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Мета статті полягає в обґрунтуванні проблем управління підприємницькими ризиками, виборі методів управління, які спрямовані на зниження 
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Головацкая С. И., Курак А. И. Обеспечение будущих расходов  
и платежей в процессах «дью дилидженс»  

и управления рисками предприятия
Цель статьи заключается в обосновании проблем управления предпри-
нимательскими рисками, выборе методов управления, направленных 
на снижение влияния рисков на деятельность предприятия, достиже-
ние целей и положительного финансового результата. Рассмотрены 
и проанализированы теоретические подходы к пониманию процесса 
«дью дилидженс», обоснована необходимость данной процедуры в про-
цессе управления рисками, систематизированы составляющие систе-
мы риск-менеджмента и обоснована важность использования учет-
ных инструментов. Сделан вывод, что данная процедура занимает 
важное место в процессе управления рисками и в создании обеспечений 
будущих расходов и платежей в бухгалтерском учете. Перспективами 
дальнейших исследований в данном направлении является определение 
оптимальной структуры отчета о предоставлении данной услуги.
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Holovatskа S. I., Kurak A. I. Provision of Future Expenses and Payments in 
the Processes of «Due Diligence» and of Risks Management of Enterprise

The article is aimed at substantiating the problems of business risks manage-
ment, the choice of management methods, directed to reducing the impact 
of risks on the activities of enterprise, achieving goals and positive financial 
results. The theoretical approaches to understanding the process of «due 
diligence» are considered and analyzed, the necessity of this procedure in 
the process of risks management is grounded, components of the risk man-
agement system are systematized and the importance of use of accounting 
instruments is substantiated. It is concluded that this procedure occupies an 
important place in the process of risks management and in the creation of 
a provision for future expenses and payments in the accounting. Further re-
searches in this direction should determine the optimal structure of the report 
on the provision of this service.
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В умовах нестабільності економічної ситуації 
проблема управління підприємницьким ризи-
ком є постійною в діяльності будь-якого під-

приємства. Враховуючи зазначене, правильна оцінка 
ситуації та вибір методу управління, спрямовані на 
зниження ризику, є дуже важливими інструментами 

в досягненні економічних цілей і бажаного резуль-
тату. Одними з важливих методів в управлінні ри-
зиками підприємства є процедури «дью ділідженс» 
і бухгалтерського обліку забезпечень майбутніх ви-
трат і платежів. Дью ділідженс – процедура складан-
ня об’єктивного уявлення про об’єкт інвестування, 
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що включає оцінювання інвестиційних ризиків, не-
залежне оцінювання об’єкта інвестування, всебічне 
дослідження діяльності підприємства, комплексну 
перевірку фінансового стану та положення на ринку. 

 Вивченню окремих проблем та аспектів ризиків 
діяльності та обліку забезпечень майбутніх витрат  
і платежів присвячені публікації науковців І. М. Ви-
гівської [3], Г. Л. Вербицької, С. І. Головацької [4; 5], 
О. В. Грабенко, Р. Костирко, В. І. Кравченка, А. І. Курак 
[5], П. О. Куцика [2], К. В. Паливоди, І. А. Панченко,  
Г. Савицької, Н. Є. Стрельбицької та інших дослідників.

Розвитку процедури дью ділідженс в Україні 
присвячено праці А. О. Касича, В. М. Лиховчука [7],  
І. М. Назаренко [9], Б. В. Мельничука [8], Н. Є. Сіліче-
вої [12] та інших дослідників.

Необхідність удосконалення управління під-
приємством забезпечується вчасним реагуванням на 
кризові явища та їх адаптацію за допомогою впрова-
дження системного підходу до кількісних та якісних 
змін. Проведення економічної діагностики підприєм-
ства за допомогою дью ділідженс дозволить визначи-
ти фінансово-господарський стан підприємства, оці-
нити наявність операційних і фінансових ризиків та 
забезпечити прийняття управлінських рішень щодо 
зміни його стратегічної політики. 

Метою статті є обґрунтування процедур дью ді-
лідженс та облікових інструментів забезпечень май-
бутніх витрат і платежів як методичних складових 
інформаційного забезпечення ризик-менеджменту 
підприємств. 

