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Визначена дефініція «стратегічна стійкість підприємства» в умовах нестабільного ринкового середовища; 
удосконалено вже існуючі методики оцінювання стратегічної стійкості; розвинуті теоретичні положення щодо 
забезпечення стратегічної стійкості підприємства як основного чинника успішного розвитку, прогнозовані змі-
ни компонентів стратегічної стійкості підприємства з урахуванням ризику її втрати. Запропоновано та обґрун-
товано науковий підхід до вибору стратегічних напрямків забезпечення стійкості підприємства з урахуванням 
рівня нестабільності ринкової кон’юнктури, який сприяє своєчасній реакції підприємства на негативні зовнішні 
фактори та допомагає прийняти обумовлені стратегічні рішення стосовно ефективного розвитку підприємства 
залежно від рівня нестабільності ринкового середовища і рівня його стратегічної стійкості. 
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Сertainly definition "strategic firmness of enterprise" in the conditions of unstable market environment; already ex-
istent methodologies of evaluation of strategic firmness are improved; the developed theoretical positions are in relation 
to providing of strategic firmness of enterprise as basic factor of successful development, predicted change component 
of the strategic stability of the enterprise including risk of loss, is proposed and proved a scientific approach to the se-
lection of strategic areas to ensure sustainability of the enterprise, taking into account the level of volatility in market 
conditions, which facilitates timely response on negative external factors and helps to make strategic decisions due rela-
tively efficient development of the enterprise depending on the level of instability of the market environment and its 
level of strategic stability. 
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Охарактеризовано понятие «стратегическая устойчивость предприятия» в условиях нестабильной рыночной 
среды, усовершенствованы существующие методики оценки стратегической устойчивости; рассмотрены теоре-
тические основы обеспечения стратегической устойчивости предприятия как основного фактора успешного 
развития, спрогнозированы изменения компонентов стратегической устойчивости предприятия с учётом риска 
её потери. Предложено и обосновано научный подход к выбору стратегических направлений обеспечения ус-
тойчивости предприятия с учётом уровня нестабильности рыночной конъюнктуры, который способствует свое-
временной реакции предприятия на негативные внешние факторы и помогает принять обоснованные стратеги-
ческие решения по поводу эффективного развития предприятия в зависимости от уровня нестабильности ры-
ночной среды и уровня его стратегической устойчивости. 

Ключевые слова: стратегическая устойчивость предприятия, нестабильная рыночная среда, обеспечение 
стратегической устойчивости предприятия, оценка стратегической устойчивости предприятия, ретроспектив-
ная компонента.  

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Соціально-

економічний розвиток України характеризується 
загостренням кризових явищ в усіх сферах суспіль-
но-політичного життя країни, які чинять деструкти-
вний вплив на стійкий розвиток підприємств. Вітчи-
зняні підприємства провадять діяльність в умовах 
посилення нестабільності зовнішнього середовища, 
що зумовлено непослідовністю реалізації зовнішньої 
та внутрішньої економічної політики з боку держа-
ви; недостатньою результативністю вітчизняного 

сектору наукових досліджень і розробок; відсутніс-
тю ефективних економічних стимулів до оновлення 
суб'єктами господарювання основних фондів і здійс-
нення інвестицій у розвиток стратегічного потенціа-
лу; низькою ефективністю прийняття управлінських 
рішень щодо забезпечення стійкого розвитку підп-
риємств у довгостроковій перспективі.  

Значний здобуток у дослідження стратегічної 
стійкості підприємств внесли зарубіжні вчені І. Ан-
софф, Т. Барнс, Т. Дейвенпорт, У. Кінг, Р. Кантер, 
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Р.М. Качалов, Г.Б. Клейнер, Р. Керр, Д. Кліланд, М. 
Мак-Дональд, Г. Мінцберг, М. Олсон, М. Оулд, М. 
Портер, Дж. Пайн, І. Пригожин, Дж. Сталкер, А. 
Стрікленд, В.Л. Тамбовцев, А. Томпсон, А. Чандлер, 
Д. Шендел і ін.  

Разом із тим, аналіз наявних теоретичних здобут-
ків виявив недостатність розробок щодо науково-
методичного забезпечення стратегічної стійкості 
підприємств в умовах нестабільного ринкового се-
редовища. Саме це зумовило потребу у розробленні 
концептуальних засад забезпечення стратегічної 
стійкості підприємств, опрацювання методичних 
положень оцінювання стратегічної стійкості та ви-
значення напрямів її досягнення з урахуванням соці-
ально-економічних реалій.  

