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ВСТУП
Оцінювання стратегічної стійкості підприємств в умовах

нестабільного ринкового середовища має важливе значен0
ня у визначенні проблем, що перешкоджають підвищенню
її рівня та розробленню заходів щодо її забезпечення. При
цьому важливо знати, наскільки і в якому напрямі змінився
рівень стратегічної стійкості підприємства, щоб прийняти
правильні рішення. Таким чином, виникає потреба в аналізі
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У статті обгрунтовані показники оцінювання забезпечення стратегічної стійкості підприєм�
ства в умовах нестабільного ринкового середовища стратегічної стійкості підприємств, що вра�
ховують особливості видавничо�поліграфічної галузі. Наведені результати кореляційно�регре�
сивного аналізу на видавництвах та поліграфічних підприємствах, що підтверджують доцільність
запропонованих показників.
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рівня стратегічної стійкості підприємства в динаміці для ви0
явлення позитивних та негативних змін основних параметрів
його функціонування під впливом тих чи інших факторів.

Оцінювання забезпечення стратегічної стійкості під0
приємства потребує вирішення багатьох складних питань,
серед яких велике значення має визначення індикаторів та
показників, що найбільш повно її характеризує.

Різні аспекти проблеми дослідження стійкості підпри0
ємства, зокрема розробки показників оцінювання,
знайшли своє відображення в працях багатьох вітчиз0
няних і зарубіжних авторів. Науковцями розроблено
ряд методик оцінювання стійкості підприємства, кож0
на з яких має свої переваги та недоліки. Так, перева0
гами існуючих методик оцінювання стійкості підприє0
мства є використання вагового коефіцієнта (І.В. Брян0
цева [2], ОН. Зайцев [5], В.Д. Іванов [6], О.А. Полішук
[9]), застосування поділу показників на групи, що
підвищують і знижують економічну стійкість підприє0
мства (С.Г. Єзерська [3]). Серед недоліків можна на0
звати такі: статистичний характер інтегральної оцін0
ки, стандартизація вихідних показників шляхом
зіставлення їх з еталонним значенням.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є вибір та обгрунтування показників,

що характеризують стратегічну стійкість підприємств
видавничо0поліграфічної галузі в умовах нестабіль0
ного ринкового середовища. Основою даного дослі0
дження є виділення системоутворювальних компо0
нент стратегічної стійкості підприємства, які різнобі0
чно характеризують стан, можливості й розвиток
підприємства, вплив збурення факторів середовища
на різні сфери діяльності підприємства та можливості
підприємства запобігати цим змінам.
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Таблиця 1. Індикатори оцінювання стратегічної
стійкості підприємства видавничо�поліграфічної

галузі (запропоновано автором)
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РЕЗУЛЬТАТИ
Оцінювання стратегічної стійкості підприємства доц0

ільно проводити щорічно з метою покращення діяльності
й підвищення конкурентоспроможності на ринку друко0

ваної продукції, особливо у випадках: 1) створення ново0
го виду діяльності (нового продукту); 2) зміни видів діяль0
ності з метою підвищення їх конкурентоспроможності;
3) підвищення ефективності діяльності підприємства тощо.
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Таблиця 2. Показники оцінювання компонент стратегічної стійкості підприємства видавничо�
поліграфічної галузі (запропоновані автором на базі [1; 7; 8;10])
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Обгрунтування критерію вибору для підприємств видав0
ничо0поліграфічної галузі як відкритих систем розв'язує
питання про те, яким чином порівнювати між собою різні
варіанти управлінських рішень, що приймаються.

Діяльність підприємства як стійкої соціально0економіч0
ної системи має грунтуватися на принципах стійкого розвит0
ку. Виготовляючи друковану продукцію чи надаючи пол0
іграфічні послуги, суб'єкти видавничо0поліграфічної галузі
з метою отримання прибутку іноді нераціонально викорис0
товують природні ресурси, тим самим завдаючи шкоди на0
вколишньому середовищу. Підприємство має бути приро0
дозахисною системою, що акумулює в одному цілому еко0
логічні, економічні й соціальні аспекти. Отже, критерієм
стратегічної стійкості є здатність підприємства видавничо0
поліграфічної галузі стабільно розвиватися в умовах неста0
більного ринкового середовища з максимально ефективним
використанням всіх ресурсів та закріпленням позицій на
ринку друкованої продукції, забезпечуючи цілісність і гар0
монійний розвиток (соціальну захищеність та всебічний роз0
виток особистості та безпечність умов праці на підприємстві).

