідно до цілей і завдань, викладених у договорі між замовником та 
виконавцем процедури “дью ділідженс”; 

– виконавець не несе відповідальності за рішення, що будуть прийняті 
замовником, виходячи з інформації про результати дослідження. 

Процес виявлення ризиків з допомогою процедури дью ділідженс наведено у 
Додатку Т.2.  

На нашу думку, невід’ємною частиною фінансового та комплексного 
“дью  ділідженс” є оцінка наявності, стану, порядку формування та правильності 
використання ЗМВП (ЗРД) за їх окремими видами, як способів внутрішнього 
страхування та запобігання ризикам діяльності. За результатами наукового 
дослідження розроблено та запропоновано до використання Програму 
“дью ділідженс” підприємства у частині контролю ЗМВП (ЗРД) (Додаток Т.3). 

Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що управління 
ризиками підприємства має включати сукупність процедур менеджменту, 
систематизованих та організованих у певному порядку, які спрямовані на 
виявлення й вимірювання ймовірних ризиків, що впливають на діяльність 
підприємства, а також здійснення заходів з управління ними.  

Структурні перетворення в українській економіці, зумовлені розвитком 
ринкових відносин та інтеграцією в міжнародне економічне співтовариство, 
визначають необхідність використання методологій і технологій управління, що 
відповідають вимогам нових економічних реалій. Динамічне середовище вимагає 
безперервного вдосконалення методів та інструментів стратегічного управління 
підприємством. Оцінка ефективності господарської діяльності є важливою 
складовою системи управління підприємством та додатковим стимулом розвитку 
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економіки. Необхідність удосконалення комплексної оцінки ефективності 
діяльності підприємств обумовлює формування сучасної системи оціночних 
показників, що грунтується на “збалансованій системі”. 

Перспективним методом оцінки поточної та майбутньої діяльності 
підприємства є Balanced Scorecard (BSC) (збалансована система показників, або 
карта збалансованих оцінок). Однак, деякі концептуально–методологічні аспекти 
застосування збалансованої системи показників в управлінні ефективністю 
діяльності підприємств є досить дискусійними і вимагають більш поглибленого 
вивчення.  

Методичним підходам збалансованої системи показників в теоретичному та 
практичному аспекті присвячено праці вітчизняних та зарубіжних авторів, серед 
яких необхідно виділити наступних зарубіжних дослідників, як Гері Кокінз, 
Роберт Каплан. [93], Д. П. Нортон, Р. Персон, Д. Парментер, К. Рамперсад, 
Петер Хорварт, Горскій Мікаел. Серед вітчизняних науковців зазначені питання 
досліджували: С. О. Ананенко, А. М. Гершун, Т. М. Ісаєва [89], 
Г. П. Ляшенко [139], Ю. М. Мельник [143], І. Б. Олексів [165], Л. В. Пан [173], 
О. І. Пестрєцова, О. Л. Хотомлянський та інші. 

Найґрунтовнішою серед різних видів збалансованих систем показників є 
Balanced Scorecard Д. Нортона і Р. Каплана . (R.S. Kaplan and D.P. Norton “The 
Balanced Scorecard: Measures That Drave Performance”, Harvard Business Review, 
1992), яка була розроблена як система комплексної оцінки бізнесу з урахуванням 
як фінансових, матеріальних, так і нематеріальних факторів (активів) [93]. 

Збалансована система Д. Нортона і Р. Каплана трансформує стратегію в 
завдання й показники, що згруповані за чотирма різними напрямками, такими як 
фінанси, клієнти, внутрішній бізнес–процес, навчання й  підвищення кваліфікації. 
Ця система є механізмом та мовою для поширення стратегії. За допомогою 
системи оціночних критеріїв вона інформує  співробітників про рушійні фактори 
сьогодення й майбутнього успіху. Чотири складових збалансованої системи 
показників дозволяють досягти балансу між довго й короткостроковими цілями, 
бажаними результатами й факторами їхнього досягнення, а також жорсткими 
об’єктивними критеріями й більш м’якими суб’єктивними показниками [173]. 
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Збалансована система показників — це система стратегічного управління 
підприємством на підставі вимірювання та оцінки ефективності її діяльності за 
набором показників, підібраних таким чином, щоб врахувати всі суттєві (з точки 
зору стратегії) аспекти діяльності підприємства (фінансові, маркетингові, 
виробничі і т. ін.) [89; 89; 143], а також мету і загальну стратегію підприємства у 
систему взаємозв’язаних показників.  

Погоджуємось із твердженням А. П. Адаменка, що існує значна кількість 
підходів до вибору стратегій управління підприємством, у т. ч. інвестиційних. У 
більшості випадків вибір стратегії має суб’єктивний характер, також існує ряд 
матричних моделей, які враховують лише два фактори, але вибір стратегії вимагає 
більш комплексного, системного підходу – саме таким є збалансована система 
показників [143, с.195]. 

Г. П. Ляшенко та В. М. Дерев’янко зазначають, що “збалансована система 
показників, крім фінансових, включає показники, що характеризують ключові 
сфери діяльності підприємства, від яких залежить успішна реалізація стратегії” 
[139, с. 23; 32 с. 202]. Ю. М. Мельник та О. С. Савченко, зауважують, що “існує 
безліч схем з розроблення ЗСП на підприємстві залежно від галузі та виду 
діяльності, а також від специфіки організації самого підприємства” [139, с. 192]. 

За своєю базовою основою і концептуально–функціональною спрямованістю 
система збалансованих показників є оцінно–аналітичним інструментарієм 
визначення рівня ефективності функціонування публічних підприємств 
(вимірники, що управляють ефективністю). Вона сформувалася як система для 
оцінки, що містить набір фінансових та нефінансових показників (індикаторів) 
діяльності підприємства. Згодом збалансована система показників почала 
формуватися як система стратегічного управління, яка дає можливість здійснити 
процедуру реалізації стратегічних цілей для ефективної комунікації та поширення 
інформації. 

Слід зазначити, що існують й інші моделі збалансованих систем показників, а 
саме: модель BSC Л. Мейсела, піраміда ефективності К. Макнейра, Р. Ланча, 
К. Кросса, модель EP2M К. Адамса та П. Робертса, модель “стейкхолдерів”, 
система селективних показників Ю. Вебера та інші. Кожна з моделей містить 
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певний набір факторів, які, на думку авторів, найбільш повно описують механізм 
управління набором взаємопов’язаних показників [89, с.79]. 

Щодо моделі Л. Мейсела, то в ній визначається чотири перспективи, на основі 
яких повинна бути оцінена діяльність підприємства. На відміну від моделі 
Нортона–Каплана, як заміну перспективи навчання й росту Л. Мейсел у своїй 
моделі використовує перспективу людських ресурсів, у якій оцінюються інновації 
та такі фактори, як освіта і навчання, продуктивність праці, компетентність і 
корпоративна культура. Враховуючи зазначене, можна стверджувати, що 
відмінності між двома зазначеними моделями не є істотними. Причина 
використання Л. Мейселом окремо перспективи людських ресурсів полягає в 
тому, що керівництво підприємства має бути уважнішим до свого персоналу й 
оцінювати ефективність не тільки виробничих і бізнес–процесів, а й персоналу. 

Піраміда ефективності, запропонована К. Макнейром, Р. Ланчем і К. Кроссом, 
передбачає, що основною концепцією є зв’язок корпоративної стратегії, 
орієнтованої на клієнтів, з фінансовими показниками, доповненими декількома 
ключовими якісними (нефінансовими) показниками. 

К. Адамс і П. Робертс розробили модель ЕР2М (Effective Progress and 
Performance Measurement), у якій основна увага приділяється таким напрямкам 
діяльності, як обслуговування клієнтів і ринків, удосконалення внутрішніх 
процесів (підвищення ефективності й рентабельності), управління змінами і 
стратегією, власність і свобода дій [89, с. 82]. 

Систематизацію підходів до моделі збалансованої системи показників й її 
базових елементів та порівняльну таблиця альтернативних методів вибору 
стратегій наведено у Додатку У.1. 

Стратегія підприємства врахована у більшості моделей та безпосередньо 
пов’язана з видом діяльності підприємства (рис. 3.5).  

Таким чином, у концепції збалансованої системи показників збалансованість 
має різноманітний характер, оскільки охоплює зв’язки між: фінансовими та 
нефінансовими показниками; стратегічним та оперативним рівнем управління; 
минулими та майбутніми результатами; внутрішніми та зовнішніми аспектами 
діяльності підприємства. Переваги та недоліки збалансованої системи показників 
наведено у Додатках У.2 – У.3. 



178 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.5. Структура впровадження збалансованої системи показників у систему 
стратегічного управління підприємства (сформовано автором) 

 
Світова практика свідчить, що  найбільшого розповсюдження й довіри з боку 

керівників підприємств отримала модель збалансованої системи показників 
Нортона–Каплана. Враховуючи зазначене, саме цей інструмент було покладено в 
основу моделі збалансованої системи показників,  що враховує можливість 
управління ризиками, які необхідно розробити та запровадити відповідно до  
організаційно–економічних особливостей і можливостей підприємства з 
урахуванням факторів зовнішнього середовища. 

Збалансована система показників є найкращим інструментом, що допомагає 
представити стратегію підприємства у вигляді взаємозв’язаних індикаторів 
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діяльності в рамках чотирьох основних перспектив: фінанси; маркетинг; 
внутрішні бізнес–процеси; навчання і розвиток (рис. 3.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.6. Класифікація ризиків підприємств за показниками збалансованої 
системи показників (сформовано автором) 

 
Оцінювання економічної ефективності підприємства при впроваджені 

збалансованої системи показників має здійснюватись за такими критеріями: 
— фінансові та нефінансові показники з умовою взаємозв’язку між собою, а 

також між організаційними рівнями підприємства; 
— економічний стан минулої і поточної діяльності підприємств; 
— показники для прогнозування майбутнього підприємства — вартості або 

капіталізації капіталу, приросту об’єму продажів і доходу від реалізації; 
— взаємозв’язок показників із стратегією підприємства і прогнозними цілями; 
— врахування інтересів і потреб зацікавлених сторін — акціонерів (учасників, 

власників), вищого керівництва підприємства, споживачів; 
— значущість, адекватність і стабільність щодо логічної  послідовності змін у 

системі та відстеження і реагування на них; 
– ефективність впровадження системи показників не повинна викликати 

особливих складнощів щодо доступності інформації для розрахунку і відсутності 
додаткових витрат. 

Фінанси 
Фінансові ризики – пов’язані з імовірністю 
відхилень фінансових показників від 
планових значень: 
- ринкові (систематичні); 
- фінансового стану (специфічні); 
- відсоткові (стратегічні). 
 

Клієнти 
Репутаційні ризики – виникають при 
взаємодії з існуючими та потенційними 
покупцями: 
 - зобов’язань перед клієнтами; 
 - конкуренції; 
 - зміни трендів. 

Навчання і розвиток 
Ризики персоналу – пов’язані з діями або 
бездіяльністю працівників: 
- плинність кадрів; 
- зловживання; 
- фізична шкода в т.ч. екологічна. 

 

Внутрішні бізнес-процеси 
Операційні ризики – ефективність бізнес-
процесів підприємства: 
- виробничі; 
- організаційної структури; 
- інформаційні. 

Бізнес-
ризики 
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На нашу думку, при визначенні основних ключових показників у 
збалансованій системі не достатньо враховані показники ЗМВП (ЗРД), що 
характеризують ефективність їх створення та використання. Структуровані 
переваги та недоліки застосування ЗСП у обліковій системі підприємства 
наведено на рисунку 3.7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3.7.  Переваги та недоліки застосування збалансованої системи показників 
(BSC) у обліковій системі підприємства (сформовано автором) 

 
Основні підходи до планування ризиків на основі збалансованої системи 

показників відображено у таблиці 3.3. 
 

 

Збалансована система показників 

Переваги Недоліки 

Фінанси 

 - фінансові показники доповнюються 
нефінансовими;  
- стабільні темпи зростання прибутку 

- не забезпечує формування універсальної, 
незалежної від часу системи показників;  
- показники не можуть бути базою для 
вирішення питання щодо визначення 
стратегічних ініціатив 

Внутрішні бізнес-процеси 

 - взаємозв’язок оперативного та 
стратегічного менеджменту;  
- наявність зворотного зв’язку на всіх етапах 
реалізації стратегії та можливість її 
коригування 

- складність у ранжуванні та відборі 
ключових показників діяльності;  
- складність у визначенні ефективності 
запровадження ЗСП 

Клієнти 

- відмінна організація продажів;  
- оптимальне співвідношення ціни та якості 

- низький рівень заробітної плати покупців;  
- зниження попиту на товари 

Навчання та розвиток персоналу 

- наймання та створення привабливих умов 
для компетентних працівників;  
- взаємозв’язок між підрозділами 

- упровадження ЗСП є проблемним на 
підприємстві з неадекватною 
корпоративною культурою;  
-ЗСП не передбачено механізмів розв’язання 
конфліктів 
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Таблиця 3.3. 

Основні підходи до прогнозування ризиків на основі  
збалансованої системи показників* 

№ 
з/п 

Коротка 
характеристика 

підходу 
Основні переваги Основні недоліки 

1 Введення 
ризикоорієнтованих 

показників (BSCplus) 

– простота впровадження;  
– доступність у сприйнятті 

– загроза неврахування деяких 
ризиків;  
– нечіткість розподілу 
відповідальності персоналу по 
споріднених ризиках 

2 Доповнення класичної 
BSC перспективою 

“Ризики” 

– розширення спектра ризиків;  
– окреме позиціонування 

– порушення причинно–наслідкових 
зв’язків;  
– ускладнення процесу планування 

3 Заміна проекцій на 
стратегічні фактори 
успіху (BCR–card) 

– рзглядаються не тільки ризики, але 
й шанси;  
– виділено блок “Зовнішнє 
середовище” 

– значні затрати на впровадження;  
– відсутність чіткої відповідальності 
за ризики 

4 Поєднання підходів № 
2 і № 3 

– виділення ризиків в окрему BSC;  
– автоматизація причинно–
наслідкових зв’язків 

– значні затрати на впровадження;  
– складність у розумінні 

*Примітка. Табл. 3.3. систематизовано на підставі джерел [139; 165; 173] 

 
Отже, модель оцінки ефективності діяльності підприємства на основі 

застосування збалансованої системи показників включає сукупність показників, 

від виконання яких безпосередньо залежить досягнення стратегічної мети; 

задаються умови, за яких обов’язкове виконання показників дає можливість 

враховувати інтереси власників підприємства, акціонерів (учасників, 

засновників), інвесторів; модель може бути використана для стратегічного 

планування й поточного контролю та дозволить здійснювати порівняльний аналіз 

з аналогічними економічними досягненнями підприємств (рис. 3.8).  

Визначені підприємством ключові показники діяльності мають відповідати 

наступним характеристикам: нефінансовий характер показників; період 

відстеження (щодня або навіть щогодини); розуміння і адекватність коригуючих 

дій всього персоналу підприємства; можливість втручання менеджерів вищої 

ланки;  відповідальність кожного конкретного співробітника або команди; вплив 

на найбільш суттєві критичні фактори успіху, та більш ніж на одну складову 

збалансованої системи показників; позитивний вплив. 
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Рис. 3.8. Блок–схема керування економічною стратегією при впровадженні 
збалансованої системи показників (BSC) на підприємстві (сформовано автором) 

 
 За результатами дослідження запропоновано низку показників–індикаторів 
ЗМВП (ЗРД) у збалансованій системі показників підприємства (табл. 3.4), з метою 
визначення ефективності їх використання як методичного інструмента управління 
ризиками. 

Початок 

1. Оцінка діючої стратегії підприємства 

2. Збір вихідних даних, проведення стратегічного аналізу 

3. Розробка стратегії економічного росту 

4. Побудова моделі вартісно-орієнтованого керування на основі збалансованої 
системи показників 

5. Перший рівень – моделі GE Mc Kensey й SWOT-аналіз 

7. Третій рівень – аналіз фінансових показників 

6. Другий рівень – аналіз нефінансових показників 

8. Економічний 
ефект > 0 

9. Впровадження збалансованої системи показників за допомогою запропонованої 
моделі – вибір інструментарію, розробка системи мотивації – каскадування методики 
на всі рівні керування – проведення семінарів, тренінгів і постановка стратегічних 
цілей – аналіз і структуризація стратегічних цілей – визначення структури 
збалансованої системи показників, розбивка стратегічних цілей по складовій BSC 

10. Апробація розробленої методики, оцінка ефективності реалізації проекту 

11. Стратегічний контролінг, що забезпечує процес реалізації стратегії, спрямованої 
на підвищення капіталізації, забезпечення моніторингу вартості аграрного 
підприємства 

Кінець 
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Таблиця 3.4 
Індикатори забезпечень майбутніх витрат і платежів у  

збалансованій системі показників підприємства* 
 

Показники-індикатори 
економічної діагностики 

ЗМВП(ЗРД)   

Економічна інтерпретація 
показника індикатора 

Формула розрахунку показника-
індикатора 

Складова “Фінанси” 
Коефіцієнт співвідношення 
забезпечень і власного 
капіталу 

Характеризує співвідношення 
забезпечень і власного капіталу 

Забезпечення (довгострокові та 
поточні) : Власний капітал 

Коефіцієнт співвідношення 
забезпечень і зобов’язань  

Характеризує співвідношення 
забезпечень і зобов’язань 

Забезпечення (довгострокові та 
поточні) : Зобов’язання 

Коефіцієнт співвідношення 
довгострокових 
забезпечень і зобов’язань  

Характеризує співвідношення 
довгострокових забезпечень і 
зобов’язань 

Довгострокові забезпечення : 
Довгострокові зобов’язання  

Коефіцієнт співвідношення 
поточних забезпечень і 
зобов’язань 

Характеризує співвідношення 
поточних забезпечень і 
зобов’язань 

Поточні забезпечення : Поточні 
зобов’язання  

Коефіцієнт співвідношення 
забезпечень  

Характеризує співвідношення 
забезпечень 

Поточні забезпечення : Довгострокові 
забезпечення 

Складова “Клієнти (маркетинг)” 
Коефіцієнт співвідношення 
виконаних та створених 
забезпечень на виконання 
гарантійних зобов’язань 

Характеризує співвідношення 
виконання та забезпечення 
гарантійних зобов’язань 

Сума (вартість) виконання 
гарантійних зобов’язань : Сума 
(вартість) створених забезпечень на 
виконання гарантійних зобов’язань  

Коефіцієнт співвідношення 
виконання та залишку 
забезпечень на виконання 
гарантійних зобов’язань 

Характеризує співвідношення 
виконання та залишку 
забезпечень на виконання 
гарантійних зобов’язань 

Сума (вартість) виконання 
гарантійних зобов’язань : Залишок 
забезпечень на виконання гарантійних 
зобов’язань на кінець періоду 

Середня кількість 
забезпечених гарантійних 
зобов’язань   

Характеризує середню 
кількість забезпечених 
гарантійних зобов’язань   

Кількість випадків виконання 
гарантійних зобов’язань : Сума 
(вартість) створених забезпечень на 
виконання гарантійних зобов’язань 

Середній розмір виконання 
гарантійних зобов’язань 

Характеризує середній розмір 
виконання гарантійних 
зобов’язань 

Кількість випадків виконання 
гарантійних зобов’язань : Залишок 
забезпечень на виконання гарантійних 
зобов’язань на кінець періоду 

Середня сума (вартість) 
виконання  гарантійних 
зобов’язань 

Характеризує середній розмір 
виконання гарантійних 
зобов’язань 

Середній розмір виконання 
гарантійних зобов’язань : Залишок 
забезпечень на виконання гарантійних 
зобов’язань на кінець періоду 

Складова “Бізнес-процеси” 
Коефіцієнт співвідношення 
витрат та забезпечень на 
реструктуризацію 
підприємства  

Характеризує ступінь 
використання забезпечень на 
реструктуризацію підприємства 

Витрати, понесені у зв’язку із 
реструктуризацією підприємства : 
Залишок забезпечень на 
реструктуризацію підприємства на 
кінець періоду  

Коефіцієнт співвідношення 
витрат та забезпечень 
екологічного призначення 

Характеризує ступінь 
використання забезпечень 
екологічного призначення 

Екологічні витрати звітного періоду : 
Залишок забезпечень екологічного 
призначення на кінець періоду 

Коефіцієнт співвідношення 
витрат та забезпечень за 
обтяжливими контрактами 

Характеризує ступінь 
використання забезпечень за 
обтяжливими контрактами 

Втрати від виконання обтяжливих 
контрактів за звітний період : 
Залишок забезпечень на покриття 
втрат від обтяжливих контрактів на 
кінець періоду 

Коефіцієнт співвідношення 
інфляційних витрат та їх 
забезпечень 

Характеризує ступінь 
використання забезпечень 
інфляційних ризиків 

Інфляційні втрати : Залишок 
забезпечень інфляційних ризиків на 
кінець періоду 
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Продовження табл. 3.4 
Коефіцієнт співвідношення 
витрат та забезпечень 
надзвичайного характеру 

забезпечень надзвичайного 
характеру ступінь 
використання забезпечень 
надзвичайного характеру 

Втрати від надзвичайних подій 
звітного періоду : Залишок 
забезпечень на покриття втрат від 
форс-мажорних обставин на кінець 
періоду 

Складова “Персонал та навчання” 
Коефіцієнт співвідношення 
середньо-спискової 
чисельності та 
забезпечення страхування 
життя і здоров’я 
працівників 

Характеризує середній розмір  
забезпечення страхування 
життя і здоров’я працівників 

Середньоспискова чисельність 
працівників : Залишок забезпечення 
страхування життя і здоров’я 
працівників на кінець періоду 

Коефіцієнт співвідношення 
середньо-спискової 
чисельності та 
забезпечення освіти, 
навчання та підвищення 
кваліфікації працівників 

Характеризує середній розмір 
Залишок забезпечення освіти, 
навчання та підвищення 
кваліфікації працівників 

Середньоспискова чисельність 
працівників : Залишок забезпечення 
освіти, навчання та підвищення 
кваліфікації працівників на кінець 
періоду 

Коефіцієнт співвідношення 
середньо-спискової 
чисельності та 
забезпечення витрат на 
охорону праці 

Характеризує середній розмір 
Залишок забезпечення витрат 
на охорону праці 

Середньоспискова чисельність 
працівників : Залишок забезпечення 
витрат на охорону праці на кінець 
періоду 

Коефіцієнт співвідношення 
середньо-спискової 
чисельності та 
забезпечення на додаткове 
пенсійне страхування 

Характеризує середній розмір 
забезпечення на додаткове 
пенсійне страхування 

Середньоспискова чисельність 
працівників : Залишок забезпечення 
на додаткове пенсійне страхування на 
кінець періоду 

Коефіцієнт співвідношення 
середньо-спискової 
чисельності та 
забезпечення на оплату 
відпусток 

Характеризує середній розмір 
забезпечення на оплату 
відпусток 

Середньоспискова чисельність 
працівників : Залишок забезпечення 
на оплату відпусток на кінець періоду  

Коефіцієнт співвідношення 
середньо-спискової 
чисельності та 
забезпечення на 
матеріальне заохочення 

Характеризує середній розмір 
забезпечення на матеріальне 
заохочення 

Середньоспискова чисельність 
працівників : Залишок забезпечення 
на матеріальне заохочення на кінець 
періоду 

Коефіцієнт співвідношення 
середньої заробітної плати 
та забезпечення на оплату 
відпусток 

Характеризує середній розмір 
забезпечення на оплату 
відпусток 

Середня заробітна плата : Залишок 
забезпечення на оплату відпусток на 
кінець періоду 

Коефіцієнт співвідношення 
використаних та створених 
забезпечень соціального 
призначення 

Характеризує ступінь 
використання забезпечень 
соціального призначення 

Сума використаних забезпечень 
соціального призначення : Сума 
(вартість) створених забезпечень 
соціального призначення 

Коефіцієнт використання 
забезпечень соціального 
призначення 

Характеризує ступінь 
використання забезпечень 
соціального призначення 

Сума використаних забезпечень 
соціального призначення : Залишок 
забезпечення соціального 
призначення на кінець періоду 

*Примітка. Табл. 3.4. розроблено автором  

 
Таким чином, оцінка застосування збалансованої системи показників у 

стратегічному управлінні підприємством має бути направлена на виявлення таких 
можливостей: підвищення фінансових результатів (економічний  аспект); 
поліпшення системи мотивації персоналу (соціальний аспект); можливість 
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збільшення частки ринку (маркетинговий аспект); поліпшення взаємодії між 
підрозділами, скорочення плинності персоналу, зростання рівня освіти і 
підвищення компетентності працівників (організаційний аспект) [93, с. 89]. 

Отже, необхідність удосконалення управління підприємством забезпечується 
вчасним реагуванням менеджменту на кризові явища та їх адаптацію за 
допомогою впровадження системного підходу до кількісних та якісних змін. 
Проведення економічної діагностики підприємства за допомогою “дью ділідженс” 
в цілому, та забезпечень майбутніх витрат, зокрема, дозволить визначити 
фінансово–господарський стан підприємства, оцінити наявність ризиків та 
забезпечити прийняття управлінських рішень щодо зміни його стратегічної 
політики.  
 

3.3. Методичний інструментарій аналізу ризиків та забезпечень 
майбутніх витрат і платежів у процесах прийняття управлінських рішень 

 
Управління ризиком базується на результатах оцінки ризику, техніко-

технологічному й економічному аналізі потенціалу й середовища функціонування 
підприємства, а також на прогнозуванні нормативної бази господарювання, 
економіко-математичних методах, маркетингових та інших дослідженнях. 
Визначити об’єктивну оцінку ринкової ситуації, обрати ефективну стратегію та 
оптимальний варіант напрямів розвитку із сукупності альтернативних напрямів 
можливо лише в результаті аналізу всього комплексу ризиків аби уникнути 
негативних наслідків в діяльності підприємства. Оцінювання ризику проводиться 
з метою оцінки його впливу на очікуваний результат.  

Міжнародне суспільство під наглядом Всесвітньої торгівельної організації 
(WТО) встановило певні умови до застосування методів імовірнісної оцінки 
ризиків щодо прийняття рішень про потенційну небезпеку для об’єктів, 
технологій та процесів при виникненні надзвичайної (аварійної) ситуації тощо. 
Вони базуються на стандартах, конвенціях і рекомендаціях, що були розроблені 
під керівництвом секретаріатів впливових міжнародних організацій та при 
сприянні регіональних організацій, що діють під егідою цих структур [10].  
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Відповідність вимогам міжнародних організацій (WТО, ІРРС, ІМО, ОІЕ, 
СООЕХ тощо) при застосуванні методів імовірнісної оцінки ризиків 
дотримуються наступних критеріїв: 

1. Наявність наукової обґрунтованості, використання самих повних і 
надійних вихідних даних для здійснення оцінок ризику та активне залучення 
науково-дослідницьких установ. 

2. Застосування комплексного підходу, що містить детальне вивчення 
предмета дослідження, своєчасне виявлення невизначеності та недоліків у 
вихідних даних та здатність до врахування нової інформації. 

2. Логічність та доступність оцінки ризиків, які враховують її актуальність, 
обґрунтованість, раціональність та об’єктивність. 

3. Практична спрямованість оцінки ризиків, а саме – відповідність наявним 
ресурсам та сумісність з вимогами спеціалізованих установ, які є провідними у 
досліджуваній галузі. 

4. Документальна обґрунтованість, за якою вся отримана інформація при 
оцінці ризику обробляється, оцінюється та подається в логічно-структурованому 
та систематизованому вигляді, а також з достатнім ступенем деталізації для того, 
щоб зацікавлені сторони мали можливість зрозуміти не лише наданий 
підсумковий документ, але й сам процес його створення, тобто присутній 
принцип прозорості [10]. 

Процедура визначення рівня небезпеки, тобто ризиків на підприємстві 
ґрунтується на концепції прийнятого ризику, що містить дві складові, а саме – 
безпосередньо оцінку ризику та подальше управління ризиком. Оцінка ризику – 
це аналіз його виникнення (походження) та масштабів ризику в конкретній 
досліджуваній ситуації.  

Основне її призначення – це визначення пріоритетів серед чисельності 
ймовірних негативних впливів та у пов’язаному з цим порівнянням застосованих 
заходів та засобів, тобто зіставлення позитивних та негативних чинників, шкоди 
та вигоди від виникнення ризику. Отже, оцінка ризику запроваджується, щоб 
визначити причини існуючих проблем, що виникли через певний ризик [10]. 

Зіставлення ризиків та встановлення “ризикових” пріоритетів означає процес 
ранжування для визначення прийнятності ризику. В цій ситуації ризик 
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зіставляється з низкою “ризикових” соціально-економічних та інших чинників 
впливу, в числі яким можуть бути: вигоди від використання конкретного 
устаткування в господарській діяльності підприємства та витрати, що зумовлені 
використанням такого устаткування; наявності та можливості регулюючих 
заходів з метою зменшення потенційного негативного впливу на здоров’я людини 
та навколишнє середовище тощо (Додаток Ф.1). 

На нашу думку, Г. С. Токаренко [214, с.88] була запропонована вдала 
класифікація методів оцінки ризиків: 

1) методи оцінки ризиків в умовах визначеності, які характеризуються 
наявністю досить повної інформації про ризикову ситуацію; 

2) методи оцінки ризиків в умовах часткової невизначеності, для яких 
характерна наявність інформації про ризикову ситуацію у вигляді частот появи 
ризикових подій; 

3) методи оцінки ризиків в умовах повної невизначеності, які 
характеризуються повною відсутністю інформації про ризикову ситуацію при 
можливості залучення фахівців і експертів для часткового зняття невизначеності. 

Найчастіше в теоретико-наукових джерелах [214, с. 47] зустрічається 
наступна класифікація методів оцінки ризиків: 

1) експертні методи (метод анкетування, метод інтерв'ю, побудова карти 
ризиків тощо); 

2) статистичні методи (VaR (CFaR), Stress Testing); 
3) аналітичні методи (фінансовий аналіз, аналіз документації, аналіз бізнес-

процесів, Benchmarking, факторний аналіз тощо). 
Існує два підходи до оцінки ризиків, що пов’язані з їх інтегральною оцінкою 

– застосування якісних і кількісних методів. Всебічне оцінювання ризиків 
повинне ґрунтуватися на суб’єктивному (якісному) та об’єктивному (кількісному) 
підходах.  

Якісна оцінка ризиків − це виявлення ризиків, їх аналіз, умов і джерел, 
причин виникнення з метою визначення впливу на діяльність підприємства, а 
також факторів, що впливають на рівень ризиків при здійснюванні визначеного 
виду діяльності. Застосування якісних методів оцінки ризиків в діяльності 
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підприємства дозволяє створити структуру ризиків і полягає в виявленні джерел і 
причин ризику, етапів і робіт, при виконанні яких виникає ризик [75, с.283]. 

Найбільш поширеними методами якісного аналізу ризиків є такі методи, які 
базуються на аналізі отриманої інформації: методи збору нової інформації; 
методи моделювання діяльності підприємства; еврістичні методи якісного 
аналізу, які дають змогу визначити вид ризиків, оцінити ступінь їх небезпеки та 
фактори, що впливають на їх рівень при здійснюванні певного виду операцій. 
Оцінка ризиків відбувається послідовно: перший етап – якісний аналіз ризиків 
(ідентифікація ризиків та формування карти ризиків) має на меті виявлення всіх 
можливих ризиків, потенційних зон ризику, негативних наслідків і одержання 
додаткової вигоди, які можуть виникнути в результаті реалізації певного рішення 
(рис. 3.9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.9. Структурний алгоритм аналізу ризиків підприємства  
(сформовано автором) 

 

Такий аналіз проводиться у кількох основних напрямах. Перший напрямок 
полягає в порівнянні очікуваних позитивних (сприятливих) результатів (доходів) 
вибору конкретного напряму підприємницької діяльності з можливими 
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несприятливими наслідками (втратами, збитками) на сьогоднішній час та у 
майбутньому. Наслідки, при цьому, класифікують на фінансові, матеріальні, 
часові, соціальні, збутові, екологічні і морально-психологічні. Надалі наслідки 
порівнюють з можливими результатами, які за розвитку певного напряму 
діяльності одержуватиме підприємство.  

Сутність другого етапу – визначення впливу рішень підприємства на етапі 
розробки стратегії, які впливають на інтереси суб’єктів господарської діяльності. 
Важливість цього аспекту зумовлена необхідністю якісного перетворення в 
соціально-економічному житті як на макрорівні, так і на мезо- та мікрорівнях, 
оскільки діяльність певного підприємства не відбувається окремо від інших 
суб’єктів господарювання. Систематизовані об’єктивні і суб’єктивні фактори, що 
мають ту чи іншу міру впливу на ступінь ризику представлено в таблиці 3.5.  

Таблиця 3.5  
Фактори впливу на ступінь ризику підприємства* 

Характеристика факторів 
Об’єктивні фактори Суб’єктивні фактори 

Не залежать безпосередньо від підприємства та 
керівництва  

Характеризують суб’єкт прийняття рішень 
(безпосередньо керівництво, підприємство)  

Загальноекономічні 
фактори  

Ринкові фактори ризику  Виробничий потенціал, технологічне забезпечення, 
рівень технологічної спеціалізації, організацію праці, 
рівень техніки безпеки, рівень компетентності 
суб’єкта прийняття рішень тощо.  