Метою статті є дослідження та розроблення тео-
ретичних і науково-методичних положень, практич-
них рекомендацій щодо забезпечення стратегічної 
стійкості машинобудівного підприємства в умовах 
нестабільного ринкового середовища.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Стра-
тегічна стійкість підприємства передбачає здатність 
підприємства досягати місії та поставлених стратегіч-
них цілей за постійного дестабілізуючого впливу фак-
торів зовнішнього та внутрішнього середовищ, збері-
гаючи свою цілісність і гармонійний розвиток. Забез-
печення стратегічної стійкості підприємства передба-
чає збалансованість та стійкість всіх підсистем підпри-
ємства – виробничої, фінансової, маркетингової, кад-
рової, інвестиційної, управлінської. 

Можна стверджувати, що рівень досягнення 
стратегічних цілей як можливість забезпечення стій-
кості повинен оцінюватися за критеріями, представ-
леними складними інтегральними показниками. 

Необхідною процедурою розрахунку інтеграль-
ного показника є попереднє нормування (стандарти-
зація) відібраних показників, яке забезпечує порів-
нянність і співставність сформованої інформаційної 
бази. З ряду існуючих формул щодо визначення но-
рмованих показників найбільш оптимальними є ті, 
що побудовані на основі відхилень (xij – хіmin) і стан-
дартизовані варіаційним розмахом (xmax – xmin). 

Виходячи з цього, нормування кількісних харак-
теристик показників підсистем стратегічної стійкості 
здійснюється за формулою: 

                      ,                        (1) 
де yij – нормований і-й показник в j-ій сукупності; 

xij – значення i-го показника в j-ій сукупності; ximin – 
мінімальне значення i-го показника; ximax – максима-
льне значення i-го показника.  

Після визначення нормованих показників необ-
хідно розрахувати загальну величину ознаки, яка 
розраховується як сума нормованих показників від-
повідної підсистеми за певний період. 

Інтегральний показник підсистем за середньою 
величиною ознаки визначається як середнє значення 
показників відповідного блоку за визначений кален-
дарний період: 

                                                               (2) 

де n – кількість показників певної групи показни-
ків. 

Оскільки вважається, що всі прийняті до розра-
хунку показники підсистем є однаково впливовими 
на інтегральний показник стратегічної стійкості, то 
загальний інтегральний показник визначається як 
середній показник інтегральних показників за серед-
ньою величиною ознаки всіх підсистем:  

                                                               (3) 

де I cep – інтегральний показник за середньою 
величиною ознаки; n – кількість груп показників, що 
характеризують систему управління фінансовими 
ресурсами підприємства. 

Значення підсистем, необхідних для визначення 
рівня стратегічної стійкості, наведено в табл. 1. На 
основі інтегральних показників даних підсистем ви-
значено рівень стратегічної стійкості – стабільний, 
прийнятний, нестійкий та кризовий (табл. 2) та про-
стежено її динаміку (рис. 1).   

Таблиця 1 – Дані для розрахунку інтегрального показника стратегічної стійкості ВАТ «Кредмаш» 
Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Інтегральний показник фінансової підсистеми 0,43 0,59 0,57 0,6 0,4 0,5 
Інтегральний показник виробничої підсистеми 0,1 0,5 0,6 0,85 0,22 0,35 
Інтегральний показник кадрової підсистеми 0,34 0,54 0,68 0,68 0,5 0,5 
Інтегральний показник маркетингової підсистеми 0,46 0,37 0,59 0,51 0,2 0,67 
Інтегральний показник управлінської підсистеми 0,5 0,5 0,74 1 0,25 0,65 

 
Рисунок 1 – Динаміка стратегічної стійкості ВАТ 

«Кредмаш» 2005–2010 рр. 

 
При цьому стійкість підсистем оцінюється за до-

помогою відповідних індикаторів та показників, 
визначених та обґрунтованих на основі опрацюван-
ня великого масиву економіко-статистичних даних.  

Методика оцінювання ризику втрати стратегіч-
ної стійкості передбачає розрахунок інтегрального 
показника ризику втрати стратегічної стійкості під-
приємства.  

