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ВИБІР МЕТОДІВ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ  
ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Статтю присвячено обґрунтуванню авторської позиції щодо вибору методів аналізу фінансових ризиків, які найлегше 
адаптувати і застосувати для цілей оцінки податкових ризиків підприємницьких структур. Узагальнено і систематизовано 
методичні підходи до квантифікації ризиків, які виникають у процесі оподаткування суб’єктів підприємництва. У результаті 
критичного аналізу виявлено переваги і слабкі сторони відомих суб’єктивних (якісних) і кількісних (статистичних та аналітич-
них) методів оцінювання фінансових ризиків. Окреслено умови найбільш доцільного їх використання з метою визначення 
ймовірності настання та рівня потенційних фінансово-економічних наслідків ризикових подій, пов’язаних зі справлянням 
податків на мікрорівні.
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моделювання, побудова «дерева рішень», аналіз чутливості, аналіз беззбитковості з урахуванням податкового чинника.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья посвящена обоснованию авторской позиции по выбору методов анализа финансовых рисков, которые легче 
всего адаптировать и применить для целей оценки налоговых рисков предпринимательских структур. Обобщены и 
систематизированы методические подходы к квантификации рисков, возникающих в процессе налогообложения субъ-
ектов предпринимательства. В результате критического анализа выявлены преимущества и слабые стороны извест-
ных субъективных (качественных) и количественных (статистических и аналитических) методов оценки финансовых 
рисков. Определены условия наиболее целесообразного их использования с целью определения вероятности насту-
пления и уровня потенциальных финансово-экономических последствий рисковых событий, связанных с взиманием 
налогов на микроуровне.
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Постановка проблеми. У ринковій економіці 
однією з ключових умов забезпечення стійкого і посту-
пального фінансово-економічного розвитку кожного 
суб’єкта господарювання є вміння його менеджменту 
убезпечити фірму від негативного впливу можливих 
ризиків підприємницької діяльності, включаючи 
й ризики, пов’язані з оподаткуванням. Як показує 
практика, податковим ризикам, що призводять до 
негативних для підприємницьких структур наслід-
ків, легøе запобігти, аніж відøкодовувати завдані 
ними збитки чи різні втрати. Тому суб’єкти підпри-
ємництва, які обрали довгострокову стратегію успіø-
ного функціонування в сучасній обстановці підвище-
ної мінливості ринкової кон’юнктури та загострення 
конкурентної змагальності, намагаються спрогнозу-
вати ймовірність настання ризикових подій у сфері 
оподаткування, оцінити можливі в таких випадках 
збитки або, навпаки, величину додаткової вигоди, 
розробити ефективні заходи, спрямовані на запобі-
гання негативним наслідкам податкових ризиків або 
їх мінімізації, а в окремих випадках спрямовані на 
максимізацію можливих позитивних ефектів, зумов-
лених настанням податкових ризикових подій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 
останні 10-15 років сучасні вітчизняні та зарубіжні 
дослідники опублікували чимало фундаментальних 
наукових праць, присвячених узагальненню, система-
тизації та подальøій розбудові методологічних засад, 
методичних і практичних аспектів та технологічного 
інструментарію сучасної економічної ризикології, 
серед яких можна виокремити монографії І.Т. Бала-
банова [1], В.В. Вітлінського та Г.І. Великоіваненко 
[2], М.А. Рогова [3], Л.Н. Тепмана [4], О.С. Шапкіна 
[5], О.І. Ястремського [6]. На ґрунтовному вивченні 
та розвитку теоретико-методичних основ і приклад-
них питань ідентифікації, моделювання та нейтра-
лізації фінансових ризиків сконцентрували свою 
увагу такі вчені: І.О. Бланк [7], А.Б. Камінський [8], 
О.О. Кандинська [9], М.С. Клапків [10], К. Редхед та 
С. Хьюс [11] та ін. Водночас варто відзначити поки 
що незначну кількість комплексних досліджень тео-
ретико-методологічного спрямування у сфері росій-
ської та особливо вітчизняної податкової ризико-
логії. До таких наукових робіт можна зарахувати 
монографію О.М. Десятнюк, в якій розроблено кон-
цептуальні засади ризикології у сфері оподаткування 
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і методологічні домінанти моніторингу й управління 
податковими ризиками на рівні держави, а також 
визначено вектори запобігання і нейтралізації ризи-
ків розбудови податкової системи [12]. Останнім 
часом зростає інтерес до проблематики податкового 
ризик-менеджменту на мікрорівні, про що свідчить 
поява багатьох відповідних публікації у періодичних 
наукових виданнях України.

