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Постановка проблеми. Діяльність підприємства заз-
вичай відбувається під впливом комплексу різних видів
ризиків, що може призвести до негативних наслідків і на-
віть до банкрутства. Це свідчить про необхідність форму-
вання ефективного механізму управління, ключовим еле-
ментом якого є створення системи обліково-аналітичного
забезпечення управління ризиками.

Оскільки для суб’єктів господарювання важливою ін-
формаційною базою є управлінський облік, пріоритетни-
ми стають питання удосконалення системи збору й об-
робки інформації в розрізі максимально придатному для
прийняття оперативних і стратегічних рішень в умовах не-
визначеності з метою мінімізації ризиків підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий
доробок із проблем управління ризиком значний і містить
наукові праці таких відомих зарубіжних науковців, таких
як: Т. Бачкаї, Д. Мессен, Д. Міко (Bacskai, Messen, & Miko,
1979) [1], Р. Каплан (Kaplan, 2005) [2], Д. Парментер
(Parmenter, 2007) [3], а також вітчизняних й російських
фахівців, таких як: І. А. Бланк [4], О. П. Бойко [5],
С. В. Волосович [6], В. М. Гранатурова [7], Ю. В. Границя
[8], А. А. Мазаракі [9], М. Ф. Сафонова [10], О. В. Сметан-
ко [11], О. Л. Устенко [12], А. С. Шапкін [13]. 

На сьогоднішній день актуальним залишається питан-
ня вивчення ризику як об’єкта обліку, що є майже недос-
лідженою ланкою облікової науки.
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Abstract

Introduction. The research is relevant due to the need of the theoretical and methodological aspects improving in accounting ma-
nagement, which is an important source of information for risk management.
Purpose. To establish and ground the need for the theoretical and methodological basis of accounting improvement in the area of
information content while managing the risks of the enterprise.
Methods. To reach the goal set, we applied the method of financial mathematics, accounting, management accounting, and eco-
nomic analysis.
Results. Critical analysis was performed on the interpretations of the concept of «risk» offered by various scholars and authors’ own
interpretation of risk was proposed as an object of accounting, and basic conditions of its recognition were determined. Grounding
on the study of managerial information needs and accounting system capabilities, the following classification criteria were offered:
the factor that causes risks; the type of impact on the enterprise for managing purposes. A methodology of risk assessment has
also been worked out. Its application will provide a generalized understanding of the risk factors impact on the enterprises.
Conclusion. The suggestions to promote risk management as a process of influence on economic entity have been made. It may
provide the maximum coverage of a wide range of risks and usage a variety of methods to influence them in decision-making and
execution, increase the level of impact on identified risks to acceptable limits.
Keywords: Risks; Accounting Risks; Risk Assessment; Risk Management; Management Reporting
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Процес управління ризиками здійснюється переважно
менеджерами, висновки яких ґрунтуються лише на особи-
стому досвіді та інтуїції, без відповідного обліково-аналі-
тичного забезпечення. Таким чином, існує також потреба
розроблення базових положень управлінського обліку як
джерела інформаційного забезпечення ризик-менедж-
менту.

Метою дослідження є обґрунтування необхідності
удосконалення теоретико-методологічних основ управ-
лінського обліку з метою підвищення його інформативно-
сті при управлінні ризиками діяльності підприємства.

Основні результати дослідження. Вирішення поста-
вленого завдання потребує термінологічного дослідження
поняття «ризик» та «управління ризиком».

Юридичний підхід у визначенні поняття «ризик»
передбачає насамперед затвердження цієї дефініції між-
народними 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 ви-
никнення 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) [6].

Відповідно до Подакового кодексу України (ст. 14), ри-
зик – це ймовірність недекларування (неповного деклару-
вання) платником податків податкових зобов’язань, неви-
конання платником податків інших законодавчих актів, що
контролюють органи державної податкової служби [14].

У сучасній економічній літературі існують різні тракту-
вання поняття «ризик». Заслуговує на увагу ґрунтовне дос-
лідження різних точок зору науковців, здійснене С. В. Во-
лосович [6], 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 збит-

ком чи можливістю отримання прибутку.
Перший підхід підтримує група дослідників, що роз-

глядають ризик через невизначеність. Так, А. С. Шапкін
вважає, що невизначеність, пов’язана з можливістю ви-
никнення в ході реалізації рішення несприятливих си-
туацій і наслідків, характеризується поняттям «ризик»
[13]. А. А. Мазаракі зазначає, що стратегія мінімізації ри-
зику допускає існування між можливістю суспільства ви-
брати кращий соціальний порядок та ризиком його ре-
алізації певної сфери суспільства суспільного життя, де
панує невизначеність [9]. Отже, невизначеність є ситуа-
тивною характеристикою, що має форму ризику.

