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объединяться в матрицу АВС-XYZ, что является наиболее совершенным 

инструментом управления запасами материалов. При помощи данного метода 

можно наиболее точно понять, как управлять запасами, определить 

ассортимент [5, с.15]. АВС-анализ и XYZ-анализ являются менее затратными 

для внедрения в управление процессом производства. 

В настоящее время помимо методов, приведенных в таблице, существует 

множество различных методов управления запасами, в таблице рассмотрены 

только самые распространенные в отечественной и зарубежной практике. В 

Республике Беларусь из приведенных методов наиболее часто используются 

системы нормирования. Методы Just-in-time, MRP, АВС-анализ, XYZ-анализ 

преимущественно используются в зарубежной практике. Внедрение данных 

систем управления запасами на отечественных предприятиях является 

альтернативным вариантом оптимизации системы нормирования на 

предприятии [2, с.26].  
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ФІНАНСОВІ РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

На сучасному етапі розвитку економіки країни підприємствам надано 

можливість самостійно розпоряджатися своїми фінансовими ресурсами, і в 

зв’язку з тим, що стійкий фінансовий стан є результатом не спонтанних, а 

завчасно розрахованих і проаналізованих управлінських рішень, не втрачає 

своєї актуальності проблема управління фінансовими ризиками підприємства. 

Під фінансовими ризиками підприємства розуміють можливі негативні 

наслідки у вигляді втрати доходу, капіталу, фінансових результатів 

підприємства, в ситуації, коли є невизначеність умов здійснення фінансової 

діяльності підприємства. 
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До основних параметрів диференціації фінансових ризиків в процесі 

управління ними відносять таку ознаку, як вид фінансових ризиків, який 

ділиться в свою чергу на такі ризики, як: процентний, валютний, ціновий, 

інфляційний, податковий, ризик зниження фінансової стійкості підприємства, 

ризик неплатоспроможності, кредитний, інвестиційний, інноваційний, а також 

на інші ризики [1, с. 54]. 

До основних етапів процесу управління фінансовими ризиками на 

підприємстві можна віднести: формування інформаційної бази управління 

фінансовими ризиками; ідентифікація фінансових ризиків; всебічний аналіз і 

оцінка фінансових ризиків підприємства; вибір стратегії управління 

фінансовими ризиками і вплив на ризик; моніторинг і контроль фінансових 

ризиків. 

Фінансовий ризик має динамічний характер, який змінює свій кількісний 

рівень під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників, незалежно від 

стадії функціонування підприємства [2, с. 116]. На нього рівень можна і 

необхідно впливати. 

У реальних умовах, при впливі різних факторів ризику можуть 

використовуватися різноманітні методи мінімізації ступеня ризику, що 

впливають на ті чи інші аспекти діяльності компанії, зокрема такі: 

1) ухилення від ризиків (створення таких умов діяльності підприємства, 
при яких імовірність виникнення фінансових втрат відсутня заздалегідь). Даний 

метод слід застосовувати тільки в тих випадках, коли на першому місце для 

компанії стоїть не отримання прибутку, а уникнення самого ризику; 

2) прийняття ризиків на себе (покриття збитків коштом власного капіталу); 
3) запобігання збиткам (запобігання ймовірності виникнення збитків 

шляхом зменшення ймовірності їх настання). Даний метод варто застосовувати 

тільки в тому випадку якщо ймовірність настання збитків велика; 

4) зменшення розміру збитку (проведення заходів, спрямованих на 

зниження розміру можливого збитку). Метод застосовується в тих випадках, 

коли величина і ймовірність виникнення потенційних втрат досить великі; 

5) страхування (передача відповідальності за нанесення ризику іншій 
організації). Метод може бути використаний в тих випадках, коли ймовірність 

виникнення втрат невелика, але величина потенційних збитків критична; 

6) самострахування (створення власних страхових фондів, призначених для 
покриття збитків); 

7) хеджування (використання одного фінансового інструменту для 

мінімізації ризику зміни ціни іншого) [3, с.193–199; 4, с. 162–163]. 

Кожен метод має певні обмеження в його застосуванні, але їх розумне 

поєднання сприяє зниженню рівня фінансових ризиків та їх впливу на об’єкт 

фінансово-економічної безпеки.  

Можна зробити висновок, що фінансові ризики відіграють значну роль у 

системі забезпечення як фінансової, так і економічної безпеки підприємства. 

Ступінь впливу фінансових ризиків на результати фінансово-господарської 

діяльності підприємства все більше зростає. Це пов’язано насамперед з 

розширенням сфери фінансових відносин, мінливістю економічної ситуації в 
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країні, появою нових фінансових технологій, кон’юнктурою фінансового ринку 

та низкою інших факторів. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 

Проблемарегулирования аудиторской деятельности в Республике Беларусь 

в настоящее время обрелаособую актуальность. Результатом этого может 

служить создание в Беларуси Аудиторской палаты, которая начала 

осуществлять свою деятельность с 6 декабря 2019 г.Также был разработан и 

утвержден временный регламент документооборота, связанный с вступлением 

членов в Аудиторскую палату. Аудиторской палатой осуществляется 

взаимодействие с Министерством финансов Республики Беларусь по вопросам 

организации деятельности Аудиторской палаты, а также в реализации проекта 

Европейского союза «Поддержка Министерства финансов по международным 

стандартам аудита».  

До этого момента, в Республике Беларусь существовали только 

объединения аудиторов: Ассоциация аудиторских организаций, Союз 

Сертифицированных Аудиторов и Бухгалтеров (АСБА), Ассоциация 

профессиональных аудиторов. Таким образом, в Республике Беларусь до сих пор 

действует ряд общественных объединений аудиторов, каждое из которых 

стремится поднять статус представителей этой профессии. Однако значительная 

часть аудиторов и аудиторских организаций не входят ни в одно аудиторское 

объединение. Именно поэтому и была создана в 2019 году создана Аудиторская 

палата как единственный орган самоуправления аудиторской деятельностью [1].  
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