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ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКОСТІЙКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Ефективне функціонування підприємства та його стійкий розвиток в сучасних умовах господарювання 

безперервно пов’язано з застосуванням нових теоретичних та методичних засад, які б дозволяли формувати 

ефективні форми та методи адаптаційного управління.  

Вирішення проблеми реалізації адаптації управління стійким розвитком у відповідності з високими 

темпами змін зовнішнього середовища, викликанимибезперервнимпотоком інформаціїі знань, а також 

невизначеними та динамічними умовами функціонування, обумовлює необхідність оцінки 

ризикозахищеності стратегії. 

В авторському трактуванні «ризикозахищеність» являє собою внутрішню характеристику системи 

адаптаційного управління стійким розвитком, яка визначає можливість збереження її цілісності під впливом 

різних чинників зовнішнього середовища та характеризує ступінь розвитку компетенцій персоналу при 

реалізації цільових орієнтирів підприємства та протистояння ризиковій ситуації. Чим більш 

ризикозахищеною є стратегія стійкого розвитку підприємства, тим вище рівень опоруіпристосування до 

внутрішніх та зовнішніх загроз, тим більш життєздатною є сама стратегія.  

Ризикозахищеність стратегії підприємства визначається, на наш погляд, двома важливими 

параметрами: вірогідністю виникнення ризикової ситуації на підприємстві та рівнем компетентності 

персоналу та підприємства у вирішенні проблем протистояння ризику та забезпечення реалізації стратегії 

стійкого розвитку.  

Сучасні умови господарювання торговельних підприємств характеризуються підвищенням рівня 

ризикованості внутрішнього та зовнішнього середовища, що є значною загрозою для формування 

рискозахищенної стратегії стійкого розвитку підприємства. Виходячи з цього, обґрунтованим постає питання 

оцінки характеру ризику підприємства на основі його ризикостійкості. Зазначимо, що застосування дієвих 

заходів щодо оцінки ризикозахищенності стратегії підприємства є одним з ефективних шляхів забезпечення 

його стійкого розвитку у довгостроковій перспективі. 

Доцільність виділення іншої компоненти рівня ризихозахищеності стратегії є ризиковий характер 

діяльності, який визначений функціонуванням вітчизняних підприємств в умовах невизначеності. 

В даних умовах управлінські рішення не можуть бути однозначно визначені, що викликає необхідність 

розробки і впровадження системи адаптаційного управління ризиками для забезпечення стійкого розвитку 

підприємств та належного рівня конкурентоспроможності. 

Наявність ризику підприємства пов’язана з тим, що завжди існують альтернативні можливості 

поєднання різних параметрів, які характеризують стан підприємства, для забезпечення ефективної 

діяльності. 

Можливість досягнути запланованих результатів, не зважаючи на дію ризик-чинників, і визначає 

ризикостійкість підприємства [1, с. 73]. 

Поняття «ризикостійкість підприємства» не є поширеним в економічній літературі, хоча останнім 

часом дедалі частіше зустрічається у працях економістів-практиків. Так, Козлова Е.А. ризикостійкість 

підприємства трактує як здатність досягати запланованих результатів діяльності, стабільності, незважаючи 

на дію різних чинників [1, с. 72].  

приємстварозглядається як складова загальної 

стійкостіпідприємства, інтегральна характеристика підприємства як відкритої соціально-економічної 

системи, що характеризує загальні можливості ефективного рівноважного безперебійного функціонування 

організації протистояти ризикам, незважаючи на їх негативний вплив [2, с. 50]. 

Встановлено, що ризикостійкість підприємства визначається багатьма факторними ознаками, які 

здійснюють значний вплив на ресурсну базу підприємства (матеріальні, фінансові, трудові, нематеріальні, 

маркетингові та організаційні ресурси), а також залежить від особливостей функціонування галузі. 

