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Автоматизація аудиторської діяльності дозволить значно скоротити 
трудовитрати аудитора, час проведення аудиторської перевірки, підви-
щити якість її проведення. Сформульовані нами теоретичні основи 
комп’ютерного аудиту дають комплексне уявлення про сутність, зна-
чення та роль комп’ютерного аудиту як окремої науки та дисципліни.  

Перспективними напрямками наукового дослідження є розробка 
універсальної методики аналізу даних комп’ютерного обліку клієнта 
аудиторської фірми, що дозволить використати інформаційну базу кліє-
нта незалежно від того, яку бухгалтерську програму той використовує. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 
 

Розглядаються питання класифікації фінансових ризиків з врахуванням особливос-
тей галузі, а саме видова класифікація фінансових ризиків, що є суттєвим для якісної і 
кількісної оцінки в процесі ризик-орієнтованого управління. 

 

Рассматриваются вопросы классификации финансовых рисков с учетом особенно-
стей отрасли, а именно видовая классификация финансовых рисков, что существенно для 
качественной и количественной оценки в процессе риск-ориентированного управления. 

 

The article deals with the classification of financial risks based on industry characteristics, 
namely the specific classification of financial risks, which is essential for the qualitative and 
quantitative evaluation in the risk-oriented management. 
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Фінансові ризики торговельних підприємств відзначаються різно-
манітністю, однак, незважаючи на це, вони можуть бути впорядковані 
(класифіковані) залежно від обраних критеріїв, що надзвичайно важливо 
для проведення їх ідентифікації і кількісної оцінки. Класифікаційний 
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критерій фінансових ризиків за видами – основний параметр  їх  дифе-
ренціації в процесі управління.  

Питання класифікації фінансових ризиків досліджувалось рядом 
науковців [1-4], однак воно залишається актуальним і потребує подаль-
шого вивчення. Розглядаючи класифікацію систематичних і несистема-
тичних фінансових ризиків за видами, на нашу думку, доцільно дотри-
муватись класифікації фінансових ризиків за видами, що пропонується 
І.О. Бланком [1]. До специфічних фінансових ризиків ними відносяться 
ризик зниження фінансової стійкості, ризик неплатоспроможності (лік-
відності), кредитний, інвестиційний, інноваційний, депозитний і інші 
види ризику.  

Автором за мету поставлено питання видової класифікації ризиків з 
врахуванням галузевих особливостей підприємств роздрібної торгівлі 
для можливості більш об’єктивної його оцінки в процесі ризик-
орієнтованого менеджменту. 

Інтегрована дія специфічних фінансових ризиків проявляється у 
фінансовому стані торгівельних підприємств. Це пояснюється наступ-
ним: прагнення торгівельних підприємств до збільшення товарообігу 
(збільшення частки ринку) потребує додаткового інвестування (креди-
тування), що за зміни ситуації на ринку асоціюється з ризиком зниження 
рентабельності продажу чи ризиком збитків (діє операційний важіль); 
нарощення прибутковості власного капіталу шляхом залучення додатко-
вих кредитів може привести до втрати фінансової стійкості (діє фінансо-
вий важіль), наслідком зростання рентабельності активів за рахунок мі-
німізації запасів (без впровадження логістики запасів) можуть бути збої 
в торгівельному процесі, що пов’язано з ризиком втрати ліквідності, 
надмірні запаси загрожують зниженню оборотності і рентабельності 
активів. Таким чином, всі вищеозначені питання так чи інакше пов’язані 
з фінансовою діяльністю торгівельних підприємств, їх фінансовим ста-
ном і проявом фінансових ризиків, що можуть спричинити зниження 
рівня прибутковості, оборотності, стійкості та ліквідності (рисунок). 

Ризик зниження рентабельності є результатом дії множини чинни-
ків і ідентичний ризику формування фінансових ресурсів, пов’язаного з 
визначення чистого прибутку підприємств роздрібної торгівлі і сполуч-
ний з можливим отриманням збитків через недоотримання суми торгі-
вельних надбавок зростання непродуктивних витрат (штрафи, пені, не-
устойки), надлишкове відволікання коштів на виплату дивідендів тощо. 

Ризик зниження обсягів і рентабельності продажу внесений до схе-
ми є узагальнюючим показником ефективності як операційної, так і фі-
нансово-інвестиційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі. 



Комунальне господарство міст 

 

391 

 
 

Взаємозалежність фінансових ризиків за впливом на фінансовий стан  
підприємств  роздрібної торгівлі 

 

Негативна дія таких видів фінансових ризиків як ризик фінансової 
стійкості, ризик втрати ліквідності, ризик зниження оборотності активів 
і рентабельності (формування фінансового результату) спричиняють 
погіршення фінансового стану підприємства, а ризик втрати фінансової 
стійкості в подальшому може зумовити фінансову неспроможність (бан-
крутство).  

Підприємствам роздрібної торгівлі, зокрема крупним торгівельним 
підприємствам, у процесі інвестиційної діяльності приходиться вирішу-
вати задачі відносно визначення розміру і сфери вкладення інвестицій за 
умови наявності вільних грошових коштів, тобто вкладення капіталу, що 
генерує інвестиційні ризики. Залежно від виду інвестицій розрізняють 
ризики інвестування в фінансові активи і ризики реалізації інвестицій-
них проектів [4], які умовно можна поділити на ризики недоотримання 
певної вигоди внаслідок здійснення інвестиційних заходів та ризики, 
пов’язані з зміною відсотків, дивідендів по портфельним інвестиціям 
тощо.  