Загальний спад обсягів виробництва в крані, 
збільшення рівня інфляції, уповільнення 
платіжного обороту, недосконалість і 
нестабільність податкового законодавства, 
зменшення рівня реальних доходів і купівельної 
спроможності населення тощо.  

Зменшення місткості внутрішнього ринку, падіння 
ринкового попиту, збільшення позиції товарів-
субститутів, нестабільність фінансового і валютного 
ринків, недостатня ліквідність фондового ринку і ін.  

*Примітка. Табл. 3.5. систематизовано автором за результатами досліджень 

 
Найпоширенішим методом, який використовується в процесі якісного 

аналізу, є метод експертних оцінок, який дає змогу визначити ступінь ризику у 
випадках відсутності повної й вірогідної інформації, достатньої для застосування 
статистичних методів. Основою методу є результати обробки думок  досвідчених  
експертів або фахівців. На практиці застосовуються індивідуальні та групові 
(колективні) експертні оцінки, переваги й недоліки яких зведено в таблиці 3.6.  
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Таблиця 3.6  
Переваги й недоліки методу експертних оцінок в процесі  

якісного аналізу ризиків підприємства* 
 

Індивідуальна експертиза  Групова (колективна) оцінка  
Переваги Недоліки Переваги Недоліки 

Оперативність 
отримання інформації 
для прийняття рішень і 
невеликі витрати  

Відсутність 
упевненості в 
достовірності оцінок, 
зумовленої високим 
рівнем суб’єктивності  

Менш 
суб’єктивні і, як 
наслідок, більш 
достовірні  

Відсутність 
гарантій вірогідності 
отриманих оцінок, 
труднощі в проведенні 
опитування експертів, 
обробці одержаних даних  

*Примітка. Табл. 3.6. систематизовано автором за результатами досліджень 

 

Для колективного обговорення найчастіше використовується метод 
колективної генерації ідей (метод “мозкової атаки”), зміст та спрямованість якого 
полягають в отриманні великої кількості ідей. Зазначений метод дозволяє виявити 
джерела та причини ризику, встановлення можливих ризиків; визначення 
напрямів і шляхів їх зниження; формування й оцінка варіантів з різними методами 
зниження ризику тощо.  

Процес якісної оцінки ризиків є складним, оскільки для його здійснення 
необхідні ґрунтовні знання теорії економіки, бізнесу, фінансів; спеціальних наук, 
необхідних для підготовки фахівця певного напряму; наявність практичного 
досвіду, інтуїції в певній сфері економічної діяльності. Підсумкові результати 
якісного аналізу ризику є вихідною інформацією для проведення кількісного 
аналізу.  

На відміну від якісних методів оцінки, методи кількісної оцінки ризику 
дають змогу виявити чисельне визначення розмірів окремих ризиків і ризику 
конкретного виду діяльності в цілому. При кількісній оцінці ризиків підприємства 
застосовують різноманітні методи, обрання яких буде залежати від виду і джерел 
ризику, характеристик сфери і виду діяльності, фінансового стану, величини 
підприємства тощо (Додаток Ф.2). Загалом такі методи поділяються на об’єктивні 
(ті, що використовують характеристики випадкових процесів та отримані на 
основі даних, що не залежать від думки конкретної особи) та суб’єктивні (які 
ґрунтуються на експертних оцінках ризику) (рис. 3.10).  
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Рис. 3.10. Блок-схема комплексної оцінки ризиків діяльності підприємства 
(сформовано автором) 

 

Основними методами кількісної оцінки ступеню ризику є: статистичний 
метод, метод експертних оцінок, метод використання аналогів, метод критичних 
значень, метод оцінки ризику за допомогою “дерева рішень”, аналіз чутливості, 
аналіз сценаріїв, імітаційне моделювання, переваги й недоліки яких наведено у 
табл. 3.7. 

Статистичний метод застосовується для проведення кількісного аналізу, 
якщо у підприємства в наявності є великий обсяг статистичної інформації, який 
ґрунтується на аналізі коливань досліджуваного показника за певний проміжок 
часу. 

Метод експертних оцінок дає можливість використовувати досвід експертів 
для аналізу певних проектів та обліку впливу різноманітних якісних чинників.  
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Таблиця 3.7  

Переваги й недоліки основних методів кількісної оцінки  
ступеню ризику підприємства* 

Категорія Переваги Недоліки 
Статистичні Можливість моделювання сценаріїв, 

висока точність розрахунків, часткова 
стандартизація, нескладність 
математичних розрахунків.  

Необхідність великої кількості 
спостережень; ризик відповідності 
обраної моделі; високі витрати на 
інформатизацію та аналіз інформації.  

Розрахунково-
аналітичні 

Широке застосування, можливість 
об’єктивної оцінки за невисоких витрат.  

Суб’єктивізм оцінок, відсутність 
стандартів.  

Метод 
експертних 

оцінок 

Невисока вартість; відсутність 
необхідності в точних початкових даних 
і дорогих програмних засобах, 
можливість здійснювати оцінку до 
розрахунку ефективності проекту, 
простота розрахунку.  

Складність з отриманням фінансової 
оцінки ризику, висока залежність від 
суб’єктивної думки експертів; 
складність залучення незалежних 
експертів.  

“Дерево рішень” Висока точність оцінки; детальний облік 
факторів ризику; можливість різних 
сценаріїв розвитку подій.  

Потребує багато часу на дослідження; 
високі витрати при великій кількості 
варіантів.  

Аналіз 
чутливості 

Можливість за його допомогою 
вирішити проблему зіставлення впливу 
різних (натуральних, вартісних) 
характеристик проекту, що варіюються.  

Врахування одного чинника проекту, що 
приводить до нестачі можливостей 
зв’язків між окремими чинниками або 
недообліку їхньої кореляції.  

Аналіз сценаріїв Можливий для різноманітних варіантів 
реалізації проекту; застосування 
програмних засобів (можливість 
збільшити кількість можливих сценаріїв 
і таким чином значно підвищиться 
ефективність оцінки ризику).  

Для високої цінності сценарію з метою 
прогнозування необхідний великий 
об’єм вихідної інформації; низька 
можливість реалізації точного 
прогнозування при кожному сценарію; 
потребує масштабних підготовчих робіт.  

Метод Монте-
Карло 

Дозволяє реалізувати моделі складних 
систем;можливість використання будь-
яких розподілів; моделювання складної 
поведінки ринку.  

Складність методу; необхідна велика 
кількість експериментальних даних 
необхідність потужних розрахунків; 
складність презентації.  

Метод аналогій Невисока вартість; простота розрахунку.  Невисока точність; проблематичність 
підбору аналогів; не враховується 
розвиток певного виду діяльності.  

*Примітка. Табл. 3.7 систематизовано за результатами досліджень на підставі джерел [89; 

98; 222] 

Найчастіше за все використовуються наступні експертні методики: SWOT-
аналіз; “зірка (троянда) ризиків” (співставлення різних чинників та побудова 
“спіралі ризиків”, що відображає їх ранжування щодо ризику), метод Дельфі 
(виключення взаємного впливу експертів один на одного, отже, знімається 
можливість психологічного дискомфорту, пов’язаного з персоніфікацією оцінки); 
метод “Снігової кулі” (розгляд всіх можливих альтернатив і ймовірностей, що 
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призводить до лавиноподібного збільшення інформаційного потоку), метод 
“Дерева цілей” (структуризація мети до рівня прогнозованих робіт), метод 
“Комісії круглого столу” (обговорення кількох поглядів на проблему з метою 
прийняття найбільш ефективного рішення), метод евристичного прогнозування 
(на основі евристичних прийомів і логічного аналізу прогнозної моделі, побудова 
і подальше усічення дерева пошуку експертної оцінки), матричний метод (аналіз 
доцільності витрат та побудова кривої ризиків або аналогій) [57, c.65]. 

Метод аналогій дає можливість побудувати так звану криву ризику за 
допомогою співставлення інформації, тобто застосування бази даних та знань про 
ризик аналогічних об’єктів або угод. Зазначений метод є доцільним у випадку, 
коли інші методи оцінки ризику є неприйнятними. За потреби оцінити ступінь 
близькості критерального показника певного виду діяльності або окремої операції 
до його критичної межі, не здійснюючи додаткових розрахунків, в умовах 
прогнозованої динаміки зміни будь-якого чинника ризику застосовується метод 
критичних значень. За зазначеним методом оцінка ймовірності втрат виконується 
у послідовності, що передбачає: 

1. Проведення аналізу минулих чинників ризику на основі різноманітних 
інформаційних джерел. 

2. Оброблення одержаної інформації для виявлення залежностей між 
прогнозними результатами діяльності та врахування потенційних ризиків. 

Однак, цей тип аналізу має й істотний недолік, який, на наш погляд, полягає в 
тому, що інформація  попередніх періодів повинна застосовуватися у теперішній 
час без урахування того факту, що будь-який напрям господарської діяльності 
перебуває у постійному розвитку. 

Метод аналізу доцільності витрат ґрунтується на тому, що витрати за кожним 
конкретним напрямком підприємницької діяльності, а також за окремими її 
елементами, мають неоднаковий ступінь ризику. Тобто, ступінь ризику різних 
напрямів діяльності одного і того ж підприємства та ступінь ризику за окремими 
елементами витрат усередині одного й того ж напряму діяльності підприємства 
неоднакова. Визначення ступеня ризику шляхом аналізу доцільності витрат 
орієнтоване на ідентифікацію потенційних зон ризику. Для цього стан за кожним 
з елементів витрат поділяється на області ризику, що є зоною загальних витрат, у 
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межах яких конкретні витрати не перевищують граничного  значення 
встановленого рівня ризику: область абсолютної стійкості; нормальної стійкості; 
нестійкого стану; критичного стану; кризового стану. 

Ступінь ризику у кожному з цих випадків зручно описаний науковцями [29; 
216; 222] за допомогою таблиці (табл. 3.8). Зазначений метод характеризує як 
можливість пофакторного аналізу параметрів, які впливають на ризик, так і 
виявлення можливих шляхів зниження його ступеня шляхом впливу на них, що є 
його позитивною стороною.  

Таблиця 3.8 
Ступені ризику за рівнем ймовірних втрат підприємства* 

Сфери 
діяльності Області ризику Рівень втрат Ступінь ризику, % 

 
Абсолютна стійкість Безризикова область Повна відсутність 

позапланових 
витрат 

0 

Нормальна стійкість Область мінімального 
ризику 

Не перевищує межі планового 
чистого прибутку 

0-25 

Нестійкий стан Область підвищеного 
ризику 

Не перевищує розрахункового 
прибутку 

25-50 
 

Критичний стан Область критичного 
ризику 

Не перевищує валового 
прибутку 

50-75 
 

Кризовий стан Область 
недопустимого 
ризику 
 

Можливість не покриття усіх 
витрат, пов’язаних з 
діяльністю 

75-100 
 

*Примітка. Табл. 3.9 складено на підставі [29; 216; 222]. 

Метод оцінки ризику за допомогою “дерева рішень” передбачає побудову 
гілок, вздовж яких оцінюють кожен шлях і обирають менш ризикований з них, 
використовуючи спеціальні методики розрахунку ймовірності [206].  

Відстежити варіацію ключових припущень під час прогнозування грошових 
потоків з метою визначення впливу, який вони можуть чинити,  дає змогу аналіз 
чутливості. При застосуванні аналізу чутливості розраховується еластичність 
(відносна величина, яка відображає зміну критерального показника при одиничній 
зміні ризик-змінної). Результатом проведення розрахунків за зазначеним методом 
є виявлення найчутливіших змінних, які потребують додаткових досліджень.  

При використанні аналізу сценаріїв відхилення параметрів розраховуються з 
урахуванням їхніх взаємозалежностей (кореляції), що є його перевагою. За цим 
методом найчастіше розраховуються три можливі сценарії – песимістичний, 
оптимістичний і найімовірніший.  
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Імітаційне моделювання за методом Монте-Карло дає змогу генерувати 
велику кількість випадкових реалізацій певних видів діяльності (проектів), за 
підсумком яких формується розподіл можливих результатів; визначається оцінка 
відповідно до обраного рівня ймовірності [57, с.66].  

Отже, кількісна оцінка ризиків установлює ймовірність виникнення ризиків і 
вплив їх наслідків, що дає змогу ефективно управління, ефективно ухвалювати 
рішення й уникати невизначеностей. Система показників кількісної оцінки ризику 
вміщує абсолютні й відносні величини (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 
Загальна характеристика показників кількісних методів 

оцінки ризиків діяльності* 
№ 
зп 

Показник кількісної 
оцінки ризиків 

Загальна характеристика 
показника 

Формула розрахунку 

1  
Pi – імовірність появи 
випадкової величини 

Показник бути визначений 
суб’єктивним та об’єктивним 
методами. Об’єктивний метод 
розрахунку передбачає оцінку 
частоти, із якою в минулому 
відбувалася  подія  

 
де n – повна кількість випадків;  
n – події, які цікавлять  

 
2  

M (x) – математичне 
сподівання 
досліджуваної 
величини (наслідків 
яких-небудь дій або 
подій) 

Математичне сподівання, пов’язане 
з невизначеною ситуацією та є 
середньозваженим значенням усіх 
можливих результатів, де 
ймовірність кожного з них 
використовується як частота або 
питома вага відповідного значення 

 
 

де хі – значення випадкової 
величини;  

рі – відповідні ймовірності  
3  

D (х) – дисперсія – 
середньозважене з 
квадратів відхилень 
дійсних результатів від 
середніх очікуваних. 

Показник характеризує 
розсіювання значення випадкового 
параметра від його середнього 
прогнозованого значення   
 

 
 

де х – очікуване значення для 
кожного випадку спостереження; 

x – середнє очікуване значення; 
n – кількість випадків 

спостереження (частота); 
р – ймовірність виникнення 

ситуації ризику 
4  

δ(x) – середньо-
квадратичне 
відхилення 
характеристики  
 

Показник відображає максимально 
можливе коливання певного 
параметра від його 
середньоочікуваної величини та дає 
можливість оцінити ступінь ризику 
з погляду ймовірності його 
здійснення (чим більша величина 
цієї числової характеристики, тим 
ризикованіше господарське 
рішення) 

 
 
 

 

5  
K(х)VAR – коефіцієнт 
варіації  

Показник порівнює ризикованість 
напрямів діяльності й конкретних 
ситуацій за ознаками (втратами), 
вираженими в різних одиницях 
виміру 

 

 
 
 

*Примітка. Табл. 3.9. складено на підставі [28; 209; 216]. 
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З урахуванням результатів досліджень у сфері оцінки ризику таких  вчених, 
як Т. Бачкаі, Д. Мессіна, В. Рудашевській, була розроблена  емпірична шкала 
ризику, яка може бути рекомендована для використання в роботі підприємства 
(табл. 3.10.) [216]. Однак зазначена шкала є досить умовною, оскільки, по-перше, 
є суб’єктивною; по-друге, в оцінці ризику велику роль відіграє не тільки 
ймовірність, з якою збитки є можливими, а й сама величина збитків.  

Таблиця3.10 
Емпірична шкала допустимого рівня ризику* 

 
№ з/п Ймовірність небажаного результату 

(величина ризику) Градація ризику 

1 0,0 – 0,1 мінімальний ризик 
2 0,1 – 0,3 малий ризик 
3 0,3 – 0,4 середній ризик 
4 0,4 – 0,6 високий ризик 
5 0,6 – 0,8 максимальний ризик 
6 0,8 – 1,0 критичний ризик 

*Примітка. Табл. 3.10. складено на підставі [28; 209; 216]. 

 
Не менш важливим є і співставлення о статистичного показника ймовірності 

небажаного результату (величини ризику) з майновим станом суб’єкта, яка 
перебуває у ризиковій ситуації, тому що втрати, які для одного підприємства є 
неприпустимими, для іншого можуть здаватися незначними. З огляду на це у 
низці наукових праць, зокрема [28; 98; 209], вводиться поняття областей чи зон 
ризику. 

Областю ризику називається деяка зона загальних втрат ринку, в межах якої 
ці втрати не перевищують граничного значення встановленого його рівня. 
Виокремлюють чотири зони ризику: безризикова зона, зона допустимого ризику, 
зона критичного ризику та зона катастрофічного ризику [31; 98]. У процесі 
прийняття економічних рішень про допустимість та доцільність ризику важливо 
з’ясувати ймовірність того, що збитки (ризик) не перевищать певного рівня та 
знаходяться в межах певної зони (R = p (x ≤ x0), де х0 – граничне значення 
певного рівня збитку).   

В. В. Вітлінський та Г. І. Великоіваненко вважають саме цей показник 
основним при оцінці ризику [29, с. 159]. Зазначимо, що описану методику у 
більшості наукових праць прийнято називати “методом аналізу можливих 
збитків” [28; 31; 98; 209]. Деякі вчені, серед яких С. М. Клименко, О. С. Дуброва, 
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В. В. Вітлінський, вважають цей метод самостійним, окремим від статистичного 
методу [28; 30; 98]. На думку інших науковців, наприклад П. Г. Грабового та 
С. Н. Петрової, саме аналіз ризику можливих збитків представляє собою сутність 
статистичного методу [30]. Підтримуємо погляд В. В. Лук’янової і Т. В. Головач 
[137, с. 12] та вважаємо описану методологію складовою частиною статистичного 
методу оцінки ризиків. 

Математичне сподівання (M (x)) вимірює результат, який є середньою 
очікуваною величиною та є узагальненою кількісною характеристикою, яка не 
дозволяє прийняти рішення на користь будь-якого варіанту здійснення дій. Для 
остаточного рішення необхідно виміряти коливання можливого результату та 
можливі відхилення очікуваного значення від середньої величини. З метою 
визначення цих коливань обчислюється дисперсія (D (х)) або 
середньоквадратичне відхилення (δ(x)). 

Економічний сенс середньоквадратичного відхилення з погляду теорії ризиків 
полягає в тому, що воно є характеристикою конкретного ризику, яка відображає 
середнє можливе коливання визначеного параметра навколо його 
середньоочікуваного значення та дозволяє використовувати його як показник 
ступеня ризику з погляду ймовірності реалізації. 

Коефіцієнт варіації (K(х)VAR) може змінюватися в межах від 0 до 100 %: чим 
менша величина, тим більш стабільною є прогнозована ситуація та, відповідно, 
меншим ступінь ризику виконання напряму діяльності чи певної господарської 
операції. Коефіцієнт варіації – величина відносна, внаслідок чого на її розмір не 
впливають абсолютні значення досліджуваного показника. За його допомогою 
можна порівнювати мінливість показників, виражених у різних одиницях виміру. 
Більшістю науковців встановлено наступну якісну оцінку різних коефіцієнтів 
варіації: до 10% – слабке коливання; від 10% до 25% – помірне коливання; понад 
25% – високе коливання [29]. 

Кількісна оцінка ризиків сприяє визначенню: імовірності досягнення кінцевої 
мети; ступеня впливу ризику на діяльність підприємства; ризиків, що потребують 
якнайшвидшого реагування та більшої уваги; фактичні втрати в результаті впливу 
ризиків. Використовуваний при оцінці ризику критерій повинен мати ступень 
деталізації, що дозволяє, по-перше, виявити ризик статистичними методами 
(велика вибірка надає можливість більш точної оцінки); по-друге, сформувати 
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спрямовані рекомендації в рамках діючої системи управління  (критерій 
поділяється за зонами відповідальності, пов'язаними зі своїми важелями впливу). 

Використання специфічних методів математичної статистики та новітніх 
інформаційних технологій дають змогу систематизувати, обробляти й аналізувати 
інформацію про спостережувані явища з метою виявлення властивих для них 
закономірностей і застосування їх у практичній діяльності. Важливими методами 
статистичного моделювання є кореляційно-регресійний аналіз, закони розподілу 
випадкових величин, дисперсійний, факторний, кластерний аналізи, нейронні 
мережі. 

З метою виявлення взаємозалежності створення ЗМВП (ЗРД) як 
інструменту управління ризиками та необхідності розкриття інформації про 
ризики у інтегрованій (нефінансовій) звітності досліджуваних підприємств 
проведено кореляційний аналіз взаємозв’язків основних показників їх фінансової 
звітності. Для визначення кореляційно-регресійних зв’язків обрано 13 великих 
вітчизняних підприємств, які розкривають інформацію про ЗМВП (ЗРД) у 
фінансовій звітності. Статистичний аналіз показників проведено засобами пакета 
прикладних програм STATISTICA 8.0. Показники фінансової діяльності 
підприємств, які є інформаційною базою здійснених розрахунків, станом на 
кінець відповідного року наведені у Додатку Ю. 

Як факторні змінні було встановлено наступні основні показники 
фінансової звітності: загальна сума активів (х1), сума оборотних активів (х2), сума 
необоротних активів (х3), власний капітал (х4), довгострокові забезпечення(х5), 
поточні забезпечення (х6) і зобов’язання (х7). В якості залежних ознак визначено: 
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (y1); інші операційні 
доходи (y2); фінансовий результат від операційної діяльності (y3); чистий 
прибуток (y4); наявність додаткової (нефінансової або інтегрованої) звітності, у 
якій розкривається інформація про ризики діяльності (y5).  

Наявність або відсутність кореляційного зв’язку між досліджуваними 
показниками можна трактувати як ознаку відсутності або наявності ризику. 
Результати здійснених розрахунків та визначені коефіцієнти кореляції зазначених 
основних показників фінансової звітності досліджуваних підприємств наведено в 
табл. 3.11 та на рис. 3.11. 
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Таблиця 3.11 

Коефіцієнти кореляції основних показників фінансової звітності  
досліджуваних підприємств* 

Показники 
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 х
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Чистий дохід від реалізації  
продукції (y1) 

0,850 0,572 0,711 0,113 0,652 0,520 0,307 

Інші операційні доходи (y2) 0,214 0,295 0,071 -0,078 -0,090 -0,039 0,175 
Фінансовий результат від 
операційної діяльності (y3) 

-0,196 -0,656 0,172 0,903 0,146 -0,178 -0,856 

Чистий прибуток (y4) -0,309 -0,730 0,068 0,899 0,103 -0,183 -0,912 
Наявність додаткової  (не фінансової 
або інтегрованої)  
звітності (y5) 

-0,430 -0,463 -0,208 0,297 -0,516 -0,417 -0,429 

*Примітка. Табл. 3.11 складено за результатами розрахунків 

 

Згідно з отриманими результатами кореляційного аналізу спостерігається 

суттєвий вплив на чистий дохід від реалізації таких чинників як сума активів загалом 

(R = 0,850), сума необоротних активів (R = 0,711) та довгострокових забезпечень 

(R = 0,652), що, в свою чергу свідчить про відсутність ризиків у операціях реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) досліджуваних підприємств та отриманні доходу 

від неї. Для наступного результативного показника – інші операційні доходи – 

можна стверджувати про відсутність суттєвої кореляційної залежності від факторів, 

які досліджуються. Щодо впливу на прибутковість (рентабельність) досліджуваних 

підприємств, то слід зазначити про наявний прямий кореляційний зв’язок між 

фінансовим результатом від операційної діяльності і власним капіталом (R = 0,903) 

та чистим прибутком і власним капіталом (R = 0,899). Це обумовлено тим, що 

фінансовий результат від операційної діяльності підприємства (прибуток) та, 

відповідно, його чистий прибуток є складовими нерозподілених прибутків 

підприємства і його власного капіталу та, водночас, прибутковість діяльності вказує 

на відсутність певних видів ризиків. 



200 
 

 

-1

-0,5

0

0,5

1
1

2

3

45

6

7
Чистий дохід від реалізації

Інші операційні доходи

Фінансовий результат від
операційної діяльності
Чистий прибуток (збиток)

Ознака додаткової
(нефінансової) звітності

 
Рис. 3.11. Кореляційна залежність основних показників фінансової звітності  

досліджуваних підприємств  (сформовано автором за результатами розрахунків) 
 

Наявність оберненої кореляційної залежності між фінансовим результатом 
від операційної діяльності і зобов’язаннями (R = -0,856) та чистим прибутком і 
зобов’язаннями (R = -0,912) навпаки вказує на наявність певних ризиків, 
пов’язаних із зобов’язаннями підприємства. Це обумовлено тим, що наявність 
непогашених зобов’язань підприємства свідчить про можливі негативні фактори і 
чинники, що впливають на його фінансовий стан і діяльність, та є причиною 
виникнення різного види ризиків і загроз.  

За результатами аналізу впливу основних показників господарської 
діяльності досліджуваних підприємств на наявність ознаки складання додаткової 
(нефінансової або інтегрованої) звітності, у якій розкривається інформація про 
ризики діяльності, можна стверджувати, що усі отримані значення коефіцієнтів 
кореляції є від’ємними, тобто зі зростанням суми активів (R = -0,430), оборотних 
активів (R = -0,463), довгострокових забезпечень (R = -0,516), поточних 
забезпечень (R = -0,417) складання  додаткової  (нефінансової або інтегрованої) 
звітності та розкриття інформації про ризики діяльності не обов’язково є 
наявними. Це обумовлено тим, що зростання вартості активів підприємства, у 
більшості випадків, свідчать про покращення показників його ліквідності і 
фінансового стану, тобто про відсутність або незначний вплив ризиків на його 
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діяльність і, як наслідок, про відсутність необхідності додаткового розкриття  
інформації про них у не фінансовій або інтегрованій звітності. Крім зазначеного, 
слід зауважити, що збільшення розміру забезпечень майбутніх витрат і платежів 
свідчить про створення достатніх внутрішніх резервів запобігання та нейтралізації 
дії ризиків, внаслідок чого не завжди доцільним є розкриття інформації про них у 
додатковій звітності. 

У доповнення до зазначених одержаних результатів розрахунків було 
проведено аналіз взаємозв’язків між наявністю додаткової (нефінансової або 
інтегрованої) звітності та основними показниками фінансового стану 
досліджуваних підприємств (табл. 3.12).  

Таблиця 3.12 

Коефіцієнти кореляції ознаки наявності інтегрованої (нефінансової)  
звітності та коефіцієнтами ліквідності і фінансової стійкості  

досліджуваних підприємств* 
Показник Наявність додаткової (нефінансової) звітності 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,180 
Коефіцієнт проміжної ліквідності 0,122 
Коефіцієнт загальної ліквідності 0,121 
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,231 
Коефіцієнт фінансової залежності -0,224 

*Примітка. Табл. 3.12 складено за результатами розрахунків 

 
За результатами аналізу, можна стверджувати, що оскільки всі одержані 

значення коефіцієнтів кореляції є близькими до 0, то між показники ліквідності, 
фінансової стійкості та наявністю додаткової звітності немає суттєвого 
кореляційного зв’язку. Це означає, що досліджувані підприємства з різним рівнем 
ліквідності та фінансової стійкості за період, що підлягав аналізу, могли складати 
або не складати нефінансову або інтегровану звітність, розкриваючи інформацію 
про ризики і тим самим вказуючи на їх наявність у своїй діяльності. 

Доволі важливою є, також, оцінка економічних ризиків за значеннями 
показників ліквідності та фінансової стійкості підприємства. Графічний аналіз 
синхронності значень коефіцієнтів ліквідності та наявності додаткової 
(нефінансової або інтегрованої) звітності (рис. 3.12) виявив, що за значень 
коефіцієнта абсолютної ліквідності від 0 до 0,2 (високий ступінь ризикованості) 
додаткова звітність може бути, як наявною, так і відсутньою.  
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Рис. 3.12. Графіки кореляційної залежності показників ліквідності досліджуваних 
підприємств та ознакою розкриття інформації про ризики діяльності у додатковій 

(нефінансовій або інтегрованій) звітності  
(сформовано автором за результатами розрахунків) 

 

Щодо порівняння поведінки коефіцієнта повної ліквідності та наявності 
додаткової (нефінансової або інтегрованої) звітності чітко проглядається 
синхронність за проміжками ризикованості та наявністю додаткового розкриття 
інформації про ризики. Якщо значення коефіцієнта загальної ліквідності є 
меншим від 1, то переважно спостерігаємо відсутність ознаки складання 
додаткової (нефінансової або інтегрованої) звітності, а у випадку його значення 
більше від 1 додаткова  (нефінансова) звітність є наявною. 

Результати оцінки ризиків за коефіцієнтами фінансової стійкості й 
незалежності свідчать про наступне: якщо показник коефіцієнта фінансової 
стійкості є в межах від 0,8 до 0,9, то ризики діяльності відсутні; якщо показник 
коефіцієнта фінансової незалежності є більшим від 0,5, то ризики діяльності 
будуть мінімальними.  

Порівняння діапазонів значень коефіцієнтів фінансової стійкості і 
незалежності та ознаки наявності складання додаткової (не фінансової або 
інтегрованої) звітності (рис. 3.13) вказує на відсутність синхронної поведінки 
зазначених досліджуваних показників, що також дозволяє зробити висновки про 
те, що складання додаткової звітності досліджуваних підприємств та розкриття 
інформації у ній про ризики діяльності за період, що підлягав аналізу, 
здійснювалось незалежно від їх фінансового стану. 
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Рис. 3.13. Графіки кореляційної залежності показників фінансової стійкості 
досліджуваних підприємств та ознакою розкриття інформації про ризики у 

додатковій ( нефінансовій або інтегрованій звітності 
 (сформовано автором за результатами розрахунків) 

 
Підсумком досліджень впливу довгострокових і поточних забезпечень 

майбутніх витрат і платежів на діяльність підприємства є результати кореляційно-
регресійного аналізу, представлені у табл. 3.13.  

Таблиця 3.13 
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. 3.13 складено за результатами розрахунків і даних дослідження 
 

Згідно з результатами досліджень (табл. 3.13) можна стверджувати, що  

серед всіх залежних ознак (чистий дохід від реалізації, інші операційні доходи, 

фінансовий результат від операційної діяльності, чистий прибуток (збиток), 



204 
 

 

ознака складання додаткової (нефінансової звітності) як довгострокові                                    

(R = 0,652), так і поточні (R = 0,520) забезпечення найсильніший вплив мають на 

чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства (рис. 3.14).  
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Рис. 3.14. Кореляційна залежність довгострокових і поточних забезпечень майбутніх 

витрат і платежів та інших показників діяльності досліджуваних підприємств  
(сформовано автором за результатами розрахунків) 

 
Проаналізуємо сукупний вплив забезпечень майбутніх витрат і платежів на 

основний показник діяльності підприємства – на чистий дохід від реалізації 
продукції (робіт, послуг) за рівнянням множинної лінійної регресії: 
                                        ỹ = 1291671,96+15,45х1 + 1,78х2,                                                             (3.1) 
                                                             R = 0,679                                                                           (3.2)                 
                                                            R2 = 0,461                                                                               (3.3) 
 

де,  у – чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн., 
х1 – довгострокові забезпечення, тис. грн., 
х2 – поточні забезпечення, тис. грн. 

                   
Значення множинного коефіцієнта кореляції R = 0,679 свідчить про досить 

сильний сукупний вплив довго загального розміру довгострокових і поточних 
забезпечень на розмір чистого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг). 
Значення коефіцієнта детермінації R2 = 0,461 показує, що зміна або коливання 
значення чистого доходу від реалізації продукції на 46,1 % залежить від зміни 
забезпечень майбутніх витрат і платежів в сукупності. Значення коефіцієнтів 
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регресії характеризують наступне: якщо значення довгострокових забезпечень 
збільшиться на 1 тис. грн., а значення поточних забезпечень буде залишатися на 
певному фіксованому рівні, то чистий дохід від реалізації продукції (робіт, 
послуг) буде збільшуватися у середньому на 15,45 тис. грн.; при збільшенні 
поточних забезпечень на 1 тис. грн. та стабільному розмірі довгострокових 
забезпечень можна очікувати збільшення чистого доходу від реалізації продукції 
(робіт, послуг) на 1,78 тис. грн. Зазначений високий кореляційний зв'язок 
пояснюється тим, що створення достатнього розміру довгострокових і поточних 
забезпечень майбутніх витрат і платежів надає можливість внутрішнього 
страхування та запобігання ризикам діяльності підприємства та, як наслідок, 
забезпечують збільшення доходу від реалізації продукції (робіт, послуг). 

Таким чином, процес моделювання передбачає статистичну обробку 
показників, формування системи індикаторів діагностики і побудову функцій. На 
кожному з етапів результати перевіряються та підтверджуються математичними 
обчисленнями та обґрунтовуються методами статистичного аналізу, що дає змогу 
розширити межі імовірності й точності отриманих прогнозів. Прикладний 
алгоритм побудови функції є доцільним при вибірковій діагностиці параметрів 
фінансового стану, прогнозуванні банкрутства, оцінюванні зони ризику, в якій 
перебувають підприємства,  дає можливість отримати інтегральну оцінку 
фінансовій позиції досліджуваних об'єктів, відкриває перспективи моніторингу та 
прогнозування розвитку ситуації. 

Основне завдання оцінки ризику – надання користувачам необхідної 
інформації для прийняття рішень щодо можливості здійснення  господарських 
операцій або зміни видів діяльності й передбачення захисту від можливих втрат. 
Для забезпечення взаємного нівелювання недоліків якісного й кількісного 
методів, отримання достовірної інформації щодо рівня ризику й зменшення 
чинника невизначеності якісні й кількісні інструменти слід поєднувати. Для 
проведення ефективного комплексного аналізу ризиків діяльності підприємства 
необхідно зібрати та систематизувати достовірну інформацію про діяльність 
підприємства, визначити фактори, які істотно впливають на ризик діяльності 
підприємства; для врахування особливостей різних видів ризиків, 
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використовувати різні методи кількісної оцінки, які є наслідком проведення 
якісного аналізу, беручи до уваги їх особливості й умови використання. 