Другий підхід формує наступна група авторів, що роз-
глядають ризик через імовірність. І. А. Бланк розуміє ри-
зик як імовірність виникнення негативних наслідків у
формі втрати доходу чи капіталу за невизначеності умов
здійснення фінансово-господарської діяльності підп-
риємства [4]. Основна відмінність ризику від невизначе-
ності полягає в наявності не ймовірності, а зацікавленої
особи, яка перебуває в ситуації неминучого вибору в умо-
вах невизначеності, вважає А. Б. Камінський [15].

Прихильники третього підходу ототожнюють ризик зі
збитком чи можливістю отримання прибутку.

На думку Т. Бачкаї, Д. Мессен, Д. Міко [1]: «Ризик – це
не збиток, що виникає при прийнятті рішення, а можли-
вість відхилення від мети, для досягнення якої ухвалюва-
лося рішення». 

Разом із тим, О. Кіпрєєва ризик порівнює з можливістю
отримання додаткового прибутку за позитивних для підп-
риємця умов. Запропоновані визначення поєднують ризик
зі збитком, але між цими поняттями не можна ставити
знак рівності [16]. Ризик передбачає збитки, імовірність
яких пов’язана з наявністю невизначеності (недостовірніс-
тю інформації), а також прибуток, отримати який можливо

лише завдяки діям, пов’язаним із ризиком, відзначає
В. Л. Пластун [17].

Ширшим є визначення, де наголошується, що ризик –
це потенційна ймовірність відхилення від спланованого
економічного (фінансового) результату [5]. 

Намагаючись об’єднати різні погляди, розглядаючи ри-
зик як об’єкт обліку, можна стверджувати, що господарсь-
ка операція в умовах невизначеності, щодо якої є ймо-
вірність одержання меншого фінансового результату, ніж
очікувалося, є ризикованою. Отже, з точки зору відобра-
ження в обліку, ризик – це ймовірність недоотримання ба-
жаного фінансового результату.

Умовами визнання ризику в обліку є:
• висока концентрація активів за окремими статтями;
• різке збільшення або зменшення залишків на рахунках

запасів, грошових коштів і дебіторської заборгованості;
• уповільнення оборотності поточних активів;
• наявність безнадійної дебіторської заборгованості;
• збиток як результат фінансової діяльності.

Визначення даних умов дозволить виявити ризики та
оцінити ризикованість ситуації, і, відповідно, допоможе
своєчасно прийняти ефективне управлінське рішення. 

Управління ризиком є багатоетапним процесом, мета
якого зменшити чи компенсувати вплив ризик-факторів
на господарську діяльність підприємства при настанні не-
сприятливих подій. 

О. Л. Устенко управління ризиком визначає як процес
впливу на суб’єкт господарювання, при якому забезпе-
чується максимально широкий діапазон охоплення мож-
ливих ризиків, їх обґрунтоване прийняття та зведення сту-
пеня їх впливу до мінімальних меж, а також розробка
стратегії поведінки даного суб’єкта в разі реалізації кон-
кретних видів ризику [12]. Такий підхід до визначення по-
няття «управління ризиками» є занадто широким і визна-
чає перелік управлінських дій з ризик-менеджменту. 

Управління ризиком, з позиції В. М. Гранатурова, мож-
на охарактеризувати як сукупність методів, прийомів, за-
ходів, що дозволяють певною мірою прогнозувати настан-
ня ризикованих подій і вживати заходів щодо виключення
або зниження негативних наслідків їх настання [7]. 

Д. А. Штефанич визначає управління підприємницьким
ризиком як сукупність дій економічного, організаційного і
технічного характеру, спрямованих на встановлення ви-
дів, факторів, джерел ризику, оцінку величини, розробку і
реалізацію заходів щодо зменшення його рівня та запобі-
гання можливих втрат [18].

Підсумовуючи наведені точки зору провідних науков-
ців щодо управління ризиками, автори розглядають уп-
равління ризиком як процес впливу на об’єкт господарю-
вання, що забезпечує охоплення виникнення можливих
ризиків, використання всіх методів впливу на них шляхом
прийняття управлінських рішень та зведення ступеню
впливу виявлених ризиків на діяльність підприємства до
мінімальних меж. Тобто, викликає необхідність розробле-
ння стратегії поведінки об’єкта управління в разі настання
ризикових подій.

Для створення ефективного процесу управління ризи-
ками підприємство повинно мати дієву систему контролю,
яка необхідна для ідентифікації і оцінки ризиків (рис.). 

Рис. Етапи управління ризиками підприємства

Джерело: розроблено авторами
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На першому етапі управління ризиками підприємства
розробляється політика, що залежить від цілей підпри-
ємства.

З метою ідентифікації ризиків, необхідно здійснити їх
класифікацію. 

Класифікація ризиків зумовлює ефективність органі-
зації управління ними. Під класифікацією слід розуміти
розподіл ризиків на конкретні групи за певними ознаками
для досягнення поставлених цілей. 

Дослідивши різні підходи до класифікацій ризиків
[2; 19], пропонується доповнити ряд класифікаційних оз-
нак ризиків та їх склад:

1. За фактором, що обумовлює виникнення ризиків:
• зовнішні ризики пов’язані з зовнішнім середовищем, на

яке підприємство не має безпосереднього впливу (кон-
куренти, ринок, законодавство тощо).

