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В

умовах нестабільності економічної ситуації
проблема управління підприємницьким ризиком є постійною в діяльності будь-якого підприємства. Враховуючи зазначене, правильна оцінка
ситуації та вибір методу управління, спрямовані на
зниження ризику, є дуже важливими інструментами
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в досягненні економічних цілей і бажаного результату. Одними з важливих методів в управлінні ризиками підприємства є процедури «дью ділідженс»
і бухгалтерського обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів. Дью ділідженс – процедура складання об’єктивного уявлення про об’єкт інвестування,
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Р

изики – невід’ємна складова підприємницької
діяльності в ринкових умовах. Управління ризиками підприємства має включати сукупність
процедур менеджменту, систематизованих та організованих 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 діяльності підприємства. Важливу роль в інформаційному забезпеченні управління ризиками відіграє система 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 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.

Дью ділідженс (англ. Due diligence – належна
обачність, належна добросовісність) – процедура
складання об’єктивного уявлення про об’єкт інвестування, що включає оцінювання інвестиційних ризиків, незалежне оцінювання об’єкта інвестування, всебічне дослідження діяльності компанії, комплексну
перевірку її фінансового стану і положення на ринку.
На думку більшості учених [1; 6; 7; 9; 12], категорія «дью ділідженс» розглядається як:
 всебічне дослідження діяльності компанії, її
фінансового стану та положення на ринку;
 система заходів, спрямованих на всебічну перевірку законності та комерційної привабливості планової угоди, інвестиційного проекту;
 збір і аналіз інформації з метою оцінки різноманітних ризиків, пов’язаних з інвестуванням;
 процес ґрунтовного аналізу всіх активів, що
входять до складу підприємства, з перевіркою
їх юридичної «чистоти» та зобов’язань, реального правового та фінансового становища;
 система або комплекс аналітичних і оперативних заходів, спрямованих на всебічну
перевірку законності та комерційної привабливості планової угоди, інвестиційного проекту, процедури і т. ін. з метою уникнення або
максимального зниження існуючих підприємницьких ризиків (політичних, правових,
податкових, маркетингових).
Більшість зарубіжних і вітчизняних учених розрізняють дью ділідженс за видами [1; 8; 9]:
 фінансовий дью ділідженс – полягає у вивченні структури доходів та активів, системи фінансового контролю та планування, здатності
підприємства приносити стабільний дохід;
 податковий дью ділідженс – являє собою
оцінку податкового навантаження на підприємство та пошук шляхів оптимізації оподаткування;
 правовий дью ділідженс – юридична перевірка діяльності на предмет дотримання чинного
законодавства (у ході його здійснення вивчають статут, трудові договори та типові договори з клієнтами);
 оперативний дью ділідженс – проводиться
з метою перевірки виробничої діяльності підприємства, у тому числі оцінки якості продукції та можливостей збільшення її випуску;
 маркетинговий дью ділідженс – детальне вивчення, аналіз та оцінка виявлених ризиків,
які пов’язані з позицією підприємства на ринку, аналіз конкурентних переваг;
 екологічний дью ділідженс – детальне вивчення, виявлення, оцінка та аналіз ризиків, які
пов’язані з програмами охорони навколишнього середовища;
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що включає оцінювання інвестиційних ризиків, незалежне 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. Вигівської [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. Сілічевої [12] та інших дослідників.
Необхідність удосконалення управління підприємством забезпечується вчасним реагуванням на
кризові явища та їх адаптацію за допомогою впровадження системного підходу до кількісних та якісних
змін. Проведення економічної діагностики підприємства за допомогою дью ділідженс дозволить визначити фінансово-господарський стан підприємства, оцінити наявність операційних і фінансових ризиків та
забезпечити прийняття управлінських рішень щодо
зміни його стратегічної політики.
Метою статті є обґрунтування процедур дью ділідженс та облікових інструментів забезпечень майбутніх витрат і платежів як методичних складових
інформаційного забезпечення ризик-менеджменту
підприємств.

395

 інформаційний дью ділідженс – детальне вивчення, виявлення, оцінка та аналіз ризиків
функціонування інформаційних систем для
забезпечення підприємства якісною інформацією, яка б могла забезпечити потреби користувачів;
 бухгалтерський дью ділідженс – розгляд системи бухгалтерського обліку підприємства,
виявлення, оцінка та аналіз ризиків у процесі формування облікових даних та складання
звітності.