Використання математико-статистичного аналізу показників забезпечень 
майбутніх витрат і платежів та інших показників фінансової і додаткової 
(нефінансової або інтегрованої) в контексті проведеного дослідження  надає такі 
переваги: 

 прийняття інформації звітності як бази знань забезпечує реальність 
отриманих результатів; 

 доступність інформації для обчислення індикаторів завдяки її 
відображенню в основних формах фінансової (або нефінансової чи інтегрованої) 
звітності; 

 обрання об’єктом дослідження великих підприємств підвищує 
достовірність прогнозів, отриманих від використання моделі; 

 зручність у застосуванні, що забезпечує можливість постійного 
відстеження економічних змін і впливу управлінських рішень на фінансові 
результати та фінансовий стан підприємства; 

 існує можливість використання як менеджментом і власниками 
підприємства, так і сторонніми зацікавленими користувачами (інвесторами). 

Отже, побудовані лінійно-регресійні моделі 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. 
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Висновки до розділу 3 
 

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. За результатами дослідження мажна зробити 
наступні висновки: 

1. 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 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.  

2. У складі запропонованої моделі систематизовано об’єкти, методичні 
прийоми і процедури, структуровано джерела інформації, розроблено документи 
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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.  

3. 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. 

4. 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 
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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. 

5. 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. 

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. 

Основні результати дослідження, описані в даному розділі, відображені у 
наукових працях автора [43,49, 50, 117, 120, 121, 125]. 
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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 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; 
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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 
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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 “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 
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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 
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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), 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 
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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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комерційної академії. Серія Економічна. 2016. Вип. 50. С. 134–138. (0,47 друк. арк.). 
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міжнародних каталогах та наукометричних базах: Index Copernicus; Science Index, 
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діяльності підприємства за міжнародними стандартами. Науковий вісник Одеського 
національного економічного університету. Сер. Економіка. 2017. Вип. 10 (252). С. 28–
38. Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: Google Scholar, 
РІНЦ (Загальний обсяг – 0,64 друк. арк., особистий внесок автора:систематизація 
критеріїв порівняння МСФЗ і П(С)БО – 0,32 друк. арк). 

4. Головацька С. І., Курак А. І. Забезпечення майбутніх витрат і платежів як 
інструмент політики управління ризиками будівельного підприємства. Інститут 
бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнародний 
науковий журнал. 2018. Вип. 3–4. С. 21–27. Індексується в міжнародних каталогах 
та наукометричних базах:  Index Copernicus, The Cite Factor, The General Impact 
Factor, РІНЦ, InfoBase Index, Global Impact Factor (GIF), Google Scholar, SCI Journal 
Impact Factor (IF), Scribd, International Society for Research Activity, Turkish Education 
Index, PBN, MIAR. (Загальний обсяг – 0,5 друк. арк., особистий внесок автора: 
сформовано методичну складову облікової політики – 0,25 друк. арк.). 

5. Головацька С. І., Курак А. І. Забезпечення майбутніх витрат і платежів у 
процесах “дью ділідженс” та управління ризиками підприємства. Бізнес Інформ: 
науковий економічний журнал. 2019. Вип. 3. С. 394–399. Індексується в міжнародних 
каталогах та наукометричних базах: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research 



217 
 

 

Papers in Economics, РІНЦ, Index Copernicus, DOAJ, The CiteFactor, Academic Journals 
Database, SIS, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo, BASE, 
InfoBase Index, OpenAire і OpenAIREplus, WorldCat, SUNCAT, COPAC. (Загальний 
обсяг – 0,58 друк. арк., особистий внесок автора: розроблено методичну модель 
процедури “дью ділідженс” на підприємстві – 0,27 друк. арк.). 

6. Головацька С. І., Курак А. І. Звітність щодо забезпечень майбутніх витрат і 
платежів в управлінні ризиками підприємства: обліково–управлінські аспекти. 
Інноваційна економіка: науково–виробничий журнал. 2019. Вип. 1–2. С. 385–395. 
Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: РІНЦ, Index 
Copernicus. (Загальний обсяг – 0,45 друк. арк., особистий внесок автора: надано 
пропозиції по формуванню Звіту про управління – 0,23 друк. арк.). 

7. Головацька С. І., Курак А. І. Внутрішній контроль забезпечень майбутніх 
витрат і платежів як інструмент ризик–орієнтованого управління. Вісник 
Чернівецького торгово–економічного інституту. Сер. Економічна. 2019. Вип. 1. 
С.27–37. Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: РІНЦ, 
Google Scholar, Index Copernicus. (Загальний обсяг – 0,45 друк. арк., особистий внесок 
автора: систематизовано об’єкти та інформаційні джерела контролю – 
0,23 друк. арк.).  

8. Курак А. І. Забезпечення майбутніх витрат і платежів: методичні аспекти 
удосконалення облікового відображення. Вісник Львівського торговельно–
економічного університету. Серія Економічна. 2019. Вип. 57. С. 52–55. Індексується в 
міжнародних каталогах та наукометричних базах:  Ulrich’s Periodicals, Index 
Copernicus, Google Scholar (0,46 друк. арк.). 

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 
9. Головацька С. І., Курак А. І. Облікові аспекти стратегій мінімізації ризиків 

діяльності підприємства. Економіка, фінанси, облік та управління: оцінка та 
перспективи розвитку в Україні та світі: Міжнар. всеукр. наук.–практ. конф., 
22 грудня 2017 р. Полтава : ЦФЕНД, 2017. С. 39–41. (Загальний обсяг – 0,17 друк. арк., 
особистий внесок автора: визначено напрями удосконалення обліку забезпечень – 
0,09 друк. арк.). 

10. Головацька С. І., Курак А. І. Забезпечення майбутніх витрат і платежів: 
обліковий інструментарій ризик–менеджменту. Розвиток освіти, науки, економіки в 
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умовах інтеграційних процесів: матеріали Всеукр. наук.–практ. конф., 20 квітня 2017 
р. Тернопіль : ВННІЕ ТНЕУ, 2017. С. 137–139. (Загальний обсяг – 0,2  друк. арк., 
особистий внесок автора: обґрунтування забезпечень майбутніх витрат і платежів 
як методу управління ризиками – 0,1 друк. арк.). 

11. Курак А. І. Забезпечення майбутніх витрат і платежів: порівняльна 
характеристика МСФЗ та П(С)БО. Актуальні проблеми економіки і торгівлі в 
сучасних умовах євроінтеграції: матеріали наук. конф. професорсько–викладацького 
складу та аспірантів ЛТЕУ, 11–12 травня 2017 р. Львів : ЛТЕУ, 2017. С. 331–333. 
(0,12 друк. арк.). 

12. Курак А. І. Удосконалення методики бухгалтерського обліку забезпечень 
майбутніх витрат і платежів. Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі 
України на інноваційних засадах: матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., 
02–03 листопада 2017 р. Львів : ЛТЕУ, 2017. С. 279. (0,14 друк. арк.). 

13. Курак А. І. Контроль забезпечень майбутніх витрат і платежів як інструмент 
ризик–менеджменту підприємства. Фінанси, бухгалтерський облік та підприємництво: 
аналіз тенденцій та перспектив розвитку: матеріали наук.–практ. конф.,  
9–10 лютого 2018 р. Київ : ГО “Київський економічний науковий центр”, 2018. С. 89–92. 
(0,17 друк. арк.). 

14. Головацька С. І., Курак А. І. Міжнародні стандарти обліку і звітності у 
питаннях розкриття інформації про ризики діяльності у фінансовій звітності. 
Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті 
Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: матер. Міжнар. наук.–практ. 
конф. 17–18 травня 2018 р. Львів : ЛТЕУ, 2018. С. 75–77. (Загальний обсяг – 
0,17 друк. арк., особистий внесок автора: систематизовано порядок відображення 
забезпечень майбутніх витрат і платежів у звітності згідно МСФЗ – 
0,09 друк. арк.). 

15. Головацька С. І., Курак А. І. Облікова політика підприємства у контексті 
забезпечень ризиків діяльності підприємства. Обліково–аналітичне забезпечення 
управління підприємством: проблеми теорії та практики: матер. Міжнар. наук.–практ. 
конф., 21–22 травня 2018 р. Полтава : ПУЕТ, 2018. С. 24–29. (Загальний обсяг – 
0,18 друк. арк., особистий внесок автора: визначено структуру облікової політики 
щодо забезпечень майбутніх витрат і платежів – 0,09 друк. арк.). 



219 
 

 

16. Курак А. І. Облікові ризики: теоретичний аспект. Перспективи розвитку 
обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.–
практ. конф., 24 травня 2018 р. Одеса : ОНЕУ, 2018. С. 83–84. (0,23 друк. арк.). 

17. Головацька С. І., Курак А. І. Методичні аспекти внутрішнього контролю 
забезпечень майбутніх витрат і платежів в управлінні ризиками підприємства. 
Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: 
матеріали наук. конф., березень 2019 р. Київ : НАСОА, 2019. С. 129–131. (Загальний 
обсяг – 0,12 друк. арк., особистий внесок автора: визначено методичні складові 
внутрішнього контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів – 0,06 друк. арк.). 

18. Курак А. І. Обліково–аналітичне забезпечення управління ризиками 
підприємства. Фінансово–економічний розвиток України в умовах трансформаційних 
перетворень: матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., березень 2019 р. Львів : ЛТЕУ, 
2019. С. 177–179. (0,16 друк. арк.). 
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Додаток Б 
Таблиця Б.1 

Трактування поняття “ризик” 
Автор Сутність поняття 

І. А. Дерун  Ризик – це можливість загрози витрат та наявності від’ємних фінансових 
результатів у майбутньому. 

Т. Бачкаи,  
Д. Месена, Д. Мико  

Ризик – це збиток, завданий реалізацією рішень, а можливість відхилення від мети, 
для досягнення якої приймалося рішення. 

І. Т. Балабанов Ризик – можлива небезпека втрат, що пов’язана зі специфікою різних явищ природи 
і видів діяльності суспільства. Ризик – це дія в надії на щасливий результат за 
принципом “пощастить – не пощастить”. 

М. Г. Лакуста,  
Л. Г. Шаршукова 

Ризик – це ситуація, за якої настання невідомих подій може відбутися з високою 
ймовірністю і може бути кількісно оцінено.  

Б. А. Лагоши Ризик – ймовірність (загроза) втрати особою або організацією частини своїх 
ресурсів, недоотримання доходів або появу додаткових витрат у результаті 
здійснення відповідної виробничої і фінансової діяльності. 

С. Ф. Голов Ризик – можливість відхилення фактичних результатів дії від очікуваних. 
Р. С. Дяків Ризик – небезпечність виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, 

доходу, майна, коштів у зв’язку з випадковою зміною умов економічної діяльності, 
несприятливих обставин. Ризик вимірюється частотою, ймовірністю виникнення 
того чи іншого рівня витрат. Найбільш небезпечними є ризики, які можуть 
перевищити величину очікуваного прибутку. 

С. Ожегов  Ризик – це можливість небезпеки, невдачі. Дія навмання в надії на щасливий 
результат. 

*Примітка. Таблиця Б.1 складена автором на підставі систематизації літературних джерел 

[68; 40] 

Таблиця Б.2 

Класифікація поняття “ризик” у науковій літературі 
Автор, джерело Визначення поняття “ризик” 

Акцент на складовому елементу будь–якої управлінської діяльності 
В. В. Вітлінський, 

Г.І. Великоіваненко, 
Н. М. Внукова  

ситуація, коли мають місце невизначеність, конфлікт, наявна багатоваріантність, і 
коли одночасно не всі альтернативні варіанти однаковою мірою сприятливі 

Акцент на імовірність (можливість) помилки або успіху 
С. М. Ілляшенко  можливість або загроза відхилення результатів конкретних рішень або дій від 

очікуваних 
О. Є. Кузьмін,  

Н. І. Подольчак  
ймовірність виникнення втрат, недоотримання прибутків, небажаного розвитку 
середовища функціонування, відхилення від установлених цілей 

Н. І. Машина  імовірність втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоодержання доходів 
чи появи додаткових витрат у результаті здійснення певної виробничої і 
фінансової діяльності 

І. Ю. Івченко, 
В.Г. Лопатовський, 

А. В.Шегда,  
М. В. Голованенко  

можливість відхилення від передбачуваної мети, заради якої здійснюється вибрана 
альтернатива; можливість матеріальних, моральних та інших втрат, пов’язаних з 
вибраною в умовах невизначеності, альтернативою 

Акцент на небезпеці можливих втрат 
А. Г. Загородній  

Г. Л. Вознюк  
усвідомлення небезпеки виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку 
у зв’язку з випадковими змінами умов економічної діяльності, несприятливими 
обставинами 

Б. А. Райзберг  це вартісне вираження ймовірності події, що веде до втрат 
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Продовження табл. Б.2 
Акцент на ситуативній характеристиці діяльності або події 

Л. І. Донець  діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності в ситуації 
І. О. Кузнецова,  
В. О. Кравченко, 
О.Ю. Малютенко  

неминучого вибору, у процесі якого є можливість якісно і кількісно оцінити 
ймовірність досягнення передбаченого результату, невдачі, відхилення від мети 

Акцент на ознаці комплексної об’єктивно–суб’єктивної економічної категорії 
А. О.Недосекин  якісна ознака комплексної об’єктивно–суб'єктивної економічної категорії, що 

виражає можливість відхилення від наміченого, очікуваного результату 
В. В. Лук’янова,  

Т.В. Головач  
об’єктивно–суб’єктивна категорія, пов’язана з подоланням невизначеності, 
випадковості, конфліктності в ситуації неминучого вибору, що відображає ступінь 
досягнення суб’єктом очікуваного результату 

І. І. Сахарцева,  
О. В. Шляга  

об’єктивна реальність, яку необхідно враховувати під час планування діяльності в 
майбутньому 

*Примітка. Таблиця Б.2 складена автором на підставі систематизації літературних джерел 
[28–30; 52; 70; 80; 135] 
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Додаток В 
Таблиця В.1 

 
Загальна порівняльна характеристика стандарту ISO 31000:2009 

та AS/NZS 4360:2004* 
 

Елемент AS/NZS 4360:2004 ISO 31000:2009 

Напрями застосування 
Універсальний стандарт, який 
можуть використовувати різні 

організації 

Універсальний стандарт, який 
можуть використовувати різні 

організації 
Мета управління ризиками Задоволення потреб організації Задоволення потреб організації 

Процес управління ризиками 
(Що робити?) Основа стандарту AS/NZS 4360 Частина стандарту ISO 31000 

Напрямки управління 
ризиками (Як управляти?) Переглянуті у 2004 р. Розширені на основі стандарту 

AS/NZS 4360 
Принципи ризик– 

менеджменту Недостатньо розкриті Зрозумілі та розкриті 

Фактори, що поліпшують 
якість управління ризиками Не розкриті Додаток ISO 31000 (описово) 

Поради щодо впровадження 
та реалізації ефективного 

процесу управління ризиками 
Розкриті у довіднику (НВ 

4360:2004) Додаток ISO 31000 (описово) 

*Примітка. Таблиця В.1 складена автором на підставі опрацювання літературних джерел 
[56; 248; 250 ] 

 
 

Таблиця В.2 
Порівняльна характеристика ISO 31000:2009 та Internal Control – Integrated 

Framework (COSO)* 
 

ISO 31000:2009 Internal Control – Integrated Framework (COSO) 
Можуть застосовувати організації будь– якого 

розміру та виду діяльності 
Найбільше підходить для великих фінансових 

організацій 
Зрозуміло написаний, терміни чітко визначені Тяжко зрозуміти, не відповідає принципам ризик–

менеджменту 
Можна ширше застосовувати як основу для 

наявних і майбутніх стандартів 
Обмежене застосування, переважно у фінансовому 

секторі США 
Легко застосовувати, містить практичні 

рекомендації щодо впровадження 
Порівняно складний, не містить практичних 

рекомендацій щодо впровадження 
Не потребує зміни наявної системи менеджменту Потребує зміни системи менеджменту відповідно до 

вимог COSO 
Охоплює всі рівні організації та будь–які види 
ризиків із як позитивними, так і негативними 

наслідками 

Зосереджує увагу на негативному значенні ризику на 
корпоративному рівні, ускладнене застосування на 

операційному рівні 
*Примітка. Таблиця В.2 складена автором на підставі опрацювання літературних джерел 

[247; 248; 249] 
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Додаток Г 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Г.1. Процес управління ризиками згідно ISO 31010:2009 
 (сформовано автором) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Г.2. Процес управління ризиками згідно FERMA RMS (сформовано автором) 
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Додаток Д 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Д. 1. Етапи становлення сучасного ризик – менеджменту 
 (сформовано автором) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роздуми про необхідність ризик - менеджменту 

Практичне застосування ризик – менеджменту в рамках формування 
старої, або традиційної парадигми. 

Формування нової парадигми ризик - менеджменту 

Третій етап – початок 1990 років. Інституційне оформлення ризик - 
менеджменту 

Перший етап  
1950 роки 

Другий етап  
1790 роки 

Третій етап  
1990 роки 

Четвертий етап –  
з середини 1990 
років і дотепер 
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Додаток Е 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Е. 1. Інформаційно– логічна модель управління ризиком в системі управління 
підприємством (сформовано автором) 

1. Постановка завдання та створення підсистеми ризик – менеджменту компанії 

6. Координація 
процесів 

управління 
ризиком 

5. Зовнішнє 
середовище 

підприємства 

2. Керівництво компанії 
3. Інші керуючі підсистеми 

4. Процеси і середовище 

Система управління компанією 

Підсистема ризик - менеджменту 

7. Моніторинг діяльності компанії і середовища функціонування 

8. Ідентифікація факторів ризику 

9. Структурування цілей щодо формування ефективної діяльності компанії 
через зниження ступеня впливу факторів ризику до прийнятного рівня і 

побудова “дерева цілей” 

11. Проведення колективної експертизи 

12. Квантифікація “дерева цілей” 

13. Ранджування факторів ризику 

14. Оцінка ймовірності виникнення 

15. Оцінка величини витрат 

16. Оцінка узгодженості експертів 

18. Встановлення рівня ризику 

25. Стеження за ризиком 

10. Формування групи експертів з 
провідних фахівців відділів або 

запрошених 

20.  Архів 
моніторингу 

21. Прогнозна 
інформація 

22. Каталог 
факторів ризику 

23. Архів 
протоколів ризику 

 
 

24. Банк методів  
й алгоритмів 
управління 

ризиком 

Протоколи 
моніторингу 

19. аналіз 
факторів та 
оцінювання 

рівня 
ризику 

Оцінка рівня 
ризику 

26. Розробка керуючих 
впливів 

Рівень прийнятного ризику 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Погляди науковців на заходи попередження та мінімізацію ризику* 

 
Науковці – 
дослідники Методи та засоби впливу на ризик 

І. О. Бланк  

Виділяє “систему внутрішніх механізмів нейтралізації ризиків”: запобігання 
(уникнення), лімітування, хеджування, диверсифікацію, розподіл, 
самострахування. Та пропонує страхувати ризики, які неможливо нейтралізувати 
за рахунок внутрішніх механізмів. 

В. П. Буянов  
Реакції організації та можливі засоби зниження ризиків об’єднує у п’ять великих 
груп: уникнення; прийняття на себе; скорочення втрат; трансферт (передача) 
іншому суб’єкту господарювання; страхування. 

В. В. Вітлінський  
Відокремлює зовнішні: розподіл ризику, зовнішнє страхування та внутрішні: 
лімітування, диверсифікація, створення резервів (запасів), здобуття додаткової 
інформації “методи (способи) оптимізації (зниження) ризику”. 

В. М. Гранатуров  Виділяє такі “засоби розв’язання ризику”: уникнення, зниження та прийняття. 
Г. Клейнер  Виділяє чотири групи методів: локалізація, дисипація, компенсація й ухилення. 

Р. Хіт  Вважає, що “керування ризиком стає чимдалі відомішим як запобігання ризику” і 
включає такі шляхи, як: знешкодження, зменшення, перенесення та прийняття. 

*Примітка. Таблиця Ж складена автором на підставі систематизації літературних джерел 
[9; 30; 55] 
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Додаток З 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розкриття сформованої облікової політики 

Етап 8 
 

Документальне оформлення та затвердження облікової політики 

Етап 1 Постановка мети та визначення завдань облікової політики підприємства 

Етап 2 
 

Вибір суб’єкта формування облікової політики 

Етап 3 
 

Дослідження складу і характеру впливу факторів на формування облікової 
політики 

Етап 4 
 

Вибір і обґрунтування вихідних положень (принципів) побудови облікової 
політики 

Етап 5 
 

Визначення об’єктів облікової політики 

Етап 6 
 

Вибір та розробка елементів за об’єктами облікової політики 

Етап 7 
 

Дослідження впливу варіантів облікової політики на показники фінансово - 
господарської діяльності підприємства 

Етап 9 
 

Етап 10 
 

Внесення змін до облікової політики та її документальне оформлення 

Етап 11 
 

Впровадження обраної облікової політики та контроль за її виконанням 

Рис. З.1. Етапи формування облікової політики підприємства  
(сформовано автором) 
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Додаток З 
Таблиця 3.2 

Результати наукових досліджень організації та методики обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів 

№ 
з/
п 

Найменування підприємства 
 

Вид 
діяльності 
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1 ПАТ “Івано–Франківський 
арматурний завод” 

Промисло–
вість – + + + + – + + – + + 

2 ПАТ “Іскра” Промисло–
вість – + + + + – _ – – + + 

3 ПАТ “Галнафтогаз” Постачання 
газу + + + + + + + + – + + 

4 ПАТ “Львівський 
жиркомбінат” 

Харчова про–
мисловість – + + + + – + + – + + 

5 ТОВ“Радехів–цукор” Харчова про–
мисловість – + + + + – – – – + + 

6 ПрАТ Концерн “Хлібпром” Харчова про–
мисловість – + – + + – – – – + + 

7 ПрАТ “ОТІС” 
 

Виробництво 
ліфтів + + + + + + + + – + + 

8 ТОВ “ЛМ–Ліфтмеханіка” Виробництво 
ліфтів – + – + + – – – – + – 

9 ТОВ “Браво–ліфт” 
 

Виробництво 
ліфтів – + – + + – – – – + – 

9 Корпорація БП “Карпатбуд” Будівництво – + – + + – – – – + + 

10 ТОВ “Компрофбуд” Будівництво – + – + + – – – – + – 

11 ТОВ “Стакар–Девелопмент” Будівництво – + – + + – – – – + – 

12 ТОВ “Львівхолод” Торгівля – + + + + – + + – + + 

13 ТОВ “Віст Груп” Торгівля – + – + + – – – – + – 

14 ПАТ “Готель «Львів–
Супутник” 

Готельна 
діяльність – – – + + – – – – + – 

15 Холдинг “Гран–Готель” Готельна 
діяльність – – – + + – – – – + – 

*Примітка. Таблиця З.2 складена автором за результатами досліджень 
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Додаток 3.3 
 
 

ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
(Витяг) 

Загальні положення 
Пoлітикa упрaвління ризикoм – це сукупність фoрм, метoдів, прийoмів і спoсoбів упрaвління ризикoм, 

метoю якихє зниження зaгрoзи прийняття неефективних рішень тa зменшення пoтенційнo негaтивних нaслідків, 
яка реaлізується через наступні oснoвні зaхoди: 

1) ідентифікaція oкремих видів ризиків (відбувaється в три етaпи: виявлення, класифікація та оцінка 
зoвнішніх ризиків у aспекті oкремих нaпрямів діяльнoсті підприємствa; внутрішніх ризиків, які належать oкремим 
видaм діяльнoсті aбo гoспoдaрським подіям на підприємстві; фoрмувaння зaгaльнoгo кoмплексу ризиків); 

2) oцінкa ширoти і дoстoвірнoсті інфoрмaції, неoбхіднoї для визнaчення рівня ризиків; 
3) дoслідження дії oб’єктивних і суб’єктивних фaктoрів, щo впливaють нa рівень ризиків підприємствa; 
4) вибір і викoристaння метoдів oцінки імoвірнoсті нaстaння ризикoвaнoї пoдії зa oкремими видaми ризиків; 
5) визнaчення рoзміру мoжливих втрaт при нaстaнні ризикoвaнoї пoдії зa oкремими видaми ризиків; 
6) встaнoвлення грaничнo дoпустимoгo рівня ризиків зa oкремими видaми діяльнoсті (пoдіями, oперaціями); 
7) визнaчення нaпрямів нейтрaлізaції негaтивних нaслідків oкремих видів ризиків; 
8) вибір і викoристaння внутрішніх і зoвнішніх мехaнізмів нейтрaлізaції негaтивних нaслідків oкремих видів 

ризиків; 
9) oцінкa результaтивнoсті нейтрaлізaції і oргaнізaція мoнітoрингу ризиків підприємствa. 
Політика підприємства в області управління підприємницькими ризиками та вибір ефективних методів у 

рамках цієї політики дозволяє підприємству: 
– своєчасно визначати чинники та причини виникнення підприємницьких ризиків; 
– коректно і ефективно планувати і застосовувати необхідні заходи для зниження ризику до безпечного 

рівня завчасно, ще до початку його реалізації; 
– заздалегідь прораховувати можливі ситуації і їх передбачувані шляхи розвитку і результат, який може 

вплинути на досягнення поставлених цілей; 
– оцінювати до моменту прийняття рішення потенційно можливий збиток для підприємства при реалізації 

підприємницького ризику; 
– своєчасно визначати витрати, необхідні для проведення попередньої оцінки та управління ризиком. 

 
Обліково–організаційна складова політики управління ризиками 

(Витяг з Положення про організацію управлінського обліку) 
(облікова політика підприємства щодо забезпечень майбутніх витрат і платежів) 

 
І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ 

 
1.1. Закон України від 18 вересня 2018 року № 245-18 “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні” визначає правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової 
звітності в Україні. 

1.2. Методика обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів  підприємства регулюється: 
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 11 “Зобов’язання” та Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” (проект), що визначають методологію обліку 
витрат та порядок розкриття інформації про них у фінансовій звітності.  

Інструкцією щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та 
господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291 (зі 
змінами і доповненнями), що встановлює значення та порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку, 
направлена на забезпечення однаковості відображення однорідних за змістом господарських операцій на 
відповідних синтетичних рахунках та субрахунках. 

1.3. Організація та методика управлінського обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів  визначаються 
внутрішніми регулюючими документами: 

Методичні рекомендації з управлінського обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів; 
Положення про бюджетування; 
Положення про внутрішню (управлінську) та корпоративну звітність підприємства. 

 
 
 
 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                   Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “28” грудня 2018 р. 
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ІІ. ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
2.1. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер. 
2.2. Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розписом і затверджується окремим 

наказом керівника підприємства. 
2.3. Затверджено перелік посадових осіб, яким дозволено отримувати та видавати товарно–матеріальні 

цінності. Зразки підписів відповідних посадових осіб за переліком затверджуються окремим наказом керівника та 
доводяться до відома відповідних структурних підрозділів. 

2.4. Перелічені особи наділяються правами та несуть повну відповідальність за відповідність проведених 
операцій законодавчим актам та статуту підприємства згідно з посадовими інструкціями та чинними 
законодавчими актами України. 

2.5. Для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві застосовують автоматизовану систему обліку із 
застосуванням ПП “1:С Підприємство” – версія 8.2. 

2.6. Обов’язок та відповідальність щодо складання фінансової звітності та іншої внутрішньої 
(управлінської) звітності на вимогу власників, органів статистики покладено на головного бухгалтера. 

2.7. Для нейтралізації впливу ризиків діяльності підприємства створюються наступні види забезпечень 
майбутніх витрат і платежів: 

забезпечення – це зобов’язання із невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. 
довгострокові забезпечення – забезпечення, які повинні бути погашені (використані) протягом більше як 

дванадцять місяців, або протягом періоду більшого, ніж один операційний цикл підприємства з дати балансу, якщо 
такий цикл становить більше як дванадцять місяців. 

поточні забезпечення – забезпечення, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або 
повинні бути погашені (використані) протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. 

умовні (непередбачені) забезпечення – ті,  що можуть виникнути,  або не виникнути у випадку досягнення 
певного виду ризику встановленого діапазону ймовірності;  

забезпечення соціального призначення – довгострокові забезпечення підтримки соціальної політик 
підприємства, що полягає у врегулюванні і вирішенні соціальних проблем, досягаючи соціальної справедливості 
забезпечуючи інтереси працівників;  

забезпечення екологічного призначення – довгострокові забезпечення, підтримки процесу послідовного 
впровадження збереження підприємством природи та стійкого навколишнього середовища в сфері управління, 
розробки технологій, економіки, освіти тощо. 

забезпечення комерційних ризиків – довгострокові забезпечення  ризиків, що виникають внаслідок будь–
яких видів діяльності, пов’язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг, їх реалізацією;  

забезпечення валютних ризиків – довгострокові забезпечення ризиків, пов’язаних із зміною курсів 
іноземних валют;  

забезпечення інвестиційних ризиків – довгострокові забезпечення ризиків інвестиційної діяльності. 
2.8. Операції щодо створення (формування, збільшення), використання та оцінки забезпечень майбутніх 

витрат і платежів відображаються в обліку на підставі належно оформлених первинних документів: 
– за довгостроковими і поточними забезпеченнями – Картка первинного обліку забезпечень майбутніх витрат 

і платежів;  
– за умовними забезпеченнями – Картка позабалансового обліку обліку забезпечень майбутніх витрат і 

платежів.  
2.9. Бюджетування забезпечень майбутніх витрат і платежів здійснюється за порядком, визначеним 

Положенням про бюджетування. 
Із урахуванням функціонального призначення забезпечень майбутніх витрат і платежів система їх  бюджетів 

включає: 
– Бюджети довгострокових забезпечень (Бюджет забезпечень соціального призначення, Бюджет забезпечень 

екологічного призначення, Бюджет забезпечень комерційних ризиків, Бюджет забезпечень валютних ризиків, 
Бюджет забезпечень інвестиційних ризиків). 

– Бюджет поточних забезпечень майбутніх витрат і платежів (забезпечення на виплату відпусток; резерв 
матеріального заохочення; резерв поточних гарантійних зобов’язань; забезпечення втрат від знецінення оборотних 
активів; забезпечення оцінки активів за справедливою вартістю, забезпечення втрат на реструктуризацію 
підприємства; інші поточні ЗМВП (ЗРД)). 

– загальний бюджет забезпечень майбутніх витрат і платежів. 
2.10. Складання та подання внутрішньої звітності про забезпечення майбутніх витрат і платежів 

здійснюється за порядком, Передбаченим Положенням про внутрішню (управлінську) та корпоративну звітність. 
Управлінська звітність про забезпечення майбутніх витрат і платежів включає: 

– внутрішня управлінська звітність виконання бюджетів  довгострокових ЗМВП (ЗРД) (звіти про виконання 
бюджетів довгострокових забезпечень соціального призначення, екологічного призначення, забезпечення 
комерційних, валютних, інвестиційних ризиків та інших довгострокових забезпечень майбутніх витрат і платежів 
за їх окремими видами (функціональним призначенням) (Додатки до Положення); 

– внутрішня управлінська звітність виконання бюджетів поточних ЗМВП (ЗРД) (Звіт про виконання 
бюджету поточних забезпечень майбутніх витрат і платежів (Додаток до положення); 

– узагальнена  внутрішня управлінська звітність (Звіт про виконання загального бюджету 
забезпечень майбутніх витрат і платежів (Додаток до положення); 
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– звітність про стан та використання забезпечень майбутніх витрат і платежів в управлінні ризиками 
підприємства (Внутрішній звіт про стан та використання забезпечень майбутніх витрат і платежів та 
Корпоративний внутрішній звіт про забезпечення ризиків діяльності (Додатки до положення); 

 
ІІІ. МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

3.1. Довгострокові ЗМВП (ЗРД) соціального призначення включають: забезпечення страхування життя і 
здоров’я працівників; медичного страхування працівників освіти, навчання та підвищення кваліфікації працівників; 
охорони прав людини; витрат на охорону праці; на додаткове пенсійне страхування; на боротьбу з хабарництвом і 
корупцією; інші забезпечення соціального призначення; 

3.2. Довгострокові ЗМВП (ЗРД) екологічного призначення включають: забезпечення на охорону і захист 
навколишнього середовища; системи екологічного управління; проектування екологічних продуктів і процесів; на 
утилізацію відходів; на відновлення земельних ділянок; інші забезпечення соціального призначення; 

3.3. Довгострокові ЗМВП (ЗРД) комерційних (ринкових) ризиків включають: забезпечення довгострокових 
гарантійних зобов’язань; на покриття витрат від обтяжливих контрактів; на реструктуризацію підприємства; 
інфляційних ризиків; оцінки активів за справедливою вартістю; депозитного (відсоткового) ризику; на покриття 
втрат від  регулювання господарських спорів; призового фонду та виплату джек–поту, не забезпеченого сплатою 
участі у лотереї; порушення фінансової рівноваги та платоспроможності; на покриття витрат надзвичайних 
ситуацій та форс–мажорних обставин; інші забезпечення комерційних ризиків; 

3.4. Довгострокові ЗМВП (ЗРД) інвестиційних ризиків (забезпечення ризику капіталу портфельного ризику; 
знецінення фінансових інвестицій; зниження доходності фінансових інвестицій; інші забезпечення інвестиційних 
ризиків); 

3.5. Поточні ЗМВП (ЗРД) включають: забезпечення на виплату відпусток; резерв матеріального заохочення; 
резерв поточних гарантійних зобов’язань; забезпечення втрат від знецінення оборотних активів; забезпечення 
оцінки активів за справедливою вартістю, забезпечення втрат на реструктуризацію підприємства; інші поточні 
ЗМВП (ЗРД)). 