Ризики – невід’ємна складова підприємницької 
діяльності в ринкових умовах. Управління ри-
зиками підприємства має включати сукупність 

процедур менеджменту, систематизованих та орга-
нізованих у певному порядку. Важливим елементом 
управління ризиками є збір і накопичення інформації 
про можливі ризики, характер їх прояву, витрати на 
їх запобігання та вплив на фінансові результати ді-
яльності підприємства. Важливу роль в інформацій-
ному забезпеченні управління ризиками відіграє сис-
тема бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

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 се-
редня кількість працюючих протягом фінансового 
року досягає 500 осіб, мають включити у звіт про 
управління інформацію про істотні ризики, які ви-
никають у зв’язку з діяльністю компанії і можуть за-
лежати від суб’єкта економічної діяльності, включаю-
чи комерційні відносини, які з високою ймовірністю 
можуть викликати значні несприятливі наслідки; ін-
формацію про те, які кроки зроблені для управління 
цими ризиками, а також про впровадження проце-
су дью-ділідженс, що реалізується на підприємстві,  
з метою виявлення, запобігання і пом’якшення існую-
чих і потенційних несприятливих наслідків.

Дью ділідженс (англ. Due diligence – належна 
обачність, належна добросовісність) – процедура 
складання об’єктивного уявлення про об’єкт інвесту-
вання, що включає оцінювання інвестиційних ризи-
ків, незалежне оцінювання об’єкта інвестування, все-
бічне дослідження діяльності компанії, комплексну 
перевірку її фінансового стану і положення на ринку.

На думку більшості учених [1; 6; 7; 9; 12], катего-
рія «дью ділідженс» розглядається як:
 всебічне дослідження діяльності компанії, її 

фінансового стану та положення на ринку; 
 система заходів, спрямованих на всебічну пе-

ревірку законності та комерційної привабли-
вості планової угоди, інвестиційного проекту;

 збір і аналіз інформації з метою оцінки різно-
манітних ризиків, пов’язаних з інвестуван-
ням; 

  процес ґрунтовного аналізу всіх активів, що 
входять до складу підприємства, з перевіркою 
їх юридичної «чистоти» та зобов’язань, реаль-
ного правового та фінансового становища; 

 система або комплекс аналітичних і опера-
тивних заходів, спрямованих на всебічну 
перевірку законності та комерційної прива-
бливості планової угоди, інвестиційного про-
екту, процедури і т. ін. з метою уникнення або 
максимального зниження існуючих підпри-
ємницьких ризиків (політичних, правових, 
податкових, маркетингових).

Більшість зарубіжних і вітчизняних учених роз-
різняють дью ділідженс за видами [1; 8; 9]:
 фінансовий дью ділідженс – полягає у вивчен-

ні структури доходів та активів, системи фі-
нансового контролю та планування, здатності 
підприємства приносити стабільний дохід;

 податковий дью ділідженс – являє собою 
оцінку податкового навантаження на підпри-
ємство та пошук шляхів оптимізації оподат-
кування; 

 правовий дью ділідженс – юридична перевір-
ка діяльності на предмет дотримання чинного 
законодавства (у ході його здійснення вивча-
ють статут, трудові договори та типові дого-
вори з клієнтами);

 оперативний дью ділідженс – проводиться  
з метою перевірки виробничої діяльності під-
приємства, у тому числі оцінки якості продук-
ції та можливостей збільшення її випуску;

 маркетинговий дью ділідженс – детальне ви-
вчення, аналіз та оцінка виявлених ризиків, 
які пов’язані з позицією підприємства на рин-
ку, аналіз конкурентних переваг;

 екологічний дью ділідженс – детальне вивчен-
ня, виявлення, оцінка та аналіз ризиків, які 
пов’язані з програмами охорони навколиш-
нього середовища;
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 інформаційний дью ділідженс – детальне ви-
вчення, виявлення, оцінка та аналіз ризиків 
функціонування інформаційних систем для 
забезпечення підприємства якісною інформа-
цією, яка б могла забезпечити потреби корис-
тувачів;

 бухгалтерський дью ділідженс – розгляд сис-
теми бухгалтерського обліку підприємства, 
виявлення, оцінка та аналіз ризиків у проце-
сі формування облікових даних та складання 
звітності.

Аналізуючи різні визначення терміна «дью ді-
лідженс», доцільно зазначити, що всі вони 
базуються на повному дослідженні підпри-

ємства шляхом аналізу якісних і кількісних показни-
ків. Дью ділідженс може проводитися за різними на-
прямками, оскільки класифікація даного інструменту 
дослідження базується на широкому спектрі питань, 
пов’язаних з діяльністю підприємства (рис. 1). 

