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ВСТУП
Діяльність кожного підприємства здійснюється під

впливом факторів ринкового середовища, що значною
мірою визначають її поведінку на ринку та в кінцевому
результаті впливають на ефективність роботи. Неспри3
ятливі фактори погрожують економічній безпеці під3
приємства, створюють кризову ситуацію, яка порушує
його стійкість у конкурентному середовищі. Сьогоден3
ня характеризується посиленням конкуренції на ринку
друкованої продукції, кризовими тенденціями економі3
чних процесів, що обумовили високу нестабільність ото3
чення організації.

В умовах нестабільного ринкового середовища,
безпрецедентної появи викликів та загроз політично3
го, економічного, техногенного, соціального харак3
теру вельми важливою є проблема забезпечення
стійкого розвитку підприємства, забезпечення його
стратегічної стійкості. Однією із важливих задач ви3
рішення цієї проблеми є узгодження дій і пошук аль3
тернатив взаємодії підприємства з навколишнім се3
редовищем [13].

Активізації досліджень компенсації збурень навко3
лишнього середовища, його впливу на ефективність
діяльності підприємства сприяла наукова діяльність як
вітчизняних, так і зарубіжних вчених, що працювали в
різних галузях науки, серед яких можна виділити Г.Б.
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Клейнера, В.Л. Тамбовцев, Р.М. Качалова, В.В. Віт3
лінського. Зокрема, управлінню підприємством в умо3
вах нестабільного ринкового середовища присвячено
ряд досліджень та публікацій: В.В. Пастухової [10], Ю.М.
Слабковського, Д. Аакера. Проте теоретичні та мето3
дичні розробки щодо забезпечення стратегічної
стійкості підприємства видавничо3поліграфічної галузі
у нестабільному ринковому середовищі не були пред3
метом ретельного наукового дослідження. Відчуваєть3
ся недостатність науково3теоретичних узагальнень
даної проблеми, необхідність подальшої розробки на3
уково3методичних елементів, спрямованих на забезпе3
чення стратегічної стійкості підприємства, що передба3
чає здатність управлінської системи сприймати вимоги
нестабільного ринкового середовища та адекватно ре3
агувати на них.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті полягає в дослідженні впливу нестабіль3

ного ринкового середовища як потенційного джерела
змін на стратегічну стійкість підприємства, що є осно3
вою розробки механізму ефективної взаємодії підприєм3
ства з навколишнім оточенням, який дозволяє виявити
проблемні сфери діяльності підприємства та скоорди3
нувати зусилля підприємства для його адаптації та зак3
ріплення позицій на ринку.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Підприємство видавничо3поліграфічної галузі, як і

будь3яке інше, на ринку діє як виробно3економічна сис3
тема, яка може існувати лише в умовах адекватної взає3
модії із зовнішнім навколишнім середовищем і при на3
явності ефективного внутрішнього середовища. Су3
купність внутрішнього та зовнішнього економічного се3
редовища підприємства являє собою структуру ринко3
вого середовища підприємства. Середовище характе3
ризує умови, в яких функціонує галузь. Внутрішнє се3
редовище підприємств видавничо3поліграфічної галузі
пов'язане з внутрішнім процесом виготовлення друко3
ваної та видавничої продукції [15, с. 61].

Під зовнішнім середовищем розуміють сукупність
активних господарюючих суб'єктів, а також економіч3
них, суспільних та природних умов, національних,
міждержавних інституціональних структур, що діють в
оточенні підприємства [4, 7].

У зовнішньому та внутрішньому середовищі під3
приємства можна виділити фактори, чи так звані, збу3
рюючі дії, які являють собою безліч імпульсів економ3
ічного середовища, які мають постійний або періодич3
ний характер, що здійснюють прямий або опосеред3
кований вплив на фінансово3господарську діяльність
підприємства, які призводять до змін або коливань ос3
новних економічних показників підприємства [4].

Ринкове середовище характеризується нестабіль3
ністю. Більшість науковців, які описують різноманітні
підходи до підвищення ефективності діяльності підприєм3
ства, згадують про нестабільність, мінливість середо3
вища. При цьому зміст характеристики подібного стану
середовища не пояснюється.