Якщо ж безпосередньо вести мову про останні 
наукові розробки, спрямовані на виріøення про-
блеми аналізу і достовірного оцінювання податкових 
ризиків суб’єктів господарювання, то серед україн-
ських і закордонних учених, які останніми роками 
активно працюють у цьому напрямку можна від-
мітити І.Б. Атаманенко [13], Є.А. Бельтюкова [14], 
Т.П. Винокурову [15], Н.Г. Євченко [16], Я.В. Лебедзе-
вич [17], М.І. Мигунову [18], Н.Ю. Подольчака [19], 
Ф.М. Філіну [20], Ф.Ф. Ханафеєва [21] та багатьох ін.

Підсумовуючи короткий огляд спеціалізованої 
літератури з означеної проблематики, зазначимо, 
що розмаїття теоретико-методологічних підходів до 
оцінювання підприємницьких ризиків, різнобічність 
характеристик і детермінантна залежність подат-
кових ризиків від численних чинників вимагають 
напрацювання ефективного методичного інструмен-
тарію у сфері аналізу й оцінки згаданих ризиків. 
Оскільки на сьогодні ефективна уніфікована мето-
дика оцінювання податкових ризиків суб’єктів під-
приємницької діяльності ще не розроблена, пере-
лік якісних і кількісних методів проведення такої 
оцінки, які пропонують вчені у спеціалізованій нау-
ковій літературі, є досить øироким і вимагає кри-
тичного вивчення на предмет доцільності їхнього 
застосування саме для вказаних цілей.

Постановка завдання. Виходячи із наведеного 
вище, мета цього дослідження полягає в тому, щоб 
на основі дискурсивних міркувань із сукупності чис-
ленних методів оцінювання фінансових ризиків на 
мікрорівні обрати ті, котрі можна без надмірних 
зусиль адаптувати до оцінки податкових ризиків 
суб’єктів підприємницької діяльності, враховуючи 
специфіку та різноманіття ризикових подій, які 
виникають у процесі оподаткування підприємниць-
ких структур.

Виклад основного матеріалу дослідження. Озна-
йомивøись зі згаданою спеціалізованою літерату-
рою із ризикології, ми дійøли висновку, що оцінка 
податкових ризиків є одним з ключових етапів про-
цесу податкового ризик-менеджменту (рис. 1), без 
неї не може обійтись жоден суб’єкт господарювання, 
який сплачує податки.

Як відомо, мета оцінки податкового ризику поля-
гає у виявленні двох основних його параметрів: імо-
вірності реалізації цього ризику та рівня пов’язаних 
з ним потенційних фінансових втрат (збитків) чи 
додаткових вигод. Для визначення ймовірності 
настання ризикових подій може бути застосований 
об’єктивний чи суб’єктивний метод. Перøий базу-
ється на формалізованому обчисленні частоти, з 
якою відбувається ризикова подія у сфері оподатку-
вання, та вартісної величини її наслідків. Тоді як 
в основі суб’єктивного методу вимірювання ймовір-
ності ризикової події та збитків (додаткової вигоди) 
від її настання лежить використання різних припу-
щень: оцінок експертів з оподаткування, логічних 
суджень оцінювачів, їх інтуїції та персонального 
досвіду тощо. При застосуванні суб’єктивного методу 
різні суб’єкти оцінювання можуть встановлювати 
неоднакові значення ймовірності настання однієї й 
тієї ж ризикової події. І хоча встановлення харак-

теру øкоди вказаним способом базується на припу-
щеннях, воно також має вартісне вираження.