Випадків переходу підприємств у кризовий стан могло
бути значно менше, якщо були б створені і впроваджені в
практику економічного управління відповідні індикатори
стійкості підприємства. Такі індикатори мали б своєчасно
виявляти ознаки істотних відхилень від нормального еко0
номічного функціонування. Ми пропонуємо оцінювати стра0
тегічну стійкість підприємства сімома групами індикаторів
для кожної компоненти (табл.1).

Пропонуємо використовувати два види показників оці0
нювання стратегічної стійкості підприємства: узагальнюваль0
ний (інтегральний) показник — для оцінювання стратегічної

стійкості підприємства; розширену си0
стему часткових показників (локаль0
них) — для поглибленого аналізу сис0
темоутворювальних компонент і вияв0
лення резервів стратегічної стійкості.

Практика показує, що будь0яка
методика, яка спирається на розраху0
нок тільки кількісних показників, не в
змозі розкрити механізм підтримки
стабільного розвитку підприємства, що
базується на управлінських рішеннях,
неформальних, позаінституціональних
взаємовідносинах. Поряд з кількісни0
ми показниками необхідно використо0

вувати і якісні вимірники, щоб мати поглиблене розуміння про0
блеми стратегічної стійкості розвитку підприємства.

Об'єктивне оцінювання стратегічної стійкості функціо0
нування підприємства (зокрема і видавничо0поліграфічної
галузі) не може грунтуватися на довільному наборі показ0
ників. Їх вибір зумовлюється тим, що всі показники в комп0
лексі визначають стратегічну стійкість.

З метою оцінювання забезпечення стратегічної стійкості
підприємства розроблено систему показників, яка враховує
основні вимоги до їх вибору. Тобто за їх допомогою можна:

— повно, достовірно і точно розкривати зміст стратегі0
чної стійкості;

— не тільки характеризувати наявність та ефективність
використання наявних ресурсів на підприємстві, але і забез0
печувати порівнянність стратегічної стійкості в сукупності
підприємств, що аналізуються;

— прогнозувати спрямованість динаміки показників
стратегічної стійкості.

 Кількість показників має бути оптимальною, тобто міні0
мально необхідною та достатньою для аналізу.

Для оцінювання стратегічної стійкості підприємства про0
понуємо виокремити сім груп показників, що характеризують
виробничу, фінансову, інвестиційно0інноваційну, управлінсь0
ку, маркетингову, соціальну та екологічну стійкість (табл. 2).

Доцільність запропонованих показників для оцінюван0
ня стратегічної стійкості підприємства видавничо0поліграф0
ічної галузі було підтверджено кореляційно0регресивним
аналізом. Він проводиться для встановлення характеру взає0
мозв'язку між залежною і незалежними змінними, особли0
во для встановлення тісноти такого взаємозв'язку.

Для дослідження тенденцій,
що відбуваються у видавничо0пол0
іграфічній галузі, були вибрані
провідні підприємства, які працю0
ють на ринку друкованої продукції
понад 10 років (табл. 3). Кожне з
обраних підприємств займає свою
нішу на ринку: поліграфічні
підприємства випускають книжки,
журнальну та газетну продукцію,
інші види друкованої продукції,
надають поліграфічні послуги; ви0
давництва спеціалізуються на на0
уковій, навчальній та картог0
рафічній продукції.

Вибраний тип моделі — ліній0
на багатофакторна залежність.
Кількість спостережень — 32
(щоквартальні значення показ0
ників за 2001—2008 рр.). Про0
міжні значення розраховано за
допомогою методу сплайн0апрок0
симацій [4]. Сплайн0функції доз0
воляють збільшувати кількість то0

Таблиця 3. Вибірка видавництв та поліграфічних підприємств,
що становлять базу дослідження видавничо�поліграфічної

галузі
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Таблиця 4. Залежність стратегічної стійкості підприємств
видавничо�поліграфічної галузі від компонент
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7654321 449,4867,3867,8785,8024,23556,1397,0045,4 xxxxy
 

 « » 
7654321 136,0276,0118,0258,0337,0021,0655,0180,0 xxxy

 
 « »  

7654321 174,0371,0462,0197,0275,0123,0322,0027,0 xxxy
 

  
 

«  » 
7654321 120,0009,0310,0617,0355,0022,0197,0020,0 xxxy

 
 

 
 

« » 

