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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО КЛАСИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

В процесі розвитку наукових досліджень особливого поширення набув 

системний підхід, основою якого є поняття «система», яке походить від 

давньогрецького оЬощіла та означає «сполучення», «ціле», «з'єднання». Аналіз 

вітчизняної та зарубіжної довідкової літератури дає можливість виділити 

основні риси поняття «система»: цілісність, єдність, взаємозалежність, 

взаємопов'язаність, структурність та упорядкованість розташування елементів, 

комплексність (сукупність елементів). 

Сучасні дослідники поняття «система» дають наступні визначення даного 

поняття. В.М. Сагатовський визначив систему як скінченну множину 

функціональних елементів і відношень між ними, виокремлену з середовища 

відповідно до певної мети в межах визначеного часового інтервалу [1]. Згідно з 

Ю.І. Черняком система - це відображення у свідомості суб'єкта (дослідника, 

спостерігача) властивостей об'єктів та їх відношень у вирішенні завдання 

дослідження, пізнання [2; 3]. Відома також велика кількість інших визначень 

поняття «система», що використовуються залежно від контексту, галузі знань 

та цілей дослідження [4; 5]. 

І.І. Коваленко, П.І. Бідюк, О.П. Гожий зазначають, що у літературі 

зустрічається понад 40 різних визначень цього поняття і залежно від підходу 

можуть бути поділені на три групи: 1) перша група визначає систему через 

поняття системного підходу - «елементи», «відносини», «зв'язки», «ціле», 

«цілісність»; 2) у другій групі системи розглядаються з позиції теорії 

регулювання через поняття «вхід», «вихід», «переробка інформації», «закон 

поведінки», «керування»; 3) у третій групі система визначається як деякий клас 

математичних моделей [6, с. 11]. 
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Аналіз наведених вище визначень поняття «система» показує, що всі вони 

побудовані за принципом «ієрархічності» (багаторівневості, 

співпідпорядкованості), тобто розгляду будь-якої системи (нульовий рівень) як 

сукупності взаємозалежних підсистем (перший нижній рівень ієрархії) і як 

елемента більш складної надсистеми - метасистеми (перший верхній рівень 

ієрархії) [6, с. 14]. Принцип ієрархічності є одним із універсальних принципів 

організації складних систем [7]. 

На основі вищенаведеного можна стверджувати, що система являє собою 

сполучення, з 'єднання взаємопов'язаних елементів у єдине ціле. При цьому 

система складається з підсистем, а ті, в свою чергу, складаються з елементів 

системи (окремих її частин) (рис. 1). 

Система 

Підсистема 

Елемент 

Рис. 1. Структура системи 

Елементом системи виступає найпростіша складова системи, яка 

вважається умовно неподільною. В свою чергу, елементи формують певну 

підсистему, яка виконує певні функції і завдання. У сукупності підсистеми 

формують систему і є її компонентами. Кількість елементів та підсистем у 

складі системи не є чітким, оскільки це залежить від об'єкта дослідження. При 

цьому між компонентами системи існують зв 'язки на умовах взаємозалежності 

й взаємообумовленості. Враховуючи це, можна ідентифікувати класифікацію 

ризиків бухгалтерського обліку через поняття «система» (рис. 2). Елементами 

системи ризиків обліку будуть виступати ризики господарських засобів, ризики 

джерел формування господарських засобів та ризики господарських процесів. 

Ті, в свою чергу, будуть формувати три підсистеми, а саме: ризики операційної 

діяльності, ризики фінансової діяльності та ризики іншої діяльності. 

Підсистеми в кінцевому підсумку формують систему ризиків підприємства. 
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РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Ризики операційної діяльності, ризики 
фінансової діяльності, ризики іншої 

діяльності 

Ризики господарських засобів, 
ризики джерел формування 

господарських засобів, ризики 
господарських процесів 

Рис. 2. Система ризиків підприємства 

Для класифікації ризиків у системі бухгалтерського обліку побудована 

трирівнева система: елемент (ризики господарських засобів, ризики джерел 

формування господарських засобів та ризики господарських процесів) — 

підсистема (ризики операційної діяльності, ризики фінансової діяльності та 

ризики іншої діяльності) — система (ризики підприємства). Це дасть 

можливість ідентифікувати причини та ймовірність виникнення ризиків, 

здійснити їх оцінювання та розробити заходи управління ними. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

В сучасних складних умовах господарювання промислових підприємств 

значну роль у формуванні конкурентних переваг відіграє використання 

прогресивних форм управління персоналом. Однією з них є збалансована 

система показників, впровадження якої дозволить створити умови для 

досягнення стратегічних цілей підприємства. 

Використання КРІ дає можливість підприємству не тільки кількісно 

виміряти інтегральну, групову ті індивідуальну ефективність, а й встановити 

обґрунтований рівень матеріальної винагороди окремим працівникам. Обробка 

та систематизація інформації полягає в побудові логічно обґрунтованої системи 

залежностей, які дозволяють проаналізувати сутність та причини 

невідповідності існуючого рівня показників заданим критеріям, а також 

спрогнозувати та оцінити можливі варіанти розвитку. 

Згідно концепції збалансованої системи показників передбачається оцінка 

ефективності за чотирма класичними напрямками: фінанси, клієнти, бізнес-

процеси, розвиток. По кожному напрямку формується комплекс показників, що 

найліпшим чином характеризують результати, їх причини та тенденції в області 

управління персоналом. Оскільки існує велика кількість потенційних 

показників ефективності кадрової діяльності, то постає задача спрощення 
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