3.6. Забезпечення майбутніх витрат і платежів визнаються, якщо: 
– суб'єкт господарювання має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події; 
– ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для виконання 

зобов'язання; 
– можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 
3.7. Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого 

ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути 
розрахунково визначена.  

3.8. Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства.  
Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було 

створено. 
3.9.Для обліку довгострокових та поточних забезпечень майбутніх витрат і платежів призначений 

балансовий 
рахунок 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”, який включає наступні субрахунки: 
470 “Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів”; 
479 “Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів”. 

За дебетом зазначеного рахунку відображається використання забезпечень майбутніх витрат і платежів за їх 
функціональним призначенням, а по кредиту їх створення (збільшення) та зміни внаслідок перегляду оцінки. 

Для обліку умовних забезпечень призначений позабалансовий рахунок 043 “Умовні забезпечення”, по дебету 
якого відображається створення (збільшення розміру) умовних забезпечень за умови досягнення певного виду 
ризику певного граничного діапазону ймовірності його виникнення (негативного впливу на діяльність), а по 
кредиту зменшення їх розміру внаслідок перегляду їх оцінки за умови зниження ймовірності виникнення певного 
виду ризику (негативного впливу на діяльність). 

3.10. Аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів ведеться за їх функціональним призначенням 
та видами забезпечувальних ризиків. 

3.11. Методика управлінського обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів  регулюється Методичними 
рекомендаціями з обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів . 

Порядок оцінки забезпечень майбутніх витрат і платежів та методи розрахунку їх розміру наведено у табл. 
1. 

Таблиця 1 
Оцінки забезпечень майбутніх витрат і платежів 

Балансовий 
рахунок 

Найменування рахунку Оцінка забезпечення Метод розрахунку 

4701 Довгострокові забезпечення 
соціального призначення 

Теперішня вартість 
або 

облікова оцінка ресурсів (за 
вирахуванням суми очікуваного 
відшкодування), необхідних для 

погашення відповідного зобов’язання, 
на дату балансу 

Прогнозний або 
кошторисний 

4702 Довгострокові забезпечення 
екологічного призначення 

Прогнозний або 
кошторисний 

4703 Довгострокові забезпечення 
комерційних ризиків, в т.ч. 

Прогнозний або 
кошторисний 
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Продовження табл. 1 
 Забезпечення на виконання 

обтяжливих контрактів 
сума неминучих витрат, пов’'язаних з 
виконанням контракту (найменша з 
двох величин: витрат на виконання 

контракту або витрат на сплату 
неустойки (штрафів, пені) за 

невиконання контракту 

Кошторисний 

Забезпечення на 
реструктуризацію 

підприємства 

сума прямих витрат, які не пов’язані з 
діяльністю підприємства, що триває 

Кошторисний 

4704 Довгострокові забезпечення 
валютних ризиків 

Теперішня вартість 
або 

облікова оцінка ресурсів (за 
вирахуванням суми очікуваного 
відшкодування), необхідних для 

погашення відповідного зобов’язання, 
на дату балансу 

Статистичний 

4705 Довгострокові забезпечення 
інвестиційних ризиків 

Статистичний 

4706 Інші довгострокові ЗМВП 
(ЗРД) 

Прогнозний або 
кошторисний 

479 Поточні забезпечення 
майбутніх витрат і платежів 

 
 
 
 
 

облікова оцінка ресурсів (за 
вирахуванням суми очікуваного 
відшкодування), необхідних для 

погашення відповідного зобов’язання, 
на дату балансу 

 
 
 

Прогнозний або 
кошторисний 

Забезпечення на оплату 
відпусток 

Забезпечення на матеріальне 
заохочення 

Забезпечення на виконання 
поточних гарантійних 

зобов’язань 
Забезпечення втрат від 

знецінення оборотних активів 
Порівняльний 

(аналоговий) або 
прогнозний 

Забезпечення оцінки активів за 
справедливою вартістю 

 

Інші поточні ЗМВП (ЗРД) Прогнозний або 
кошторисний 

 
3.12. Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, у разі потреби, коригується 

(збільшується або зменшується). У разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх 
зобов'язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню. 

3.13. Згідно НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 11 “Зобовязаня” та П(С)БО 
“Забезпечення майбутніх витрат і платежів” у Балансі (Звіті про фінансовий стан) наводиться інформація: 

3.14. У розділі ІІ Пасиву – про стан довгострокових забезпечень майбутніх витрат і платежів” на початок 
року та кінець звітного періоду; 

3.15. У розділі ІІІ Пасиву – про стан поточних забезпечень майбутніх витрат і платежів” на початок року та 
кінець звітного періоду; 

3.16. У Примітках до фінансової звітності наводиться інформація про: 
3.17. Цільове призначення, причини невизначеності та очікуваний строк погашення. 
3.18. Залишок забезпечення на початок і кінець звітного періоду. 
3.19. Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок створення забезпечення або додаткових 

відрахувань. 
3.20. Сума забезпечення, що використана протягом звітного періоду. 
3.21. Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді. 
3.22. Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення. 
3.23. Стислий опис сутності зобов'язання і визначення очікуваного часу будь–якого відповідного вибуття 

економічних вигід. 
3.24.  Суму будь–якої очікуваної компенсації із зазначенням суми будь–якого активу, визнаного для цієї 

очікуваної компенсації. 
 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 
 

4.1. Порядок складання, облікової обробки, терміни складання і подання первинних, зведених документів, 
облікових реєстрів та управлінської звітності про витрати діяльності підприємства визначаються графіком 
документообігу (додаток до положення). 

4.2. Контроль за дотриманням графіка документообігу на підприємстві покладено на головного бухгалтера. 
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4.3. Виконання обов'язків працівників структурних підрозділів фінансової і управлінської бухгалтерії 
здійснюється відповідно до їх посадових інструкцій (додатки до положення). 

Перелік і повноваження  облікових працівників в управлінні ризиками наведені у табл. 2. 
Таблиця 2 

Повноваження працівників облікових структурних підрозділів в процесі управління ризиками 

Етап процесу управління 
ризиками Роль бухгалтерської служби 

Аналіз ризиків: 
1) виявлення; 

2) оцінка 

Ідентифікація можливих наслідків ризикових операцій, оцінка ймовірності їх 
настання; формування обліково–аналітичного забезпечення управління; 
визначення вимог до методів впливу на ризики 

Підбір методів впливу на 
ризики 

Оцінка фінансових наслідків вибору методів впливу на ризики на основі 
сформованого обліково–аналітичного забезпечення 

Прийняття рішення щодо 
методу впливу на ризики 

Регулювання розміру можливих збитків внаслідок ризикових операцій 

Вплив на ризики (зменшення, 
збереження, передача) 

Відображення в бухгалтерському обліку операцій за результатами прийнятих 
управлінських рішень щодо впливу на ризики; розрахунок податкових наслідків 
прийнятих рішень та фінансових результатів діяльності; надання відповідної 
інформації управлінському персоналу 

Контроль за виконанням 
прийнятих рішень та 

результатами впливу на ризики 

Здійснення бухгалтерського контролю за достовірністю та законністю 
відображених в обліку господарських операцій з впливу на ризики 

 
4.5. На основі принципу послідовності облікова політика підприємства має передбачати постійне (з року в рік) 

застосування прийнятої стабільної облікової політики. 
4.6. Змінити облікову політику підприємство може у виняткових випадках, прямо встановлених в положеннях 

(стандартах) бухгалтерського обліку. Перегляд облікової політики має бути обґрунтований. 
Облікова політика може бути змінена, як правило, з початку року. 
4.7. Облікова політика може змінюватися у випадках, якщо: 
змінюються на підприємстві статутні вимоги; 
змінюються вимоги органу, який здійснює функції з державного регулювання методології бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності; 
зміни облікової політики забезпечать більш достовірне відображення подій (господарських операцій) у 

бухгалтерському обліку і фінансовій звітності. 
4.8. Розпорядчий документ про облікову політику може бути прийнятий як базисний на час діяльності 

підприємства, до якого за потреби вносяться зміни з визначеного часу. У разі внесення до облікової політики змін, 
що за обсягом охоплюють більшу частину тексту або істотно впливають на її зміст, розпорядчий документ про 
облікову політику доцільно повністю викласти в новій редакції. 

4.9. Облікова політика підприємства з урахуванням внесених змін наводиться у примітках до річної фінансової 
звітності у формі опису або шляхом прикладання до звітності копії розпорядчого документа. 

 
 

Головний бухгалтер    ___підпис______  _____Городова О.М._____ 
                                   (підпис)     (ПІП) 

*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток И.1 
 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
“Забезпечення майбутніх витрат і платежів” 

(проект) 
 

Загальні положення 
1. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку 

інформації про забезпечення майбутніх витрат і розкриття її у фінансовій звітності. 
2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими 

юридичними особами (далі – підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та 
підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами 
фінансової звітності). 

3. Це Положення (стандарт) застосовується з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації  
щодо зобов'язань, установлених іншими  положеннями  (стандартами)   бухгалтерського обліку. 

4. Терміни, що наведені в положенні (стандарті) бухгалтерського обліку, мають таке значення: 
забезпечення – це зобов’язання із невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. 
довгострокові забезпечення – забезпечення, які повинні бути погашені протягом більше як дванадцять 

місяців, або протягом періоду більшого, ніж один операційний цикл підприємства з дати балансу, якщо такий цикл 
становить більше як дванадцять місяців. 

поточні забезпечення – забезпечення, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або 
повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. 

непередбачені (конструктивні) забезпечення – ті,  що можуть виникнути,  або не виникнути у випадку 
досягнення певного ризику діяльності встановленої величини. 

забезпечення соціального призначення – довгострокові забезпечення, які мають термін погашення більше 
дванадцяти місяців, або більше одного операційного циклу та створюються для покриття витрат на медичне 
страхування працівників, на охорону праці, на додаткове пенсійне страхування та інші види забезпечень. 

забезпечення екологічного призначення – довгострокові забезпечення, які мають термін погашення більше 
дванадцяти місяців, або більше одного операційного циклу та створюються для покриття витрат на охорону і 
захист навколишнього середовища, утилізацію відходів, відновлення земельних ділянок, створення системи 
екологічного управління, проектування екологічних продуктів і процесів. 

забезпечення комерційних ризиків – довгострокові забезпечення, які мають термін погашення більше 
дванадцяти місяців, або більше одного операційного циклу та створюються для покриття витрат від виконання 
обтяжливих контрактів, на реструктуризацію підприємства, від знецінення активів, на виконання гарантійних 
зобов’язань. 

забезпечення валютних ризиків – довгострокові забезпечення, які мають термін погашення більше 
дванадцяти місяців, або більше одного операційного циклу та створюються для покриття витрат від операційних 
курсових різниць, витрати пов’язані з конвертацією валюти, покриття інфляційних ризиків 

забезпечення інвестиційних ризиків – довгострокові забезпечення, які мають термін погашення більше 
дванадцяти місяців, або більше одного операційного циклу та створюються для покриття витрат на забезпечення 
ризику капіталу, портфельного ризику, знецінення фінансових інвестицій. 

ризик – це небезпека виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, доходу, майна, коштів у 
зв’язку з випадковою зміною умов економічної діяльності, несприятливих обставин. 

 
1. Склад забезпечень майбутніх витрат і платежів 

1.1. Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів соціального призначення включають: 
забезпечення страхування життя і здоров’я працівників; медичного страхування працівників освіти, навчання та 
підвищення кваліфікації працівників; охорони прав людини; витрат на охорону праці; на додаткове пенсійне 
страхування; на боротьбу з хабарництвом і корупцією; інші забезпечення соціального призначення; 

1.2. Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів екологічного призначення включають: 
забезпечення на охорону і захист навколишнього середовища; системи екологічного управління; проектування 
екологічних продуктів і процесів; на утилізацію відходів; на відновлення земельних ділянок;  інші забезпечення 
соціального призначення; 

1.3. Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів комерційних (ринкових) ризиків включають: 
забезпечення довгострокових гарантійних зобов’язань; на покриття витрат від обтяжливих контрактів; на 
реструктуризацію підприємства ; інфляційних ризиків; оцінки активів за справедливою вартістю; депозитного 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                   Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “28” грудня 2018 р. 
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(відсоткового) ризику;  на покриття втрат від  регулювання господарських спорів; призового фонду та виплату 
джек–поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї; порушення фінансової рівноваги та платоспроможності; на 
покриття витрат надзвичайних ситуацій та форс–мажорних обставин; інші забезпечення комерційних ризиків; 

1.4. Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів інвестиційних ризиків (забезпечення ризику 
капіталу портфельного ризику; знецінення фінансових інвестицій; зниження доходності фінансових інвестицій; 
інші забезпечення інвестиційних ризиків); 

1.5. Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів включають: забезпечення на виплату відпусток; 
резерв матеріального заохочення; резерв поточних гарантійних зобов’язань; забезпечення втрат від знецінення 
оборотних активів; забезпечення оцінки активів за справедливою вартістю, забезпечення втрат на 
реструктуризацію підприємства; інші поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів). 

 
2. Визнання забезпечень майбутніх витрат і платежів 

2.1. Забезпечення майбутніх витрат і платежів визнаються, якщо: 
– суб'єкт господарювання має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події; 
– ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для виконання 

зобов'язання; 
– можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 
Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого 

ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути 
розрахунково визначена. 

2.2 Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства. 
Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було 

створено. 
2.3. Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, у разі потреби, коригується 

(збільшується або зменшується). У разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх 
зобов'язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню. 

 
3. Оцінка забезпечень майбутніх витрат і платежів 

3.1. Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винятком суми забезпечення, що включається 
до первісної вартості основних засобів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні 
засоби"). 

3.2. Сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного 
відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов'язання, на дату балансу. 

Для отримання найкращої оцінки забезпечення слід враховувати ризики та невизначеності, які неминуче 
пов'язані з багатьма подіями та обставинами. 

Ризик визначає непостійність результату. Коригування на ступінь ризику може збільшити суму, за якою 
оцінюється зобов'язання. Необхідно обачно здійснювати судження за невизначених умов, щоб не завищити дохід 
чи активи і не занизити витрати чи зобов'язання. Проте невизначеність не виправдовує створення надмірних 
забезпечень або навмисного завищення зобов'язань. Обачність необхідна для уникнення дублювання коригувань 
на ризик і невизначеність, яке призводить до завищення забезпечення. 

3.3. Сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої 
заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до 
загального планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної суми відрахувань на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування. 

3.4. Забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію створюється у разі наявності 
затвердженого керівництвом підприємства плану реструктуризації з конкретними заходами, строками їх виконання 
та сумою витрат, що будуть зазнані, й після початку реалізації цього плану. 

3.5.Забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію визначається за сумою прямих витрат, які 
не пов'язані з діяльністю підприємства, що триває. 

3.6. Забезпечення щодо обтяжливого контракту визначається в сумі неминучих витрат, пов'язаних з його 
виконанням. 

Сума неминучих витрат, пов'язаних з виконанням обтяжливого контракту, визначається за найменшою з 
двох величин: витрат на виконання контракту або витрат на сплату неустойки (штрафів, пені) за невиконання 
контракту. Витрати на виконання обтяжливого контракту оцінюються за різницею між витратами на його 
виконання і доходами (втратами) від виконання іншого контракту, укладеного з метою мінімізації втрат від 
виконання обтяжливого контракту. 

3.7. Після завершення робіт з демонтажу, переміщення об'єктів основних засобів та приведення земельної 
ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання, залишок (недостатність) 
забезпечення на відновлення земельних ділянок визнається іншим операційним доходом (іншими операційними 
витратами). 

3.8. Забезпечення довгострокових зобов'язань визнаються у сумі їх теперішньої вартості. 
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3.9. Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, у разі потреби, коригується 
(збільшується або зменшується). У разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх 
зобов'язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню. 

3.10. Умовні забезпечення відображаються на позабалансових рахунках підприємства за обліковою 
оцінкою. 

 
4. Розкриття інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів  в примітках до фінансової 

звітності 
4. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про довгострокові та поточні забезпечення: 
4.1.1. Цільове призначення, причини невизначеності та очікуваний строк погашення. 
4.1.2.  Залишок забезпечення на початок і кінець звітного періоду. 
4.1.3. Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок створення забезпечення або 

додаткових відрахувань. 
4.1.4. Сума забезпечення, що використана протягом звітного періоду. 
4.1.5. Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді. 
4.1.6. Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення. 
4.1.7. Стислий опис сутності зобов'язання і визначення очікуваного часу будь–якого відповідного вибуття 

економічних вигід. 
4.1.8. Суму будь–якої очікуваної компенсації із зазначенням суми будь–якого активу, визнаного для цієї 

очікуваної компенсації. 
4.2. За кожним видом непередбачених забезпечень наводиться така інформація: 
4.2.1. Стислий опис забезпечення та його сума. 
4.2.2. Невизначеність щодо суми або строку погашення. 
4.2.3. Сума очікуваного погашення забезпечення іншою стороною. 
4.3. Про умовні забезпечення наводиться інформація про їх види, класифікація, 
4.3.1. наближену оцінку його фінансового впливу; 
4.3.2. інформацію про невизначеності щодо суми або часу будь–якого вибуття; та можливість будь–якої 

компенсації. 

 
 

*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток И.2 

Методичні рекомендації  
з управлінського обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів 

 
1. Загальні положення: 

 1.1. Ці Методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення єдиного підходу до формування складу 
витрат за центрами відповідальності відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні”, Податкового кодексу України, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. 
 1. 2. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів можуть 
бути використані підприємствами незалежно від форм власності і галузей діяльності. 

1. 3. Ці Методичні рекомендації застосовуються підприємствами для відображення у бухгалтерському обліку 
забезпечень майбутніх витрат і платежів, відповідно до Положення  про облікову політику підприємства,  
Положення про Внутрішню (управлінську) і корпоративну звітність і Положення про бюджетування підприємства. 

 
2. Визнання та терміни: 

 2.1. забезпечення – це зобов’язання із невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. 
2.2. довгострокові забезпечення – забезпечення, які повинні бути погашені (використані) протягом більше 

як дванадцять місяців, або протягом періоду більшого, ніж один операційний цикл підприємства з дати балансу, 
якщо такий цикл становить більше як дванадцять місяців. 

2.3. поточні забезпечення – забезпечення, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства 
або повинні бути погашені (використані) протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. 

2.4. умовні (непередбачені) забезпечення – ті, що можуть виникнути, або не виникнути у випадку 
досягнення певного виду ризику встановленого діапазону ймовірності;  

2.5. забезпечення соціального призначення – довгострокові забезпечення підтримки соціальної політик 
підприємства, що полягає у врегулюванні і вирішенні соціальних проблем, досягаючи соціальної справедливості 
забезпечуючи інтереси працівників;  

2.6. забезпечення екологічного призначення – довгострокові забезпечення, підтримки процесу 
послідовного впровадження збереження підприємством природи та стійкого навколишнього середовища в сфері 
управління, розробки технологій, економіки, освіти тощо. 

2.7. забезпечення комерційних ризиків – довгострокові забезпечення  ризиків, що виникають внаслідок 
будь–яких видів діяльності, пов’язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг, їх реалізацією;  

2.8. забезпечення валютних ризиків – довгострокові забезпечення ризиків, пов’язаних із зміною курсів 
іноземних валют;  

2.9. забезпечення інвестиційних ризиків – довгострокові забезпечення ризиків інвестиційної діяльності. 
2.10. ризик – небезпечність виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, доходу, майна, 

коштів у зв’язку з випадковою зміною умов економічної діяльності, несприятливих обставин. 
 

3. Склад  та умови визнання забезпечень майбутніх витрат і платежів 
3.1.1. Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів соціального призначення включають: 

забезпечення страхування життя і здоров’я працівників; медичного страхування працівників освіти, навчання та 
підвищення кваліфікації працівників; охорони прав людини; витрат на охорону праці; на додаткове пенсійне 
страхування; на боротьбу з хабарництвом і корупцією; інші забезпечення соціального призначення; 

3.1.2. Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів екологічного призначення включають: 
забезпечення на охорону і захист навколишнього середовища; системи екологічного управління; проектування 
екологічних продуктів і процесів; на утилізацію відходів; на відновлення земельних ділянок;  інші забезпечення 
соціального призначення; 

3.1.3. Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів комерційних (ринкових) ризиків включають: 
забезпечення довгострокових гарантійних зобов’язань; на покриття витрат від обтяжливих контрактів; на 
реструктуризацію підприємства; інфляційних ризиків; оцінки активів за справедливою вартістю; депозитного 
(відсоткового) ризику;  на покриття втрат від  регулювання господарських спорів; призового фонду та виплату 
джек–поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї; порушення фінансової рівноваги та платоспроможності; на 
покриття витрат надзвичайних ситуацій та форс–мажорних обставин; інші забезпечення комерційних ризиків; 

3.1.4. Довгострокові забезпечення валютних ризиків включать забезпечення майбутніх втрат від операційних 
курсових різниць, від знецінення довгострокових активів, забезпечення депозитного (відсоткового) ризику, 
витрати пов’язані з конвертацією валюти,  покриття інфляційних ризиків та інші забезпечення. 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                   Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “28” грудня 2018 р. 
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3.1.5. Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів інвестиційних ризиків (забезпечення ризику 
капіталу портфельного ризику; знецінення фінансових інвестицій; зниження доходності фінансових інвестицій; 
інші забезпечення інвестиційних ризиків); 

3.1.6. Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів включають: забезпечення на виплату відпусток; 
резерв матеріального заохочення; резерв поточних гарантійних зобов’язань; забезпечення втрат від знецінення 
оборотних активів; забезпечення оцінки активів за справедливою вартістю, забезпечення втрат на 
реструктуризацію підприємства; інші поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів. 

3.2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів визнаються, якщо: 
– суб'єкт господарювання має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події; 
– ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для виконання 

зобов'язання; 
– можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 
Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого 

ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути 
розрахунково визначена.  

3.3.  Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства.  
Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено. 
  

4. Методика обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів 
4.1. Відповідно до П(С)БО 16 “Витрати” витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з 

визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. 
4.2. Для обліку довгострокових та поточних забезпечень майбутніх витрат і платежів призначений 

балансовий рахунок 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”, яківклаючає наступні субрахунки: 
47 “Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів”; 
477 “Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів”. 
За дебетом зазначеного рахунку відображається використання забезпечень майбутніх витрат і платежів за 

їх функціональним призначенням, а по кредиту їх створення (збільшення) та зміни внаслідок перегляду оцінки. 
З метою деталізації облікової інформації рахунок 47 “Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і 

платежів” поділяється на рахунки наступного порядку: 
471 “Довгострокові забезпечення соціального призначення” 
472 “Забезпечення екологічного призначення” 
473 “Забезпечення комерційних ризиків” 
474 “Забезпечення валютних ризиків” 
475 “Забезпечення інвестиційних ризиків” 
476 “Інші довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів” 
Для обліку умовних забезпечень призначений позабалансовий рахунок 043 “Умовні забезпечення”, по 

дебету якого відображається створення (збільшення розміру) умовних забезпечень за умови досягнення певного 
виду ризику певного граничного діапазону ймовірності його виникнення (негативного впливу на діяльність), а по 
кредиту зменшення їх розміру внаслідок перегляду їх оцінки за умови зниження ймовірності виникнення певного 
виду ризику (негативного впливу на діяльність) 

4.3.  Аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів ведеться за їх функціональним 
призначеннямта видами забезпечувальних ризиків. 

4.4. Методика обліку створення (збільшення) та використання  забезпечень майбутніх витрат і 
платежів наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Облік  забезпечень майбутніх витрат і платежів 

№ 
з/п 

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 
Облік формування довгострокових забезпечень соціального призначення  

(на страхування життя і здоров’я, медичного страхування, освіту навчання та підвищення кваліфікації 
працівників, охорону прав людини, охорону праці, додаткове пенсійне страхування, боротьбу з хабарництвом і 

корупцією тощо) 
1 Створення (формування) 

довгострокових забезпечень 
соціального призначення (залежно 
від функціональної категорії 
працівників) 

23 “Виробництво”,  
91 “Загальновиробничі витрати”,  
92 “Адміністративні витрати”,  
93 “Витрати на збут”,  
94“Інші витрати операційної 
діяльності” 

471“Довгострокові 
забезпечення соціального 
призначення” 

Облік формування довгострокових забезпечень екологічного призначення 
(на охорону і захист навколишнього середовища, забезпечення системи екологічного управління, проектування 

екологічних продуктів і процесів, витрат на утилізацію відходів, відновлення земельних ділянок тощо) 
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Продовження табл.1 
2 Створення (формування) 

довгострокових забезпечень 
екологічного призначення 
промислового підприємства 

91 “Загальновиробничі витрати” 472 “Довгострокові забезпечення 
екологічного призначення” 

3 Створення (формування) 
довгострокових забезпечень 
екологічного призначення інших 
підприємств 

94 “Інші витрати операційної 
діяльності” 

472 “Довгострокові забезпечення 
екологічного призначення” 

 Облік формування довгострокових забезпечень комерційних ризиків 
4 Створення (формування) 

довгострокових забезпечень на 
виконання гарантійних зобов’язань 

93 “Витрат на збут” 
4731 “Забезпечення 
довгострокових гарантійних 
зобов’язань” 

5 Створення (формування) 
довгострокових забезпечень на 
покриття витрат від обтяжливих 
контрактів 

91 “Загально виробничі витрати” 
4732 “Забезпечення на покриття 
витрат від обтяжливих 
контрактів” 

6 Створення (формування) інших 
довгострокових забезпечень 
комерційних ризиків 

94 “Інші витрати операційної 
діяльності” 

4733 “Забезпечення на 
реструктуризацію підприємства”, 
4734 “Забезпечення на покриття 
втрат від знецінення 
довгострокових активів”,  
4735 “Забезпечення інфляційних 
ризиків”, 4735 “Забезпечення 
оцінки активів за справедливою 
вартістю”, 4737 “Забезпечення 
депозитного (відсоткового) 
ризику”, 4738 “Забезпечення 
кредитного ризику”, 4739 
“Забезпечення на покриття втрат 
від регулювання господарських 
спорів”, 4740 “Забезпечення 
призового фонду та виплати 
джек–поту”, 4741 “Забезпечення 
фінансової рівноваги та 
платоспроможності”,  
4742 “Забезпечення на покриття 
втрат надзвичайних ситуацій та 
форс–мажор–них обставин”,  
4743 “Інші забезпечення 
комерційних ризиків” 

 Облік формування довгострокових забезпечень валютних ризиків 
7 Створення (формування) 

довгострокових забезпечень 
валютних ризиків 

94 “Інші витрати операційної 
діяльності” 

474 “Довгострокові забезпечення 
валютних ризиків” 

 Облік формування інвестиційних ризиків 
8 Створення (формування) 

довгострокових забезпечень 
інвестиційних ризиків 

95 “Фінансові витрати” 4705 “Забезпечення інвестиційних 
ризиків” 

 Облік формування інших довгострокових забезпечень майбутніх витрат і платежів 
9 Створення (формування) інших 

довгострокових забезпечень 
майбутніх витрат і платежів 
(залежно від їх функціонального 
призначення) 

91 “Загально виробничі витрати”, 
92 “Аміністративні витрати”,  
93 “Витрати на збут”, 94 “Інші 
витрати операційної діяльності” 

4706 “Інші довгострокові 
забезпечення майбутніх витрат і 
платежів” 

 Облік використання довгострокових забезпечень майбутніх витрат і платежів 
10 Використання забезпечень за 

цільовим призначенням у частині 
витрачання грошових коштів 

470 “Довгострокові забезпечення 
майбутніх витрат і платежів” 

30 “Готівка”,  
31 “Рахунки в банках” 
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Продовження табл.1 
11 Використання забезпечень у частині 

використання оборотних активів за 
цільовим призначенням 

470 “Довгострокові забезпечення 
майбутніх витрат і платежів” 

20 “Виробничі запаси”,  
21 “Поточні біологічні активи”, 
22 “Малоцінні швидко зношувані 
предмети”, 
 25 “Напівфабрикати”,  
26 “Готова продукція”,  
27 “Сільськогосподарська 
продукція”, 28 “Товари” 

12 Використання забезпечень у частині 
у частині оплати праці працівників 470 “Довгострокові забезпечення 

майбутніх витрат і платежів” 

66 “Розрахунки за виплатами 
працівникам”, 65 “Розрахунки зі 
страхування” 

13 Використання забезпечень  за їх 
цільовим призначенням у частині 
використання робіт і послуг, 
наданих контрагентами 

470 “Довгострокові забезпечення 
майбутніх витрат і платежів” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками і 
підрядчиками”,  
68 “Розрахунки з іншими 
кредиторами” 

 Облік поточних забезпечень майбутніх витрат і платежів 
(на оплату відпусток, матеріальне заохочення працівників, виконання поточних гарантійних зобов’язань, 

втрат від знецінення оборотних активів, оцінки оборотних активів за справедливою вартістю, 
реструктуризацію підприємства тощо) 

14 Створення (формування) поточних 
забезпечень майбутніх витрат і 
платежів (залежно від їх 
функціонального призначення» 

91 “Загально виробничі витрати”, 
92 “Адміністративні витрати”, 
 93 “Витрати на збут”,  
94 “Інші витрати операційної 
діяльності” 

477 “Поточні забезпечення 
майбутніх витрат і платежів” 

15 Використання забезпечень за 
цільовим призначенням у частині 
витрачання грошових коштів 

477 “Поточні забезпечення 
майбутніх витрат і платежів” 30 “Готівка”,  

31 “Рахунки в банках” 

16 Використання забезпечень у частині 
використання оборотних активів за 
цільовим призначенням 

477 “Поточні забезпечення 
майбутніх витрат і платежів” 

20 “Виробничі запаси”,  
21 “Поточні біологічні активи”, 
22 “Малоцінні швидко зношувані 
предмети”, 25 “Напівфабрикати”, 
26 “Готова продукція”,  
27 “Сільськогосподарська 
продукція”, 28 “Товари” 

17 Використання забезпечень у частині 
у частині оплати праці працівників 

477 “Поточні забезпечення 
майбутніх витрат і платежів” 

66 “Розрахунки за виплатами 
працівникам”, 65 “Розрахунки зі 
страхування” 

18 Використання забезпечень  за їх 
цільовим призначенням у частині 
використання робіт і послуг, 
наданих контрагентами 

477 “Поточні забезпечення 
майбутніх витрат і платежів” 

63 “Розрахунки з 
постачальниками і 
підрядчиками”,  
68 “Розрахунки з іншими 
кредиторами” 

 Облік умовних забезпечень 
19 Створення (збільшення розміру) 

умовних забезпечень за умови 
досягнення певного виду ризику 
певного граничного діапазону 
ймовірності його виникнення 
(негативного впливу на діяльність) 
Зменшення розміру умовних 
забезпечень внаслідок перегляду їх 
оцінки за умови зниження 
ймовірності виникнення певного 
виду ризику (негативного впливу на 
діяльність) 

 
043 

“Умовні забезпечення” 

– 

20 Зменшення розміру умовних 
забезпечень внаслідок перегляду їх 
оцінки за умови зниження 
ймовірності виникнення певного 
виду ризику на діяльність 

– 

043 
“Умовні забезпечення” 
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5. Оцінка забезпечень майбутніх витрат і платежів 
5.1. Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винятком суми забезпечення, що включається 

до первісної вартості основних засобів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні 
засоби»). 

5.2. Сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного 
відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов'язання, на дату балансу. 

Для отримання найкращої оцінки забезпечення слід враховувати ризики та невизначеності, які неминуче 
пов'язані з багатьма подіями та обставинами. 

Ризик визначає непостійність результату. Коригування на ступінь ризику може збільшити суму, за якою 
оцінюється зобов'язання. Необхідно обачно здійснювати судження за невизначених умов, щоб не завищити дохід 
чи активи і не занизити витрати чи зобов'язання. Проте невизначеність не виправдовує створення надмірних 
забезпечень або навмисного завищення зобов'язань. Обачність необхідна для уникнення дублювання коригувань 
на ризик і невизначеність, яке призводить до завищення забезпечення. 

5.3. Сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої 
заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до 
загального планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної суми відрахувань на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування. 

5.4. Забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію створюється у разі наявності 
затвердженого керівництвом підприємства плану реструктуризації з конкретними заходами, строками їх виконання 
та сумою витрат, що будуть зазнані, й після початку реалізації цього плану. 

5.5.Забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію визначається за сумою прямих витрат, які 
не пов'язані з діяльністю підприємства, що триває. 

 5.6. Забезпечення щодо обтяжливого контракту визначається в сумі неминучих витрат, пов'язаних з його 
виконанням.  

Сума неминучих витрат, пов'язаних з виконанням обтяжливого контракту, визначається за найменшою з 
двох величин: витрат на виконання контракту або витрат на сплату неустойки (штрафів, пені) за невиконання 
контракту. Витрати на виконання обтяжливого контракту оцінюються за різницею між витратами на його 
виконання і доходами (втратами) від виконання іншого контракту, укладеного з метою мінімізації втрат від 
виконання обтяжливого контракту. 

