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Викладено обґрунтування системи показників оцінювання економічної стійкості підприємства на основі монографічного підходу, який рекомендується здійснити за етапами: визначення сутності поняття економічної стійкості підприємства; визначення сутності складових економічної
стійкості підприємства; визначення показників, що описують складові; відбір показників у кожній складовій за критерієм рейтингу частоти
співпадання думок фахівців; відбір за критерієм вимог, що висуваються до кожного показника в системі. Сформована система показників для
оцінювання економічної стійкості підприємства є першорядною для проведення детального економічного аналізу та розроблення економікоматематичних моделей, ухвалення управлінських рішень.
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сова стійкість), стійкості стосовно етапів життєвого
циклу (початкова стійкість та стійкість функціонування),
стійкості стосовно адаптації на ринках (стійкість на
товарному ринку, на ринку засобів виробництва та фінансовому ринку) та стійкості щодо впливу дестабілізуючих факторів на економічну стійкість підприємства.
Важливість складової стійкості елементів вироб
ничо-економічного потенціалу підприємства пояснюється тим, що потенціал надає змогу використовувати
наявні виробничі, фінансові та витратні можливості для
нормального функціонування у різних умовах діяльно
сті. Економічна стійкість стосовно елементів виробничоекономічного потенціалу підприємства характеризується
витратною, виробничою та фінансовою стійкістю, тобто
конкурентоспроможністю продукції, рівнем витрат виробничих, маркетингових та інноваційних, матеріальнотехнічними та трудовими ресурсами, платоспроможністю та діловою активністю. Це найбільш вагома складова економічної стійкості підприємства, яка дозволяє
детально дослідити його діяльність. Стійкість стосовно
етапів життєвого циклу пояснюється необхідністю збереження динаміки розвитку підприємства протягом його
життєдіяльності та дозволяє визначити стійкість підприємства на стадії зародження, тобто в процесі його створення (організаційно-правова форма, розмір і структура
джерел акціонерного капіталу, ємність ринку, наявність
конкурентів,) та у процесі функціонування (рівень ділової активності, стан економічної роботи).
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скільки підприємство працює на різних ринках,
а саме товарному, засобів виробництва, фінансовому, то воно має налаштовуватись на різні умови
цих ринків. Для такого налаштування підприємство має
добре знати умови ринків і потреби, що відображаються
в структурі продукції, її якості та ціні. Стійкість на товарному ринку обумовлена найчастіше диверсифікованістю
виробництва та рівнем післяпродажного обслуговування. Стійкість на ринку засобів виробництва пов’язана
із внутрішнім станом підприємства, під яким розуміється використання майна підприємства та виробничогосподарськи зв’язки. Стійкість на фінансовому ринку
вібодражає фондовий та грошовий ринки, тобто котирування акцій підприємства та можливість отримання грошей підприємством за рахунок ефективного управлянні
пільгами, цінними паперами та залученням коштів.
Вилив дестабілізуючих факторів має враховувати
кожне підприємство. До дестабілізуючих факторів зовнішнього середовища належать економічні (податкова
політика, рівень інфляції, конкуренція, інвестиційний
клімат, стан економіки країни), соціально-політичні (зовнішньоекономічна політика держави, антимонопольна
політика, зміна умов експорту та імпорту), фінансові
(тенденції на фондовому, валютному, кредитному та
страховому ринках), демографічні (чисельність та склад
населення, рівень його витрат і доходів, рівень життя)
та науково-технічні фактори (використання сучасних
технологій виробництва, різних інноваційних методів та
технологій). До дестабілізуючих факторів внутрішнього
середовища належать технологічні (технологічний уклад
виробництва, безперебійність постачання ресурсів), ор-
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освід зарубіжних країн свідчить про те, що підприємства можуть вижити в нестабільних умовах зовнішнього середовища, впроваджуючи
управління своєю економічною стійкістю. По-перше,
таке управління на підприємстві дозволяє сформувати
умови стійкого функціонування, по-друге, визначити
фактори, що впливають на стійкість та мінімізувати деструктивний вплив зовнішнього середовища на економічний розвиток підприємства.
Сучасні економічні умови в Україні зумовлюють не
обхідність глибшого вивчення стану діяльності підприємств та об’єктивної оцінки їх економічної стійкості з метою формування організаційно-економічних заходів щодо
подальшого функціонування та розвитку. Це актуалізує
проблеми оцінки економічної стійкості підприємств.
Відомо, що якість результатів оцінювання діяльності підприємства залежить від обраних способів і ме
тодів аналізу, системи показників, інформаційного та
програмного забезпечення. Саме система показників,
перш за все, створює умови об’єктивності та адекватно
сті оцінювання, оскільки завдяки показнику адекватно
відображається та чи інша характеристика стану об’єкта
в економіці. Значення системи показників в управлінні
посилюється складністю характеристик підприємства,
таких як його економічна стійкість.
Аналіз робіт відомих фахівців Н. В. Алєксєєнко
[1], О. Н. Зайцева [2], Ю. А. Сімех [3], О. М. Колодізева і
К. М. Нужного [4], В. З Бугая та В. М. Омельченко [5],
А. В. Василенко [6], Ю. Б. Іванова та А. Д. Олійника [7],
В. Л. Іванова [8], О. В. Ареф’євої і Д. М. Городинської [9],
А. І. Бурди [10], Р. А. Еремейчук [11], С. А. Тхора [12],
М. С. Кроленко [13] показав, що кожна з методик чи
підходів щодо оцінювання економічної стійкості підприємства має свої переваги та недоліки. Але спільною
негативною стороною є відсутність загальновизнаної
системи показників, яка враховувала б як складові економічної стійкості, так і вплив дестабілізуючих факторів функціонування підприємства. Фахівці рекомендують великий перелік показників за різними складовими
для її оцінювання, який не завжди перетинається. Для
формування системи показників оцінювання рекомендується використати монографічний підхід. Перший
етап монографічного підходу складається з визначення
самої суті поняття «економічної стійкості підприємства». У роботі [14] було обґрунтовано, що економічну
стійкість підприємства слід визначати як систему його
характеристик, що відображає структурну узгодженість
елементів підприємства як економічної системи зі збереженням нормативних тенденцій змін економічних
показників діяльності підприємства, що забезпечує рівноважний стан в умовах його економічного розвитку.
Економічна стійкість є системною характеристикою,
тому для визначення показників економічної стійкості
підприємства необхідно зосередити свою увагу на складових економічної стійкості, а в рамках кожної складової – визначити показники, що характеризують її.
У цій самій роботі [14] було доведено доцільність
дослідження економічної стійкості за чотирма складовими, а саме: стійкості елементів виробничо-економічного
потенціалу підприємства (витратна, виробнича та фінан-
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ганізаційні (стратегія і тактика підприємства, рівень
виробничої спеціалізації, досконалість менеджменту та
маркетингу, ступінь інноваційності та інвестиційності),
фінансово-економічні (обсяг продукції, виручки та витрат, ціни, тарифи та інші фінансові інструменти) та соціальні фактори (кадрове забезпечення, умови праці).
У цілому, за думками провідних фахівців, до системи показників економічної стійкості підприємства
за обраними складовими слід віднести 116 показників.
Але було залишено 106 показників, які рекомендуються для оцінювання економічної стійкості підприємства.
Показники фондового ринку були вилучені із системи,
оскільки підприємства, що досліджувались, не були активними його учасниками. Також недоцільно для даного дослідження аналізувати показники інфляції, оскільки їх вплив враховується у величинах інших показників
системи. Визначення складових за показниками – це
другий етап формування системи показників економічної стійкості підприємства.
Третій етап формування системи показників оцінювання економічної стійкості підприємства складався
з аналізу частоти співпадання думок відомих фахівців
щодо кожного конкретного показника. При цьому за
величину частоти співпадання прийняли рівень, не мен-