Перше достатньо глибоке дослідження було прове3
дено Т.Барнсом і Дж.Сталкером, які ідентифікували два
крайніх типи середовища: стабільне (яке залишається
відносно постійним у часі) і нестабільне (для якого ха3
рактерні невизначеність та швидкі зміни). Грунтовно
проблему нестабільності середовища діяльності
підприємства та її вплив на ефективність його роботи
досліджено також І. Ансоффом [1]. Згідно тлумачного
словника "стабільний" [латин. stabilis] означає "міцний,
стійкий, надійний" [14]. Протилежним станом є — не3
стабільність, що характеризується неоднорідністю та
різночасністю кожного із процесів, що відбуваються та
всіх змін в цілому.

"Нестабільність" як філософську категорію та
світогляд розглядав І.Пригожин, який зазначає в своїй
роботі, що "признание нестабильности — не капитуля3
ция, напротив — приглашение к новым эксперименталь3
ным и теоретическим исследованиям, принимающим в
расчёт специфический характер этого мира" [12]. Фе3
номен нестабільності приводить до серйозних проблем,
перша із яких — проблема передбачення.

Отже, нестабільне середовище — оточення з висо3
ким рівнем взаємозалежності факторів, що тягне за
собою складність, рухливість і невизначеність середо3
вища.

Під нестабільним середовищем С. Б. Папін пропо3
нує розуміти наступні особливості ситуацій:

— зміна значущості факторів, що об'єктивно існу3
ють у зовнішньому середовищі, що перешкоджає об'єк3
тивній оцінці ситуації зі сторони суб'єкта управління і

що пов'язане зі структурною невизначеністю;
— зміна інтенсивності прояву значимих для суб'єкта

управління факторів, що пов'язано з параметричною
невизначеністю [9].

Нами були визначені (систематизовані) основні оз3
наки нестабільного ринкового середовища, головними
з яких є:

1) невизначеність середовища — пов'язана з тим,
що на ринкові умови здійснює певний вплив велика
кількість факторів різноманітної природи та спрямова3
ності, які не можуть бути об'єктивно оцінені й врахо3
вані у кількісному виразі [8].

Під невизначеністю слід розуміти неможливість
оцінки майбутнього розвитку подій як з погляду ймові3
рності їх реалізації, так і з погляду масштабів і виду їх
прояву [6]. Згідно точки зору Л.Г. Мельника, невизна3
ченість — це те, що не підлягає оцінці [3, с. 280].

У дослідженнях В.В. Вітлінського виділено два типи
невизначеності: "істинну", зумовлену властивостями
економічних процесів, й "інформаційну", пов'язану з не3
повнотою і неточністю наявної інформації про ці про3
цеси. Істинну невизначеність не можна плутати з об'єк3
тивним існуванням різних варіантів економічного роз3
витку і можливості свідомого вибору з3поміж них ефек3
тивних варіантів. Ідеться про принципову неможливість
точного вибору єдиного оптимального варіанта [2];

2) непередбаченість середовища. Під непередбачу3
ваною нестабільністю розуміється ситуація, при якій пе3
редбачення поведінки зовнішнього середовища немож3
ливе у тому числі і в стохастичних термінах. Інакше ка3
жучи, параметри випадкових змінних зовнішнього се3
редовища не можуть передбачатися [11];

3) складність середовища — визначається кількістю
його компонент, які впливають на функціонування
організації та інтенсивністю взаємодії між ними.

4) динамічність середовища — здатністю швидко
змінюватися в часі.

Можна виділити ще одну ознаку нестабільного рин3
кового середовища — 5) турбулентність середовища,
що означає постійні зміни ринкового середовища, які
мають значний вплив на стратегічну діяльність [5]. Тур3
булентність характеризує неоднорідність змін середо3
вища, у якому організація здійснює свою діяльність,
тому вона розглядається як один з найважливіших фак3
торів, що впливає на її стратегічну поведінку. Посилен3
ня турбулентності середовища діяльності організації
спричинене стрімким розвитком науки, техніки, бізнес3
процесів та ринкових механізмів, що виявляються у на3
ступному [1]: зростанні новизни змін, підвищенні напру3
женості середовища функціонування підприємств, зро3
станні швидкості змін, зростаючі складність внутрішнь3
ого і зовнішнього середовища.