5.7. Після завершення робіт з демонтажу, переміщення об'єктів основних засобів та приведення земельної 
ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання, залишок (недостатність) 
забезпечення на відновлення земельних ділянок визнається іншим операційним доходом (іншими операційними 
витратами). 

5.8. Забезпечення довгострокових зобов'язань визнаються у сумі їх теперішньої вартості. 
5.9. Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, у разі потреби, коригується 

(збільшується або зменшується). У разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх 
зобов'язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню. 

5.10. Умовні забезпечення відображаються на позабалансових рахунках підприємства за обліковою 
оцінкою. 
 

6. Розкриття інформації про витрати у звітності підприємства 
6. 1. Згідно НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 11 “Зобов’язаня”та П(С)БО 

“Забезпечення майбутніх витрат і платежів” у Балансі (Звіті про фінансовий стан) наводиться інформація: 
6.1.2. У розділі ІІ Пасиву – про стан довгострокових забезпечень майбутніх витрат і платежів” на початок 

року та кінець звітного періоду; 
6.1.3. У розділі ІІІ Пасиву – про стан поточних забезпечень майбутніх витрат і платежів” на початок року та 

кінець звітного періоду; 
6. 2. У Примітках до фінансової звітності наводиться інформація про: 
6.2.1. Цільове призначення, причини невизначеності та очікуваний строк погашення. 
6.2.2.  Залишок забезпечення на початок і кінець звітного періоду. 
6.2.3. Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок створення забезпечення або 

додаткових відрахувань. 
6.2.4. Сума забезпечення, що використана протягом звітного періоду. 
6.2.5. Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді. 
6.2.6. Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення. 
6.2.7. Стислий опис сутності зобов'язання і визначення очікуваного часу будь–якого відповідного вибуття 

економічних вигід. 
6.2.8. Суму будь–якої очікуваної компенсації із зазначенням суми будь–якого активу, визнаного для цієї 

очікуваної компенсації. 
6.3. За кожним видом умовних забезпечень наводиться така інформація: 
6.3.1. Стислий опис забезпечення та його сума. 
6.3.2. Невизначеність щодо суми або строку погашення. 
6.3.3. Сума очікуваного погашення забезпечення іншою стороною. 
6.3.4. Про умовні забезпечення наводиться інформація про їх види, класифікація,  
6.3.5. наближену оцінку його фінансового впливу; 
6.3.6. інформацію про невизначеності щодо суми або часу будь–якого вибуття; та можливість будь–якої 

компенсації. 
 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток К 
Додаток К.1 

Картка первинного обліку по рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” №35 

Період: грудень 2018 р. 

Ознака 
операції 

Балансовий 
рахунок 

Рахунки другого і наступних 
порядків Вид забезпечень майбутніх витрат і платежів 

 47 471 4711 Забезпечення страхування життя і здоров’я працівників  
 47 471 4712 Забезпечення медичного страхування працівників 
 47 471 4713 Забезпечення освіти, навчання та підвищення кваліфікації працівників 
 47 471 4714 Забезпечення охорони прав людини 
 47 471 4715 Забезпечення витрат на охорону праці  

х 47 471 4716 Забезпечення на додаткове пенсійне страхування  
 47 471 4717 Забезпечення витрат на боротьбу з хабарництвом і корупцією 
 47 471 4718 Інші забезпечення соціального призначення 
 47 472 4721 Забезпечення на охорону і захист навколишнього середовища 
 47 472 4722 Забезпечення системи екологічного управління 
 47 472 4723 Забезпечення проектування екологічних продуктів і процесів 
 47 472 4724 Забезпечення витрат на утилізацію відходів 
 47 472 4725 Забезпечення на відновлення земельних ділянок 
 47 472 4726 Інші забезпечення соціального призначення 
 47 473 4731 Забезпечення довгострокових гарантійних зобов’язань 
 47 473 4732 Забезпечення на покриття витрат від обтяжливих контрактів 
 47 473 4733 Забезпечення на реструктуризацію підприємства 
 47 473 4734 Забезпечення на покриття витрат від знецінення довгострокових активів 
 47 473 4735 Забезпечення на інфляційних ризиків 
 47 473 4736 Забезпечення оцінки активів за справедливою вартістю 
 47 473 4737 Забезпечення депозитного (відсоткового) ризику 
 47 473 4738 Забезпечення кредитного ризику 
 47 473 4739 Забезпечення на покриття втрат від  регулювання господарських спорів 

 

     Корпорація „КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
          
 

 

30477237 Код ЄДРПОУ 
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Продовження додатка К.1 
 47 473 4740 Забезпечення призового фонду та виплату джек–поту, не забезпеченого сплатою 

участі у лотереї 
 47 473 4741 Забезпечення порушення фінансової рівноваги та платоспроможності 
 47 473 4742 Забезпечення на покриття витрат надзвичайних ситуацій та форс–мажорних 

обставин 
 47 473 4743 Інші забезпечення комерційних ризиків 
 47 474 474 Забезпечення валютних ризиків 
 47 475 475 Забезпечення інвестиційних ризиків 
 47 476 476 Інші забезпечення майбутніх витрат і платежів 
 47 477 477 Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів 
 

Ознака 
операції Зміст операції Сума, грн. 

х Створено (збільшено)  750000,0 
х Використано 700166,7 

 Перегляд оцінки на звітну дату:  
 - збільшено – 

х - зменшено 12333,3 
 Відображення поза балансом в результаті перегляду  
 

Додатки: 
х Розрахунок 
х Довідка  
 Документи претензійного характеру 
х Накази та інші внутрішні документи 
 Кошторис та інші планові документи 
х Інші 

 
 

Додаток К.2 

31.12.2018 р 
 
 

 
Склав ________підпис_____  Городова О. М. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  
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Картка позабалансового обліку по рахунку 043 “Умовні забезпечення” 

Період: грудень 2018 р. 

№ 
з/п 

Дата 
запису Рахунок Назва умовного 

забезпечення Підстави Причина Кількість Сума, грн. 

Посадові особи 
відповідальні за 

здійснення 
господарської операції 

Вжиті заходи 
для 

нейтралізації 
(мінімізації) 

ризиків ПІП Підпис 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 01.12.2018 043 Ризик виникнення 
штрафних санкцій за 
невиконання договірних 
зобов’язань 

Рішення суду Невиконання 
договірних 
зобов’язань 

10 19583,0 Городова О. М. підпис  

2 15.12.2018 043 Ризик виникнення 
штрафних санкцій в 
результаті порушення 
екологічного 
законодавства 

Акт 
перевірки 
дотримання 
екологічного 
законодавства 

Оскарження 
рішення в суді 

1 8750,0 Городова О. М. підпис  

3 26.12.2018 043 Ризик втрат від 
курсових різниць 

Офіційні 
курси НБУ 
іноземної 
валюти 

Зміна курсу 
іноземної 
валюти 

26 33300,0 Германчук О.О підпис  

 31.12.2018 Залишок –    61633,0    
 

 
 
 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
          

 

31.12.2018 р 
 
 

Склав ________підпис_____  Городова О. М. 
           (підпис)                  (ПІБ) 

*Примітка. Розроблено автором  

30477237 Код ЄДРПОУ 
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Додаток К.3 
Відомість обліку по рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”  №_12_ 

Період: грудень 2018 р. 

К
од

 б
ал

ан
со

во
го

 р
ах

ун
ку

 

Ра
ху

нк
и 

др
уг

ог
о 

і н
ас

ту
пн

ог
о 

по
ря

дк
ів

 Залишок 
на 

початок, 
грн. 

Створено забезпечень, грн.  

В
сь

ог
о 

Використано 
забезпечень, грн. 

В
сь

ог
о 

Перегляд оцінки 
(сторно), грн. 

 

 
В

сь
ог

о 
 

Залишок 
 на 

кінець, 
грн. 23

 
“В

ир
об

ни
цт

во
” 

91
 

“З
аг

ал
ьн

ов
ир

об
ни

чі
 

ви
тр

ат
и”

 

92
 

“А
дм

ін
іс

тр
ат

ив
ні

 
ви

тр
ат

и”
 

93
 

“В
ит

ра
ти

 н
а 

зб
ут

” 

94
 

“І
нш

і в
ит

ра
ти

 
оп

ер
ац

ій
но

ї д
ія

ль
но

ст
і”

 

… 31
1 

“П
от

оч
ні

 р
ах

ун
ка

 в
 

на
ці

он
ал

ьн
ій

 в
ал

ю
ті

” 

68
 

“Р
оз

ра
ху

нк
и 

за
 ін

ш
им

и 
оп

ер
а 

оп
ер

ац
ія

ми
” 

23
 

“В
ир

об
ни

цт
во

” 

91
 

“З
аг

ал
ьн

ов
ир

об
ни

чі
 

ви
тр

ат
и”

 
92

 
“А

дм
ін

іс
тр

ат
ив

ні
 

ви
тр

ат
и”

 

93
 

“В
ит

ра
ти

 н
а 

зб
ут

” 

94
 

“І
нш

і в
ит

ра
ти

 
оп

ер
ац

ій
но

ї д
ія

ль
но

ст
і”

 

… 

Довгострокові забезпечення  

47 471 6000,0 
314873,3 

      320873,3 133450,0 130460,0 263910,0 1444,4      1444,4 61518,9 

47 472 1333,3  315000,0 
 147963,0    464296,3 130687,0 140360,0 271047,0        194582,6 

47 473 2099,9    256310,0 
   258409,9 110390,0 160350,0 270740,0   1500,0    1500,0 11730,2 

47 474 5399,9   218923,0 
    224322,9 100200,0 125170,0 225370,0        4252,8 

 

47 475 7233,3    310520,0 
   317753,3 140641,0 140520,0 281161,0        43825,6 

47 476 4833,6     10777,4 
 

 15611,0 146320,0 142862,0 289182,0     1388,9  1388,9 270126,3 

Поточні забезпечення 
47 477 2333,3 197876,7 207900,0 258990,0 290310,0 304550,0 

 
 1261960,0 

 
420250,0 428250,0 848500,0 11000,0 12520,3 9796,1 8720,9 1962,7  44000,0 371793,3 

Всього 32399,7 512750,0 522900,0 6258760,0 857140,0 315327,4  8499277,0 
 

1181938,0 
 

1267962,0 
 

2449910,0 
 

12444,4 12520,3 11296,1 8720,9 3351,6  48333,3 6033433,4 

 
Додаток К.4 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
          

 

30477237 Код ЄДРПОУ 

31.12.2018 р 
 
 

Склав ________підпис_____  Городова О. М. 
           (підпис)                  (ПІБ) 

*Примітка. Розроблено автором  
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Відомість  позабалансового обліку по рахунку 04 “Непередбачені активи і зобов’язання”  №_12_ 

Період: грудень 2018 р. 

     Корпорація „КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
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грн. 

Створено (збільшено) умовних 
активів, зобов’язань і  

забезпечень, грн. 

Всього 

Використано (зменшено) умовних активів, 
зобов’язань, забезпечень, грн. 
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Залишок 
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грн. 
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 Умовні забезпечення 
Зменшення 
ймовірних 

ризиків 

Перегляд 
оцінки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

04 041 3895,4 
 27960,3 – – 27960,3 – – – – – 31855,7 

04 042 6890,1 
 – – – 6890,1 – 32960,7 – – 28960,7 –26070,6 

04 043 5870,0 
 – – 38960,4 44830,4 – – 8540,3 10740,6 19280,9 25549,5 

Всього 16555,5 
 27960,3 – 38960,4 72790,7 – 32960,7 8540,3 10740,6 48241,6 31334,6 

30477237 Код ЄДРПОУ 

31.12.2018 р 
 
 

Склав ________підпис_____  Городова О. М. 
           (підпис)                  (ПІБ) 

*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток Л.1 
Таблиця Л.1 

Класифікація поняття “бюджетування” у наукових працях вчених* 
 

Автори Сутність поняття “бюджетування” 
1 2 

Бюджетування як система: 
В.В. Бурцев  Бюджетування – це система планування, обліку та контролю результатів діяльності 

підприємства 
В. Н.Самочкін,  
А. А. Калюкін,  
О. А. Тимофєєва  

Бюджетування – це система узгодженого управління підрозділами підприємства в умовах 
динамічно непостійного, диверсифікованого бізнесу, за допомогою якого приймаються 
управлінські рішення, пов’язані з майбутніми подіями, на основі систематичної обробки 
даних. Бюджетування розглядається як підсистема управління, котра передбачає 
координацію дій, планування і організацію самого цього процесу. 

І. Б. Неміровський, 
І. А.Старожуков  

Бюджетування – система бюджетів підрозділів, які інтегровані у головний бюджет 
підприємства, коли кожним підрозділом складається власний бюджет на основі 
внутрішніх норм і нормативів законодавства. 

Бюджетування як процес: 
С. Ф. Голов,  
В. П. Савчук  

Бюджетування – це процес планування майбутньої діяльності підприємства, результати 
якого оформлюються системою бюджетів. 

К. В. Щиборщ  Бюджетування – це процес складання і реалізації бюджету в практичній діяльності. 
Г. О. Партин  Бюджетування – це процес складання бюджетів з подальшим більш чітким їх 

дотриманням. 
Т. В. Теплова,  
В. В. Царев  

Бюджетування – це процес розрахунку й узагальнення фінансових показників, що 
передбачає деталізацію фінансових планів підприємства в грошовому і натуральному 
вираженні на конкретний період часу. 

Джай Шим та 
Джойл Сідел 

Бюджетування – це процес колективний, який дає змогу погодити діяльність підрозділів 
усередині компанії і підпорядкувати її загальній стратегічній меті. 

Бюджетування як технологія: 
В. Е. Керімов  Бюджетування – технологія управління як сукупність засобів, процесів, методів, 

інструментів за допомогою яких вхідні елементи перетворюються у вихідні. 
О. Г. Мельник  Бюджетування – управлінська технологія, яка передбачає формування бюджетів і їх 

використання для забезпечення оптимальної структури і співвідношення доходів та 
витрат, надходжень і трат, активів і пасивів організації для досягнення установлених 
цілей з урахуванням впливу оточення функціонування. 

В. Є. Хруцький,  
Т. В Сизова,  
В. В. Гамаюнов  

Бюджетування – це технологія фінансового планування, обліку і контролю доходів і 
витрат, отриманих від бізнесу на усіх рівнях управління, яка дозволяє аналізувати 
планові і отримані фінансові показники. 

О. П. Дугельний  Бюджетування – це технологія управління діяльністю на підприємстві в межах якої 
складається сукупність бюджетів, виконується планування, облік, контроль, регулювання 
всіх видів діяльності підприємства. 

Інші визначення бюджетування: 
А. Е. Карпов  Бюджетування – метод управління діяльністю підприємства та його підрозділами. 
В. А. Панков  Бюджетування – інструмент реалізації оперативного і тактичного планування шляхом 

розробки комплексів цільових показників в кількісному вираженні. 
А. Ю. Харко  Бюджетування – планування діяльності підприємства шляхом розробки системи 

взаємопов’язаних бюджетів, орієнтованих на ринкові потреби і покликаних забезпечити 
стійкий фінансовий стан і поступальний розвиток відповідно до місії та статутних 
завдань. 

*Примітка. Таблиця Л.1. складена автором на підставі систематизації літературних джерел 
[40; 142] 
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Додаток Л.2 
 

Положення про бюджетування 
(у частині забезпечень майбутніх витрат і платежів) 

 
1. Загальні положення 

1.1. Положення про бюджетування (Далі Положення) є основним документом, який описує систему 
бюджетування на підприємстві “Карпатбуд”  далі Підприємство), організаційні основи, методологію та принципи 
її функціонування. 

1.2. Дане Положення розробляється Фінансовим відділом Підприємства та погоджується з фінансовим 
директором. 

1.3. Дане Положення затверджується генеральним директором підприємства та вводиться у дію його 
наказом.   

Будь–які зміни та доповнення до даного Положення погоджуються фінансовим директором  та  
затверджуються наказом генерального директора Підприємства. 

1.4. Дійсне Положення визначає: 
1.4.1. Принципи бюджетування; 
1.4.2. Організаційні та методологічні основи складання бюджетів; 
1.4.3. Регламенти бюджетування; 
1.4.4. Розподіл відповідальності за складання та використання бюджетів; 
1.4.5. Методи бюджетного контролю та способи матеріального заохочення за виконання бюджетних 

показників. 
1.5. Дійсне Положення являє собою основу  при розробці наступних документів: 
1.5.1. Положення про фінансову структуру Підприємства; 
1.5.2. Положення про бюджетну структуру;  
1.5.3. Положення про облікову політику підприємства. 
 

2. Основні поняття, категорії та базові принципи 
2.1. Основні поняття та категорії: 
2.1.1. бюджет – це фінансовий план в грошовому вираженні, який охоплює всі сторони діяльності 

Підприємства на визначений період часу, в якому зазначені ймовірні доходи та витрати, забезпечення майбутніх 
витрат і платежів, розміри поступлень грошових коштів, порядок здійснення розрахунків з постачальниками та 
клієнтами, порядок витрачання отриманих грошових коштів за операціями, динаміка активів та зобов’язань. 

2.1.2. бюджетування – технологія фінансового планування, обліку та контролю доходів та витрат, 
отриманих від діяльності Підприємства на всіх рівнях управління, яка дозволяє аналізувати прогнозовані та 
отримані показники по кожному з центрів фінансового обліку в рамках затвердженої структури Підприємства. 

2.1.3. бюджетна структура Підприємства – система бюджетів, що ведуться у відповідних розрізах 
діяльності або відділах Підприємства, які утворюють зведений бюджет Підприємства, що є його фінансовим 
планом на майбутній період діяльності. 

2.1.4. консолідований (зведений) бюджет підприємства – це сукупність бюджетів, що узагальнюють 
майбутні операції всіх підрозділів підприємства, який складається з основних операційних і фінансових бюджетів та 
допоміжного бюджету. 

2.1.5. операційні бюджети підприємства – це сукупність бюджетів витрат та доходів, які забезпечують 
складання бюджетного звіту про фінансові результати. 

2.1.6. регламент бюджетування – порядок розробки та складання бюджетів, який визначає етапи роботи 
(підготовка, погодження, затвердження), учасників кожного етапу (посада та підрозділ), дії кожного учасника 
(послідовність та терміни), джерела та формати отримання та передачі інформації. 

2.1.7. бюджетний комітет – постійно діючий орган управління, що вирішує питання, пов’язані з 
формуванням, погодженням, затвердженням та контролем виконання Бюджету Підприємства. 

2.1.8. забезпечення – це зобов'язання із невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. 
2.1.9. довгострокові забезпечення – забезпечення, які повинні бути погашені (використані) протягом 

більше як дванадцять місяців, або протягом періоду більшого, ніж один операційний цикл підприємства з дати 
балансу, якщо такий цикл становить більше як дванадцять місяців. 

2.1.10. поточні забезпечення – забезпечення, які будуть погашені протягом операційного циклу 
підприємства або повинні бути погашені (використані) протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. 

2.1.11. умовні (непередбачені) забезпечення – ті,  що можуть виникнути,  або не виникнути у випадку 
досягнення певного виду ризику встановленого діапазону ймовірності;  

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                   Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “28” грудня 2018 р. 
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2.1.12. забезпечення соціального призначення – довгострокові забезпечення підтримки соціальної політик 
підприємства, що полягає у врегулюванні і вирішенні соціальних проблем, досягаючи соціальної справедливості 
забезпечуючи інтереси працівників;  

2.1.13. забезпечення екологічного призначення – довгострокові забезпечення, підтримки процесу 
послідовного впровадження збереження підприємством природи та стійкого навколишнього середовища в сфері 
управління, розробки технологій, економіки, освіти тощо. 

2.1.14. забезпечення комерційних ризиків – довгострокові забезпечення  ризиків, що виникають внаслідок 
будь–яких видів діяльності, пов’язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг, їх реалізацією;  

2.1.15. забезпечення валютних ризиків – довгострокові забезпечення ризиків, пов’язаних із зміною курсів 
іноземних валют;  

2.1.16. забезпечення інвестиційних ризиків – довгострокові забезпечення ризиків інвестиційної 
діяльності. 

 
3.Основні завдання бюджетування 

3.1. Підвищення фінансової стійкості та покращення фінансового стану Підприємства; 
3.2. Збільшення ефективності використання наявних ресурсів підприємства та відповідальності керівників 

за їх використання та розпорядження; 
3.3. Проведення моніторингу фінансової ефективності окремих видів господарської діяльності; 
3.4. Прогнозування, аналіз та оцінка факторів та ризиків, які впливають на зміну фінансового стану 

Підприємства, його структурних підрозділів та видів діяльності для оперативного прийняття відповідних 
управлінських рішень; 

3.5. Визначення найбільш ефективних (з врахуванням кон’юнктури, що склалася та інших факторів) видів 
та напрямків господарської діяльності; 

3.6. Визначення напрямків інвестиційної політики Підприємства;  
3.7. Підвищення фінансової обґрунтованості управлінських рішень, що приймаються на всіх рівнях 

управління; 
3.8. Забезпечення  зв’язку між окремими підрозділами та між  Підприємством в цілому; 
3.9. Матеріальне заохочення керівників та працівників структурних підрозділів Підприємства для 

підвищення рентабельності, підвищенні відповідальності за пов’язані з цим доходи та видатки та за загальні 
кінцеві фінансові результати; 

3.10. Навчання керівників та працівників структурних підрозділів Підприємства, підвищення їх 
кваліфікації. 

4. Етапи процесу бюджетування 
4.1 Підготовка – процес збору або отримання вихідної інформації, складання або розрахунку на її основі 

планових показників в заданому форматі бюджету та/або передача даних іншому виконавцю для продовження на 
даному етапі або виконавцю наступного етапу.  

4.2. Погодження – процес обговорення (зміни або коригування) показників підготовленого бюджету між 
підрозділами (або з вищим керівництвом) з метою видалення можливих протиріч таким чином, щоб бюджет 
відповідав можливостям та інтересам всіх сторін, що приймають участь у його виконанні, зберігаючи при цьому 
задане керівництвом завдання. 

4.3. Затвердження – процес прийняття керівниками та керівництвом Підприємства підготовлених та 
погоджених бюджетів.  

4.4. Система контролю – це логічна структура формальних та/або неформальних процедур, призначених 
для аналізу та оцінки ефективності управління ресурсами, витратами, зобов’язаннями підприємства під час 
бюджетного періоду, тобто періодичний моніторинг ведення діяльності, порівняння показників з бюджетними 
показниками та запобігання відхилень. 

 
5. Технологічні процедури бюджетування  

5.1  Технологічні процедури бюджетування підприємства включають :  
– аналіз прогнозних показників діяльності підприємства;  
– аналіз виконання показників бюджету за попередні бюджетні періоди;   
– аналіз фінансових показників діяльності підприємства за попередні звітні періоди;  
– складання бюджету з урахуванням прогнозних показників та інформації про виконання бюджету за 

попередні періоди, а також можливих змін у діяльності підприємства в майбутньому; затвердження бюджету, в 
результаті якого бюджет стає обов’язковим до виконання для відповідних підрозділів та їх працівників;  

– виконання бюджету з відстеженням точності його складання та виконання;  
– здійснення контролю за виконанням бюджету та аналіз результатів контролю;  
– коригування бюджету чи діяльності підприємства з метою узгодження бюджетних і фактичних 

показників. 
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6. Структура бюджетів 
(витяг щодо забезпечень майбутніх витрат і платежів) 

  6.1.  Основна частина операційних бюджетів прямо чи опосередковано впливає на кінцеві показники і, 
перш за все, на показники доходів, витрат та ефективності діяльності на кожному етапі господарських процесів і 
структурних підрозділів (центрів відповідальності) підприємства. Операційний бюджет складається з: бюджету 
реалізації, бюджету виробництва, бюджету запасів, бюджету прямих матеріальних витрат, бюджету прямих витрат 
на оплату праці, бюджету інших прямих витрат, бюджету загальновиробничих витрат, бюджету виробничої 
собівартості продукції; бюджету адміністративних витрат та витрат на збут.  

6.2. Фінансові бюджети підприємства – це сукупність бюджетів, які відображають грошові потоки та 
фінансовий стан підприємства. Фінансовий бюджет складається з: бюджету грошових коштів, амортизаційних 
відрахувань, прогнозованого балансу та бюджету капіталовкладень. 

6.3. Згідно класифікації забезпечень майбутніх витрат і платежів за їх функціональним призначенням та 
видами забезпечувальних ризиків система їх бюджетів складається з щомісячних, щоквартальних та річних 
бюджетів:  

6.3.1. Бюджети довгострокових забезпечень (Бюджет забезпечень соціального призначення, Бюджет 
забезпечень екологічного призначення, Бюджет забезпечень комерційних ризиків, Бюджет забезпечень валютних 
ризиків, Бюджет забезпечень інвестиційних ризиків) (Додатки до Положення). 

6.3.2. Бюджет поточних забезпечень майбутніх витрат і платежів (забезпечення на виплату відпусток; 
резерв матеріального заохочення; резерв поточних гарантійних зобов’язань; забезпечення втрат від знецінення 
оборотних активів; забезпечення оцінки активів за справедливою вартістю, забезпечення втрат на 
реструктуризацію підприємства; інші поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів (Додатки до Положення). 

6.3.3. Загальний бюджет забезпечень майбутніх витрат і платежів (Додаток до Положення). 
            

7.Організація бюджетного контролю 
(витяг щодо забезпечень майбутніх витрат і платежів) 

7.1. Контроль процесу бюджетування на Підприємстві здійснюється Бюджетним комітетом (структурний 
підрозділ управлінського обліку).  

Контроль за правильністю заповнення форм бюджетів центрів відповідальності та достовірністю включеної 
інформації здійснює фінансовий менеджер.  

7.2. Контроль за виконанням Зведеного бюджету Підприємства здійснює менеджер. Він здійснює аналіз 
наданої інформації та виявлення причин відхилень. 

Виявлення причин відхилень фактичних показників від бюджетних здійснюється на  підставі управлінської 
звітності за системою кодів, наведених у таблиці 1. 

Таблиця 1  
Система кодів відхилень фактичних показників забезпечень майбутніх витрат і платежів від показників 

бюджетів* 
Рівень кодифікації Код Найменування коду 

1 рівень 

1 – х Код виду забезпечень майбутніх витрат і платежів за 
способом відображення у фінансовій звітності 

2 – х Код функціонального призначення забезпечень майбутніх 
витрат і платежів 

2 рівень 
1 Позитивне відхилення 
2 Негативне відхилення 

3 рівень 
1 Відхилення за рахунок прогнозування (бюджетування) 

діяльності 
2 Відхилення за рахунок діяльності 

4 рівень 

1 Внаслідок того, що господарська операція не відбулась 
2 В результаті економії ресурсів 
3 В результаті нецільового використання забезпечень 
4 В результаті зловживань та невідповідних дій працівників 
5 Інші (вказати) 

5 рівень 1 – х Код відповідальної особи (керівника центру 
відповідальності) 

 
8.  Прикінцеві положення 

 
8.1. Порядок подання внутрішньої звітності про виконання бюджетів забезпечень майбутніх витрат і 

платежів визначається  Положенням про внутрішню (управлінську) та корпоративну звітність підприємства. 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Л.3 

Бюджет забезпечень соціального призначення 
на 2018 рік 

 

30.12.2018 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  

 
 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “28” грудня 2017 р. 

Одиниця виміру                                                                                                           тис. грн. 
№ 
з/п Статті витрат I 

 квартал 
II  

квартал 
III 

 квартал 
IV 

 квартал 
Всього за 

рік 
1. Забезпечення  на соціальний захист працівників 767,5 767,5 767,5 767,5 3070,0 
2. Забезпечення на навчання і підвищення кваліфікації працівників 189,1 190,0 188,5 188,4 756,0 
3. Додаткове пенсійне забезпечення працівників 723,0 722,0 722,0 723,0 2890,0 
4. Забезпечення медичного страхування працівників 171,3 172,1 169,4 172,2 685,0 
5. Забезпечення на охорону праці працівників 10,5 10,5 10,5 10,5 42,0 
6. Забезпечення на фінансування соціальних проектів 5,6 6,0 5,8 5,6 23,0 
7. Забезпечення на організацію харчування на підприємстві 9,0 8,7 9,1 9,2 36,0 
8. Інші забезпечення соціального призначення 3,0 4,0 3,7 3,3 14,0 
 Всього забезпечень соціального призначення 1879,0 1880,8 1876,5 1879,7 7516,0 
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Додаток Л.4 

Бюджет забезпечень екологічного призначення 
на 2018 рік 

Одиниця виміру                                                                                                           тис. грн. 
№ 
з/п Статті витрат I 

 квартал 
II  

квартал 
III 

 квартал 
IV 

 квартал 
Всього за 

рік 
1. Забезпечення на створення очисних об’єктів та їх обслуговування 250,0 220,0 276,0 254,0 1000,0 

2. Забезпечення  на компенсацію витрат працівникам за шкідливі 
умови праці 140,0 140,2 140,0 139,8 560,0 

3. Забезпечення на озеленення території 10,0 45,0 37,0 8,0 100,0 

4. Забезпечення на сплату штрафів за порушення екологічного 
законодавства 26,0 27,0 26,0 26,0 105,0 

5. Забезпечення на проведення інструктажу з техніки безпеки 14,0 15,0 14,0 15,0 58,0 

6. Забезпечення на створення сприятливого екологічного іміджу 
підприємства 113,0 122,0 128,0 108,0 471,0 

7. Забезпечення витрат на утилізацію відходів 28,0 27,0 28,0 27,0 110,0 
8. Забезпечення на відновлення земельних ділянок 7,5 6,8 7,2 6,5 28,0 
9. Інші забезпечення екологічного призначення 7,0 15,0 17,0 8,0 47,0 
 Всього забезпечень екологічного призначення 595,5 618,0 673,2 592,3 2479,0 

 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “28” грудня 2017 р. 

30.12.2018 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток Л.5 

 
Бюджет забезпечень комерційних (ринкових) ризиків 

на 2018 рік 
 

Одиниця виміру                                                                                            тис. грн. 
№ 
з/п Статті витрат I 

 квартал 
II  

квартал 
III 

 квартал 
IV 

 квартал 
Всього за 

рік 
1. Забезпечення під знецінення активів 192,3 190,0 188,9 193,2 764,4 

2. Забезпечення  на виконання довгострокових гарантійних 
зобов’язань 250,2 249,9 251,6 248,9 1000,6 

3. Забезпечення на виконання зобов’язань щодо обтяжливих 
контрактів 98,0 100,0 101,0 101,0 400,0 

4. Забезпечення на покриття витрат пов’язаних з транспортуванням 
товару 171,0 169,5 170,0 170,1 680,6 

5. Забезпечення на покриття витрат пов’язаних з втратою 
конкурентоздатності продукції 125,0 130,0 128,0 117,0 500,0 

6. Інші забезпечення комерційних ризиків 5,3 5,0 5,5 5,2 21,0 
 Всього забезпечень комерційних ризиків 841,8 844,4 845,0 835,4 3366,6 

 

 
 

 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “28” грудня 2017 р. 

30.12.2018 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток Л.6 
 

Бюджет забезпечень валютних ризиків 
на 2018 рік  

Одиниця виміру                                                                                 тис. грн. 
№ 
з/п Статті витрат I 

 квартал 
II  

квартал 
III 

 квартал 
IV 

 квартал 
Всього за 

рік 
1. Забезпечення на покриття витрат від курсових різниць 268,9 269,0 268,9 268,8 1075,6 

2. Забезпечення на покриття витрат від знецінення довгострокових 
активів 251,0 252,0 251,6 249,4 1004,0 

3. Забезпечення депозитного (відсоткового) ризику 158,0 158,0 157,0 157,0 630,0 
4. Забезпечення на витрати пов’язані з конвертацією валюти 250,0 250,0 250,0 250,0 1000,0 
5. Забезпечення на покриття інфляційних ризиків 263,0 262,0 263,0 262,0 1050,0 
6. Інші забезпечення валютних ризиків 190,2 190,0 190,3 190,5 761,0 
 Всього забезпечень валютних ризиків 1381,1 1381,0 1380,8 1377,7 5520,6 

 
 

 
 

 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “28” грудня2017 р. 

30.12.2018 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток Л.7 
 

 
Бюджет забезпечень інвестиційних ризиків 

на 2018 рік 
 
Одиниця виміру                                                                                  тис.  грн. 

№ 
з/п Статті витрат I 

 квартал 
II  

квартал 
III 

 квартал 
IV 

 квартал 
Всього за 

рік 
1. Забезпечення ризику капіталу 230,0 228,0 228,8 228,2 915,0 

2. Забезпечення на покриття витрат внаслідок зниження загальної 
інвестиційної активності 209,0 209,0 209,0 209,0 836,0 

3. Забезпечення на покриття витрат у зв’язку зі зниженням 
дохідності фінансових інвестицій  257,5 257,5 257,5 257,5 1030,0 

4. Забезпечення на покриття витрат пов’язаних  зі зміною облікової 
ставки НБУ 227,5 227,5 227,5 227,5 910,0 

5. Забезпечення на покриття витрат внаслідок неправильного вибору 
вкладення капіталу 94,0 94,0 93,5 93,5 375,0 

6. Інші забезпечення інвестиційних ризиків 95,0 95,0 95,0 95,0 380,0 
 Всього забезпечень інвестиційних ризиків 1113,0 1111,0 1111,3 1110,7 4446,0 

 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “28” грудня2017 р. 