А
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налізуючи різні визначення терміна «дью ділідженс», доцільно зазначити, що всі вони
базуються на повному дослідженні підприємства шляхом аналізу якісних і кількісних показників. Дью ділідженс може проводитися за різними напрямками, оскільки класифікація даного інструменту
дослідження базується на широкому спектрі питань,
пов’язаних з діяльністю підприємства (рис. 1).
Єдина методика проведення дью ділідженс сьогодні відсутня, однак доцільно здійснювати цей процес у декілька етапів [9]:
1) експрес-перевірка, у ході якої перевіряються
найважливіші, ключові, критичні для прийняття рішення факти і документи;
2) формування пакета документації для забезпечення ефективного виконання завдання;
3) вибір напряму дью ділідженс (фінансовий,
податковий, правовий, технічний, маркетинговий або
екологічний);
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4) підготовка та складання звіту;
5) презентація результатів виконання процедури дью ділідженс.
Робоча група під час проведення процедури дью
ділідженс збирає загальну інформацію щодо підприємства, фахівці проводяться зустрічі з керівництвом,
оцінюються попередні бізнес-плани, документація,
створюються плани щодо напрямків проведення
подальшого аналізу. Важливими завданнями є встановлення можливості виконання обраної стратегії
підприємством та проведення інтерв’ю з працівниками. Експерти дають оцінку персоналу підприємства
та його достатності, відповідності існуючій корпоративній стратегії. Також важливим є встановлення
відповідності стратегії підприємства відносно поставлених цілей та завдань, встановлених на фінансовий період, і реалізація запланованих планів.
Робоча група при виконанні процедури дью ділідженс повинна дотримуватися таких принципів, як
чесність, об’єктивність, професійна компетентність,
конфіденційність. Принцип орієнтації на майбутнє полягає у формуванні робочою групою експертів
прогнозної та аналітичної інформаційної основи для
створення майбутньої вартості компанії.
Для проведення процедури дью ділідженс потрібно використовувати системний і ризик-орієнтований підходи. Системний підхід передбачає реалізацію процедур робочою групою експертів, що складається з фахівців різних сфер, що забезпечує комплексність у проведенні процедури. Ризик-орієнтований
підхід дозволяє виявити та сфокусувати увагу екс-

Підготовчий етап

Отримання
пропозиції
на проведення
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«дью ділідженс»
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ефективного виконання завдань
Проведення процедури «дью ділідженс»

Підготовка та складання звіту
Презентація результатів процедури «дью ділідженс»
Рис. 1. Методична модель «дью ділідженс» підприємства
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О

сновними інструментами при проведенні
дью ділідженс є визначення переліку ризиків
та матриця ризиків. Перелік ризиків складається на основі класифікації ризиків дью ділідженс.
За допомогою даного інструменту проводиться ідентифікація поточних і потенційних ризиків, що дає
можливість робочій групі експертів систематизувати
інформацію про існуючі загрози для фінансово-господарської діяльності підприємства.
Другий інструмент – матриця ризиків – дозволяє якісно оцінити ризики, які робоча група ідентифікувала в попередньому процесі. У результаті визначається рівень ризику, який може приймати такі
значення: незначний, прийнятний і критичний.
Отже, процедура дью ділідженс, як інструмент
дослідження, дозволяє отримати реальну оцінку бізнесу, визначити фінансове становище та тенденції
розвитку підприємства, а в результаті – отримати інформацію, що якісно вплине на прийняття ефективних управлінських рішень.
Політика управління ризиком – сукупність
форм, методів, прийомів і способів управління ризиком, метою яких є зниження зaгрoзи прийняття
неправильних рішень та зменшення потенційно негативних 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 підприємства;
4) вибір і використання методів оцінки імовірності настання ризикoвaнoї події за окремими видами ризиків;
5) визначення розміру можливих втрат при настанні ризикoвaнoї події зa окремими видами ризиків;
6) устaнoвлення гранично допустимого рівня
ризиків за окремими видами діяльності (подіями,
oперaціями);
7) визначення напрямів нейтралізації негативних наслідків окремих видів ризиків;
8) вибір і використання внутрішніх і зовнішніх
механізмів нейтрaлізaції негативних наслідків окремих 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 самострахування ризиків, їх диверсифікація та хеджування. При

самострахуванні джерелом формування страхових
резервів для покриття потенційних збитків є внутрішні ресурси підприємства. В облікових методах
щодо нейтралізації або зменшенні негативного впливу 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 особливостей діяльності підприємств, передбачені забезпечення на оплату відпусток працівникам, на додаткове
пенсійне забезпечення, на виконання гарантійних
зобов’язань та щодо обтяжливих контрактів, на реструктуризацію підприємства та інші, що не супере
чать чинному законодавству України.
Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов’язання, погашення якого,
ймовірно, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди, та його оцінка може
бути розрахунково визначена.
Сума забезпечення визначається за обліковою
оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов’язання, на дату балансу. 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 [11].

О

бґрунтування ролі бухгалтерського обліку як
інструмента управління ризиками підприємницької діяльності потребує вирішення
таких взаємопов’язаних завдань [3]:
 визнання ризику (фактів господарської діяльності, пов’язаних з ризиком) 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;
 відображення на рахунках бухгалтерського
обліку та у фінансовій звітності інформації про підприємницькі ризики та наслідки
їх впливу на показники діяльності підприємства.

ЕКОНОМІКА

пертів на найбільш ризикових сферах діяльності підприємства, ідентифікувати, проаналізувати, оцінити
ризики та надати пропозиції щодо їх управління.
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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’єктивнooб’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 своєчасно виявляти виникаючі підприємницькі ризики
і приймати відповідні рішення в межах розробленої
підприємством політики управління ризиками.
Розробка організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку забезпечень майбутніх витрат
і платежів в умовах ризику дозволить врахувати ризики у процесі прийняття рішень і сприятиме впровадженню заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію або компенсацію їх ймовірних наслідків. 
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