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Постановка проблеми. Україна чекає суттєвих
змін в економіці. Забезпечити це можливо на умовах
розробки систем, які відрізняються стійкістю факторів,
що збалансовують і суспільні відносини, і господарські
відтворювальні процеси.

Економічна стійкість визначається як здатність
виробничо-господарської системи повертатися в поло-
ження стабільності після виникаючих змін в умовах
здійснення підприємницької діяльності. Для того, щоб
детально представити зміст цієї категорії, необхідно кла-
сифікувати види і фактори економічної стійкості.

Аналіз досліджень. З урахуванням наявної прак-
тики ринкових взаємин в Україні й закордонному
досвіді, уважаємо за можливе виділити наступні кла-
сифікаційні ознаки [1, 4, 5, 6]: економічна стійкість
стосовно складових виробничо-економічного потен-
ціалу підприємства; економічна стійкість стосовно
етапів життєвого циклу; економічна стійкість стосов-
но різних видів ринків.

Дослідження показують, що будь-яке підприєм-
ство має життєвий цикл своєї діяльності [2, 4, 6], і
може бути підрозділений умовно на кілька етапів: етап
створення й поступового завоювання ринку, етап ста-
більного одержання доходу від основної діяльності та
послуг, що надаються; диверсифікованість виробниц-
тва; поступове припинення діяльності підприємства на
певному ринку чи повна його ліквідація.

Врахування цих етапів обумовлює виділення такої
класифікаційної ознаки як стійкість стосовно життєво-
го циклу підприємства, оскільки на кожному етапі по-
винна вироблятися своя, визначена тактика поведінки
підприємця на ринку. При цьому на цих етапах у підприє-
мства є різні можливості забезпечувати економічну
стійкість. Стійкість, намічувана на момент створення
підприємства, являє собою основи механізму забезпе-
чення засновниками майбутньої ефективної роботи
підприємства на етапі реєстрації підприємницької діяль-
ності і пов’язана з можливостями організаційно-право-
вої форми підприємства з позицій вирішення статутних
задач і залучення додаткового капіталу. Стійкість, прид-
бана в процесі функціонування, являє собою вироб-
лення тактики поведінки підприємства на ринку, що
підтверджується попереднім досвідом, поточною еко-
номічною ситуацією та створює об’єктивні передумо-
ви подальшого розвитку підприємства.

Мета статті — визначити види економічної
стійкості підприємства з погляду системи показників
залежно від факторів впливу.

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що,  на
основі проведених маркетингових досліджень, мі з’я-
сували, що підприємства постійно здійснюють комерці-
алізацію своєї діяльності, використовують можливості
витягу прибутків, що отримуються не лише на традицій-
них ринках продукції, робіт і послуг, але й на ринку цінних
паперів, інвестицій, засобів виробництва. Це, поряд з
постійним розвитком інфраструктури ринкового середо-
вища, зумовило доцільність виділення такої класифіка-
ційної ознаки як стійкість положення підприємства на
різних ринках, що дозволить підійти до вироблення об-
ґрунтованої політики у відношенні постачальників, інве-
сторів, власників цінних паперів підприємства.

Запропонований склад ознак не є вичерпаним,
але на цьому етапі дослідження він може бути викори-
станий для вироблення принципових основ механіз-
му забезпечення економічної стійкості.

Відповідно до таких ознак, у кожній класифі-
каційній групі можна виділити кілька видів економіч-
ної стійкості.

За ознаками, стійкість стосовно складових вироб-
ничо-економічного потенціалу підприємства виділяють
[4, 6, 7]: стійкість ціни в частині покриття витрат вироб-
ництва; виробничу стійкість у частині використання
матеріально-технічних і трудових ресурсів (типу „по-
тужність”); фінансову стійкість у частині одержання й
використання грошових активів підприємства.

За ознаками, стійкість стосовно етапів життєво-
го циклу підприємства виділяються: стійкість, намічу-
вана на момент створення підприємства; стійкість,
придбана в процесі функціонування підприємства.

За ознаками, стійкість стосовно різних видів ринків
виділяють: стійкість на ринку продукції, робіт і послуг;
стійкість на ринку засобів виробництва; стійкість на фон-
довому ринку; стійкість на ринку коштів.

