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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТРУМЕНТ
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВА
В статті розглянуто основні теоретичні аспекти бухгалтерського обліку. Проаналізовано бухгалтерський облік як інструмент управління ризиками на підприємстві. Обґрунтована необхідність досліджень сутності ризиків підприємницької
діяльності, що впливають на фінансовий стан підприємства, визначено переваги
удосконалення облікових технологій управління ризиками.
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В статье рассмотрены основные теоретические аспекты бухгалтерского учета.
Проанализированы бухгалтерский учет как инструмент управления рисками на
предприятии. Обоснована необходимость исследований сущности рисков предпринимательской деятельности, влияющие на финансовое состояние предприятия, определены преимущества совершенствования учетных технологий управления рисками.
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Постановка проблеми. Важливу
роль в управлінні діяльністю підприємства в умовах ризику виконує бухгалтерський облік як інструмент мінімізації
(нейтралізації) ймовірних наслідків господарських ризиків шляхом створення
для керівництва відповідного інформаційного забезпечення на всіх стадіях
процесу управління. Розробка організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку господарської діяльності
в умовах ризику дозволить враховувати
ризики у ході прийняття рішень і сприятиме впровадженню заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію або
компенсацію їх ймовірних результатів.
Визначення і обґрунтування ролі бухгалтерського обліку як інструмента
управління ризиками підприємницької
діяльності потребує знаходження шляхів вирішення таких взаємопов'язаних
завдань:визнання ризику (фактів господарської діяльності, пов'язаних з ризи-

ком) в системі бухгалтерського обліку;
оцінювання імовірності втрати економічних вигод окремими об'єктами бухгалтерського обліку під впливом дії
ризику; вибір методичного інструментарію управління ризиками, притаманного системі бухгалтерського обліку/
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для дослідження бухгалтерського обліку як інструмента управління ризиками присвячені праці таких
відомих вітчизняних та зарубіжних
науковців як І. Вигівської, Є. Лапченко,
Р. Костирко, Г. Савицької, Є. Олейнікова, А. Шевельова та інших. Ці дослідження носять переважно теоретичний
характер та є досить складними для
практичного застосування. Важливий
внесок у формування теоретичних
та організаційно-методичних аспектів бухгалтерського обліку, аналізу
й контролю діяльності підприємств
в умовах ризику реалізували у своїх
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роботах вітчизняні вчені: І.А. Бланк,
В.П. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, Г.Л. Вербицька, В.В. Вітлінський, М. Жильберт,
СМ. Дячек, Л.М. Кіндрацька, Г.Г. Кірейцев, М.Д. Корінько, В.Г. Лопатовський, М.С. Клапкін, В.В. Лук'янова,
Н.М. Малюга, Б.М. Мізюк, Я.С. Наконечний, Л.О. Примостка, Н.С. Скопенко,
В.А. Смоляк, C.C. Стоянов, О.І. Ястремський; російські вчені: А.П. Альгін,
І.Т. Балабанов, С.М. Бичкова, B.C. Золотарьов, Л.H. Растамханова, А.С. Шевелев, В.А. Черновою, Н.Н. Селезньова,
Я.В. Соколов, В.А. Точиловою, О.В. Шевелевою, І.М. Агєєвим, А.Ш. Джангетовим,
О.Р. Антишевою, Н.А. Гориславець,
О.Д. Дмитриченко, А.С. Толстовою.
В дисертаціях українських науковців піднімалися окремі питання оцінки
та облікового відображення ризиків
діяльності суб'єктів господарювання:
Г.П. Стадником, О.В. Амеліною, та інші.
Метою статті є спроба проаналізувати наслідки господарських ризиків
та аргументувати пропозиції з порядку
їх визнання в обліку, а також обґрунтування необхідності удосконалення теоретико-методологічних основ бухгалтерського обліку з метою підвищення
його інформативності при управлінні
ризиками підприємницької діяльності,
а також розробка практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського
обліку діяльності підприємств в умовах
ризику для відвертання виникнення та
впливу його негативних наслідків на
фінансовий стан підприємства та створення інформаційного забезпечення
процесу управління ризиками господарської діяльності.
Виклад основного матеріалу. Під
поняттям "ризик" прийнято розуміти
вірогідність (загрозу) втрати підприємством частини своїх ресурсів, появи
додаткових витрат або недоотримання
доходів в результаті виконання певної виробничої і фінансової діяльності.
В бухгалтерському обліку поняття
ризику тісно пов'язане з очікуванням
настання господарських операцій та
можливостей невизначеності в них.