Єдина методика проведення дью ділідженс сьо-
годні відсутня, однак доцільно здійснювати цей про-
цес у декілька етапів [9]: 

1) експрес-перевірка, у ході якої перевіряються 
найважливіші, ключові, критичні для прийняття рі-
шення факти і документи;

2) формування пакета документації для забез-
печення ефективного виконання завдання;

3) вибір напряму дью ділідженс (фінансовий, 
податковий, правовий, технічний, маркетинговий або 
екологічний);

4) підготовка та складання звіту;
5) презентація результатів виконання процеду-

ри дью ділідженс.
Робоча група під час проведення процедури дью 

ділідженс збирає загальну інформацію щодо підпри-
ємства, фахівці проводяться зустрічі з керівництвом, 
оцінюються попередні бізнес-плани, документація, 
створюються плани щодо напрямків проведення 
подальшого аналізу. Важливими завданнями є вста-
новлення можливості виконання обраної стратегії 
підприємством та проведення інтерв’ю з працівника-
ми. Експерти дають оцінку персоналу підприємства 
та його достатності, відповідності існуючій корпо-
ративній стратегії. Також важливим є встановлення 
відповідності стратегії підприємства відносно по-
ставлених цілей та завдань, встановлених на фінан-
совий період, і реалізація запланованих планів.

Робоча група при виконанні процедури дью ді-
лідженс повинна дотримуватися таких принципів, як 
чесність, об’єктивність, професійна компетентність, 
конфіденційність. Принцип орієнтації на майбут-
нє полягає у формуванні робочою групою експертів 
прогнозної та аналітичної інформаційної основи для 
створення майбутньої вартості компанії. 

Для проведення процедури дью ділідженс по-
трібно використовувати системний і ризик-орієнто-
ваний підходи. Системний підхід передбачає реаліза-
цію процедур робочою групою експертів, що склада-
ється з фахівців різних сфер, що забезпечує комплек-
сність у проведенні процедури. Ризик-орієнтований 
підхід дозволяє виявити та сфокусувати увагу екс-

Підготовчий етап 

 

 
 
 

 

Інформаційне забезпечення 

 

Проведення процедури «дью ділідженс» 

Підготовка та складання звіту 

Презентація результатів процедури «дью ділідженс»  

Отримання 
пропозиції 

на проведення 
процедури 

«дью ділідженс»

Загальне 
знайомство 

з клієнтом

Установлення 
мети та завдань 

перевірки

Формування 
кваліфікаційної 

команди 
«дью ділідженс»

Формування необхідного пакета документації для забезпечення 
ефективного виконання завдань

Рис. 1. Методична модель «дью ділідженс» підприємства
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пертів на найбільш ризикових сферах діяльності під-
приємства, ідентифікувати, проаналізувати, оцінити 
ризики та надати пропозиції щодо їх управління.

Основними інструментами при проведенні 
дью ділідженс є визначення переліку ризиків 
та матриця ризиків. Перелік ризиків склада-

ється на основі класифікації ризиків дью ділідженс. 
За допомогою даного інструменту проводиться іден-
тифікація поточних і потенційних ризиків, що дає 
можливість робочій групі експертів систематизувати 
інформацію про існуючі загрози для фінансово-гос-
подарської діяльності підприємства.

Другий інструмент – матриця ризиків – дозво-
ляє якісно оцінити ризики, які робоча група іденти-
фікувала в попередньому процесі. У результаті ви-
значається рівень ризику, який може приймати такі 
значення: незначний, прийнятний і критичний.

Отже, процедура дью ділідженс, як інструмент 
дослідження, дозволяє отримати реальну оцінку біз-
несу, визначити фінансове становище та тенденції 
розвитку підприємства, а в результаті – отримати ін-
формацію, що якісно вплине на прийняття ефектив-
них управлінських рішень. 

Політика управління ризиком – сукупність 
форм, методів, прийомів і способів управління ри-
зиком, метою яких є зниження зaгрoзи прийняття 
неправильних рішень та зменшення потенційно нега-
тивних наслідків, яка реалізується через такі oснoвні 
зaхoди [2]:

1) ідентифікація окремих видів; 
2) оцінка широти і достовірності інформації, 

неoбхіднoї для визначення рівня ризиків;
3) дослідження дії об’єктивних і суб’єктивних 

фaктoрів, що впливають на рівень ризиків підприєм-
ства;

4) вибір і використання методів оцінки імовір-
ності настання ризикoвaнoї події за окремими вида-
ми ризиків;

5) визначення розміру можливих втрат при на-
станні ризикoвaнoї події зa окремими видами ризиків;

6) устaнoвлення гранично допустимого рівня 
ризиків за окремими видами діяльності (подіями, 
oперaціями);

7) визначення напрямів нейтралізації негатив-
них наслідків окремих видів ризиків;

8) вибір і використання внутрішніх і зовнішніх 
механізмів нейтрaлізaції негативних наслідків окре-
мих видів ризиків;

9) oцінкa результaтивнoсті нейтрaлізaції й oр-
гaнізaція мoнітoрингу ризиків підприємства.