30.12.2018 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток Л.8 
 

Бюджет поточних забезпечень майбутніх витрат і платежів 
на 2018 рік 

Одиниця виміру                                                                               тис.  грн. 
№ 
з/п Статті витрат I 

 квартал 
II  

квартал 
III 

 квартал 
IV 

 квартал 
Всього за 

рік 
1. Забезпечення на виплату відпусток працівників 800,0 3000,0 4000,0 750,0 8550,0 
2. Забезпечення на матеріальне заохочення працівників 910,0 925,0 890,0 975,0 3700,0 

3. Забезпечення на виконання короткострокових гарантійних 
зобов’язань 320,0 310,0 330,0 320,0 1280,0 

4 Забезпечення на реструктуризацію підприємства 625,0 620,0 622,0 623,0 2490,0 
5. Інші поточні забезпечення 300,0 300,0 300,0 300,0 1200,0 
 Всього поточних  забезпечень 2955,0 5155,0 6142,0 2968,0 17220,0 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “28” грудня2017 р. 

30.12.2018 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  



257 
 

 

Додаток Л.9 

Звіт про виконання бюджету забезпечень соціального призначення 
за грудень 2018 р. 

Одиниця виміру                                                                        тис.  грн. 

№ 
з/п Статті витрат 

Бюджетний  
показник 

Фактичний  
показник Відхилення Код 

відхилення за місяць за рік за місяць за рік за місяць за рік 
1. Забезпечення  на соціальний захист працівників 255,8 3070,0 256,3 3075,0 0,4 5,0 2/2/3/1/2 
2. Забезпечення на навчання і підвищення кваліфікації працівників 63,0 756,0 63,0 756,0 – –   – 
3. Додаткове пенсійне забезпечення працівників 240,8 2890,0 241,5 2898,0 0,7 8,0 2/2/3 /1/3 
4. Забезпечення медичного страхування працівників 57,1 685,0 57,1 685,0 – –   – 
5. Забезпечення на охорону праці працівників 3,5 42,0 3,8 45,0 0,3 3,0  2/1/3/1/2 
6. Забезпечення на фінансування соціальних проектів 1,9 23,0 1,9 23,0 –  – –  
7. Забезпечення на організацію харчування на підприємстві 3,0 36,0 3,3 40,0 0,3 4,0  2/2/4/2/1 
8. Інші забезпечення соціального призначення 1,2 14,0 1,0 12,0 0,2  –2,0 1/3/2/1/1 
 Всього забезпечень соціального призначення 626,3 7516,0 627,9 7534,0 1,9 18,0  – 

Коди відхилень фактичних показників від планових показників 
 
 
 
 
 
 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “28” грудня2017 р. 

Рівень кодифікації Код Найменування коду 

1 рівень 1 – х Код виду забезпечень майбутніх витрат і платежів за способом відображення у фінансовій звітності 
2 – х Код функціонального призначення забезпечень майбутніх витрат і платежів 

2 рівень 1 Позитивне відхилення 
2 Негативне відхилення 

3 рівень 1 Відхилення за рахунок прогнозування (бюджетування) діяльності 
2 Відхилення за рахунок діяльності 

4 рівень 

1 Внаслідок того, що господарська операція не відбулась 
2 В результаті економії ресурсів 
3 В результаті  нецільового використання забнзпечень 
4 В результаті зловживань та невідповідних дій працівників 
5 Інші (вказати) 

5 рівень 1 – х Код відповідальної особи (керівника центру відповідальності) 

10.02.2019 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток Л.10 

Звіт про виконання бюджету забезпечень екологічного призначення 
за грудень 2018 р. 

Одиниця виміру                                                                                           тис.  грн. 
№ 
з/п Статті витрат 

Бюджетний  
показник 

Фактичний  
показник Відхилення Код відхилення 

за місяць за рік за місяць за рік за місяць за рік 
1. Забезпечення на створення очисних об’єктів та їх обслуговування 83,3 1000,0 100,0 1200,0 16,7 200,0 2/2/3/1/2 
2. Забезпечення  на компенсацію витрат працівникам за шкідливі умови праці 46,7 560,0 46,7 560,0 – – – 

3. Забезпечення на озеленення території 8,3 100,0 9,8 118,0 1,5 18,0 2/1/5/2/4 

4. Забезпечення на сплату штрафів за порушення екологічного законодавства 8,8 105,0 0,0 0,0 –8,8 –105,0 1/1/1/2/3 

5. Забезпечення на проведення інструктажу з техніки безпеки 4,8 58,0 4,8 58,0 – – – 

6. Забезпечення на створення сприятливого екологічного іміджу підприємства 39,3 471,0 39,8 478,0 – – – 

7. Забезпечення витрат на утилізацію відходів 9,2 110,0 11,2 134,0 2,0 24,0 2/1/3/2/1 

8. Забезпечення на відновлення земельних ділянок 2,3 28,0 2,3 28,0 – – – 

9. Інші забезпечення екологічного призначення 3,9 47,0 4,2 50,0 0,3 3,0 2/2/3/2/4 

 Всього забезпечень екологічного призначення 206,6 2479,0 218,8 2626,0 12,3 147,0 – 

Коди відхилень фактичних показників від планових показників 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Корпорація „КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “10” січня 2019 р. 

Рівень кодифікації Код Найменування коду 

1 рівень 1 – х Код виду забезпечень майбутніх витрат і платежів за способом відображення у фінансовій звітності 
2 – х Код функціонального призначення забезпечень майбутніх витрат і платежів 

2 рівень 1 Позитивне відхилення 
2 Негативне відхилення 

3 рівень 1 Відхилення за рахунок прогнозування (бюджетування) діяльності 
2 Відхилення за рахунок діяльності 

4 рівень 

1 Внаслідок того, що господарська операція не відбулась 
2 В результаті економії ресурсів 
3 В результаті нецільового використання забезпечень 
4 В результаті зловживань та невідповідних дій працівників 
5 Інші (вказати) 

5 рівень 1 – х Код відповідальної особи (керівника центру відповідальності) 

10.02.2019 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток Л.11 

Звіт про виконання бюджету забезпечень комерційних (ринкових) ризиків 
за грудень 2018 р. 

Одиниця виміру                                                                                       тис.  грн. 

№ 
з/п Статті витрат 

Бюджетний  
показник 

Фактичний  
показник Відхилення Код 

відхилення 
за місяць за рік за місяць за рік за 

місяць за рік 

1. Забезпечення під знецінення активів 63,7 764,4 61,7 740,0 –2,0 –24,4 1/2/2/3/4 
2. Забезпечення  на виконання довгострокових гарантійних зобов’язань 83,4 1000,6 83,4 1000,6 – – – 

3. Забезпечення на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 33,3 400,0 33,3 400,0 – – – 

4. Забезпечення на покриття витрат пов’язаних з транспортуванням товару 56,7 680,6 58,3 700,0 1,6 19,4 2/2/4/2/1 

5. Забезпечення на покриття витрат пов’язаних з втратою 
конкурентоздатності продукції 41,7 500,0 35,1 421,0 –6,6 –79,0 1/1/1/3/2 

6. Інші забезпечення комерційних ризиків 1,8 21,0 1,8 21,0 – – – 

 Всього забезпечень комерційних ризиків 280,6 3366,6 273,6 3282,6 –7,0 –84,0 – 

Коди відхилень фактичних показників від планових показників 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “10” січня 2019 р. 

Рівень кодифікації Код Найменування коду 

1 рівень 1 – х Код виду забезпечень майбутніх витрат і платежів за способом відображення у фінансовій звітності 
2 – х Код функціонального призначення забезпечень майбутніх витрат і платежів 

2 рівень 1 Позитивне відхилення 
2 Негативне відхилення 

3 рівень 1 Відхилення за рахунок прогнозування (бюджетування) діяльності 
2 Відхилення за рахунок діяльності 

4 рівень 

1 Внаслідок того, що господарська операція не відбулась 
2 В результаті економії ресурсів 
3 В результаті нецільового використання забзпечень 
4 В результаті зловживань та невідповідних дій працівників 
5 Інші (вказати) 

5 рівень 1 – х Код відповідальної особи (керівника центру відповідальності) 

10.02.2019 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток Л.12 

Звіт про виконання бюджету забезпечень валютних ризиків 
за грудень 2018 р. 

Одиниця виміру                                                                                                тис.  грн. 

№ 
з/п 

Статті витрат 
Бюджетний  

показник 
Фактичний  
показник Відхилення Код 

відхилення 
за місяць за рік за місяць за рік за місяць за рік 

1. Забезпечення на покриття витрат від курсових різниць 89,6 1075,6 91,7 1100,0 2,0 24,4 2/2/5/1/3 

2. Забезпечення на покриття витрат від знецінення довгострокових 
активів 83,7 1004,0 83,7 1004,0 – – – 

3. Забезпечення депозитного (відсоткового) ризику 52,5 630,0 54,2 650,0 1,7 20,0 2/1/1/2/4 

4. Забезпечення на витрати пов’язані з конвертацією валюти 83,3 1000,0 85,0 1020,0 1,7 20,0 2/2/5/1/3 

5. Забезпечення на покриття інфляційних ризиків 87,5 1050,0 100,0 1200,0 12,5 150,0 2/2/3/2/1 

6. Інші забезпечення валютних ризиків 63,4 761,0 63,4 761,0 – – – 

 Всього забезпечень валютних ризиків 460,1 5520,6 477,9 5735,0 17,9 214,4 – 

Коди відхилень фактичних показників від планових показників 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “10” січня 2019 р. 

Рівень кодифікації Код Найменування коду 

1 рівень 1 – х Код виду забезпечень майбутніх витрат і платежів за способом відображення у фінансовій звітності 
2 – х Код функціонального призначення забезпечень майбутніх витрат і платежів 

2 рівень 1 Позитивне відхилення 
2 Негативне відхилення 

3 рівень 1 Відхилення за рахунок прогнозування (бюджетування) діяльності 
2 Відхилення за рахунок діяльності 

4 рівень 

1 Внаслідок того, що господарська операція не відбулась 
2 В результаті економії ресурсів 
3 В результаті  нецільового використання забезпечень 
4 В результаті зловживань та невідповідних дій працівників 
5 Інші (вказати) 

5 рівень 1 – х Код відповідальної особи (керівника центру відповідальності) 

10.02.2019 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток Л.13 
 

Звіт про виконання бюджету забезпечень інвестиційних ризиків 
за грудень 2018 р. 

Одиниця виміру                                                                                                      тис.  грн. 

№ 
з/п Статті витрат 

Бюджетний  
показник 

Фактичний  
показник Відхилення Код 

відхилення 
за місяць за рік за місяць за рік за місяць за рік 

1. Забезпечення ризику капіталу 76,3 915,0 76,3 915,0 – – – 
2. Забезпечення на покриття витрат внаслідок зниження 

загальної інвестиційної активності 69,7 836,0 68,3 820,0 –1,3 –16,0 1/2/1/2/4 

3. Забезпечення на покриття витрат у зв’язку зі зниженням 
дохідності фінансових інвестицій  85,8 1030,0 85,8 1030,0 – – – 

4. Забезпечення на покриття витрат пов’язаних  зі зміною 
облікової ставки НБУ 75,8 910,0 76,7 920,0 0,8 10,0 2/2/5/1/6 

5. Забезпечення на покриття витрат внаслідок неправильного 
вибору вкладення капіталу 31,3 375,0 31,3 375,0 – – – 

6. Інші забезпечення інвестиційних ризиків 31,7 380,0 31,7 380,0 – – – 

 Всього забезпечень інвестиційних ризиків 370,5 4446,0 370,0 4440,0 –0,5 –6,0 – 

Коди відхилень фактичних показників від планових показників 
 

 
 
 
 
 
 
 

Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “10” січня 2019 р. 

Рівень кодифікації Код Найменування коду 

1 рівень 1 – х Код виду забезпечень майбутніх витрат і платежів за способом відображення у фінансовій звітності 
2 – х Код функціонального призначення забезпечень майбутніх витрат і платежів 

2 рівень 1 Позитивне відхилення 
2 Негативне відхилення 

3 рівень 1 Відхилення за рахунок прогнозування (бюджетування) діяльності 
2 Відхилення за рахунок діяльності 

4 рівень 

1 Внаслідок того, що господарська операція не відбулась 
2 В результаті економії ресурсів 
3 В результаті  нецільового використання забезпечень 
4 В результаті зловживань та невідповідних дій працівників 
5 Інші (вказати) 

5 рівень 1 – х Код відповідальної особи (керівника центру відповідальності) 

10.02.2019 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток Л.14 

Звіт про виконання бюджету поточних забезпечень майбутніх витрат і платежів 
за грудень 2018 р. 

Одиниця виміру                                                               тис.  грн. 

№ 
з/п Статті витрат 

Бюджетний  
показник 

Фактичний  
показник Відхилення Код 

відхилення 
за місяць за рік за місяць за рік за місяць за рік 

1. Забезпечення на виплату відпусток працівників 712,5 8550,0 713,3 8560,0 0,8 10,0 2/1/3/2/4 
2. Забезпечення на матеріальне заохочення працівників 308,3 3700,0 308,3 3700,0 – – – 

3. Забезпечення на виконання короткострокових 
гарантійних зобов’язань 106,7 1280,0 91,7 1100,0 –15,0 –180,0 1/1/2/2/3 

4. Забезпечення на реструктуризацію підприємства 207,5 2490,0 207,5 2490,0 – – – 

5. Інші поточні забезпечення 100,0 1200,0 112,5 1350,0 12,5 150,0 2/1/4/3/1 

 Всього поточних  забезпечень 1435,0 17220,0 1433,3 17200,0 –1,7 –20,0 – 

Коди відхилень фактичних показників від планових показників 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “10” січня 2019 р. 

Рівень кодифікації Код Найменування коду 

1 рівень 1 – х Код виду забезпечень майбутніх витрат і платежів за способом відображення у фінансовій звітності 
2 – х Код функціонального призначення забезпечень майбутніх витрат і платежів 

2 рівень 1 Позитивне відхилення 
2 Негативне відхилення 

3 рівень 1 Відхилення за рахунок прогнозування (бюджетування) діяльності 
2 Відхилення за рахунок діяльності 

4 рівень 

1 Внаслідок того, що господарська операція не відбулась 
2 В результаті економії ресурсів 
3 В результаті нецільового використання забезпечень 
4 В результаті зловживань та невідповідних дій працівників 
5 Інші (вказати) 

5 рівень 1 – х Код відповідальної особи (керівника центру відповідальності) 

10.02.2019 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток Н 
 

Додаток Н.1 
 

Таблиця Н.1 
Трактування поняття “управлінська звітність” у наукових працях вчених* 

 
Автор Визначення 

О. М. Бабкіна Внутрішня звітність – система взаємопов'язаних показників, що характеризують 
умови та результати діяльності компанії в цілому або окремих її підрозділів за 
звітний період 

А. Бакаєв Внутрішня звітність – це використовувана для потреб управління система збору 
інформації в грошовому і натуральному вимірі про факти господарської 
діяльності, які впливають не тільки на фінансові, а й на виробничі й технологічні 
показники організації 

Ф. Ф. Бутинець 
 

Внутрішня бухгалтерська звітність – звітність, яку складає бухгалтер–аналітик і 
подає як адміністрації підприємства, так і менеджерам всіх рівнів управління. 
Основною метою складання звітності є надання оперативної релевантної 
інформації відповідно до вимог управлінського персоналу 

І. В. Колос 
 

Управлінською звітність – звітність, яка складається менеджерами різних рівнів 
управління і містить оцінку результатів діяльності та прогнозні напрями її 
розвитку 

М. О. Любимов 

Управлінська звітність – це інтегрована система інформаційної підтримки 
процесу управління, метою якої є забезпечення інформаційних потреб 
користувачів, що полягає у формуванні показників на основі інформації, 
одержаної у різних підсистемах обліку, і підготовка звітів у формі і в терміни, що 
відповідають запитам різних груп користувачів. 

Л. В. 
Нападовська 

 

Управлінська звітність – це гнучка система форм інформації, яка складається за 
центрами затрат і центрами відповідальності. Вона повинна відображати 
умови,специфіку, особливості організації виробництва та потреб управлінського 
персоналу 

В. Ф. Палій Метою внутрішньої звітності є забезпечення управлінського персоналу всіх 
рівнів необхідною управлінською інформацією 

*Примітка. Таблиця Н.1 складена автором на підставі систематизації літературних джерел 

[18; 102; 138] 
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Додаток Н.2 
Таблиця Н.2 

Герменевтичний підхід до нефінансової звітності в економічній літературі* 
№ 
з/п Автор Визначення 

1 Олів’є Адам  Нефінансовий звіт – є необхідним інструментом ведення багатовекторного діалогу 
з суспільним середовищем, який значно сприяє його консолідації та стійкому 
розвитку. 

2 М.  Саприкина  Нефінансові звіти – це звіти компаній, які містять не тільки інформацію про 
результати економічної діяльності, але також соціальні та екологічні показники. 
Це інструмент інформування зацікавлених сторін компанії про те, як і якими 
темпами компанія реалізує закладені в стратегічних планах розвитку цілі 
економічної, соціальної та екологічної стійкості. 

3 О.  І. Гриценко  Нефінансова звітність – це інструмент соціально відповідального бізнесу, який 
надає інформацію про вплив компанії на суспільство, економіку та навколишнє 
середовище, описуючи діяльність компанії у відповідному суспільному контексті. 

4 В. Воробей,  
І. Журовська  

Соціальна звітність – це документально оформлена сукупність даних комерційної 
організації, що відображають середовище існування компанії, принципи та методи 
співпраці з групами впливу, результати діяльності компанії в економічній, 
соціальній, екологічній сфері життя суспільства. 

5 А М. 
Сингаївська  

Під соціальною (нефінансовою) звітністю розуміють визначення, оцінку, 
контроль, публікацію інформації про суттєві з точки зору стійкого розвитку та 
соціального добробуту результати і наслідки діяльності організації. Це така 
звітність, що охоплює одночасно економічні, соціальні та екологічні аспекти 
діяльності компанії/організації. 

6 А. Колот  Соціальна або нефінансова звітність – це звітність організації про економічні, 
екологічні та соціальні результати діяльності, це інституціональне відображення у 
спеціальній документації стану впровадження концепції КСВ. 

7 Т. Довга  Нефінансова звітність (звітність зі сталого розвитку) – це документально 
оформлена сукупність даних підприємства чи організації незалежно від форми 
власності, що відображає середовище існування компанії, принципи та методи 
співпраці з групами впливу, результати діяльності компанії в економічній, 
соціальній та екологічній сфері життя суспільства з метою надання стейкхолдерам 
інформації нефінансового характеру в контексті сталого розвитку та на його 
принципах. 

8 О. М. Хамідова  Соціальний звіт підприємства – це публічний інструмент інформування акціонерів, 
співробітників, партнерів і всього суспільства про те, як і якими темпами 
підприємство реалізує програми соціально– відповідального маркетингу, що 
сприяють досягненню їм своїх стратегічних цілей – економічної стійкості, 
соціального благополуччя та екологічної безпеки. 

9 В. Липчук,  
Л. Гнатишин  

Одним з інструментів посилення бренду та якості корпоративного управління, 
включаючи планування, моніторинг і оцінку діяльності підприємства, є 
нефінансовий (соціальний) звіт. Одночасно він може служити засобом підвищення 
прозорості в діяльності підприємства, поліпшення діалогу із соціальними 
партнерами. 

10 О. Лазоренко,  
Р. Колишко  

Корпоративний соціальний звіт – це публічний інструмент інформування 
акціонерів, співробітників, партнерів та всього суспільства про те, як та якими 
темпами компанія реалізує закладені у її місії або в планах стратегічного розвитку 
цілі стосовно економічної усталеності, соціального добробуту та екологічної 
стабільності. 

11 Е. Н. 
Феоктистова  

Нефінансовий звіт – це доступний, достовірний, збалансований і зв'язний опис 
основних аспектів і результатів діяльності компанії, відображення питань, що 
представляють інтерес для ключових зацікавлених сторін. 

* Примітка. Таблиця Н.2 складена автором на підставі систематизації джерел [90; 102; 103; 
105; 107; 112] 
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Додаток  Н.3 

 
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за 2019 рік 
(Витяг) 

Розділ 7. Забезпечення майбутніх витрат і платежів 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка 

Залишок на 
початок 

року 

Збільшення за звітний рік Використано 
у звітному 

році 

Перегляд 
оцінки 
 (+,–) 

Сума очікуваного 
відшкодування 
витрат іншою 
стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення 

Залишок 
на кінець 

року 
нараховано 
(створено) 

додаткові 
відрахування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення страхування життя і здоров’я працівників 110 0 767000,0 31958,3 767000,0 5500,0 1278,3 25180 
Забезпечення медичного страхування працівників 120 2300,0 172200,0 7175,0 174500,0 – 287,0 0 
Забезпечення  освіти, навчання та підвищення 
кваліфікації працівників 

130 1200,0 188000,0 7833,4 179200,0 38000,0 313,3 40479,9 
Забезпечення  охорони прав людини 140 500,0 10000,0 416,7 10500,0 8200,0 16,7 7800,0 
Забезпечення  на додаткове пенсійне страхування 150 0 723000,0 30125 724500,0 – 1205,0 0 
Забезпечення витрат на  боротьбу з хабарництвом і 
корупцією 

160 13000,0 30000,0 1250,0 30000,0 – 50,0 0 
Забезпечення на охорону і захист навколишнього 
середовища 

170 4000,0 74000,0 3083,4 78000,0 2500,0 123,3 –460,0 
Забезпечення  системи екологічного управління 180 0 96000,0 4000,0 95000,0 95600,0 160,0 92760 
Забезпечення проектування екологічних продуктів і 
процесів 

190 0 27000,0 1125,0 33500,0 5000,0 45,0 –2580 
Забезпечення на утилізацію відходів 200 0 6500,0 270,8 6500,0 2000,0 10,8 1739,963 
Забезпечення на відновлення земельних ділянок 210 8200,0 248900,0 10370,8 257100,0 1500,0 414,8 –8456,04 
Забезпечення довгострокових гарантійних зобов’язань 220 1000,0 101000,0 4208,3 101000,0 – 168,3 0 
Забезпечення на покриття витрат від обтяжливих 
контрактів 

230 100,0 170100,0 7087,5 175000,0 1500,0 283,5 –10104,0 
Забезпечення на реструктуризацію підприємства 240 8800,0 268800,0 11200,0 275000,0 – 448,0 0 

 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “10” січня 2019 р. 
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Продовження додатка Н.3 
Забезпечення на покриття витрат від знецінення 
довгострокових активів 250 400,0 249400,0 10391,6 251000,0 4000,0 415,7 –7175,9 

Забезпечення інфляційних ризиків 
 260 7000,0 157000,0 6541,663 162500,0 – 261,7 - 

Забезпечення оцінки активів за справедливою вартістю 270 0 250000,0 10416,6 255000,0 6500,0 416,7 0 
Забезпечення депозитного (відсоткового) ризику 280 2000,0 262000,0 10916,6 300000,0 – 436,7 –8499,9 
Забезпечення кредитного ризику 290 8200,0 228200,0 9508,3 236400,0 8200,0 380,3 0 
Забезпечення на покриття втрат від  регулювання 
господарських спорів 300 9000,0 209000,0 8708,338 205000,0 – 348,3 –928,0 
Забезпечення призового фонду та виплату джек–поту, не 
забезпеченого сплатою участі у лотереї 310 7500,0 257500,0 10729,2 257500,0 4900,0 429,2 0 
Забезпечення порушення фінансової рівноваги та 
платоспроможності 320 7500, 227500,0 9479,1 230000,0 6200,0 379,2 2100,04 
Забезпечення на покриття витрат надзвичайних ситуацій 
та форс–мажорних обставин 330 80700,0 4723100,0 196795,8 4804200,0 1600,0 7871,8 2100,0 
Забезпечення валютних ризиків 340 5000,0 975000,0 89062,5 162500,0 0 3562,5 187724,0 
Забезпечення ризику капіталу  350 2000,0 320000,0 40625,0 255000,0 0 1625,0 732000,0 
Забезпечення портфельного ризику 360 0 623000,0 13333,34 300000,0 0 533,3 28000,0 
Забезпечення від знецінення фінансових інвестицій 370 7000,0 0 25958,34 236400,0 0 1038,3 310200,0 
Забезпечення від зниження доходності фінансових  
інвестицій 380 0 0 11200 0 0 

448,0 254320,0 
Всього забезпечень 87700,0 7391100,0 7349700,0 105100,0 150500,0 7581600,0 22950,8 621604,0 

 

 
З рядка 3:  
– оцінені за обліковою оцінко ресурсів     (р. 110– р. 210) 
– оцінені за теперішньою вартістю       (р. 250) 
– сума неминучих витрат, пов'язаних з виконанням контракту        ( р.230) 
– сума прямих витрат, які не пов'язані з діяльністю підприємства, що триває   (р. 240) 
 
Умовні забезпечення 

– на початок ( з графи 3) 
– на кінець 

 
 
*Примітка. Розроблено автором 

10.02.2019 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
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Додаток Н.4 

Внутрішній звіт про стан та використання забезпеченьмайбутніх витрат і платежів 
За __грудень 2018 р._____  

 
Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів 

Вид забезпечення 
Залишок на 

початок, 
грн. 

Створено 
забезпечень, 

грн. 

Використано 
забезпечень, 

грн. 

Перегляд оцінки Приблизна 
величина на 
наступний 

період 
Збільшено, грн. Зменшено, 

грн. 
Забезпечення страхування життя і здоров’я 
працівників 0 255666,7 255666,7 1666,7 166,7 256666,7 

Забезпечення медичного страхування працівників 766,7 57400,0 58166,7 666,7 0 58333,3 
Забезпечення освіти, навчання та підвищення 
кваліфікації працівників 400,0 62666,7 59733,3 500,0 4333,3 60000,0 

Забезпечення витрат на охорону праці 166,7 3333,3 3500,0 0 0 3333,3 
Забезпечення на додаткове пенсійне страхування 0 241000,0 241500,0 500,0 333,3 241666,7 
Забезпечення витрат на боротьбу з хабарництвом і 
корупцією 4333,3 10000,0 10000,0 0 0 9000,0 

Забезпечення на охорону і захист навколишнього 
середовища 1333,3 24666,7 26000,0 1333,3 0 26666,7 

Забезпечення системи екологічного управління 0 32000,0 31666,7 0,0 0 31333,3 
Забезпечення витрат на утилізацію відходів 0 9000,0 11166,7 2166,7 0 11666,7 
Забезпечення на відновлення земельних ділянок 0 2166,7 2166,7 0 0 2166,7 
Забезпечення довгострокових гарантійних 
зобов’язань 2733,3 82966,7 85700,0 2733,3 0 86666,7 

Забезпечення на покриття витрат від обтяжливих 
контрактів 333,3 33666,7 33666,7 0 0 33333,3 

Забезпечення на покриття витрат пов’язаних з 
транспортуванням товару 33,3 56700,0 58333,3 1633,3 0 61666,7 

Забезпечення на покриття витрат від курсових 
різниць 2933,3 89600,0 91666,7 2066,7 0 101666,7 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “10” січня 2019 р. 
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Продовження додатка Н.4 
Забезпечення на покриття витрат від знецінення 
довгострокових активів 133,3 83133,3 83666,7 533,3 0 87000,0 

Забезпечення депозитного (відсоткового) ризику 2333,3 52333,3 54166,7 1833,3 0 56666,7 
Забезпечення на витрати пов’язані з конвертацією 
валюти 0 83333,3 85000,0 0 1333,3 85000,0 

Забезпечення на покриття інфляційних ризиків 666,7 87333,3 100000,0 12666,7 0 110000,0 
Забезпечення ризику капіталу 2733,3 76066,7 78800,0 2733,3 0 81533,3 
Забезпечення на покриття витрат внаслідок 
зниження загальної інвестиційної активності 3000, 69666,7 68333,3 0 6166,7 67000,0 

Забезпечення на покриття витрат у зв’язку зі 
зниженням дохідності фінансових інвестицій 2500,0 85833,3 85833,3 0 166,7 85833,3 

Забезпечення на покриття витрат пов’язаних  зі 
зміною облікової ставки НБУ 2500,0 75833,3 76666,7 833,3 0 77500,0 

Всього довгострокових забезпечень 26900,0 1574366,7 1601400,0 31866,7 4333,3 1634700,0 
Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів 

Забезпечення на виплату відпусток працівників 0 712500,0 700166,7 0 12333,3 712000,0 
Забезпечення на матеріальне заохочення 
працівників 1666,7 325000,0 308333,3 0 16666,7 325000,0 

Забезпечення на виконання короткострокових 
гарантійних зобов’язань 666,7 106666,7 91666,7 0 15000,0 106666,7 

Забезпечення на реструктуризацію підприємства 0 207666,7 210833,3 3166,7 0 210833,3 
Всього поточних забезпечень 2333,4 1351833,4 1311000,0 3166,7 44000,0 1354500,0 
Всього забезпечень 29233,4 2926200,1 2912400,0 35033,4 48333,3 2989200,0 
 
 

*Примітка. Розроблено автором 

10.02.2019 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
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Додаток Н.5 

Корпоративний внутрішній  звіт про забезпечення ризиків діяльності підприємства 
за  4 квартал 2018 р. 

Одиниця виміру                                                                                                                                                                                                                 грн. 
I. Ризики діяльності підприємства 

 

Найменування ризику Ознака наявності ризику Ймовірні втрати від настання ризику 

Ризик соціального захисту працівників х 2 000 000,0 
Ризик страхування життя і здоров’я працівників х 1 100 000,0 
Ризик додаткового пенсійного страхування – – 
Ризик охорони і захисту навколишнього природного середовища – – 
Ризик втрат на утилізацію відходів х 1 700 453,0 
Ризик відновлення земельних ділянок – – 
Ризик створення очисних об’єктів та їх обслуговування х 980 000,0 
Ризик витрат від обтяжливих контрактів х 452 364,0 
Ризик необґрунтованості умов комерційних угод – – 
Ризик банкрутства постачальників товарів – – 
Ризик появи на ринку нових конкурентів х 4 567 950,0 
Ризик виконання гарантійних зобов’язань – – 
Кредитний ризик – – 
Депозитний (відсотковий)  ризик – – 
Ризик втрат від курсових різниць х 5 600 300,0 
Ризик зниження прибутку й чистого доходу на одну акцію – – 
Ризик порушення в технології операції з цінними паперами – – 
Ризик зниження дохідності фінансових інвестицій х 6400 500,0 
Ризик зниження загальної інвестиційної активності – – 

 
 
 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “10” січня 2019 р. 
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Продовження додатка Н.5 

                      ІІ. Забезпечення ризиків діяльності 

Довгострокові забезпеченнямайбутніх витрат і платежів 

Вид забезпечення 
Залишок на 

початок, 
грн. 

Створено 
забезпечень, 

грн. 

Використано 
забезпечень, 

грн. 