7654321 482,1851,0478,0385,0038,0016,0441,0405,0 xxxy
 

 
« » 7654321 024,0590,0128,0113,0089,0062,0266,0076,0 xxxxxy

 
1 –  ; 2 –  ; 3 – -  ; 4 

–  ; 5 –  ; 6 –  ; 7 –  
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чок у вихідних рядах статистичних
даних шляхом імітації проміжних
значень. Імітацію проміжних значень
для динамічних рядів статистичних
показників і апроксимація перших
похідних для змінних, поданих відпо0
відними рядами, реалізовано за до0
помогою раціонального сплайна,
який має вигляд кусково0поліномі0
нальної функції. Раціональні сплай0
ни дозволяють досить повно врахо0
вувати особливості інтерполюючої функції. Зокрема, вони
дають добру апроксимацію функцій з великими градієнта0
ми, зберігаючи при цьому одну з її найважливіших власти0
востей — простоту і ефективність реалізації обчислень
різними комп'ютерними прикладними програмами.

Статистика регресійного аналізу містить множинні кое0
фіцієнти кореляції, детермінації та нормовані коефіцієнти
детермінації, що вказують на тісноту зв'язку між залежною
змінною, вибраними факторними ознаками та на адек0
ватність моделі.

Дисперсійний аналіз містить правила оцінювання отри0
маних даних:

 1) степеня вільності (df). У статистиці кількістю степенів
вільності певної величини називають різницю між кількістю
різних дослідів і кількістю констант, установлених у резуль0
таті цих дослідів, незалежно один від одного. Сума квад0
ратів регресії за значенням степеня вільності вказує на
кількість незалежних змінних, задіяних у моделі. Сума квад0
ратів залишків базується на кількості степенів вільності, яка
дорівнює різниці між кількістю спостережень і кількістю па0
раметрів, що оцінюються;

2) суми квадратів регресії, залишків та залежної змінної
(SS), що пов'язані з певним джерелом варіації, а також сте0
пенями вільності й середніми квадратами (дисперсіями).
Разом вони утворюють базову таблицю дисперсійного ана0
лізу — ANOVA0таблицю;

3) дисперсії регресії та залишків моделей (MS). Ці по0
казники вимірюють ступінь розкиду значень змінної навко0
ло свого середнього значення;

4) F0критерій, що підтверджує висновки про адек0
ватність побудованих моделей з імовірністю, поданою в ос0
танньому стовпчику таблиці дисперсійного аналізу.

Відповідно до виконаних розрахунків запропоновано
стратегічну стійкість підприємств видавничо0поліграфічної
галузі відображати за допомогою залежності (табл. 4).

Для оцінювання якості отриманих рівнянь використає0
мо коефіцієнти множинної кореляції і детермінації (табл. 5).

Значення рівнів коефіцієнтів кореляції та детермінації
за всіма підприємствами свідчать про поглиблення тісноти
зв'язку між результативним і факторними показниками.
Отже, розроблені рівняння мають високий коефіцієнт де0
термінації, показують адекватність обраного виду залеж0
ності та придатність цих показників для оцінювання довгос0
трокової тенденції забезпечення стратегічної стійкості
підприємства.

ВИСНОВОК
Проведене дослідження дозволяє зробити наступні вис0

новки:
1. Оцінювання стратегічної стійкості підприємств видав0

ничо0поліграфічної галузі є передумовою розроблення пріо0
ритетних напрямів розвитку і формування відповідної сис0
теми заходів із забезпечення стратегічної стійкості. Вияв0
лено, що різноманітність методик оцінювання стійкості
підприємства, їх побудова базується на тому, які конкретні
показники діяльності підприємств потрібно вважати показ0
никами стратегічної стійкості.

2. З метою оцінювання забезпечення стратегічної
стійкості підприємства розроблено систему показників, яка
враховує основні вимоги до їх вибору та характеризує сис0
темоутворювальні компоненти стійкості: виробничу, фінан0
сову, інвестиційно0інноваційну, маркетингову, управлінську,
соціальну й екологічну.

3. Кореляційно0регресивний аналіз установив коректність,
доцільність та обгрунтованість того, що "стратегічна стійкість
підприємства" досліджується саме за допомогою обраних ком0
понент (виробничої, фінансової, інвестиційно0інноваційної,
маркетингової, управлінської, соціальної й екологічної) та
відповідних їм систем показників. Це підтверджується статис0
тикою виконаного кореляційно0регресійного аналізу (значен0
нями коефіцієнтів кореляції та детермінації).
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0,995 0,996 0,997 0,992 0,992 0,999 

 
 0,989 0,992 0,994 0,983 0,984 0,998 

Таблиця 5. Результати оцінювання якості рівнянь стратегічної
стійкості підприємств видавничо�поліграфічної галузі