Визначення цілей і завдань управління податковими 
ризиками

Ідентифікація ймовірних податкових ризиків і виявлення 
чинників, які їх обумовлюють

Оцінювання (квантифікація) податкових ризиків на 
прикладі їх окремих видів на основі зібраної 

необхідної інформації

Вибір і застосування оптимальних методів мінімізації 
(нейтралізації) податкових ризиків

Організація моніторингу і контролю за податковими 
ризиками

Оцінка результативності моніторингу і контролю за 
податковими ризиками
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Рис. 1. Послідовність реалізації  
процесу управління податковими ризиками 

суб’єктів підприємницької діяльності

Насамперед варто зазначити, що не всі податкові 
ризики можуть бути оцінені у гроøовому еквіва-
ленті, а лиøе ті, які призводять до фінансових (мате-
ріальних, гроøових) наслідків. Зокрема А.Є. Шеве-
лєв і О.В. Шевелєва вважають, що є випадки, коли 
оцінити величину податкового ризику неможливо 
(наприклад, коли вимірюється ризик, що виникає 
в результаті застосування методів податкового пла-
нування з використанням схем податкової оптиміза-
ції, оскільки наслідком цього ризику можуть бути 
не тільки суми øтрафів, нараховані за поруøення 
вимог податкового законодавства, але й кримінальна 
відповідальність) [22, с. 313-314]. Ми ж переконані, 
що перелік податкових ризиків суб’єктів підпри-
ємництва, ймовірність настання та наслідки яких 
у гроøовому еквіваленті дуже складно оцінити, не 
обмежується ризиком кримінального переслідування 
посадових осіб підприємства. Цей ризик містить у 
собі й інøі ризики у сфері оподаткування, які при-
зводять до негативних процесуально-правових (тим-
часова конфіскація майна, призупинення операцій 
на банківських рахунках тощо) та соціальних наслід-
ків (втрата підприємством ділової репутації, набуття 
реноме несумлінного платника податків).

Точне кількісне вимірювання ймовірності 
настання ризикової події, пов’язаної з оподаткуван-
ням, та величини втрат (вигод) від реалізації подат-
кового ризику можливе тільки за умови вичерпної 
інформації щодо усіх потенційних наслідків будь-
якої окремої дії та їхньої ймовірності, яка показує 
можливість отримання певного результату. Тому за 
умови відсутності (чи обмеженості) достатньої ста-
тистичної бази необхідних даних щодо підприємства 
для оцінювання податкового ризику можуть бути 
використані якісні методи оцінки.

Серед численних суб’єктивних (якісних) методів 
аналізу рівня ризиків загалом для цілей оцінки ризи-
ків у сфері оподаткування В.Т. Севрук рекомендує 
застосовувати такі методи: аналогії, «Due Diligence», 
«дерево ріøень», «Монте-Карло» [23, с. 150-151]. 
Тоді як М.І. Мигунова і Т.О. Циркунова для вирі-
øення завдання оцінювання податкового ризику 
пропонують використовувати øирøий спектр від-
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повідним чином адаптованих якісних (метод анало-
гій, експертний метод, рейтингові оцінки) та кіль-
кісних (імітаційне моделювання, зокрема і метод 
«Монте-Карло»; аналіз чутливості; побудова дерева 
ріøень; визначення точки беззбитковості з урахуван-
ням податкового чинника) способів аналізу ризиків 
[18, с. 30]. При цьому на відсутність уніфікованого 
методологічного підходу до оцінювання податкових 
ризиків суб’єктів господарювання вказують навіть 
розбіжності у зарахуванні згаданими вченими мето-
дів «дерева ріøень» і «Монте-Карло» до категорії 
якісних або кількісних, що певною мірою обумов-
лено особливостями цих методів оцінки. На наø 
погляд, два згадані методи варто зарахувати до кіль-
кісних, оскільки вони більøе тяжіють до формалі-
зованого опису невизначеності ризикових подій та 
øироко використовують інструментарій теорії ймо-
вірності та математичної статистики.

Критично охарактеризуємо якісні, а потім кількісні 
методи, які, на думку вказаних вище авторів, є най-
більø адекватними з погляду їх застосування для оці-
нювання податкових ризиків суб’єктів підприємниць-
кої діяльності, висловивøи власну позицію з цього 
приводу.