Для розрахунку інтегрального показника ризику 
втрати стратегічної стійкості підприємства викорис-
товувалися показники оцінювання стійкості підсис-
тем, допустимий діапазон їх значень та відповідна 
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бальна шкала (від 0 до 3 балів):  
                     ,                     (4) 
де R – інтегральний показник ризику втрати 

стратегічної стійкості; ep≈ 2,72 – неперове число;ωi– 
вагомісткість і-ої підсистеми; Bi – бальне значення і-
ої підсистеми. 

                     =1                       (5) 
                                           (6) 

де Р – розрахований інтегральний показник рівня 
стратегічної стійкості. 

Розрахований інтегральний показник оцінки ри-
зику втрати стійкості є величиною, що характеризує 
умови невизначеності та конфліктності, іманентні 
процеси оцінювання стійкості функціонування під-
приємства. Отримані значення показника повинні 
бути інформативними, нести у собі економічний 
зміст, а тому визначимо зони ризику та розподілимо 
їх для інтерпретації результату. Так, аналогічно то-
му, як здійснювали поділ на рівні стійкості виділимо 
п’ять зон ризику: безризикова, стабільна, допусти-
ма, критична, катастрофічна.  

Значення показника стійкості лежить в межах від 
0 до 1, відповідно при P=0; ep=1при P=1,ep≈2,72. 

Враховуючи, що =1,  [0;3], то значен-
ня множника  лежатиме в межах [0;3]. 
Градацію зон ризику встановлено шляхом поділу 
інтервалу на п’ять зон: катастрофічну R∈[0,000; 
1); критичну R∈[1; 3,264); допустиму R∈[3,264; 
4,896); стабільну R∈[4,896; 6,528); безризикову 

R∈[6,528; 8,160].  
Графічну інтерпретацію результатів ретроспе-

ктивного аналізу та прогнозування ризику втрати 
стратегічної стійкості ВАТ «Кредмаш» зображено 
на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Динаміка ретроспективного та 

прогнозного рівня втрати стратегічної стійкості 
ВАТ «Кредмаш» 

 
На основі отриманих даних щодо прогнозного 

рівня ризику втрати та прогнозу власне рівня стра-
тегічної стійкості визначено узагальнюючий показ-
ник стратегічної стійкості та охарактеризовано його 
значення. 

Для визначення ефективності удосконалення ме-
тодики здійснено порівняння рівня стратегічної 
стійкості до та після удосконалення (табл. 3). 

 
Таблиця 2 – Рівень стратегічної стійкості ВАТ «Кредмаш» 2005-2010 рр. 
Показник  Рівень стійкості Значення показника 

Стабі-
льний 

Прийнят-
ний 

Нестій-
кий 

Кри-
зовий 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Інтегральний по-
казник стратегіч-
ної стійкості під-

приємства 

0,5 –  0,4 – 0,5 0,29 – 
0,4 <0,29 0,29 0,42 0,53 0,61 0,3 0,45 

 
Таблиця 3 – Порівняння рівня стратегічної стійкості до та після удосконалення методики 
Рік Рівень стратегічної стійкості: 

без урахування ризику втрати з урахуванням ризику втрати 
Значення  Рівень  Значення Рівень 

2005 0,3 нестійкий 0,24 кризовий 
2006 0,422 прийнятний 0,4 прийнятний 
2007 0,635 стабільний 0,555 прийнятний 
2008 0,731 стабільний 0,555 прийнятний 
2009 0,31 нестійкий 0,25 кризовий 
2010 0,471 прийнятний 0,3 нестійкий 

 
На підставі проведеного дослідження запропоно-

вано та обґрунтовано оцінку стратегічної стійкості 
на основі ретроспективної компоненти. 

Ретроспективна компонента характеризує ретро-
спективну оцінку ефективності використання всіх 
ресурсів підприємства. Необхідність вивчення ди-
наміки показників рентабельності ресурсів підпри-
ємства зумовлюється тим, що визначивши тенден-
цію їх зміни за попередні роки, можна відповідно 
визначити, що чекає на підприємство зараз і в май-
бутньому.  

Для оцінки ретроспективної компоненти, як най-
важливішого індикатора стратегічної стійкості про-
понується визначати: рентабельність виробництва, 
рентабельність продажу, рентабельність працівни-
ків, рентабельність необоротних активів, рентабель-
ність інвестицій, рентабельність продукції. 