Перегляд оцінки Приблизна 
величина на 
наступний 

період 
Збільшено, грн. Зменшено, 

грн. 
Забезпечення страхування життя і здоров’я 
працівників 0 767000,0 767000,0 5000,0 – 770000,0 

Забезпечення медичного страхування працівників 2300,0 172200,0 174500,0 2000,0 – 175000,0 
Забезпечення освіти, навчання та підвищення 
кваліфікації працівників 1200,0 188000,0 179200,0 1500,0 – 180000,0 

Забезпечення витрат на охорону праці 500,0 10000,0 10500,0 – 500,0 10000,0 
Забезпечення на додаткове пенсійне страхування 0 723000,0 724500,0 1500,0 – 725000,0 
Забезпечення витрат на боротьбу з хабарництвом і 
корупцією 13000,0 30000,0 30000,0 – 13000,0 27000,0 

Забезпечення на охорону і захист навколишнього 
середовища 4000,0 74000,0 78000,0 4000,0 – 80000,0 

Забезпечення системи екологічного управління 0 96000,0 95000,0 – 1000,0 94000,0 
Забезпечення витрат на утилізацію відходів 0 27000,0 33500,0 6500,0 – 35000,0 
Забезпечення на відновлення земельних ділянок 0 6500,0 6500,0 – – 6500,0 
Забезпечення довгострокових гарантійних 
зобов’язань 8200,0 248900,0 257100,0 8200,0 – 260000,0 

Забезпечення на покриття витрат від обтяжливих 
контрактів 1000,0 101000,0 101000,0 – – 100000,0 

Забезпечення на покриття витрат пов’язаних з 
транспортуванням товару 100,0 170100,0 175000,0 4900,0 – 185000,0 

Забезпечення на покриття витрат від курсових 
різниць 8800,0 268800,0 275000,0 6200,0 – 305000,0 

Забезпечення на покриття витрат від знецінення 
довгострокових активів 400,0 249400,0 251000,0 1600,0 – 261000,0 

Забезпечення депозитного (відсоткового) ризику 
7000,0 157000,0 162500,0 5500,0 – 170000,0 
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Продовження додатка Н.5 
Забезпечення на витрати пов’язані з конвертацією 
валюти 0 250000,0 255000,0 – – 255000,0 

Забезпечення на покриття інфляційних ризиків 2000,0 262000,0 300000,0 38000,0 – 330000,0 
Забезпечення ризику капіталу 8200,0 228200,0 236400,0 8200,0 – 244600,0 
Забезпечення на покриття витрат внаслідок 
зниження загальної інвестиційної активності 9000,0 209000,0 205000,0 – 4000,0 201000,0 

Забезпечення на покриття витрат у зв’язку зі 
зниженням дохідності фінансових інвестицій 7500,0 257500,0 257500,0 – – 257500,0 

Забезпечення на покриття витрат пов’язаних  зі 
зміною облікової ставки НБУ 7500, 227500,0 230000,0 2500,0 – 232500,0 

Всього довгострокових забезпечень 80700,0 4723100,0 4804200,0 95600,0 18500,0 4904100,0 
 

Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів 
Забезпечення на виплату відпусток працівників 0 750000,0 713000,0 – 37000,0 750000,0 
Забезпечення на матеріальне заохочення 
працівників 5000,0 975000,0 925000,0 – 50000,0 975000,0 

Забезпечення на виконання короткострокових 
гарантійних зобов’язань 2000,0 320000,0 275000,0 – 45000,0 320000,0 

Забезпечення на реструктуризацію підприємства 0 623000,0 632500,0 9500,0 – 632500,0 
Всього поточних забезпечень 7000,0 2668000,0 2545500,0 9500,0 132000,0 2677500,0 
Всього забезпечень 87700,0 7391100,0 7349700,0 105100,0 150500,0 7581600,0 
 

 
*Примітка. Розроблено автором 
 
 
 
 
 

 

10.02.2019 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
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Додаток П 

 
ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ* 

за 2018 рік 
(Витяг) 

 
РОЗДІЛ “РИЗИКИ ДІЯЛЬНОСТІ” 

 
SWOT–аналіз підприємства 

 
№ Показник Перелік 

1 

Сильні сторони Якість 
Безпека 
Великий досвід роботи на ринку 
Індивідуальний характер виробництва, що дозволяє 
виготовляти унікальну продукцію, яка має попит на ринку 
Висока інноваційнаактивність 

2 
Слабкі сторони Недостатність державних програм і заходів для розвитку  

Експорт переважно в країни СНД 
Зростання цін на продукцію 

3 
Загрози Зростання світової фінансової кризи 

Нестабільність курсів світових валют 
Зростання конкуренції у галузі 

4 

Можливості Стабільний попит на продукцію на ринку України 
Можливість пожвавлення внутрішнього рунку України 
Розширення експорту та освоєння ринків Європи, Азії, Африки 
та Північної Америки 

 
Додатково: Перелік укладених контратів на коротко–, середньо– та довгостроку перспективу, які 
впливатимуть на  фінансовий стан підприємства: 
 
 
№ Найменування контрагента Дата укладення 

договору 
(контракту) 

Сума 

1 
Проектно–будівельна компанія ECE Europa Bau– & 
Projektmanagement GmbH 74 млн дол. на поставку 
будівельних матеріалів 

01.07.2018р. 74 млн дол. 

2 ........................................   
3 ...........................................   

 
Додатково:  
Перелік основних кредиторів  
підприємства__хххххххххххххх______________________________________________________________ 
 
Додатково:  
перелік основних дебіторів підприємства__ххххххххххххх________________________________________ 
 

 
 
 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

“10” січня 2019 р. 
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Зовнішнє страхування ризиків підприємницької діяльності 
 
№ Найменування  

ризику 
Ознака 

зовнішнього 
страхування 

ризику 
(+,–) 

Страхова 
сума, 

тис. грн. 

Страхова компанія 

1 Покриття втрат від обтяжливих 
контрактів  

+ 237,8 СК “ГРАВЕ Україна” 

2 ...........................................    
 Всього х 237,8 х 
 
 

Забезпечення майбутніх витрат і платежів (резерви), що створюються 
 з метою внутрішнього страхування ризиків діяльності 

тис. грн. 
№ Забезпечення майбутніх 

 витрат і платежів (резерв) 
Ознака 

внутрішнього 
страхування 

ризику 
(+,–) 

Сума 

1 Забезпечення страхування життя і здоров’я працівників + 767000,0 
2 Забезпечення медичного страхування працівників + 172200,0 
3 Забезпечення освіти, навчання та підвищення кваліфікації 

працівників 
– 188000,0 

4 Забезпечення витрат на охорону праці + 10000,0 
5 Забезпечення на додаткове пенсійне страхування – 723000,0 
6 Забезпечення витрат на боротьбу з хабарництвом і корупцією – 30000,0 
7 Забезпечення на охорону і захист навколишнього середовища – 74000,0 
8 Забезпечення системи екологічного управління – 96000,0 
9 Забезпечення витрат на утилізацію відходів – 27000,0 
10 Забезпечення на відновлення земельних ділянок – 6500,0 
11 Забезпечення довгострокових гарантійних зобов’язань х 248900,0 
12 Забезпечення на покриття витрат від обтяжливих контрактів + 101000,0 
13 Забезпечення на покриття витрат пов’язаних з 

транспортуванням товару 
+ 170100,0 

14 Забезпечення на покриття витрат від курсових різниць – 268800,0 
15 Забезпечення на покриття витрат від знецінення 

довгострокових активів 
+ 249400,0 

16 Забезпечення депозитного (відсоткового) ризику – 157000,0 
17 Забезпечення на витрати пов’язані з конвертацією валюти – 250000,0 
18 Забезпечення на покриття інфляційних ризиків – 262000,0 
19 Забезпечення ризику капіталу – 228200,0 
20 Забезпечення на покриття витрат внаслідок зниження загальної 

інвестиційної активності 
– 209000,0 

21 Забезпечення на покриття витрат у зв’язку зі зниженням 
дохідності фінансових інвестицій 

– 257500,0 

22 Забезпечення на покриття витрат пов’язаних  зі зміною 
облікової ставки НБУ 

+ 227500,0 

23 Забезпечення на виплату відпусток працівників + 4723100,0 
24 Забезпечення на матеріальне заохочення працівників – 925000,0 
25 Забезпечення на виконання короткострокових гарантійних 

зобов’язань 
+ 275000,0 

26 Забезпечення на реструктуризацію підприємства – 632500,0 
 Всього забезпечень – 2545500,0 
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ДОДАТКИ 
А. 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан підприємства) (ф.№1) 
А. 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (ф.№2) 
А. 3. Звіт про рух грошових коштів (прямим або непрямим методом)(ф.№3) 
А. 4. Звіт про власний капітал (ф.№4) 
А. 5. Примітки до річної фінансової звітності (ф.№5) 
А. 6. Інформація за сегментами (ф.№6) 
Б. Аудиторський висновок 
В. Схема системи корпоративного управління  
Д.  Звіт із соціального аудиту 
Е. Звіт з екологічного аудиту 
 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток Р 

Положення про внутрішню (управлінську) та корпоративну звітність* 
(у частині забезпечень майбутніх витрат і платежів) 

 
1. Загальні положення 

1.1. Положення про центри відповідальності (далі Положення) є основним документом, що описує 
організаційні основи та засади функціонування центрів відповідальності на підприємстві «Карпатбуд» (далі 
Підприємство) в системі бюджетного управління Підприємством. 

Дійсне Положення розробляється фінансово–аналітичним відділом Підприємства та погоджується 
директором підприємства. 

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні”, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 “Зобовязання”, Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”, а також з урахуванням міжнародної практики 
з питань організації управлінського обліку та формування внутрішньої і корпоративної звітностізвітності.  

1.3. Основні поняття та категорії: 
Бюджетування – процес узгодженого планування (прогнозування) і управління діяльністю підприємства за 

допомогою бюджетів і економічних показників. 
 Внутрішня звітність – це бухгалтерська звітність, що містить облікову інформацію про діяльність 

підприємства та надається внутрішнім користувачам у процесі управління підприємством. 
Внутрішня управлінська звітність –  система взаємопов’язаних показників, що визначають фінансові та 

інші (виробничі, технологічні тощо) результати діяльності підприємства, що ґрунтуються на відображенні 
поточних і передбачуваних явищ (подій) господарської діяльності загалом і у розрізі сегментів управлінського 
поділу (види діяльності; види продуктів виробництва; підприємства, що входять до його складу; центри 
відповідальності, для потреб управління тощо) 

забезпечення – це зобов'язання із невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. 
довгострокові забезпечення – забезпечення, які повинні бути погашені (використані) протягом більше як 

дванадцять місяців, або протягом періоду більшого, ніж один операційний цикл підприємства з дати балансу, якщо 
такий цикл становить більше як дванадцять місяців. 

поточні забезпечення – забезпечення, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або 
повинні бути погашені (використані) протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. 

Корпоративна управлінська звітність – система взаємопов’язаних показників, що визначають фінансові та 
інші (виробничі, технологічні тощо) результати діяльності корпоративного об’єднання в грошовому та 
натуральному вимірах, що ґрунтуються на відображенні поточних і передбачуваних явищ (подій) господарської 
діяльності корпоративного об’єднання загалом і в розрізі сегментів управлінського поділу (види діяльності; види 
продуктів виробництва; підприємства, що входять до його складу; центри відповідальності, для потреб управління 
тощо). 

Управлінська звітність – це сукупність управлінських звітів, що використовуються для задоволення 
інформаційних потреб внутрішніх користувачів у процесі прийняття стратегічних, тактичних і оперативних 
управлінських рішень. 

 
2. Принципи та порядок формування управлінської звітності 

2.1. Управлінська звітність містить фінансові, операційні та інші нефінансові показники діяльності 
підприємства за різними об’єктами управління. Формування управлінської звітності ґрунтується на даних 
управлінського обліку.      

 Управлінська звітність повинна надавати змогу порівнювати фактичні дані із запланованими, перевіряти 
фактично досягнуті результати на відповідність встановленій меті та цілям діяльності підприємства, вчасно 
виявляти значні відхилення, бути достатньою для проведення регулярного моніторингу основних показників 
діяльності.  

2.2. Основними принципами підготовки внутрішньої (управлінської) звітності на думку більшості 
вітчизняних науковців є: 

– цільове спрямування звіту на вирішення конкретних завдань; 
–адресність звіту, призначеного для конкретної особи (групи осіб, рівнів управління); 
– оптимальність (звіт не повинен містити зайву інформацію, яка заважає сприймати основну); 
– зрозумілість (інформація має бути представлена в зрозумілій та простій для сприйняття формі: табличній 

чи графічній). 
2.3.  Управлінська звітність відображає: 

     Корпорація „КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                 Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “10” січня 2019 р. 



276 
 

 

а) фактичний фінансовий результат (доходи, витрати, прибуток), фінансовий стан (активи, зобов’язання, 
власний капітал) і показники ефективності за об’єктами управління; 

б) результати управління активами і пасивами (у тому числі ліквідністю); 
в) планові та бюджетні показники за об’єктами управління, а  також відхилення фактичних результатів 

діяльності від плану, бюджету, внутрішніх лімітів, аналіз причин значних відхилень і надання оновлених прогнозів 
очікуваних результатів; 

г) результати моніторингу стратегічних основних показників діяльності за об’єктами управління; 
д) інші показники та результати діяльності, що пов’язані з продажем продуктів і послуг за відповідними 

об’єктами управління на відповідному ринку, зміни переліку видів продуктів, що створюються підприємством, та 
динаміку обсягів їх продажу, аналіз клієнтської бази; результати розвитку каналів збуту тощо; 

е) результати та ефективність управління матеріальними і трудовими ресурсами підприємства та їх аналіз; 
ж) інші показники.  
2.4. Керівництво відповідних служб повинно отримувати інформацію  щодо результатів виду діяльності, 

центрів відповідальності, продуктів (груп продуктів) і клієнтів (груп клієнтів), за які вони відповідають. 
Директору підприємства періодично (щомісячно або за інший період часу) доцільно отримувати 

узагальнену управлінську звітність. Інформація, що надаватиметься директору, повинна розкривати всі основні 
показники та забезпечити їх доступне й однозначне трактування.  

 
3.Склад внутрішньої (управлінської) та корпоративної звітності 

(у частині забезпечень майбутніх витрат і платежів) 
3.1. Пакет управлінської звітності формується за ієрархічним принципом, тобто форми управлінської 

звітності найвищого рівня є найменш деталізованими; форми управлінської звітності нижчого рівня містять більш 
докладну інформацію стосовно відповідних об’єктів управління. Управлінська звітність про забезпечення 
майбутніх витрат і платежів включає: 

– перша група – внутрішня управлінська звітність виконання бюджетів  довгострокових забезпечень 
майбутніх витрат і платежів(звіти про виконання бюджетів довгострокових забезпечень соціального призначення, 
екологічного призначення, забезпечення комерційних, валютних, інвестиційних ризиків та інших довгострокових 
забезпечень майбутніх витрат і платежів за їх окремими видами (функціональним призначенням) (Додатки до 
Положення); 

– друга група – внутрішня управлінська забезпечень майбутніх витрат і платежів виконання бюджетів 
поточних забезпечень майбутніх витрат і платежів (Звіт про виконання бюджету поточних забезпечень майбутніх 
витрат і платежів (Додаток до положення); 

– третя група — узагальнена  внутрішня управлінська звітність (Звіт про виконання загального бюджету 
забезпечень майбутніх витрат і платежів (Додаток до положення); 

– четверта група — звітність про стан та використання забезпечень майбутніх витрат і платежів в 
управлінні ризиками підприємства (Внутрішній звіт про стан та використання забезпечень майбутніх витрат і 
платежів та Корпоративний внутрішній звіт про забезпечення ризиків діяльності (Додатки до положення); 

3.2. Підготовка додаткової інформації для прийняття стратегічних управлінських рішень. 
У підприємства може виникнути потреба підготовки та надання керівництву додаткової інформації, 

необхідної для прийняття стратегічних управлінських рішень. Така інформація може містити такі питання: 
а) можливість реалізації інвестиційних проектів (інвестування в основні засоби та нематеріальні активи, 

асоційовані та дочірні компанії, відкриття філій та інші шляхи доставки продуктів тощо); 
б) аналіз альтернативних варіантів діяльності підприємства, зокрема: розроблення нових продуктів; 

модифікація наявних продуктів; методики ціноутворення продуктів, їх оптимізацію та моніторинг; оптимізація 
процесу створення і надання продуктів; прийняття рішення щодо самостійного здійснення певних операцій). 

 
4.Терміни складання та подання внутрішньої (управлінської) та корпоративної звітності 

(у частині забезпечень майбутніх витрат і платежів) 
4.1.Ззвіти про виконання бюджетів довгострокових і поточних забезпечень майбутніх витрат і платежів, 

Внітрішній звіт про стан і використання забезпечень майбутніх витрат і платежів та Корпоративний внутрішній 
звіт про забезпечення ризиків діяльності  складаються та подаються відповідно до затвердженого у встановленому 
порядку Графіка документообороту підприємства. 

4.2. .Ззвіти про виконання бюджетів довгострокових забезпечень майбутніх витрат і платежів складаються 
щомісячно наростаючим підсумком з початку року не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним. 

4.3. .Ззвіти про виконання бюджету поточних забезпечень майбутніх витрат і платежів складаються 
щомісячно наростаючим підсумком з початку року не пізніше 5 числа місяця наступного за звітним. 

4.4. .Внутрішній звіт про стан та використання забезпечень майбутніх витрат і платежів складається 
щомісячно не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним. 

4.5. .Корпоративний внутрішній звіт про забезпечення ризиків діяльноісті складається щоквартально не 
пізніше 15 числа місяця наступного за звітним кварталом. 

 
*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток С 
 

Додаток С.1 
Таблиця С.1 

Дефініції терміна “внутрішній контроль” у наукових працях вчених* 
 

Автор Визначення терміна 

А. Г. Загородній,  
Г. Л. Вознюк,  
Г. О. Партин  

Внутрішній контроль – здійснюваний підприємством процес перевірки 
виконання всіх управлінських рішень у сфері фінансової діяльності з 
метою організації фінансової стратегії та запобігання кризовим 
ситуаціям, які можуть призвести до банкрутства цього підприємства. 

Є. В. Калюга  Внутрішній контроль – це система спостереження за ефективністю, 
доцільністю та законністю здійснюваних операцій з метою збереження 
грошових потоків та матеріальних цінностей, а також це складова 
ринкового механізму та одна з основних функцій управління 
підприємством 

Т. В.   Ковтун  Внутрішній контроль – процес, що спрямований на досягнення 
довгострокових цілей компанії, які є наслідком дії керівництва з 
планування, організації, моніторингу діяльності суб’єкта 
господарювання у цілому та її окремих підрозділів 

Т. О. Каменська Внутрішній контроль – це процес, що повинен реалізовуватися 
постійно повноважними органами управління (починаючи з наглядової 
ради, менеджерів усіх рівнів) і співробітників підприємства із 
застосуванням певних процедур і методів контролю на базі доступної 
інформації 

М.М. Коцупатрий Внутрішній контроль – внутрішньогосподарський контроль як 
контроль з боку господарства за діяльністю своїх підрозділів. При 
цьому перевіряється вся господарська діяльність або її окремі сторони 

В. Ф. Максімова Внутрішньогосподарський контроль – це упорядкована, 
комунікативна, відкрита кібернетична, інформаційна система зі 
стохастичним характером зв’язку елементів, якій притаманні процеси 
обміну інформацією з довкіллям. 

В. М. Мурашко  Внутрішньогосподарський контроль – систему попереднього, 
поточного і подальшого контролю (крім ревізії фінансово–
господарської діяльності), що створює окрему його галузь, тобто 
внутрішньогосподарський або внутрішній контроль. Внутрішній 
контроль є системою постійного спостереження за ефективністю 
діяльності підприємств, збереженням і ефективністю використання 
цінностей і коштів, доцільністю і вірогідністю операцій та процесів 

С. М. Петренко Внутрішній контроль – комплекс контрольних дій, організованих 
власником і керівництвом підприємства і спрямованих на досягнення 
мети підприємства з позиції оцінки управлінської діяльності щодо 
різних рівнів управління в частині ідентифікації і зниження ризиків 
ведення бізнесу 

Б.Ф. Усач Внутрішньогосподарський контроль – контроль, що здійснюється 
власниками, бухгалтерськими, фінансовими та іншими 
функціональними службами підприємств 

*Примітка. Таблиця  С.1 складена автором на підставі систематизації літературних джерел 

[80; 91; 99; 181] 
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Додаток С.2 
Таблиця С.2 

 
Світові сучасні концепції внутрішнього контролю* 

№ 
з/п Концепція контролю Коротка характеристика 

Цільова група, 
на яку 

зорієнтовані 
1 2 3 4 

 
 
 

1 

СОВІТ 
Control Objectives for 

Information and Related 
Technology 

“Цілі контролю при 
використанні 

інформаційних 
технологій” 

 

Систематизовані міжнародні та національні 
стандарти в сфері управління ІТ, аудиту та ІТ–
безпеки (включають міжнародні технічні стандарти, 
стандарти управління якістю, стандарти 
аудиторської діяльності, а також практичні вимоги 
та досвід). Завдання CobiТ полягає у ліквідації 
розриву між керівництвом компанії щодо їх 
бачення бізнес–цілей та ІТ–департаментом, що 
здійснює підтримку інформаційної інфраструктури, 
яка повинна сприяти досягненню цих цілей.  
В частині контролю дана концепція визначає 
послідовність дій та критерій оцінки внутрішнього 
контролю інформаційної системи для управління. 
Аудиторам в сфері ІТ допомагає сформувати власне 
бачення щодо ефективності внутрішнього  
контролю 

Керівництво, 
користувачі та 

аудитори 
інформаційних 

систем. 

2 

SAC 
Systems Auditability and 

Control 
“Контроль і аудит 

систем” 

Концепція полягає у підтримці внутрішніми 
аудиторами питання контролю та аудиту в умовах 
інформаційних систем, висвітлює детальний 
механізм вивчення впливу різних компонентів 
інформаційних технологій на систему внутрішнього 
контролю. Також наводиться визначення системи 
внутрішнього контролю і описується його склад, 
кваліфікація засобів контролю, його цілі і ризики 

Внутрішні 
аудитори. 

3 

COSO 
The Committee of 

Sponsoring Organizations 
of the Treadway 

Commission 
“Внутрішній контроль: 
інтегрований підхід” 

Концепція містить основні принципи організації 
системи внутрішнього контролю в компанії, які є 
базовими та першочерговими для її створення та 
вдосконалення, а також здійснення оцінки даної 
системи. Визначає основні положення побудови 
системи внутрішнього контролю, орієнтованого на 
відстеження економічних ризиків 

Менеджери та 
рада 

директорів. 

4 

SAS 55/ SAS 78 
Стандарти аудиту 

“Вказівки про розгляд 
структури внутрішнього 

контролю при аудиті 
фінансової звітності” 

Визначають внутрішній контроль, описують його 
компоненти та пропонують рекомендації щодо 
оцінки впливу засобів контролю при плануванні та 
проведенні аудиту фінансової звітності 

Зовнішні 
аудитори 

5 SOX 
Закон Sarbanes–Oxley 

Згідно даної концепції керівництву компаній 
поставлено обов’язкову вимогу підтверджувати 
правильність фінансової звітності особисто, тим 
самим підтверджувати свою відповідальність за 
ефективність системи внутрішнього контролю і, в 
першу чергу, при підготовці фінансової звітності. 
Крім цього, для дотримання норм Закону необхідно 
отримати висновок зовнішнього аудитора про 
ефективність системи внутрішнього контролю 
компанії 

Керівництво, 
користувачі, 

аудитори 
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Продовження табл. С.2 

6 

ISA 315 
“Розуміння бізнесу 
підприємства, його 

середовища та оцінка 
ризику суттєвого 

викривлення”/ 
 ISA 330 “Аудиторські 

процедури з оцінки 
ризиків” 

Внесено суттєві зміни у зв’язку з переглядом 
концепції корпоративного внутрішнього контролю. 
У стандартах нової концепції приділено увагу 
виявленню аудиторських ризиків на основі аналізу 
внутрішнього контролю організації, звітність яких 
розглядає аудитор. Стандарти передбачають оцінку 
аудитором ризиків суттєвого викривлення звітності, 
за ними визначають подальші процедури, 
засновуючи їх на аналізі надійності системи 
внутрішнього контролю організації з точки зору 
ризиків можливого викривлення фінансової 
звітності з причини шахрайства або помилки. 

Аудитори 

7 INTOSAI 

Концептуальна модель внутрішнього контролю; 
Рекомендації зі стандартів внутрішнього контролю 
в державному секторі; Етичний кодекс INTOSAI 
для аудиторів в державному секторі 

Аудитори 

*Примітка. Таблиця  С.2 складена автором на підставі систематизації літературних джерел 

[80; 91; 99; 181] 
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Додаток С.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. С.3. Етапи здійснення внутрішнього контролю забезпечень  
майбутніх витрат і платежів  

(сформовано автором) 
 
 

Етапи проведення контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів підприємства 

Вивчаються та аналізуються нормативно-правові акти, установчі документи, накази та 
інші документи суб’єкта господарювання, які відображають створення та використання 

забезпечень майбутніх витрат і платежів 

Вивчається фінансова звітність та статистична звітність суб’єкта господарювання 

Вивчаються розпорядчі документи органу управління підприємства 

Досліджуються матеріали попередніх контрольних заходів 

Уточнюється інформація, зібрана на першому етапі, яка конкретизується та 
аналізуються 

Готується план щодо можливого проведення контролю забезпечень майбутніх витрат і 
платежів, який затверджується керівником підприємства 

Розробляються робочі документи контролера 

Аналізуються дані фінансових, бухгалтерських документів, фінансової звітності, 
договорів та інших документів суб’єкта господарювання, що пов’язанні з створенням та 

використанням забезпечень майбутніх витрат і платежів 

Підводяться висновки, щодо проведеного контролю 

Отримана інформація про стан забезпечень майбутніх витрат і платежів передається 
керівнику 

Відповідно до розпоряджень керівника приймаються рішення щодо усунення 
виявлених порушень 

1 етап 
організаційний 

2 етап 
підготовчий 

3 етап 
перевірка 

4 етап 
узагальнення 
результатів 



281 
 

 

Додаток С.4 

Відомість  внутрішнього контролю забезпечень соціального призначення 
за грудень 2018 р. 

Одиниця виміру                                                                                    тис.  грн. 

№ 
з\п 

 
Статті витрат 

 

Бюджетний 
показник 

Фактичний 
показник 

Відхилення 

Код 
відхилення 

Характер 
впливу на 
фінансові 

результати 

Й
мо

ві
рн

іс
ть
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кн

ен
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зи
кі

в 
П

ер
ег

ля
д 
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бе
зп
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ен

ь 

ін
ш

е 

1. Забезпечення  на соціальний захист працівників 255,8 256,3 - 0,4 - - 2/2/3/1/2 несуттєвий 

2. Забезпечення на навчання і підвищення кваліфікації 
працівників 63 63 

- - - – 
 – 

– 

3. Додаткове пенсійне забезпечення працівників 240,8 241,5 - - - 0,7 2/2/3 /1/3 несуттєвий 
4. Забезпечення медичного страхування працівників 57,1 57,1 - - - –  – – 
5. Забезпечення на охорону праці працівників 3,5 3,8 - - 0,3 -  2/1/3/1/2 несуттєвий 
6. Забезпечення на фінансування соціальних проектів 1,9 1,9 - - - – –  – 
7. Забезпечення на організацію харчування на підприємстві 3 3,3 0,3 - - -  2/2/4/2/1 несуттєвий 
8. Інші забезпечення соціального призначення 1,2 1 - - - 0,2 1/3/2/1/1 несуттєвий 
 Всього забезпечень соціального призначення 626,3 627,9 0,3 0,4 0,3 0,9  – –– 

 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “10” січня 2019 р. 

30.12.2018 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток С.5 

Відомість  внутрішнього контролю забезпечень екологічного призначення 
за грудень 2018 р 

 

 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “10” січня 2019 р. 

Одиниця виміру                                                                                    тис.  грн. 

№ з\п 
 

Статті витрат 
 

Бюджетний 
показник 

Фактичний 
показник 

Відхилення 

Код 
відхилення 

Характер 
впливу на 
фінансові 

результати 

Й
мо

ві
рн

іс
ть
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ь 

ін
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1. Забезпечення на створення очисних об’єктів та їх 
обслуговування 83,3 100,0 - - 16,7 - 2/2/3/1/2 суттєвий 

2. Забезпечення  на компенсацію витрат працівникам за 
шкідливі умови праці 46,7 46,7 - - – - – – 

3. Забезпечення на озеленення території 8,3 9,8 1,5 - - - 2/1/5/2/4 несуттєвий 

4. Забезпечення на сплату штрафів за порушення екологічного 
законодавства 8,8 0,0 - - –8,8 - 1/1/1/2/3 суттєвий 

5. Забезпечення на проведення інструктажу з техніки безпеки 4,8 4,8 - - – - – – 

6. Забезпечення на створення сприятливого екологічного іміджу 
підприємства 39,3 39,8 - - – - – – 

7. Забезпечення витрат на утилізацію відходів 9,2 11,2 - 2,0 - - 2/1/3/2/1 несуттєвий 
8. Забезпечення на відновлення земельних ділянок 2,3 2,3 -  – - – – 
9. Інші забезпечення екологічного призначення 3,9 4,2 -   0,3 2/2/3/2/4 несуттєвий 
 Всього забезпечень екологічного призначення 206,6 218,8 1,5 2,0 7,9 0,3 – – 

30.12.2018 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток С.6 

Відомість  внутрішнього контролю забезпечень комерційних (ринкових) ризиків 
за грудень 2018 р. 

Одиниця виміру                                                                                    тис.  грн. 

№ 
з\п 

 
Статті витрат 

 

Бюджетний 
показник 

Фактичний 
показник 

 
Відхилення 

Код 
відхилення 

Характер 
впливу на 
фінансові 

результати 

Й
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1. Забезпечення під знецінення активів 63,7 61,7 - –2,0 - - 1/2/2/3/4 несуттєвий 

2. Забезпечення  на виконання довгострокових 
гарантійних зобов’язань 83,4 83,4 - - – - – – 

3. Забезпечення на виконання зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів 33,3 33,3 - - – - – – 

4. Забезпечення на покриття витрат пов’язаних з 
транспортуванням товару 56,7 58,3 1,6 - - - 2/2/4/2/1 несуттєвий 

5. Забезпечення на покриття витрат пов’язаних з 
втратою конкурентоздатності продукції 41,7 35,1 - - –6,6 - 1/1/1/3/2 суттєвий 

6. Інші забезпечення комерційних ризиків 1,8 1,8 - - – - – – 
 Всього забезпечень комерційних ризиків 280,6 273,6 1,6 –2,0 –6,6 - – – 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “10” січня 2019 р. 

30.12.2018 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток С.7 

Відомість  внутрішнього контролю забезпечень валютних ризиків 
за грудень 2018 р. 

Одиниця виміру                                                                                тис.  грн. 

№ 
з\п 

 
Статті витрат 

 

Бюджетний 
показник 

Фактичний 
показник 

Відхилення 

Код 
відхилення 

Характер 
впливу на 
фінансові 

результати 

Й
мо
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1. Забезпечення на покриття витрат від курсових 
різниць 89,6 91,7 2,0 - - - 2/2/5/1/3 несуттєвий 

2. Забезпечення на покриття витрат від знецінення 
довгострокових активів 83,7 83,7 - - - – – – 

3. Забезпечення депозитного (відсоткового) ризику 52,5 54,2 - 1,7 - - 2/1/1/2/4 несуттєвий 

4. Забезпечення на витрати пов’язані з 
конвертацією валюти 83,3 85,0 - - 1,7 - 2/2/5/1/3 несуттєвий 

5. Забезпечення на покриття інфляційних ризиків 87,5 100,0 - 12,5 - - 2/2/3/2/1 суттєвий 

6. Інші забезпечення валютних ризиків 63,4 63,4 - - - – – – 

 Всього забезпечень валютних ризиків 460,1 477,9 2,0 14,2 1,7  – – 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “10” січня 2019 р. 

30.12.2018 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток С.8 

 
Відомість  внутрішнього контролю забезпечень інвестиційних ризиків 

за грудень 2018 р. 
Одиниця виміру                                                                                   тис.  грн. 

№ 
з\п 

 
Статті витрат 

 

Бюджетний 
показник 

Фактичний 
показник 

Відхилення 

Код 
відхилення 

Характер 
впливу на 
фінансові 

результати 
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1. Забезпечення ризику капіталу 76,3 76,3 - - – - 1/2/1/2/4 – 

2. Забезпечення на покриття витрат внаслідок зниження 
загальної інвестиційної активності 69,7 68,3 - –1,3 - - – несуттєвий 

3. Забезпечення на покриття витрат у зв’язку зі 
зниженням дохідності фінансових інвестицій  85,8 85,8 - - – - 2/2/5/1/6 – 

4. Забезпечення на покриття витрат пов’язаних  зі 
зміною облікової ставки НБУ 75,8 76,7 0,8 - - - – несуттєвий 

5. Забезпечення на покриття витрат внаслідок 
неправильного вибору вкладення капіталу 31,3 31,3 - - – - – – 

6. Інші забезпечення інвестиційних ризиків 31,7 31,7 - - – - – – 

 Всього забезпечень інвестиційних ризиків 370,5 370,0 0,8 –1,3 - - 1/2/1/2/4 – 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “10” січня 2019 р. 

30.12.2018 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток С.9 

 
Відомість  внутрішнього контролю поточних забезпечень майбутніх витрат і платежів 

 за грудень 2018 р. 
Одиниця виміру                                                                                тис.  грн. 

№ 
з\п 

 
Статті витрат 

 

Бюджетний 
показник 

Фактичний 
показник 

Відхилення 

Код 
відхилення 

Характер 
впливу на 
фінансові 

результати 
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1. Забезпечення на виплату відпусток працівників 712,5 713,3 - 0,8 - - 2/1/3/2/4 несуттєвий 

2. Забезпечення на матеріальне заохочення 
працівників 308,3 308,3 - - – - – – 

3. Забезпечення на виконання короткострокових 
гарантійних зобов’язань 106,7 91,7 - - - –

15,0 
1/1/2/2/3 суттєвий 

 Забезпечення на реструктуризацію підприємства 207,5 207,5 - - – - – – 

4. Інші поточні забезпечення 100,0 112,5 12,5 - - - 2/1/4/3/1 суттєвий 

 Всього поточних  забезпечень 1435,0 1433,3 12,5 0,8 1 –
15,0 

– – 

 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237__________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор 

_____Карвацький Ю.М____ 
    (прізвище, ім’я, по батькові) 

        “10” січня 2019 р. 

30.12.2018 р. 
Склав ________підпис_____  Петришин Ю. С. 

           (підпис)                  (ПІБ) 
(дата складання) Перевірив ________підпис ____ Городова О. М.___ 

                  (підпис)                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток Т 
 

Додаток Т.1 
Таблиця Т.1 

Види “дью ділідженс” та їх характеристика 
№ 
з/п Види Мета Завдання 

1 Стратегічний Вивчення ефективності стратегії 
підприємства, а також її системи 
управління 

– короткий аналіз галузі та ринку; 
 – конкурентна позиція підприємства на ринку; 
 – маркетингова стратегія підприємства та потенціал 
розвитку;  
– система управління маркетингом і збутом;  
– процеси прийняття та реалізації стратегічних рішень;  
– склад топ–менеджменту підприємства 

2 Фінансовий Перевірка системи фінансового 
управління на підприємстві 
шляхом аналізування 
внутрішнього контролю, 
документообігу, фінансової 
звітності підприємства та даних 
управлінського обліку з 
наданням інформації про 
ключові активи та зобов’язання 
підприємства, рентабельності 
основних видів діяльності, 
структури витрат та ін. 