Суть методу аналогії полягає у тому, що для оці-
нювання потенційного ризику при реалізації нового 
проекту (ріøення) збирають, систематизують та обро-
бляють бази даних щодо ризиків аналогічних про-
ектів (ріøень), що дає змогу виявити залежності у 
вже заверøених проектах. За допомогою порівняння 
розрахункового ефекту нового проекту (ріøення) з 
такими ж параметрами раніøе реалізованих анало-
гічних проектів (ріøень) визначають відхилення, що 
й характеризують ступінь ризику проекту (ріøення), 
який вивчають. При цьому недоліком описаного 
методу є той момент, що його застосування усклад-
нене поøуком інформації щодо аналогічних проектів 
суб’єктів підприємницької діяльності.

В основі відомого методу «Due Diligence» (у пере-
кладі з англ. «належна увага») лежить збір, сис-
тематизація та ґрунтовний аналіз статистичної 
інформації про зміни у зовніøньому середовищі 
функціонування підприємницької структури.

Можливість використання і точність результатів 
оцінювання податкових ризиків за допомогою форма-
лізованих математичних методів у чистому вигляді 
напряму залежить від наявності достатнього масиву 
достовірної інформації. Тому за відсутності такої ста-

тистичної бази даних у неформалізованих 
проблемних ситуаціях доцільно викорис-
товувати експертний метод, який ґрунту-
ється на використанні аналогії і логіки, а 
також інтуїції та ретроспективного досвіду 
оцінювачів. В основі процедур методу екс-
пертних оцінок лежить залучення компе-
тентних і висококваліфікованих фахівців-
експертів з оподаткування для отримання 
кількісних оцінок якісних суджень, що не 
піддаються безпосередньому вимірюванню. 
При цьому спочатку такі експерти здійсню-
ють інтуїтивно-логічний аналіз досліджува-
ної ситуації з кількісними чи порядковими 
оцінками процесів або явищ, пов’язаних 
з дотриманням податкових процедур, а 
вже потім проводиться формальна обробка 
отриманих результатів.

Спрощено зміст рейтингового методу зво-
диться до того, що на підставі оцінювання 
параметрів діяльності підприємства у сфері 
оподаткування воно відноситься до кон-
кретного класу з позиції ризику. Інколи у 
процесі застосування рейтингового методу 
оцінки може здійснюватися поєднання 
реальних фінансово-економічних і бальних 
оцінок експертів. За умови залучення екс-
пертів метод рейтингової оцінки фактично 
можна вважати модифікацією експертного 
методу, хоча у більøості наукових публіка-
цій рейтинговий метод виокремлюється як 
самостійний, це зумовлено тим, що при його 
використанні досить часто застосовують 
напівформалізовані процедури. Зокрема, 
можна виділити такі різновиди вказаного 
методу: ранжування на основі оцінки в 
балах, попарне порівняння досліджуваних 
властивостей об’єкта, ранжування за прин-
ципом зростання чи зниження оцінюваних 
якостей тощо. Отже, рейтинг податкових 
ризиків, складений на основі відповідних 
експертних оцінок, дає змогу визначити 
серед них пріоритетні з позиції ймовірності 
ризикової події.

Недоліком експертного та рейтингового 
методів є те, що вони не дають змоги відпо-

Прийоми аналізу і оцінки ризиків:
- математичне очікування (сподівання);
- середньоквадратичне відхилення
фактичного значення випадкової 
величини від найбільш очікуваного;
- дисперсія;
- коефіцієнт варіації;
- розмах варіації;
- критерій Чебишева;
- рівень бета-коефіцієнта;
- модель ув’язки систематичного ризику 
і прибутковості;
- кореляція тощо.

Базується на використанні 
припущень, логічних суджень, 

інтуїції і персонального 
досвіду експертів (оцінювачів)

Базується на аналізі значень 
показників за минулі періоди, 
які є співставними за своїми 
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Рис. 2. Методичні підходи та методи оцінки в ризикології, 
які можуть бути адаптовані і використані для оцінювання 

складових (параметрів) податкового ризику суб’єктів 
підприємницької діяльності
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вісти на питання стосовно рівня податкових ризиків у 
вартісному еквіваленті. Тому ці методи доцільно допо-
внювати інøими, що уможливлюватимуть отримання 
кількісної оцінки можливого збитку (втрат) чи додат-
кової вигоди.