Активна стратегія спрямована на здійснення 
ризикових операцій, але з максимально можливим 
запобіганням їх негативним наслідкам від впливу 
неочікуваних подій чи явищ з використанням таких 
методів: комерційне страхування та самострахуван-
ня ризиків, їх диверсифікація та хеджування. При 

самострахуванні джерелом формування страхових 
резервів для покриття потенційних збитків є вну-
трішні ресурси підприємства. В облікових методах 
щодо нейтралізації або зменшенні негативного впли-
ву підприємницьких ризиків на фінансові результати 
діяльності підприємства особлива роль належить 
створенню різних резервів та забезпечень майбутніх 
витрат і платежів [4].

Забезпечення – зобов’язання з невизначеними 
сумою або часом погашення на дату балансу. Згідно 
з П(С)БО 11 «Зобов’язання» [11], виходячи з особли-
востей діяльності підприємств, передбачені забезпе-
чення на оплату відпусток працівникам, на додаткове 
пенсійне забезпечення, на виконання гарантійних 
зобов’язань та щодо обтяжливих контрактів, на ре-
структуризацію підприємства та інші, що не супере-
чать чинному законодавству України.

Забезпечення створюється при виникненні вна-
слідок минулих подій зобов’язання, погашення якого, 
ймовірно, призведе до зменшення ресурсів, що вті-
люють у собі економічні вигоди, та його оцінка може 
бути розрахунково визначена.

Сума забезпечення визначається за обліковою 
оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікувано-
го відшкодування), необхідних для погашення відпо-
відного зобов’язання, на дату балансу. Забезпечення 
щодо обтяжливого контракту визначається в сумі не-
минучих витрат, пов’язаних з його виконанням. Сума 
неминучих витрат, пов’язаних з виконанням обтяж-
ливого контракту, визначається за найменшою з двох 
величин: витрат на виконання контракту або витрат 
на сплату неустойки (штрафів, пені) за невиконан-
ня контракту. Витрати на виконання обтяжливого 
контракту оцінюються за різницею між витратами на 
його виконання і доходами (втратами) від виконан-
ня іншого контракту, укладеного з метою мінімізації 
втрат від виконання обтяжливого контракту [11].

Обґрунтування ролі бухгалтерського обліку як 
інструмента управління ризиками підпри-
ємницької діяльності потребує вирішення 

таких взаємопов’язаних завдань [3]:
 визнання ризику (фактів господарської діяль-

ності, пов’язаних з ризиком) в системі бухгал-
терського обліку;

 оцінювання імовірності втрати економічних 
вигод окремими об’єктами бухгалтерського 
обліку під впливом дії ризику;

 вибір методичного інструментарію управлін-
ня ризиками, притаманного системі бухгал-
терського обліку;

 відображення на рахунках бухгалтерського 
обліку та у фінансовій звітності інформа-
ції про підприємницькі ризики та наслідки 
їх впливу на показники діяльності підпри - 
ємства.
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ВИСНОВКИ 
Управління екoнoмічними ризикaми суб’єктів 

господарювання – це система цілеспрямoвaнoгo 
впливу нa всі види ризику підприємствa, які  
у свoїй сукупнoсті дoзвoляють уникнути, зменшити 
aбo мінімізувaти негaтивні нaслідки суб’єктивнo-
oб’єктивнoгo хaрaктеру гoспoдaрськoгo середoвищa. 
Велику роль в управлінні діяльністю підприємства  
в умовах ризику відіграє процедура «дью ділідженс», 
у складі якої важливим є вміння правильно та своє-
часно виявляти виникаючі підприємницькі ризики  
і приймати відповідні рішення в межах розробленої 
підприємством політики управління ризиками. 

Розробка організаційно-методичних засад бух-
галтерського обліку забезпечень майбутніх витрат  
і платежів в умовах ризику дозволить врахувати ри-
зики у процесі прийняття рішень і сприятиме впро-
вадженню заходів, спрямованих на запобігання, міні-
мізацію або компенсацію їх ймовірних наслідків.      
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