Для визначення комплексного показника рента-
бельності, який власне і буде характеризувати рет-
роспективну компоненту пропонується використо-
вувати метод відстаней, який базується на розрахун-
ку близькості об’єктів за порівнюваними показни-
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ками до об’єкта-еталона. Еталоном може бути сере-
дньостатистичний показник по галузі. У цьому ви-
падку розрахунок комплексного показника ми про-
понуємо здійснювати таким чином: 

1. Середній показник рентабельності підприємс-
тва ( ): 

,           (7) 
де Рент. – рентабельність (виробництва, проду-

кції, продажів, персоналу, необоротних активів, ін-
вестицій); n – кількість показників. 

2. Комплексний показник рентабельності ресур-
сів підприємства: 

       ,           (8) 

де  – середньостатистичний показник по 
промисловій галузі. 

З метою визначення ефективності запропонова-
ної методики здійснено порівняння отриманих ре-
зультатів з попередніми розрахунками оцінки стра-
тегічної стійкості (табл. 4).  

В табл. 4 знаком (+) позначені рівні стійкості, які 
за обома методиками співпадають. 

У ході аналізу було доведено, що впроваджена 
нами методика є ефективною, адже допомагає отри-
мати більш точні результати оцінки та відображає 
реальний стан підприємства.  

Таблиця 4 – Оцінка стратегічної стійкості до та після впровадження запропонованої методики 

Роки 
Значення стійкості за ме-
тодикою Мохонько Г.А. 

[1] 

Значення ретро-
спективної ком-

поненти 

Рівень стратегічної стійкості 
За методикою Мохонько Г.А. 

[1] 
За впровадженою 

методикою 
2005 0,29 0,44 нестійкий прийнятний 
2006 0,42 0,1 прийнятний нестійкий 
2007 0,53 0,92 стабільний динамічний 
2008 0,61 0,65 стабільний динамічний 
2009 0,3 0,17 нестійкий(+) нестійкий (+) 
2010 0,45 0,33 прийнятний (+) прийнятний (+) 

 
На основі підтвердження ефективності запропо-

нованої методики оцінки стратегічної стійкості за-
пропоновано та обґрунтовано концепцію вибору 
стратегічних напрямів забезпечення стратегічної 
стійкості підприємства.  

Наукова пропозиція полягає в розробленні мат-
риці «стратегічна стійкість підприємства – нестабі-
льність ринкового середовища», яка є інструментом 
вибору напрямів забезпечення стратегічної стійкості 
підприємства з урахуванням рівня нестабільності 
ринкового середовища. 

Отже, дана методика дозволяє оптимізувати ро-
боту підприємства та забезпечить проведення більш 
ефективного розрахунку стратегічної стійкості, про-
гнозування майбутнього стану підприємства і роз-
робку загальної стратегії ВАТ «Кредмаш». 

ВИСНОВКИ. Динамічні умови зовнішнього сере-
довища створюють необхідність постійного моніторингу 
фінансово-господарської діяльності підприємства. Голо-
вну увагу при цьому приділяють аналізу стратегічної 
стійкості та її забезпеченню, як основного фактора успі-
шного розвитку підприємства. 

Стратегічна стійкість  є відображенням можливостей 
підприємства за рахунок взаємної оптимізації внутріш-
ньої структури та зовнішніх зв’язків створювати, розви-
вати та зберігати тривалий час конкурентні переваги на 
ринку в умовах прискореного науково-технічного та 
технологічного прогресу з метою забезпечення успішно-
го розвитку.  

Дослідження науково-методичного та практич-
ного матеріалу виявили ряд недоліків методики оці-
нки стратегічної стійкості аналізованого підприємс-
тва. Так, однією з найважливіших проблем є відсут-
ність моніторингу ризиків і їх впливу на рівень 
стратегічної стійкості. 

З метою удосконалення методики оцінки страте-
гічної стійкості пропонується розрахунок інтеграль-

ного показника рівня ризику її втрати та визначення 
впливу ризику на узагальнюючий показник страте-
гічної стійкості.  

Переваги даної методики стратегічної стійкості 
обумовлені тим, що вона дозволяє проводити таку 
оцінку комплексно, об’єднувати багато різних за 
економічним змістом і вагомістю одиниць виміру 
факторів, виявити проблемні сфери виробничо-
господарської діяльності ВАТ «Кредмаш».  

Отримані результати оцінювання ризику втрати 
стратегічної стійкості засвідчили негативний вплив 
на загальний рівень стійкості та тим самим стали 
підґрунтям для прийняття ефективних управлінсь-
ких рішень.  
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