Інноваційний ризик пов'язаний з фінансуванням і застосуванням 
технічних нововведень, очікувані результати яких віддалені в часі, в той 
час як на поточний час зростають витрати на впровадження нововведень 
(наприклад, обслуговування і реалізація за картковими рахунками то-
що). 

Кредитний ризик пов'язаний з виникненням втрат підприємства 
внаслідок погіршення умов зовнішнього фінансування, зниження 
об’ємів позикових коштів, необхідних підприємству [2]. Зауважимо, що 
підприємства роздрібної торгівлі продовольчими товарами майже не 
практикують залучення довгострокових кредитів, в основному користу-
ючись товарним і короткостроковими кредитами. 
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Депозитний ризик виникає внаслідок неправильного вибору під-
приємством банку для проведення депозитних розрахунків, що може 
бути пов’язано з втратами доходів по депозитам, непередбаченим зни-
женням депозитних ставок тощо.  

Характеристика внутрішніх ризиків, які підприємства роздрібної 
торгівлі можуть контролювати в процесі діяльності і зовнішніх (несис-
тематичних), які є проявом чинників, що є поза межами їх контролю 
надано в приведеній багатокритеріальній класифікації фінансових ризи-
ків за видами (таблиця). 

До зовнішніх ризиків, які мають місце в діяльності підприємств 
роздрібної торгівлі, автором віднесено процентний, податковий, валют-
ний, ціновий і інші види ризику.  

Процентний ризик зумовлюється неточним вибором різновиднос-
тей відсоткових ставок, не врахуванням в договорах кредитування мож-
ливих їх змін, непередбачених змін відсоткових ставок, що виплачують-
ся за позиковими коштами за змінами процентної політики Національ-
ного банку і банків, що обслуговують підприємство тощо. Виникнення 
процентного ризику загрожує виникненню збитків з раніше взятих кре-
дитів, сприяє генерації внутрішнього фінансового ризику – фінансової 
стійкості. Позитивний прояв процентного ризику зумовлюється поліп-
шенням кон’юнктури фінансового ринку, зниженням вартості позикових 
коштів тощо. 

Інфляційний ризик – це ризик того, що при зростанні інфляції гро-
шові доходи знецінюються, зменшується реальна купівельна спромож-
ність, що обмежує зростання товарообороту і сприяє росту прояву ризи-
ку втрати доходу, зниження рентабельності і ділової активності. 

Як засіб боротьби з інфляцією більшість торгівельних підприємств 
намагається забезпечитись товарними запасами, що, в свою чергу, гене-
рує ризик ліквідності. 

Податковий ризик підприємств роздрібної торгівлі зумовлюється 
змінами податкової політики (вибір способу оподаткування, поява нових 
податків, ліквідація чи скорочення податкових пільг тощо). 

Валютний ризик пов'язаний зі змінами валютних курсів. Характер-
ний в основному для підприємств, що займаються зовнішньоекономіч-
ною діяльністю. Опосередковано впливає на рівень купівельної спромо-
жності населення. 

Крім вище описаних ризиків, в діяльності підприємств роздрібної 
торгівлі можуть виникати і інші види фінансових ризиків. Наприклад, 
криміногенний ризик, що спричиняється об’явою партнерів підприємст-
ва про фіктивне банкрутство, підробка документів, незаконним присво-
єнням сторонніми особами  грошових та інших документів,  розкрадан- 
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ням окремих видів активів (в т.ч. товарів) як персоналом, так і сторонні-
ми особами; «форс-мажорні» ризики, що можуть призвести не лише до 
втрати запланованого доходу, а й частини активів; ризики, пов'язані з 
емісією цінних паперів підприємства тощо. 

Зауважимо, що приведені класифікація і характеристики чинників 
фінансових ризиків, через їх розмаїття, не можуть бути вичерпними та 
можуть уточнюватись залежно від конкретної ризикової ситуації і від 
позиції ризик-орієнтованого управління. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ ОЦІНКА 

 

Розглядається фінансова складова економічної безпеки підприємства. Пропонується 
найповніше та найкоректніше визначення даного поняття. В процесі виконання поставле-
ної мети було розглянуто загрози ФС ЕБП, на основі яких рекомендовано сукупність пока-
зників для оцінки фінансової складової економічної безпеки підприємств. 

 

Рассматривается финансовая составная экономической безопасности предприятия. 
Было приведено наиболее полное и корректное определение данного понятия. В процессе 
выполнения поставленной цели были рассмотрены угрозы ФС ЭБП, на основании которых 
предложено совокупность показателей для оценки финансовой составной экономической 
безопасности предприятий. 

 

The financial component of the economy security of a company was viewed in this article. 
The fullest and the most correct definition of this statement was given. The threats of the FC ESC 
were considered during the process of the implementation of the task. On the ground of these 
threats the complex of the indexes for evaluating the financial component of the economy secu-
rity of a company was offered. 

 

Ключові слова: економічна безпека, фінансова складова економічної безпеки підпри-
ємства, фінансова безпека, модель оцінки ФС ЕПБ. 

 

Однією з найактуальніших проблем функціонування та розвитку 
вітчизняного підприємства в умовах зростаючої складності та невизна-