Фактори ринкового середовища здійснюють вплив
на стратегічну стійкість підприємства, характеризують3
ся високою динамічністю — здатністю швидко зміню3
ватися в часі, і мають як внутрішні, так і зовнішні дже3
рела. Таким чином, головною задачею управляючих
структур як на мікро3, так і на макрорівні є забезпечен3
ня ефективного розвитку і недопущення різних кризо3
вих ситуацій.

Стратегічна стійкість виступає в якості залогу вижи3
вання і основи стабільного положення підприємства. За3
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безпечення стратегічної стійкості
підприємства може залежати не
тільки від ефективності вирішен3
ня управлінцями виробничих за3
дач, реалізації соціальних та еко3
логічних програм, але й врахуван3
ня галузевої специфіки. Недотри3
мання необхідного збалансуван3
ня в розподілі та використанні
внутрішніх ресурсів підприємства
часто призводить до порушення
позитивної динаміки його функц3
іонування. Не приділяючи достат3
ньої уваги управлінню планомір3
ним розвитком всіх складових
стратегічної стійкості, підпри3
ємство буде нездатним компенсу3
вати негативні збурення зовнішнь3
ого та внутрішнього середовища,
буде втрачати свої позиції на рин3
ку друкованої продукції.

Як відомо, підприємство яв3
ляє собою складну багаторівне3
ву соціально3економічну систе3
му. В якості відносно само3
стійних функціональних підсис3
тем підприємства традиційно ви3
діляється: технологічна, вироб3
нича, матеріально3технічна, кад3
рова (соціальна), управління,
інвестиційно3інноваційна, збуту
та реалізації продукції тощо [7].
Виготовляючи друковану про3
дукцію чи надаючи поліграфічні
послуги, суб'єкти ВПГ з метою
отримання прибутку іноді нера3
ціонально використовують при3
родні ресурси, тим самим нано3
сять шкоду навколишньому се3
редовищу. Саме тому важливим
є врахування і екологічної підси3
стеми діяльності підприємства.
Виходячи з вище зазначеного,
нами пропонується виділяти сім
підсистем стратегічної стійкості:
виробнича, фінансова, інвестиц3
ійно3інноваційна, управлінська,
маркетингова, соціальна, еколо3
гічна (табл. 1). Результати діяль3
ності підприємства видавничо3
поліграфічної галузі,  його
стійкість залежить від узгодже3
ності роботи всіх цих підсистем,
саме ця узгодженість визначає
стабільне положення підприєм3
ства на ринку господарюючих
суб'єктів.

Здатність підприємства дола3
ти кризи, перемагати в конку3
рентній боротьбі, зберігати стра3
тегічну стійкість багато в чому за3
лежить від дії внутрішньої групи
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Таблиця 1. Характеристика підсистем стратегічної стійкості
підприємства ВПГ

Таблиця 2. Вплив внутрішніх факторів на стратегічну стійкість
підприємства ВПГ
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чинників — від стану
його внутрішнього се3
редовища.

Серед факторів,
що впливають на
стратегічну стійкість
підприємства ВПГ,
вирішальне значення
мають домінантні,
які чинять значний
безпосередній вплив
на діяльність підпри3
ємства, і за допомо3
гою яких безпосе3
редньо створюються
основні передумови
для її забезпечення.
Таким чином, внут3
рішні фактори — це
сукупність факторів
всередині підприєм3
ства, що визначають
умови і можливості
його діяльності. Ос3
новними факторами
внутрішнього сере3
довища для під3
приємств ВПГ є: фі3
лософія підприєм3
ства; матеріальні ре3
сурси; технологія і
організація вироб3
ництва; кадрове за3
безпечення; фінан3
си; рівень маркетин3
гу та управління на
підприємстві, інфор3
маційне забезпечен3
ня (табл. 2.)

Чинники впливу
зовнішнього середо3
вища на стратегічну
стійкість підприєм3
ства можна поділити
на дві основні групи:
прямої і непрямої дії.
На стратегічну стій3
кість підприємства
видавничо3полігра3
фічної галузі, як від3
критої соціально3економічної системи, значний вплив
мають такі зовнішні чинники непрямої дії: демографічні,
політико3правові, економічні, науково3технічні, соціаль3
но3культурні, природно3екологічні, які несуть як загро3
зи, так і можливості для діяльності підприємства.

