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ФОРМУВАННЯ ПІДСИСТЕМИ РИЗИКОЗАХИЩЕНОСТІ  
В АВТОМАТИЗОВАНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ  

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
Розглянуто процес формування підсистеми ризикозахищеності та запропонова-

но авторське визначення поняття ризикозахищеності підприємства. Досліджено під-
ходи до формування підсистеми ризикозахищеності в автоматизованій інформа-
ційній системі торговельного підприємства (АІС ТП). 
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Вступ. У сучасних умовах світової економічної кризи проблема 
ризикозахищеності підприємств постала дуже нагально. Адже через еконо-
мічну, політичну, фінансову нестабільність, недосконалість ринку товарів і 
послуг є висока ймовірність виникнення і розвитку кризи у процесі діяльнос-
ті будь-якого підприємства. Саме тому зростає необхідність здійснення фун-
кціонально спрямованого антикризового управління. Іншими словами, треба 
знати, що таке ризик, як оцінити його рівень та уникнути збитків, яких він 
може завдати, яким чином керувати ризиком та як створити систему 
ризикозахищеності підприємства та управляти нею. Виходячи зі зазначених 
аспектів цієї проблеми, зазначена тема має елементи новизни, а поєднання 
питання ризикозахищеності торговельного підприємства та проектування ав-
томатизованої інформаційної системи робить її актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основним питанням сто-
совно виявлення та аналізу ризику було присвячено багато наукових праць 
вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: А.П. Альгіна, І.Т. Балабанова, 
П.І. Верченко, В.В. Вітлінського, С.І. Наконечного, М.Г. Лапусти, Л.Г. Шар-
шукової, О.І. Ястремського, Г.M. Марковіц, A. Завадської та інших. Але, на 
нашу думку, недостатнього висвітлено ці питання у контексті управління 
ризикозахищеністю підприємства в діючих АІС ТП великого формату. 

Постановка проблеми. В умовах економічної нестабільності, яка ха-
рактерна для ринкового середовища транзитивного періоду, підсиленого сві-
товою економічною кризою, постійно виникає потреба у швидкому прийнят-
ті науково-обґрунтованих рішень щодо підвищення результативної діяльнос-
ті суб'єктів господарювання. Ризик – невід'ємна складова частина людського 
життя. Він породжується невизначеністю, відсутністю достатньо повної ін-
формації про подію чи явище, та неможливістю точного прогнозування роз-
витку подій. 

Метою дослідження є вироблення підходів до формування підсисте-
ми ризикозахищеності в складі АІС ТП [1, 2]. 

Виклад основного матеріалу. З кібернетичного погляду, ризико-
захищеність можна розглядати як: кількісну та якісну характеристику власти-
востей системи підприємства з позиції її здатності до самовиживання і роз-
витку в умовах: 

1) виникнення зовнішніх і внутрішніх ризиків; 
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2) дестабілізаційної дії непередбачуваних і складнопрогнозованих зовніш-
ніх і внутрішніх факторів. 
У цьому контексті запропонуємо авторське визначення поняття 

ризикозахищеності торговельного підприємства як економічної мікросистеми. 
Ризикозахищеність системи підприємства – це забезпеченість життєво 

важливих інтересів і потреб системи підприємства від всього спектра зовніш-
ніх і внутрішніх загроз, різних за своєю природою. Під життєво важливими 
потребами розуміємо сукупність потреб, задоволення яких надійно забезпе-
чує існування і можливості прогресивного розвитку підприємства. 

Ризикозахищеність відображає здатність системи ефективно протиді-
яти внутрішнім і зовнішнім загрозам, здатність адекватно і швидко змінюва-
ти свою внутрішню структуру відповідно до умов, що змінюються. Чим біль-
ший рівень ризикозахищеності від негативних агресивних впливів ризиків, 
тим вищим ступенем життєздатності володіє система підприємства. 

З позиції системного підходу, ризикозахищеність можна визначити як 
властивість системи, що забезпечує її сталий і стабільний розвиток в умовах 
виникнення різних видів ризиків внутрішнього і зовнішнього середовища. 
Тобто це така властивість системи, яка дає змогу звести до мінімуму, а у кра-
щому випадку, і повністю позбутись негативних наслідків впливу ризиків 
різноманітної природи. 

Рівень ризикозахищеності системи торговельного підприємства визна-
чається сукупністю показників, що характеризують фінансово-економічну 
сталість; рівень споживання; виробничо-технологічний потенціал; демогра-
фічну ситуацію в районах діяльності; ступінь задоволення потреб населення 
в товарах народного споживання. При цьому глобальний критерій оптималь-
ності можна розглядати у вигляді: 
 Ө = Өб – Өф,  (1) 
де: Ө – рівень ризикозахищеності; Өб – бажаний стан щодо ризикоза-
хищеності; Өф – фактично досягнутий стан. 