Облік невизначеності прямо залежить від вибору математичного апарату, що визначається 

математичною теорією. Етап обґрунтування і вибору математичного апарату забезпечує прийнятну 

формалізацію невизначеності та адекватне рішення задач, що виникають при управлінні ризикостійкістю, є 



вкрай важливим. Необґрунтований і, як наслідок, неправильний вибір математичного апарату, в основному, 

призводить до неадекватності створених математичних моделей, одержання неправильних результатів у 

процесі їх застосування та, відповідно, виникає недовіра до отриманих результатів і ігноруються висновки на 

їх основі. 

Проведене дослідження показало, що в сучасній економічній теорії та практиці не існує універсального 

інструменту для оцінки ризикостійкості торговельного підприємства. 

Сьогодні однимз найбільш перспективнихнапрямківнауковихдослідженьв галузі аналізу, 

прогнозування та моделюванняекономічнихявищ іпроцесівє нечіткалогіка(fuzzy logic). Застосування нечітко-

множинних моделей дозволяєприймати економічнограмотні рішення. 

Доцільність застосування саме нечітко-множинного підходу обумовлена тим, що сучасне моделювання 

базується на комп’ютерних моделях, які дозволяють визначити вплив значної кількості зовнішніх та 

внутрішніх факторів на існуючий та майбутній стан суб’єкта дослідження. Але при розробці моделей слід 

усвідомлювати, що ключовими елементами для оцінки й моделювання повинні стати не конкретні числа 

(чинники, параметри), а певні нечіткі множини, оскільки саме нечітка логіка є найважливішою особливістю 

людського мислення, саме нечітка логіка характеризує здатність людини узагальнювати інформацію та 

виділяти головні її особливості, необхідні для прийняття важливих управлінських рішень [3, с. 120]. 

Неврахування цього факту для створення моделей оцінки ризикостійкості підприємства обумовило недоліки 

сучасних методів прийняття управлінських рішень щодо забезпечення стійкого розвитку торговельного 

підприємства. 

Теорія нечітких множин була закладена в фундаментальних роботах відомого американського вченого 

Лофти Заде в 1965 році. Концепція нечіткої множини виникла в Л. Заде як реакція незадоволення 

математичними методами класичної теорії систем, яка примушувала добиватися штучної точності, 

недоречної в багатьох системах реального часу особливо в складних системах, включаючи людей. 

Починаючи з кінця 70 – х років минулого століття, методи теорії нечітких множин почали застосовуватися в 

економіці [4].  

Нечітко – множинний підхід дозволяє враховувати окрім якісних показників ще й якісні аспекти, які не 

мають точної числової оцінки. Появляється змога поєднувати в оцінці кількісні та якісні показники, що різко 

підвищує рівень адекватності методик, які застосовуються [4]. 

Тобто, застосування нечітко-множинного підходу дозволить кількісно оцінити рівень ризику, а також 

вирішити питання щодо погодженості рівня ризикостійкості підприємства зі стратегією стійкого розвитку 

торговельного підприємства. Погіршення якісних і зниження кількісних показників діяльності підприємства 

є результатом зниження його ризикостійкості та порушення стану рівноваги. Здійснення ефективного 

управління ризикостійкістю допоможе мінімізувати негативний вплив загроз і ризиків, що надасть 

підприємству можливість стабільно функціонувати в умовах ризику в перспективі [1, с. 73-74].  

Оцінка загального рівня ризикостійкості торговельного підприємства здійснюється на основі 

використання апарату нечіткої логіки, що дозволяє провести комплексне дослідження системи адаптаційного 

управління ризикостійкістю підприємства, а також оцінити ступінь впливу ризику на реалізацію стратегії 

стійкого розвитку підприємства. 

Дана система впливових факторів формується на основі результатів експертно-логічного аналізу 

показників стійкого розвитку, які визначають ефективність та стійкість торговельного підприємства на 

ринку, а також згрупована відповідно до причинно-наслідкових зв’язків між вхідними та вихідними 

(змінними) параметрами моделі ризикостійкості підприємства. 
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