ший 60 %. Наприклад, якщо в групі, що нараховує більше
трьох показників, рекомендується встановити рейтинг
важливості. Якщо група утворена трьома показниками,
то вони всі мають залишитися в системі.
У табл. 1 наведено приклад обчислення значущо
сті показників для їх віднесення до системи.

З

а результатами табл. 1 видно, що дана підскладова
містить чотири групи показників. У першій групі
п’ять показників, але згідно з рейтингом слід відібрати тільки перші три показники: співвідношення між
вартістю майна та його кредиторською заборгованістю,
коефіцієнт накопичення зносу та коефіцієнт самофінансування. Показники інших груп залишаються незмінними. Таким чином, кількість показників, що відображають
економічну стійкість підприємства, зменшилася до 54.
Четвертим етапом формування системи показників оцінювання економічних стійкості підприємства є
врахування вимог, що висуваються до кожного окремого показника. У системі кожний показник має задовольняти таким вимогам: адекватності завданням дослідження, можливості чіткого визначення, що забезпечує
тотожність розуміння економічної сутності, та можливістю інтерпретації фахівцями-експертами, охопленню
Таблиця 1
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Т

аким чином, сформована система показників оцінювання економічної стійкості підприємства є
важливим етапом як для проведення детального
економічного аналізу, так і для застосування математичних методів для розроблення економіко-математичних
моделей, на основі яких будуть ухвалюватися управлінські рішення щодо підтримки та підвищення рівня економічної стійкості підприємства.		