На наøу думку, розглянуті вище якісні методи 
доречно øироко застосувати в оцінці рівня податко-
вих ризиків суб’єктів підприємництва, особливо в 
тих випадках, коли застосування кількісних мето-
дик ускладнюється відсутністю необхідної статистич-
ної інформації для визначення ймовірності настання 
несприятливої податкової події (втрат у вигляді 
фінансових санкцій та пені).

У найзагальніøому вигляді кількісні методи ана-
лізу податкового ризику поділяються на дві групи: 
статистичні та аналітичні. У випадках наявності суттє-
вого масиву фактичних даних за оцінюваними показ-
никами за минулі періоди чи в просторовому розрізі 
доцільно застосувати економіко-статистичні методи 
оцінки податкових ризиків підприємницьких струк-
тур, тоді як аналітичні методи використовуються при 
оперуванні плановими (прогнозними) даними.

До переліку інструментів у рамках економіко-
статистичного методу, які найчастіøе рекоменду-
ють вітчизняні і російські науковці для оцінювання 
різних типів податкових ризиків підприємницьких 
структур, можна зарахувати: математичне очіку-
вання (сподівання), середньоквадратичне відхилення 
дійсного значення випадкової величини від найбільø 
очікуваного, дисперсію, коефіцієнт варіації. Значно 
рідøе в роботах з податкової ризикології пропону-
ють застосовувати прийоми, такі як обчислення й 
оцінка розмаху варіації, критерій Чебиøева, рівень 
бета-коефіцієнта; використання моделі ув’язки сис-
тематичного ризику і прибутковості, а також кореля-
ції. Сильною стороною статистичних методів аналізу 
ризиків є відносна простота математичних обчис-
лень, проте вони можуть успіøно застосовуватися за 
умови наявності досить масøтабної бази даних, бо 
чим більøим є інформаційний масив, тим вірогід-
ніøими будуть результати оцінювання податкового 
ризику суб’єктів господарювання.

Розгляд аналітичних методів аналізу ризиків роз-
почнемо з імітаційного моделювання (в англомов-
ній інтерпретації – «simulation»), яке є серією чис-
лових експериментів, що проводяться з допомогою 
комп’ютерної техніки і дають змогу на основі фор-
малізованого опису досліджуваного об’єкта та імі-
тації його поведінки отримувати емпіричні оцінки 
результативних показників. Завдяки використанню 
сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій 
метод дозволяє моделювати складні системи, які вза-
ємодіють з численними зовніøніми підсистемами 
й об’єктами. Імітаційне моделювання передбачає 
імітацію елементарних явищ, з яких складається 
досліджуваний процес, зі збереженням логічної 
структури, послідовністю протікання у часі, харак-
теру та складу інформації про стани процесу. При 
цьому допускається використання моделей, що міс-
тять випадкові величини, поведінка яких не детер-
мінована управлінням або особами, які приймають 
ріøення. Застосування у податковому ризик-менедж-
менті методів стохастичною імітації, які, по суті, 
виступають формалізованим описом невизначеності 
(зокрема, історичного моделювання, методу статис-
тичних досліджень Монте-Карло, стрес-тестингу), 
обмежується тим, що вони розроблялися спеціально 
для оцінювання фінансових ризиків інструментів 
валютного ринку і цінних паперів (їх портфелів), 
а тому потребують адаптації до специфіки аналізу 

податкових ризиків. До того ж, незважаючи на 
детальну розробленість із погляду методичного апа-
рату, практичне використання методу імітаційного 
моделювання утруднене їх складністю, що зумовлює 
потребу в залученні висококваліфікованих фахівців 
з оподаткування.