– експрес–інвентаризація ключових активів; 
 – оцінка системи внутрішнього контролю;  
– аналіз існуючої системи документообігу;  
– аналіз доходів у розрізі сегментів діяльності та 
ключових контрагентів;  
– діагностика витрат за елементами і в розрізі сегментів 
діяльності;  
– аналіз ключових статей активів і зобов’язань;  
– аналіз кредитного портфелю й застав;  
– аналіз руху грошових коштів;  
– аналіз ступеня завершеності розпочатих 
інвестиційних проектів;  
– події після дати балансу 

3 Юридичний Правова експертиза документів 
підприємства, правовий аналіз 
правильності ведення 
господарської діяльності 
підприємства та його органів 
управління 

– цивільно–правовий статус бізнесу;  
– дотримання корпоративного законодавства при 
продажі акцій/ часток, а також при здійсненні 
масштабних транзакцій з майном юридичних осіб, що 
входять до складу бізнесу, що продається;  
– права на об’єкти рухомого і нерухомого майна, 
наявність обтяжень та обмежень;  
– права на об’єкти інтелектуальної власності;  
– дотримання законодавства у сфері трудових 
відносин;  
– дотримання законодавства в галузі промисловості й 
охорони навколишнього середовища;  
– законність здійснення діяльності, яка вимагає 
ліцензування та/ або сертифікації 

4 Податковий Виявлення, узагальнення й, по 
можливості, грошовий вираз 
всіх існуючих податкових 
ризиків, неврахованих і (або) 
потенційних податкових 
зобов’язань, наявних на 
підприємстві 

– діагностика системи податкового обліку на 
підприємстві;  
– оцінка ключових договорів компанії на відповідність 
їх вимогам податкового законодавства;  
– аналіз податкових аспектів у діяльності компанії з 
резидентами й нерезидентами;  
– перевірка операцій з пов’язаними особами й 
трансфертного ціноутворення;  
– аналіз відбиття в податковому обліку нетипових 
операцій;  
– аналіз потенційного донарахування податкових 
зобов’язань;  
– аналіз правильності нарахування податків і зборів з 
оплати праці;  
– аналіз правильності розрахунків інших податкових 
зобов’язань;  
– збір інформації за запитом 

* Примітка. Таблиця Т.1 складена автором на підставі систематизації джерел [7; 62; 158; 
207] 
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Додаток Т.2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. Т.2.Процес виявлення ризиків підприємстваз допомогою 

 процедури "дью ділідженс"(сформовано автором) 
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Додаток Т.3 
Таблиця Т.3 

Програма “дью–ділідженс” 
у частині контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів * 

№ Перелік аудиторських процедур Виконавець Відповіді  
“Так”, “Ні” Примітки 

1 2 3   
І. Оцінка стану обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів 

1. Чи сформована на підприємстві облікова політика, формалізована у Наказі чи Положенні про 
облікову політику? 

Контролер так 

 

2. Чи здійснюється на підприємстві ведення управлінського обліку? Контролер так 
3. Чи здійснене в бухгалтерії розподіл обов’язків відповідно до посадових інструкцій апарату 

бухгалтерії? 
Контролер так 

4. Чи затверджений на підприємстві графік документообороту? Контролер так 
5. Чи застосовуються на підприємстві внутрішні розпорядчі документи щодо методики обліку 

забезпечень майбутніх витрат і платежів? 
Контролер так 

6. Чи застосовуються на підприємстві внутрішні розпорядчі документи щодо здійснення 
внутрішнього контролю? 

Контролер так 

7. Чи розроблено на підприємстві систему збалансованих показників оцінки діяльності 
підприємства вцілому? 

Контролер так 

8. Чи розроблено на підприємстві систему показників–індикаторів для оцінки ефективності  
використання забезпечень майбутніх витрат і платежів в управлінні ризиками 

Контролер так 

9. Чи встановлена періодичність віднесення витрат на формування фінансових результатів – 
щомісячно, щоквартально, раз на рік? Контролер так 

II. Програма перевірки стану та ефективності використання забезпечень майбутніх витрат і платежів 

№ Перелік контрольних процедур Виконавець 
Терміни 

виконання 
програми 

Примітки 

1. Наявність окремих ризиків діяльності або ймовірності їх виникнення; оцінка ризиків діяльності 
підприємства Контролер 

01.02.2018 р.– 
03.02.2018 р.  

2 Оцінка ризиків діяльності підприємства Контролер 01.02.2018 р.–  
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Продовження табл. Т.3 
3. Доцільність зовнішнього страхування або застосування облікових методів внутрішнього 

запобігання ризикам Контролер 
04.02.2018 р.– 
11.02.2018 р.  

4. Правильність обрання ЗМВП (ЗРД) для запобіганню або зменшення негативного впливу 
ризиків Контролер 

12.02.2018 р.– 
16.02.2018 р.  

5. Законність та відповідність створюваних ЗМВП (ЗРД) установчим документам підприємства 
Контролер 

17.02.2018 р.–
19.02.2018 р.  

6 
Правильність формування облікової політики підприємства щодо та ЗМВП (ЗРД) Контролер 

22.02.2018 р.– 
24.02.2018 р.  

7 Доцільність обрання методів створення ЗМВП (ЗРД) 
Контролер 

25.02.2018 р.– 
26.02.2018 р. 

 

8 Правильність визначення суми створених  ЗМВП (ЗРД) Контролер 29.02.2018 р.– 
02.03.2018 р. 

 

9 Достовірність витрачання ЗМВП (ЗРД) за призначенням; Контролер 04.03.2018 р.– 
09.03.2018 р. 

 

10 Правильність оцінки резервів та ЗМВП (ЗРД) станом на дату складання фінансової звітності Контролер 10.03.2018 р.– 
14.03.2018 р. 

 

11 Достовірність відображення ЗМВП (ЗРД) в облікових регістрах 
Контролер 

15.03.2018 р.– 
17.03.2018 р. 

 

12 
Правильність відображення ЗМВП (ЗРД) згідно Податкового кодексу України;  Контролер 

18.03.2018 р.– 
22.03.2018 р.  

13 Достовірність фінансової та податкової звітності щодо та ЗМВП (ЗРД) Контролер 22.03.2018р. – 
26.03.2018р. 

 
14 Відповідність показників–індикаторів стану та ефективності використання ЗМВП (ЗРД) 

встановленим оптимальним величинам 
Контролер 28.03.2081р. 

 

 
Склав ________підпис_____              Контролер___ 
                (підпис)                  (ПІБ) 
Перевірив ________підпис ____ __ Іванченко В.І.___ 
                     (підпис)                 (ПІБ) 
*Примітка. Розроблено автором 
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Додаток У 

Додаток У.1 

 

Таблиця У.1 
Систематизація підходів до моделі збалансованої системи показників  

та її  базових елементів* 
Автор Сутність визначення Базові елементи опису 

діяльності 
Пол Нівен Система оцінки, система стратегічного менеджменту, інструмент 

розповсюдження інформації 
Збір та аналіз інформації 

про результати 
діяльності кластеру та 

його учасників та 
інфраструктура 

відповідальності 

 Надає робітнику можливість визначити конкретні цілі та показники, 
до виконання яких він буде прагнути, щоб допомогти його відділу 
досягти цілей, окреслити потенціальну стимулюючу винагороду та 
заходи, що потрібні для досягнення успіху. 

Нільс–Горан 
Озве та ін. 

Формат системного опису діяльності за допомогою певного набору 
показників (фінансових та нефінансових) 

Контрольні показники у 
розрізі базових 

перспектив (фінанси, 
клієнти, навчання та 

розвиток, бізнес – 
процеси) 

И  Адизес., 
Е. Вольска, 
С. Гводев  

Інструмент, що підкреслює необхідність аналізу критичних факторів 
успіху або результатів, що необхідних для досягнення стратегії 
діяльності та встановлює індикатори ключових показників 
результативності 

М. Букрєєв  Система взаємопов’язаних показників (фінансових та нефінансових), 
які відображають досягнення стратегічних цілей у різних аспектах 
бізнесу та на всіх його рівнях 

Декомпозиція та 
балансування 

(забезпечення рівноваги) 
цілей кластеру та його 
автономних учасників 

Р. Каплан  Система, що поєднує оціночну характеристику діяльності 
підприємств та учасників, зацікавлених у процесі створення вартості 
з фінансовими перспективами короткострокових проектів та 
довгострокової діяльності у конкурентних умовах 

* Примітка. Таблиця У.1 складена автором на підставі систематизації джерел [69; 93; 139; 
143] 
 

Додаток У.2 
Таблиця У.2 

Переваги впровадження збалансованої системи показників* 
Напрями 

діяльності, 
процеси, суб’єкти 

Переваги 

Процеси 
стратегічного 

управління 

удосконалення системи внутрішньої та зовнішньої звітності; створення 
можливості точного реагування на зміни ситуації; узгодження цілей та сприяння 
їх досягненню; усунення домінування фінансових показників; розширення 
стратегічних зворотних зв’язків та інформованості 

Процес планування прискорення та спрощення процесу планування; впровадження наскрізного 
процесу планування, що поєднує стратегічні та оперативні аспекти 

Мислення 
співробітників 

інтенсифікація процесо– орієнтованого мислення; покращення та заохочення 
процесу стратегічного навчання; покращення процесу реалізації стратегії через 
досягнення єдиного її розуміння; перехід до багатовимірного розгляду мислення 
та дій 

Формування 
стратегії 

покращення загального розуміння стратегії; переведення стратегії на 
операційний рівень; широке розповсюдження стратегії на кожному рівні та між 
рівнями прийняття рішень 

Діяльність 
працівників 

спрямування ініціативи та стимулювання робітників до прийняття вірних рішень; 
узгодження стратегії з цілями персоналу; ідентифікація та узгодження 
стратегічних ініціатив 

* Примітка. Таблиця У.2 складена автором на підставі систематизації джерел [165; 173] 
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Додаток У.3 

 
Таблиця У.3 

Результати аналізу збалансованої системи показників* 
Сильні сторони   

збалансованої системи показників 
Слабкі сторони  

збалансованої системи показників 
1. Дозволяє наглядно відображати фінансові і нефінансові 
аспекти діяльності підприємства  
2. Для створення стратегічних карт необхідна розробка 
стратегії підприємства  
3. Виконавці сприймають збалансовану систему показників 
позитивно через простоту і універсальность застосування.  
4. Постійний контроль показників при реалізації стратегії 
збалансованої системи показників.  
5. Кожний робітник розуміє конкретну ціль прив’язки 
збалансованої системи показників до системи мотивації.  
6. Позитивні зміни у процесі розробки і впровадження 
збалансованої системи показників. 

1. Тільки керівництво приймає рішення про 
впровадження збалансованої системи показників.  
2. Важко збалансувати інтереси споживачів.  
3. Орієнтація на отримання швидких результатів.  
4. Через  неоднозначності нефінансових показників, 
створюється помилкове уявлення про простоту 
застосування. 

Позитивні сторони 
 збалансованої системи показників 

Негативні сторони 
 збалансованої системи показників 

1. Дозволяє підприємству швидко адаптуватися до ринкових 
умов, що постійно змінюються.  
2. Дає підприємствам можливості для нормального 
функціонування при високому рівні конкуренції.  
3. Являється універсальним інструментом, який дозволяє 
підприємству оперативно оцінювати бізнес. 

1. Відсутність у більшості підприємств правильно 
розробленої стратегії розвитку.  
2. Недостатня кількість кадрів, які здатні зв’язати 
цілі стратегічного розвитку з впровадженням 
збалансованої системи показників.  
3. Занадто велике очікування від впровадження. 
Збалансована система показників – це 
довгостроковий процес, результат від якого можна 
відчути через декілька років. 

* Примітка. Таблиця У.2 складена автором на підставі систематизації джерел [69; 
39;165;173] 
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Додаток Ф 
Додаток Ф.1 

Таблиця Ф.1 
Індикатори ризиків підсистем підприємства* 

Підсистема 
організації 

Індикатори ризиків 

Виробничо – 
технічна 

Рівень завантаженості виробничих потужностей, фондовіддача, ступінь переробки 
сировини, коефіцієнт зносу обладнання, виробничі втрати, коефіцієнт оновлення 
обладнання та інші. 

Фінансова Коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт фінансової незалежності, 
коефіцієнт маневрування власних коштів, коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт 
оборотності оборотних коштів, рентабельність активів тощо 

Комерційна Частка підприємства на ринку, темп росту цін на сировину, темп росту цін на 
продукцію підприємства, коефіцієнт забезпечення сировиною, співвідношення 
темпів росту доходу від реалізації та темпів росту дебіторської заборгованості 
тощо. 

Кадрово–
інтелектуальна 

Темпи росту продуктивності праці, рентабельність персоналу, частка 
співробітників, які підвищили кваліфікацію, співвідношення темпів росту 
продуктивності праці та фонду оплати праці, плинність кадрів, коефіцієнт 
виконання обов’язків, коефіцієнт трудової дисципліни, інші. 

Інформаційна Коефіцієнт вірогідності документації, коефіцієнт використання інформації, 
коефіцієнт якості управлінської документації, інші. 

Інноваційно– 
інвестиційна 

Коефіцієнт інвестування, ступінь інноваційного розвитку підприємства, рівень 
виконання планів зі впровадження інновацій тощо. 

* Примітка. Таблиця Ф.1 складена автором на підставі систематизації джерел [31; 55] 
 

Додаток Ф.2 
Таблиця Ф.2 

Загальна характеристика основних кількісних методів аналізу ризиків* 
Метод Суть методу Особливості методу 

Коригування норми 
дисконтування 

Передбачає збільшення ставки 
дисконтування відповідно до сукупності 
ризиків, що впливають на «проект» 

Не враховує зміни рівня ризику в 
ході реалізації «проекту» 

Метод достовірних 
еквівалентів 

Передбачає експертне коригування 
грошових потоків залежно від суб'єктивної 
оцінки рівня ризику, пов'язаного з 
отриманням цих грошових потоків 

Небезпека методу полягає в тому, 
що не існує обґрунтованих методів 
розрахунку безризикових 
еквівалентів, а також 
суб'єктивністю експертної оцінки 

Аналіз показників 
ефективності та динаміки 

грошового потоку 

Передбачає розгляд запасу міцності 
проекту, виявляється відносними 
показниками 

Дає лише агреговану оцінку всіх 
проектних ризиків 

Аналіз чутливості За допомогою внесення почергових 
одиночних змін до техніко економічні 
параметри «проекту», виявляються ризики, 
що найбільшою мірою впливають на проект 

Метод також дозволяє оцінити 
ступінь відхилення параметра, при 
якому «проект» стає збитковим. 

Метод сценаріїв За допомогою одночасного внесення змін до 
низки техніко – економічних параметрів, 
формуються альтернативні базовому 
сценарії розвитку «проекту» 

Застосування цього методу на 
відміну від аналізу чутливості 
усуває обмеження по кількості 
факторів. 

Імітаційне моделювання Передбачає побудову фінансової моделі і 
багаторазовий розрахунок сценаріїв 
«проекту», що розраховуються з 
урахуванням кореляції зв'язків між його 
параметрами 

Метод складний у використанні, 
необхідне застосування 
спеціального програмного 
забезпечення, а також проведення 
додаткових досліджень 
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a. Примітка. Таблиця Ф.2 складена автором на підставі систематизації джерел [31; 
55] 

 
Додаток Ш 

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

 
1. Загальні положення 

1.1. Це Положення є внутрішнім нормативним документом, визначає та регламентує порядок створення і 
організацію роботи Служби управлінського контролю на підприємстві.  

1.2. Дане Положення розроблено на підставі законодавства України 
1.3. У всьому, що не передбачено цим Положенням, внутрішній контроль керується нормативно–

правовими актами та іншими документами, які регулюють діяльність управлінського контролю на підприємствах.  
 

2. Основні поняття, категорії, завдання та принципи внутрішнього контролю підприємства 
2.1. Контроль – це вид управлінської діяльності, який забезпечує керівництву підприємств підтвердження 

щодо правильності його управлінських рішень, а також щодо здійснених ним поточних коректив. 
2.2. Джерела контролю – сукупність носіїв інформації, за допомогою і на основі яких здійснюється 

контроль. 
2.3. Метод – це спосіб дослідження, який визначає підхід до об’єктів, які вивчаються. 
2.4. Метод внутрішнього контролю – це сукупність способів і прийомів дослідження, раціонального 

формування та ефективного розміщення і використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів 
підприємства. 

2.5. Об’єкт внутрішнього контролю – це сукупність економічно однорідних показників, контроль яких на 
різних рівнях управління здійснюється за допомогою єдиного інформаційного забезпечення та відповідних 
методичних прийомів. 

2.6. Внутрішній контроль – контроль щодо прийняття рішень і поведінки всередині підприємства з метою 
збільшення прибутку, рентабельності та покращення його фінансового стану. 

 
3. Принципи внутрішнього контролю 

3.1. Структурний принцип – структура організації системи контролю повинна відповідати структурі 
управління підприємством. 

3.2. Принцип відповідальності – відповідальність суб’єктів контролю за якість, повноту та своєчасність 
проведення управлінського контролю та зворотньо–послідовного прийняття управлінських рішень. 

3.3. Принцип незалежності – особи, що здійснюють контроль виконання бюджетів, не повинні відповідати 
за організацію процесу торгівлі. 

3.4. Економічний принцип – процеси, які пов’язані з організацією внутрішнього контролю на 
підприємстві, повинні обходитися дешевше тих витрат, які можуть бути попереджені в результаті проведення 
контролю. 

3.5. Принцип системності – побудова підсистеми контролю повинна базуватися на засадах системності, що 
передбачає чітке визначення об’єктів, суб’єктів, які виконують контрольні дії, методичний інструментарій 
реалізації. 

3.6. Принцип комплексності та збалансованості – проведення контролю широкого кола об’єктів, що 
дозволить добитися загальної ефективності. 

3.7. Принцип стратегічної спрямованості – передбачає використання контрольної інформації для 
прийняття стратегічних управлінських рішень. 

3.8. Принцип конфіденційності – стосується ведення управлінського обліку та складання планових 
показників для внутрішнього користування. 

3.9. Принцип гнучкості та ризикованості – здійснення аналізу результатів контролю з метою коригування 
управлінських рішень та врахування змін контрольного середовища під час формування інформаційного 
забезпечення управлінського контролю. 

3.10. Принцип синергійності – безперервність функціонування системи обумовлюється єдністю методики 
та методів організації контролю, оптимальним рівнем централізації організаційної структури для основної мети – 
підтримка існуючих та створення інноваційних конкурентних переваг. 

     Корпорація “КАРПАТБУД” 
            (назва підприємства) 
                30477237_________ 
             Код ЄДРПОУ 

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  

Директор 
_____Карвацький Ю.М____ 

    (прізвище, ім’я, по батькові) 
        “10” січня 2019 р. 
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4. Завдання внутрішнього контролю 
(витяг щодо забезпечень майбутніх витрат і платежів) 

4.1. У сфері стратегічних цілей: відповідність діяльності центрів відповідальності загальній стратегії та 
бізнес–планам діяльності підприємства. 

4.2. У сфері оперативних цілей: раціональне та економне використання фінансових, матеріальних і 
трудових ресурсів, забезпечення дотримання прогнозних (бюджетних) показників результатів без підвищення 
рівня ризиків понад встановлений рівень, виявлення внутрішніх резервів для підвищення ефективності системи 
ризик–орієнтованого управління. 

  4.3. У сфері інформаційних цілей: необхідний рівень інформаційно–облікового забезпечення управління 
ризиками діяльності підприємства, достовірність і своєчасність надання облікової інформації та раціоналізація 
інформаційних потоків з метою прийняття ефективних управлінських рішень. 

4.4.  У сфері цілей дотримання чинного законодавства: дотримання державних нормативних актів та 
внутрішніх регулюючих документів, що регламентують господарську діяльність підприємства та здійснення 
окремих бізнес–процесів і операцій. 

 
5. Методи здійснення управлінського контролю 

5.1. Органолептичні методи: контрольні заміри робіт, вибіркові та суцільні спостереження, технологічний і 
хіміко–лабораторний контроль, експертиза проектів і бюджетної документації, експеримент; 

  5.2. Розрахунково–аналітичні методи: економічний аналіз, статистичні розрахунки, економіко–
математичні методи; 

 5.3. Документальні методи: інформаційне моделювання, дослідження документів, нормативно–правове 
регулювання. 

6. Інформаційне забезпечення процесу контролю 
(витяг щодо забезпечень майбутніх витрат і платежів) 

6.1. До складу інформаційних джерел внутрішнього контролю забезпечення майбутніх витрат і платежів 
належать: 

1) державні нормативно–правові акти та внутрішні регулюючі документи підприємства, що 
регламентують методику обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів належать 

2) внутрішні документи підприємства, що регулюють організацію управлінського і внутрішнього 
контролю; 

3) політика управління ризиками, облікова політика підприємства, викладена у положенні (наказі) про 
облікову політику підприємства; 

4) розрахунки визначення розміру та використання забезпечення майбутніх витрат і платежів; 
4) первинні документи щодо формування та використання забезпечення майбутніх витрат і платежів, що 

юридично підтверджують факт здійснення господарських операцій та здійснюють їх облікову оцінку; 
5) облікові регістри відповідно до обраної підприємством форми обліку як метод облікового 

відображення забезпечення майбутніх витрат і платежів підприємства у системі балансових і позабалансових 
рахунків; 

6) бюджети забезпечення майбутніх витрат і платежів діяльності підприємства за їх видами 
(функціональним призначенням у системі управління підприємством) як метод прогнозування основних 
показників операційної діяльності підприємства; 

7) внутрішня управлінська та корпоративна звітність про виконання бюджетів забезпечення майбутніх 
витрат і платежів, фінансова та нефінансова  звітність як сукупність основних показників діяльності підприємства, 
узагальнених для задоволення інформаційних потреб внутрішніх і зовнішніх потреб користувачів для прийняття 
ефективних управлінських рішень; 

8) узагальнюючі документи результатів попереднього управлінського (внутрішнього) контролю як 
джерело індикативних показників можливих порушень та негативних відхилень від заданих параметрів, виявлених 
за результатами попередніх періодів. 

 
7. Об’єкти управлінського контролю 

(витяг щодо забезпечень майбутніх витрат і платежів) 
7.1. Об’єктами контролю забезпечення майбутніх витрат і платежів підприємства є: 
 наявність окремих ризиків діяльності або ймовірності їх виникнення; 
– оцінка ризиків діяльності підприємства; доцільність зовнішнього страхування або застосування 

облікових методів внутрішнього запобігання ризикам;  
– правильність обрання резервів та забезпечення майбутніх витрат і платежів для запобіганню або 

зменшення негативного впливу ризиків;  
– законність та відповідність створюваних резервів та забезпечення майбутніх витрат і платежів 

установчим документам підприємства;  



296 
 

 

– правильність формування облікової політики підприємства щодо резервів та забезпечення майбутніх 
витрат і платежів;  

– доцільність обрання методів створення резервів;  
– правильність визначення суми створених резервів та забезпечення майбутніх витрат і платежів ; 

достовірність витрачання резервів та забезпечення майбутніх витрат і платежів за призначенням; 
– правильність оцінки резервів та забезпечення майбутніх витрат і платежів станом на дату складання 

фінансової звітності;  
– достовірність відображення резервів та забезпечення майбутніх витрат і платежів в облікових 

регістрах; 
– правильність відображення резервів та забезпечення майбутніх витрат і платежів згідно Податкового 

кодексу України; достовірність фінансової та податкової звітності щодо резервів та забезпечення майбутніх витрат 
і платежів.  

– законодачо–нормативні документи, які регламентують оподаткування  господарської діяльності 
підприємства;  

– законодачо–нормативні документи, які регламентують організацію і ведення бухгалтерського обліку 
резервів і забезпечення майбутніх витрат і платежів та порядок здійснення їх контролю;  

– установчі та дозвільні документи підприємства;  
– угоди, договори та інші документи юридичного характеру, що є підставою для виникнення ризиків 

діяльності; первинні документи та звітність. 
 

8. Суб’єкти внутрішнього контролю  
(витяг щодо використання забезпечень в управлінні ризиками) 

8.1. Суб’єктами внутрішнього контролю забезпечень майбутніх витрат і платежів є: засновники (учасники), 
керівництво підприємства, персонал ризик–менеджменту, обліково–аналітичні підрозділи, підрозділ внутрішнього 
контролю або контролінгу 

8.2. Перелік і повноваження  облікових працівників в управлінні ризиками наведені у табл. 1. 
Таблиця 1 

Повноваження працівників облікових структурних підрозділів в процесі управління ризиками 
Етап процесу управління 
ризиками Роль бухгалтерської служби 

Аналіз ризиків: 
1) виявлення; 
2) оцінка 

Ідентифікація можливих наслідків ризикових операцій, оцінка ймовірності 
їх настання; формування обліково–аналітичного забезпечення управління; 
визначення вимог до методів впливу на ризики 

Підбір методів впливу на 
ризики 

Оцінка фінансових наслідків вибору методів впливу на ризики на основі 
сформованого обліково–аналітичного забезпечення 

Прийняття рішення щодо 
методу впливу на ризики 

Регулювання розміру можливих збитків внаслідок ризикових операцій 

Вплив на ризики (зменшення, 
збереження, передача) 

Відображення в бухгалтерському обліку операцій за результатами 
прийнятих управлінських рішень щодо впливу на ризики; розрахунок 
податкових наслідків прийнятих рішень та фінансових результатів 
діяльності; надання відповідної інформації управлінському персоналу 

Контроль за виконанням 
прийнятих рішень та 
результатами впливу на ризики 

Здійснення бухгалтерського контролю за достовірністю та законністю 
відображених в обліку господарських операцій з впливу на ризики 

 
9. Структурний підрозділ управлінського контролю підприємства 

9.1. Внутрішній контроль на підприємстві здійснює структурний підрозділ управлінського контролю. 
9.2. Структурний підрозділ управлінського контролю є комплексним органом, що здійснює перманентний 

контроль за фінансово–господарською діяльністю підприємства. 
9.3. Метою функціонування структурного підрозділу управлінського контролю є інформаційне забезпечення 

управлінських рішень, сприяння у вирішенні стратегічних завдань підприємства щодо підвищення ефективності 
його діяльності, а також у попередженні помилок та усуненні їх причин. 

9.4. Компетенція суб’єктів структурного підрозділу управлінського контролю визначається цим Положенням, 
Положенням про спостережну раду, Положенням про ревізійну комісію, посадовими інструкціями працівників 
підрозділу управлінського контролю. 

9.5. Структурний підрозділ управлінського контролю забезпечує: 
– проведення ревізій і тематичних перевірок діяльності структурних підрозділів підприємства; 
– виявлення відхилень фактичних даних від встановлених планових і нормативних показників, 

встановлення винних осіб; 
– здійснення контролю за достовірністю бухгалтерського обліку та звітності, а також за дотриманням 

чинного законодавства та вимог облікової політики; 
– виконання фінансових планів, дотримання касової, платіжної дисципліни, своєчасне стягування та 

повернення зобов’язань, у тому числі перед бюджетом; 
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– здійснення контролю за збереженням і раціональним використанням активів, ресурсів, документації; 
– здійснення контролю за формуванням витрат, основними технологічними процесами та окремими 

видами діяльності підприємства; 
– пошук внутрішніх резервів підвищення ефективності фінансово–господарської діяльності підприємства; 
– оцінювання виявлених у процесі контролю відхилень і прийняття відповідних рішень; 
– складання та надання звітів за результатами перевірок, надання необхідної інформації керівництву 

підприємства. 
 
 

10. Прикінцеві положення 
10.1. На підприємстві щорічно розглядається питання про необхідність внесення змін та доповнень до цього 

Положення.  
10.2. Положення, а також усі зміни та доповнення до нього затверджуються вищим органом управління 

Підприємства.  
10.3. У випадку, якщо норми цього Положення суперечать вимогам Статуту Підприємства, пріоритетними є 

положення Статуту.  
 
*Примітка. Розроблено автором  
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Додаток Ю 
Таблиця Ю.1 

Основні показники діяльності підприємств, що розкривають інформацію про забезпечення майбутніх витрат і платежів  
та (або) ризики діяльності за 2015 – 2017 рр.* 
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1 2 3 4 5 6  8 9 10 11 12 13 14 15 

ПрАТ “Концерн 
Хлібпром” 

1 2015 680609 264609 416000 6407 186239 –73741 –777777 18220 46543 6173 0 10044 

1 2016 728364 210004 518360 6734 130065 –188107 629267 24927 60824 –14809 0 11461 

1 2017 758364 254786 503578 14345 41773 –277461 887383 11451 109457 –89418 0 11429 

ПАТ “Туристична 
фірма” “Львів–

Супутник” 

1 2015 9739 742 8997 397 8390 –5122 12870 38 –474 –752 0 0 

1 2016 16874 8860 8014 42 7817 –5695 11782 27 –570 –573 0 0 

1 2017 17448 9093 8355 80 7299 –6213 18624 17 –518 –518 0 0 

ПАТ “ІСКРА” 

0 2015 481612 282111 199501 3116 108174 99403 329617 18527 29617 2895 0 0 

0 2016 506188 322701 183487 31553 –90571 –99342 335565 79362 –165906 –199445 0 0 

0 2017 662615 495734 166881 32629 –240388 –249159 523538 300689 –92508 –150253 3392 0 

ПАТ “Карлсберг 
Україна” 

1 2015 3972005 1933713 2038292 1335583 3245231 2072948 3475174 57185 744287 621148 0 20120 

1 2016 4064795 2045454 2019341 1243965 3089091 1885751 3463868 63798 587557 845844 0 203890 

1 2017 4972260 3039959 1932301 2174306 3697834 2467415 4580156 43761 639687 925697 0 486229 

ПАТ “Концерн 
Галнафтогаз” 

1 2015 6503665 901019 5602646 45444 3330983 1290055 494902 634909 226397 403809 14481 0 

1 2016 8148193 1456154 6692039 122921 2478159 413184 1312040 30699 587128 –885199 14832 0 

1 2017 11186379 4327408 6858971 1029749 2532083 488225 5448821 126989 2382690 77233 18903 0 

ПАТ “Експо 
Нафта продукт” 

1 2015 521062 521062 0 218 260091 230594 274 1 –2039 348 0 0 

1 2016 756145 756145 0 308 260108 230611 3 0 171 17 0 0 

1 2017 66011 66011 0 66 –357789 –387286 0 0 –21421 –617897 0 0 
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Продовження табл. Ю.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПАТ 
“Львів-

обленерго” 

1 2015 3921794 152687 3769107 14247 3239457 69918 2221065 88819 –109688 –136171 0 727 

1 2016 3966208 144757 3821451 7516 3163113 10541 2432340 104459 –126510 –145463 0 809 

1 2017 3860314 211715 3648599 4687 3112843 –24393 3176237 145121 –28001 –24147 0 22404 

Прат “Сільпо 
Рітейл” 

1 2015 826504 28499 798005 206 –267992 –315361 0 210620 143975 18089 13 0 

1 2016 961712 141715 819997 10 50741 –151230 0 347801 234276 163453 12 0 

1 2017 874463 117924 756539 11 26649 –172737 0 318234 160368 24973 16 0 

ПАТ “ОТІС” 

1 2015 433184 290355 142829 119341 319316 170876 570444 18138 62233 56006 0 15136 

1 2016 467687 327482 140205 142465 292247 144004 601959 43943 28762 63043 0 14139 

1 2017 478306 344590 133716 70544 296407 145302 731661 52437 –1546 6662 0 10136 

ПрАТ “Фоззі 
Груп” 

1 2015 1777986 1437 1776549 37 1293843 1291843 0 0 –1404 1051442 0 0 

1 2016 1636590 691 1635899 13 1022050 1020050 0 1 –5127 847 0 0 

1 2017 1708404 241537 1466867 256 505004 502704 0 159 –22324 296355 0 0 

ПАТ 
“Рівнеазот” 

0 2015 5038462 4158664 879638 400115 –1159498 –1567473 2374317 929669 –881464 –895127 0 38196 

0 2016 6838128 5431481 1406647 838833 –
13309977 

–
15151970 2751505 188614 –11077226 –

11590543 0 673107 

0 2017 9030673 7350268 1680405 14920 –
24253450 

–
26023996 3920113 157946 –10042026 –

10834046 0 11971 

ПАТ 
“Укртелеком” 

0 2015 8837123 1539434 6737618 561813 5225803 –2968696 6446833 45933 554246 138860 310009 157516 

0 2016 7217453 1527928 5158637 69342 3882050 –6440084 6493010 127644 774424 382372 253956 1498221 

0 2017 12062877 1632136 9312347 143965 8374473 –5640688 6394757 45398 1158158 600170 227311 230219 

ПАТ 
“Оболонь” 

1 2015 3661749 1494274 2167475 224970 1323165 1249264 3877633 526399 370986 195309 0 0 

1 2016 3171190 1336087 1835103 182162 468919 398720 3189907 442476 173634 –575051 1599 0 

1 2017 3209343 1482550 1726793 43198 33330 –37931 3641996 474740 342761 –400102 2673 0 
*Примітка. Табл. Ю.1складено на підставі https://www.nssmc.gov.ua 
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