економіка підприємства

О

тже, процес формування системи показників
оцінювання економічної стійкості підприємства можна представити такою логікою етапів:
визначення сутності поняття економічної стійкості підприємства; визначення сутності складових економічної
стійкості підприємства; визначення показників, що описують складові; відбір показників у кожній складовій за
критерієм рейтингу частоти співпадання думок фахівців;
відбір за критерієм вимог, що висуваються до кожного
показника в системі.
Таким чином, у результаті проведеного аналізу до
системи показників економічної стійкості підприємства
рекомендується віднести такі показники.
Витратну підскладову елементів виробничоекономічного потенціалу підприємства рекомендується
характеризувати показниками: відношення ціни продукції до відповідних стандартів, рівень рентабельності продукції, відповідність якості продукції галузевим
стандартам; темпи зростання/зниження собівартості;
витрати на просування товару, витрати на модернізацію
виробництва, витрати на введення нових технологій або
випуску нової продукції.
До системи показників, що відображають виробничу складову, рекомендується віднести: коефіцієнт використання виробничих потужностей; кількість
упроваджених у виробництво нових технологій; питому
вагу витрат на машини, устаткування, інструменти, інші
основні фонди і капітальні витрати, пов’язані з упровадженням інновацій у загальному обсязі витрат на інновації; фондоозброєність; відповідність розмірів поставлених ресурсів та їх необхідної потреби, виконання нормативної величини запасів; питому вагу працівників, що
підвищили кваліфікацію у звітному році; питому вагу
працівників віком до 50 років; питому вагу працівників,
що виконують науково-технічну роботу; ступінь зносу
основних фондів, частку власної техніки в загальній
кількості основних фондів; зростання продуктивності
праці, рентабельність основних фондів, фондовіддачу.
Фінансову складову описують показники: коефіцієнт фінансової автономії, коефіцієнт структури довгострокових вкладів, коефіцієнт фінансової стабільності;
загальний коефіцієнт покриття, коефіцієнт абсолютної
ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт
оборотності основного капіталу, коефіцієнт оборотно
сті дебіторської заборгованості, коефіцієнт оборотності
запасів; рентабельність продажу, рентабельність власного капіталу, рентабельність підприємства.
Складова економічної стійкості стосовно етапів
життєвого циклу містить дві підскладові: початкова стійкість та стійкість функціонування. Оскільки в даному
дослідженні були обрані машинобудівні підприємства,
серед яких відсутні ті, що є початково створеними, тому
до розрахунку включалися лише показники другої підскладової, тобто стійкості функціонування.

Отже, показниками стійкості функціонування
підприємства на ринку є: співвідношення між вартістю
майна та його кредиторської заборгованістю, коефіцієнт накопичення зносу, коефіцієнт самофінансування,
рівень виконання планів, рівень динаміки планів, питома вага підрозділів, що мають самостійний баланс; наявність фондів розвитку на підприємстві для кожного
підрозділу, ступінь відповідальності за підрозділами,
рівень зони ризику для підприємства.
Економічна стійкість стосовно адаптації на ринках
визначається в трьох аспектах: стійкості на товарному
ринку, стійкості на ринку засобів виробництва та стійкості на фінансовому ринку. У зв’язку із недостатньою
розвиненістю фондового ринку та необ’єктивністю інформації на грошовому ринку доцільно цю складову
вилучити з розглядання. Стійкість на ринку товарів і
послуг пропонується аналізувати за допомогою показників: частки нової продукції, коефіцієнта оновлення
товарної номенклатури; долі витрат на гарантійне обслуговування; долі продукції, що зазнала гарантійного
обслуговування; економічної ефективності експорту,
індексу фізичного об’єму продукції що експортується,
коефіцієнта віддачі коштів вкладених в експортні операції. Ключовими показниками економічної стійкості на
ринку засобів виробництва виявилися такі показники:
темп зростання доходу від здачі майна; частка майна,
що використовується як застава для залучених коштів;
питома вага постачань за прямими договорами; частка
порушень договорів постачання, частка дебіторської заборгованості в коштах підприємства.
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