Також доцільно виділити, що високий
ступінь ризику в професійній діяльності
бухгалтера та його відповідальність
перед користувачами звітності зумовлює до необхідності уточнення сутності
поняття "бухгалтерський ризик" та удосконалення елементів організації бухгалтерського обліку в умовах ризику.
В ході аналізу досліджень вітчизняних
і зарубіжних науковців, можна стверджувати, що в бухгалтерському обліку
ризики мають суб'єктивний характер,
пов'язаний з людським фактором при
виконанні професійної діяльності. В
зв'язку із цим було запропоновано
використовувати поняття "професійний
ризик бухгалтера", під яким слід розуміти дії або бездіяльність працівників
бухгалтерської служби, які провокують можливу небезпеку викривлення
бухгалтерської інформації, яка виникає в процесі безгосподарності і фальсифікації звітності, що призводить до
понесення підприємством збитків. Підприємницький ризик пов'язаний з формуванням прибутку підприємства і переважно характеризується можливими
економічними наслідками в процесі
здійснення
фінансово-господарської
діяльності. З метою управління ризиком здійснюється застосування засад
ризикології (наука про основні закономірності, принципи та інструментарій
виявлення, врахування, оцінювання та
управління ризиком) в прикладних проблемах економіки та підприємництва. У
першу чергу це пов'язано з тим, що під
час здійснення своєї діяльності суб'єкти
господарської діяльності мають відношення до групи підприємницьких ризиків. До основних груп підприємницьких
ризиків слід віднести:
1.Зовнішні економічні ризики –
ризики, які мають тісний зв'язок з економічною ситуацією (інфляційні явища,
загальне падіння виробництва, коливання курсів національних валют, світові кризи, зниження купівельної здатності населення).
2.Внутрішні виробничі ризики – це
ризики, які пов'язані із виробничим
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процесом чи процесом надання послуг
(коливання обсягів випуску, зміни головних факторів в технології виробництва, асортименту продукції тощо).
3.Фінансові ризики – ризики пов'язані
зі зміною структури активів, капіталу та
зобов'язань підприємства, що веде до
зниження показників його ліквідності
та фінансової стійкості.
4.Комерційні ризики, що пов'язані
зі збутом продукції чи послуг (падіння
попиту на продукцію, зниження конкурентоспроможності продукції чи
послуг, зміни в кон'юнктурі ринку).
Ознайомлення з роботами науковців показало, що підприємство може
нести втрати на всіх стадіях життєвого
циклу, так як заздалегідь не можна прорахувати вплив усіх чинників на кінцеві
результати підприємства, а в процесі
діяльності багато чинників можуть змінюватися непередбачувано.
Доцільно зазначити, що формування
системи внутрішнього контролю бухгалтерських ризиків є одним з варіантів
управління бухгалтерськими ризиками.
Ця система складається з таких елементів: середовище контролю; процедури контролю; процес оцінки ризиків
суб'єкта господарювання; інформаційні
системи; моніторинг заходів контролю.
Важливим є те, що при проведенні перевірки бухгалтерських ризиків варто
застосовувати процедури аудиту і прийоми документальної ревізії. В сучасних
економічних умовах при впровадженні
інновацій, здійсненні нетрадиційних
дій, посилюється підприємницький і
бухгалтерський ризики, тому одним з
важливих завдань керівництва і бухгалтерської служби є вміння своєчасно і
об'єктивно оцінювати ступінь ризиків і
управляти ними.
Одним із основних інструментів
бухгалтерського обліку є створення та
використання на підприємстві резервів (фондів), які створюються для внутрішнього страхування підприємницьких ризиків, регулюються обліковою
політикою суб'єкта господарювання,
галузевими стандартами та іншими
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нормативно-правовими актами. До
таких резервів (фондів) можна віднести наступні: фонд ризику – створюється на підприємствах та організаціях
громадського харчування для списання
втрат товарів; резерв сумнівних боргів – використовується для погашення
безнадійної заборгованості; резерви
гарантійного обслуговування покупців та гарантійних зобов'язань; резерв
майбутніх витрат (і платежів); фіскальні
(податкові) резерви, які призначені для
забезпечення регулярності платежів до
бюджету за відповідними податками;
резерви соціальної спрямованості –
створюються для виплати відпусток,
на випадок звільнення персоналу, платежів у Пенсійний фонд та ін.; резерви
юридичного характеру – призначення
для регулювання втрат від господарських спорів; резерви відшкодування
комерційних ризиків (виробничих, майнових ризиків, недостатнього та несвоєчасного розвитку, ризиків процесу
реалізації"); резерви під знецінення
фінансових вкладень, ряд інших резервів.
Висновки. Бухгалтерський ризик
являє собою ймовірність невигідного, несприятливого фінансового
результату для підприємства внаслідок
нечіткого відображення фактів господарської діяльності, невідповідності
облікової політики, що застосовується
на підприємстві. Доцільним на підприємстві є не тільки використання резервів, які створюються для внутрішнього
страхування підприємницьких ризиків,
але і використання таких інструментів бухгалтерського обліку як оцінка
та резервування для вдосконалення
управління ризиками підприємницької діяльності. Дослідження науковців
показало, що для зменшення ступеню
професійного ризику бухгалтера здійснюють удосконалення елементів організації бухгалтерського обліку, що дає
перспективу запобіганню виникнення
небажаних негативних наслідків такого
ризику або зменшення їх впливу на
фінансові результати.
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Chibisova I.V., Levchun B.V.

ACCOUNTING AS A TOOL FOR RISK MANAGEMENT
IN THE ENTERPRISE
Accounting risks have objective, linked to the human factor in the performance of
professional activities. The business risk is directly related to the formation of profits
and mostly characterized by the possible economic consequences in the implementation of financial and economic activity. In order to manage risk is the application of the
principles ryzykolohiyi (the study of the basic laws, principles and tools of detection,
accounting, valuation and risk management) issues in applied economics and business.
The main business risks groups include:
1. External risks.
2. Internal production risks.
3. Financial risks.
4. Business Risks.
It is advisable to note that the formation of the internal control of accounting risks
is one of the options for management accounting risks. The system consists of the
following elements:
1) control environment;
2) the process of risk assessment entity;
3) information systems;
4) control procedure;
5) monitoring controls.
One of the main tools of accounting is the creation and use of the company reserves
(funds), which are created for domestic insurance business risks.
In the current economic conditions in the implementation of innovations, implementing unconventional actions, increased entrepreneurial and accounting risks,
because one of the important tasks of management and accounting department shoed
be able to promptly and objectively assess the risks and manage them.
Keywords: accounting, management tools, risk, financial condition, business
management.
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