Задача управління ризикозахищеністю системи торговельного під-
приємства полягає у мінімізації показника Ө, тому під ризикозахищеністю 
ТП будемо розуміти таку сукупність умов, за якої забезпечується відносна 
економічна незалежність підприємства, стабільність і сталість функціонуван-
ня, здатність до постійного оновлення, удосконалення і розвитку. 

Для забезпечення ефективного процесу управління ризиком потрібна 
організація на підприємстві спеціалізованої інформаційно-аналітичної систе-
ми [5]. Найдоцільніше управляти підприємницьким ризиком торговельного 
підприємства з допомогою спеціальної підсистеми ризикозахищеності (рис.) 
у бізнес-системі підприємства. Розроблення і впровадження такої підсистеми 
має опиратися на знання методів управління ризиком. Під час розроблення 
моделей, метою яких є передача комп'ютеру функцій прийняття рішень для 
найбільш типових класів ситуацій, необхідно використовувати метод ситу-
аційного управління. Якщо кожному класу ризиків ставити у відповідність не 
типове управлінське рішення, а його структуру в цьому класі ризиків, то та-
кий метод можна застосовувати в будь-яких бізнес-процесах. 
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Системи управління ризикозахищеністю ТП (СУР) [4, 5] можуть роз-
різнятися у деталях залежно від розміру, зони діяльності та її особливостей, 
але, зазвичай, повинні реалізовувати такі функції (на правах структурних еле-
ментів системи): 

1. Ідентифікацію і вимірювання всіх можливих втрат, пов'язаних із ді-
яльністю підприємства. 

2. Вибір форм і методів фінансування або покриття ризиків. 
3. Розвиток (розширення) можливостей системи управління ризиком. 
4. Вивчення ринку страхування ризиків. 
5. Регулювання незапланованих потреб у ресурсах. 
6. Збереження інформації. 
7. Розроблення методики з управління ризиком, притаманним кон-

кретному підприємству. 
8. Аналіз і спостереження за роботою зі запобігання збиткам і/або 

втратам. 

 
Рис. Управління ризикозахищеністю на торговельному підприємстві 
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Висновки. Таким чином, управління ризиком є одним із найбільш 
важливих елементів управління підприємством. Його призначення – підви-
щувати економічну ефективність діяльності підприємства в умовах тран-
сформаційного стану вітчизняного бізнес-середовища. 

Щодо понятійного образу ризикозахищеності, то в спеціалізованих лі-
тературних джерелах такого поняття не виявлено, що змусило автора запро-
понувати власне трактування та зробити спробу розкрити основні його чин-
ники. У роботі запропоновано підходи до формування підсистеми ризико-
захищеності в межах автоматизованої інформаційної системи торговельного 
підприємства, впровадження якої дасть змогу якісне використання існуючих 
на підприємстві інформаційних ресурсів, що підвищить ефективність управ-
ління ризикозахищеністю підприємства. 

Перспективи подальших досліджень. Потрібно зауважити, що уп-
равління ризиком є відносно новою сферою менеджменту підприємств1. 
Особливо не розробленою є проблема створення систем ризикозахищеності. 
Проте безсумнівно, що її впровадження робить управління більш передбачу-
ваним, прозорим та керованим, що стає передумовою системної реалізації ан-
тикризового управління ТП. Розробленню цієї і сумісних з нею проблем пла-
нуємо присвятити подальші дослідження. 
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Артищук И.В., Ивашкив В.О. Формирование подсистемы 
рискозащищенности в автоматизированной информационной системе 
торгового предприятия 

Рассмотрен процесс формирования подсистемы рискозащищенности и предло-
жено авторское определение понятия рискозащищенности предприятия. Исследова-
ны подходы к формированию подсистемы рискозащищенности в автоматизирован-
ной информационной системе торгового предприятия (АИС ТП). 

Ключевые слова: риск, рискозащищенность, управление рискозащищенностю, 
автоматизирована информационная система. 

Artyshchuk I.V., Ivashkiv V.O. Forming of subsystem riskprotected in 
automated informative system of point-of-sale enterprise (ais pse) 

Examined process of forming of subsystem of riskprotected and author determination 
of concept of riskprotected enterprise is offered. Investigate approaches to forming riskpro-
tected subsystem in AIS PSE. , 
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1 за даними зарубіжних дослідників термін їх існування визначається в 25-30 років [1 ] – авт. 