• внутрішні ризики (операційні ризики, фінансові ризики,
ризики допоміжних бізнес-процесів, корпоративні ри-
зики).

2. За типом впливу на діяльність підприємства:
• ризики втрат (втрата ліквідності, втрата платоспромож-

ності, втрати пов’язані з порушенням зобов’язань кон-
трагентів);

• ризики мінливості (планування податкових надходжень,
оцінка ринкової вартості майна, ризик недоотримання
доходів).

Наведені класифікаційні ознаки та види ризиків спри-
ятимуть чіткій ідентифікації ризиків в системі управлінсь-
кого обліку.

Варто також відмітити, що фінансові ризики, яким при-
ділена основна увага в дослідженні, бувають систематич-
ні та несистематичні. Несистематичні ризики обумовлені
впливом факторів, які залежать від діяльності суб’єкта
господарювання, наприклад: втрата ринків збуту, знижен-
ня доходності продажу та рентабельності вкладеного ка-
піталу, зниження ліквідності активів, зростання дебіторсь-
кої заборгованості, іммобілізація оборотних коштів та ін. 

Оцінка ризиків – це процес систематизованого вивчен-
ня й узагальнення професійних думок про вірогідність на-
стання несприятливих умов або подій [10]. 

Оцінка ризиків включає виявлення й аналіз відповід-
них ризиків – внутрішніх і зовніш-
ніх, що впливають на досягнення
цілей підприємства, та формує ос-
нову для управління цими ризика-
ми. Оскільки загальноекономічні,
галузеві, нормативні й операційні
умови продовжуватимуть змінюва-
тися, потрібне створення механіз-
мів, здатних виявляти й управляти
специфічними ризиками. Одним із
таких механізмів є ранжування ри-
зиків за ступенем впливу на діяль-
ність підприємства та його фінан-
сові результати (табл.).

Щоб не допустити розвитку
кризи на підприємстві, необхідно
проводити контроль ризиків на ос-
нові аналізу потенціалу підприєм-
ства, що припускає наявність або
відсутність ризиків; застосування
системи збалансованих показни-
ків щодо виявлення неефектив-
них активів і пасивів в цілях пошу-
ку й обґрунтування резервів їх
відновлення або виключення; роз-
робки та вибору варіантів рішень з
управління ризиками. 

У процесі розробки проектів уп-
равлінських рішень ключова роль
повинна відводитися методам реа-
гування на ризик з урахуванням
ступеня їх керованості (диверсифі-
кація; косорсинг; лімітування; ло-

калізація; поглинання; пошук гарантів (поручителів); ре-
зервування активів; самострахування; страхування; ухи-
лення від ризику; хеджування та ін.) [11]. 

Таким чином, управління ризиками є процесом виявле-
ння, оцінки й контролю за можливими подіями або ситуа-
ціями для забезпечення гарантій досягнення підприємс-
твом визначених цілей. 

Для ефективного управління ризиками необхідна ін-
формаційна база. Тільки наявність максимально точної і
достовірної інформації дає можливість приймати рішення
зі зниження ризиків і передбачати поведінку контрагентів.
При цьому необхідне поєднання зовнішніх і внутрішніх
інформаційних потоків, що акумулюються в системі управ-
лінського обліку та звітності. Управлінська звітність є
важливим джерелом інформації в ризик-менеджменті.
Пропонується складати управлінський звіт «Оцінка рівня
ризику» в розрізі видів ризику та ступеню їх впливу. За-
пропонований звіт також доцільно складати з метою оцін-
ки ризиків у динаміці та співвідношення показників рівня
ризику зі встановленими лімітами. 

Висновки. Наведені у статті рекомендації та пропо-
зиції сприятимуть виробленню превентивних заходів щодо
управління підприємством ще на етапі планування його
діяльнсті. Зокрема, запропоновано власне визначення ри-
зику як об’єкта обліку та основні умови його визнання.

Базуючись на дослідженні інформаційних потреб ме-
неджменту та можливостей системи обліку запропонова-
но такі класифікаційні ознаки ризиків: за фактором, що
обумовлює виникнення ризиків; за типом впливу на діяль-
ність підприємства для цілей управління. 

Розроблено методику оцінки ризиків, застосування,
якої дозволить отримати узагальнене уявлення про вплив
ризик-факторів на господарську діяльність підприємства.

Виходячи з того, що управління ризиком є процесом
впливу на об’єкт господарювання, при якому забезпечує-
ться охоплення максимально широкого діапазону можли-
вих ризиків і використання всіх методів впливу на них в
процесі прийняття управлінських рішень, перспективним
вбачається розвиток цих методів для зведення міри
впливу виявлених ризиків до мінімальних або прийнятних
меж.
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Таблиця 
Оцінка впливу фінансових ризиків на діяльність підприємства

Джерело: розроблено авторами
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