Серед суттєвих загроз забезпечення стратегічної
стійкості підприємства можна назвати: спад в еко3
номіці в цілому, погіршення життєвого рівня населен3
ня, низьку платоспроможність населення, недоско3
налість податкового законодавства в сфері видавни3
чо3поліграфічної галузі, подорожчання поліграфічних
матеріалів і послуг устаткування (економічні чинни3

ки); падіння народжуваності, збільшення смертності
скорочення чисельності населення України (демог3
рафічні чинники); недостатнє політичне, і правове за3
безпечення видавничо3поліграфічної галузі (політи3
ко3правові); високий рівень безробіття, нестабільна
заробітна плата (соціально3культурні чинники); заб3
руднення навколишнього середовища, збільшення
зборів на охорону навколишнього середовища (при3
родно3екологічні).

Досліджуючи функціонування промислового
підприємства та його стратегічну стійкість в умовах не3
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Рис. 1. Вплив нестабільного ринкового середовища на забезпечення
стратегічної стійкості підприємств видавничо'поліграфічної галузі

(розроблено автором)
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стабільного ринкового середовища, нами пропонуєть3
ся концепція забезпечення стратегічної стійкості, що
базується на ув'язані факторів, що впливають на стра3
тегічну стійкість підприємства, з підсистемами, що її за3
безпечують. Зазначені підсистеми стратегічної стійкості
підприємства характеризують з різних сторін стан, мож3
ливості й розвиток підприємства ВПГ, характеризують
вплив збурення факторів нестабільного ринкового се3
редовища на різні сфери діяльності підприємства і мож3
ливості підприємства надавати опір цим змінам (рис. 1).
І можна сказати, що тільки взяті в комплексі виділені
підсистеми дозволяють судити про забезпечення стра3
тегічної стійкості діяльності підприємства, можливості
його подальшого розвитку. Всі перелічені підсистеми та
елементи знаходяться між собою в безпосередньому
взаємозв'язку і взаємозалежності.

 Отже, забезпечення стратегічної стійкості підпри3
ємства в умовах нестабільного ринкового середовища
вимагає проведення безперервного моніторингу фак3
торів, що має на меті зниження ступеня невизначеності
відносно ситуації на ринку друкованої продукції, вне3
сення коректив у стратегію підприємства таким чином,
щоб найбільш ефективно використовувати сприятливі
альтернативи.

ВИСНОВОК
Проведене дослідження дозволяє зробити наступні

висновки:
1) в умовах нестабільного ринкового середовища

для підприємства видавничо3поліграфічної галузі акту3
альним стає питання забезпечення стратегічної стій3
кості, що дозволяє вирішити проблему своєчасної еко3
номічної оцінки наслідків впливу внутрішніх та зовнішні
чинників на діяльність підприємства;

2) був проведений змістовний аналіз категорії "не3
стабільне ринкове середовище" та визначені його ос3
новні категоріальні ознаки, основними з яких є: невиз3
наченість, непередбачуваність, складність, динамічність
та турбулентність середовища;

3) забезпечення стратегічної стійкості підприємств в
умовах нестабільного ринкового середовища вимагає про3
ведення дослідження факторів, що сприяють виникнен3
ню спадів та ризикових ситуацій на підприємстві, які мо3
жуть приводити до значних фінансових втрат внаслідок
несвоєчасного реагування чи неадекватного підходу до
управління. Нами були розглянуті внутрішні і зовнішні
фактори, що впливають на стратегічну стійкість підприєм3
ства видавничо3поліграфічної галузі, які несуть як можли3
вості для подальшого розвитку підприємства, так і загро3
зи його існування на ринку друкованої продукції;

4) визначений вплив факторів нестабільного ринково3
го середовища на підсистеми стратегічної стійкості
підприємства, що дозволяє оцінити вплив нестабільності
на стан підприємства видавничо3поліграфічної галузі, його
стратегічну стійкість та ефективність функціонування.

Подальші дослідження забезпечення стратегічної
стійкості підприємств ВПГ вимагають розробку методич3
ного підходу до оцінювання стратегічної стійкості, який
дозволяє проілюструвати зв'язок підсистем і елементів
стійкості, враховувати вплив факторів нестабільного
ринкового середовища та визначити рівень стратегіч3
ної стійкості підприємства, проблемні сфери виробни3

чо3господарської діяльності підприємств видавничо3
поліграфічної галузі.
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