Для дослідження податкового ризику також 
може використовуватися метод моделювання 
завдання вибору за допомогою «дерева ріøень» 
(decision tree), який передбачає графічну побудову 
можливих варіантів прийняття ріøень. Суб’єктивні 
або об’єктивні оцінки ймовірності настання мож-
ливих подій, пов’язаних зі справлянням податків 
розміщують за гілками умовного «дерева», а потім 
за допомогою спеціальних методик обрахунку зна-
чень ймовірностей оцінюють кожен øлях і обира-
ють менø ризикований.

Лаконічно суть аналізу чутливості зводиться до 
обчислення значень певного ключового показника 
при різних параметрах чинників впливу. Це дає 
змогу встановити ступінь мінливості результатив-
ного індикатора від зміни згаданих факторів і вио-
кремити ті з них, котрі найістотніøе впливають на 
величину результативного показника. Аналіз чут-
ливості найчастіøе застосовується у фінансовому 
менеджменті для оцінювання інвестиційних ризи-
ків. Тому його практичне використання для оцінки 
податкових ризиків суб’єктів підприємництва вима-
гає врахування особливостей їх оцінювання. Для 
прикладу, результативними показниками для оці-
нювання рівня ризику у податковому плануванні 
підприємства з використанням аналізу чутливості 
можуть бути обрані рівень податкового наванта-
ження на суб’єкт господарювання або показник дис-
контованого гроøового потоку після оподаткування.

Для оцінювання податкових ризиків також 
можна використовувати адаптований метод обчис-
лення точки беззбитковості, в основі якого зна-
ходиться маржинальний підхід до формування 
прибутку. За допомогою вказаного методу можна 
визначити показники запасу фінансової міцності та 
ефекту операційного важеля з урахуванням подат-
кового чинника, які характеризують рівень небез-
пеки потрапляння фірмою в зону збитковості при 
несприятливих змінах внутріøнього і зовніøнього 
оточення. Перевага цього аналітичного методу поля-
гає в тому, що метод аналізу беззбитковості є добре 
розробленим у спеціальній літературі та доволі легко 
адаптується для цілей застосування в оцінці подат-
кових ризиків суб’єктів підприємництва.

Наочно авторську позицію стосовно можливостей 
адаптації відомих методів оцінки, напрацьованих у 
сучасній ризикології, конкретно для цілей оціню-
вання податкових ризиків суб’єктів підприємництва 
відображено на рисунку 2.

Висновки. Враховуючи специфічність сфери опо-
даткування, виключне використання різноманітних 
формалізованих методів оцінки податкових ризиків 
суб’єкта господарювання в багатьох випадках не 
може дати однозначних рекомендацій. Прийняття 
кінцевого ріøення все одно залиøається за управ-
лінцями, які відповідають за його правильність і 
виваженість, тобто достовірне оцінювання ризиків 
у сфері оподаткування вимагає суб’єктивного під-
ходу. Водночас недоцільно повністю відмовлятися 
від використання формально-економічних методів, 
заснованих на обчисленні чистих поточних втрат 
(збитків) або додаткової вигоди та ймовірності 
настання ризикової події. І все ж остаточна відпо-
відь на ключове питання, як забезпечити достат-
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ньо високий рівень дохідності внаслідок здійснення 
тих чи інøих дій за виправданого рівня податко-
вого ризику, менеджмент фірми може дати лиøе з 
допомогою висококваліфікованих фахівців-експер-
тів у сфері оподаткування. Тому, на наøе переко-
нання, процедура (етап) квантифікації у податко-
вому ризик-менеджменті суб’єктів підприємництва 
повинна базуватися на оптимальному інтегруванні 
кількісних і якісних методів аналізу й оцінки.

Перспективи подальøих досліджень в обраному 
напрямі вбачаються у критичному вивченні методик, 
автори яких намагаються адаптувати розглянуті 
нами методи аналізу, розроблені в сучасній ризико-
логії, до потреб оцінювання податкових ризиків із 
погляду суб’єктів підприємницької діяльності. Це 
дасть змогу виявити найбільø ефективні зі згада-
них методик оцінки ризиків у сфері оподаткування 
на рівні конкретної фірми, розробити пропозиції 
щодо їх подальøого удосконалення, заклавøи таким 
чином підвалини для створення уніфікованої мето-
дики оцінювання податкових ризиків вітчизняних 
суб’єктів господарювання.
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