Для того, щоб конкретизувати зміст різних видів
економічної стійкості, потрібно визначити, які факто-
ри на них впливають і визначити показники оцінки цих
факторів. Систему показників економічної стійкості у
залежності від факторів впливу можна представити у
вигляді таблиць відповідностей (табл. 1, 2, 3).

Запропоновані види, фактори й показники їх ви-
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міру дозволяють більш детально представити зміст
економічної стійкості підприємства.

У сучасних умовах розвитку економіки України
виробничі підприємства є елементами стійкості еко-
номічної системи в цілому, забезпечуючи за рахунок
реалізації стабілізуючої функції безкризисний посту-
пальний соціально-економічний розвиток країни.

Щоб розвиватися в умовах ринку, підприємства
повинні поліпшувати свій економічний стан, тобто
підвищувати економічну стійкість. Для цього необхід-
но ефективно вести виробничо-господарську
діяльність, оптимізувати співвідношення витрат і ре-
зультатів діяльності, бути платоспроможними, опера-
тивно реагувати на зміни зовнішнього середовища.

Забезпечення стабільного функціонування й розвит-
ку підприємства вимагає створення науково обґрунтова-
ної системи показників оцінки й аналізу його економічної
стійкості, у тому числі й узагальнюючого показника.

Узагальнюючий показник економічної стійкості
підприємства повинен характеризувати (якісно й
кількісно оцінити) ступінь відповідності фактичного
задоволення економічних інтересів суб’єктів створення
й функціонування підприємства плановому (норматив-
ному) рівню.

Інтереси суб’єктів створення й функціонування
підприємства узагальнено відбиваються в його при-
буткові, тому математично цей показник можна вира-
зити як відношення фактичного рівня прибутковості
підприємства до його планового (нормативного) рівня:
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де Уэ — узагальнюючий показник економічної
стійкості підприємства;

Дф; Дп(н) — прибутковість підприємства (фактич-
ний, планований і нормативний рівні).

Прибутковість підприємства — це прибуток у роз-
рахунку на одного середньоспискового працівника за
одиницю часу.

З огляду на те, що стійкість — категорія відносна,
економічна стійкість підприємства може бути визначена
в порівнянні з будь-якими вітчизняними й зарубіжними
аналогами. При цьому зіставляють значення показників
прибутковості такого підприємства та його аналог.

Використання в якості бази для розрахунку еко-
номічної стійкості показника прибутковості пояснюєть-
ся тим, що вона досить об’єктивно й повно характе-
ризує якість (ефективність) виробництва та якість спо-
живання (рівень добробуту працівників підприємства,
потенціал розвитку виробництва, соціально-економічні
можливості суспільства), і відображує економічні на-
слідки, які викликані маркетинговою, виробничо-гос-
подарською й фінансовою діяльністю підприємства та

соціально-політичними й іншими діями державних
органів (законодавчої й виконавчої влади). Цей показ-
ник досить чутливо реагує на зміни всіх зовнішніх і
внутрішніх факторів (НТП, політичні й економічні
зміни, що відбуваються в суспільстві, постачальники,
споживачі, конкуренти, внутрішнє середовище).

Важливою ланкою процесу управління економі-
чною стійкістю підприємства є визначення мінімаль-
ного, фактично досягнутого й нормативного (макси-
мально можливого) рівнів економічної стійкості та
розробка стратегії її росту на перспективу.

Мінімальному рівню економічної стійкості відпо-
відає беззбиткове функціонування підприємства, коли
всі поточні виробничо-господарські витрати окупають-
ся і здійснюється просте відтворення основних фондів.
За стабільної економіки підприємство може функціо-
нувати стійко під час забезпечення зарплати праців-
ників на рівні середньої по регіону (але не нижче про-
житкового мінімуму) й прибутку, достатнього для вип-
лати податків, що фінансуються з валового прибутку
до розрахунку його оподатковуваної бази.

В умовах інфляційної економіки зазначене твер-
дження неправомірне. За таких обставин для стійкого
функціонування підприємству потрібні додаткові
фінансові кошти, тобто додатковий прибуток.

Мінімальний розмір прибутку, необхідний для за-
безпечення стійкого функціонування підприємства, виз-
начається за формулою:
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 — фонд оплати праці, розрахова-

ний за мінімальним розміром оплати праці працівників
(з урахуванням їх кваліфікації), на нормативний штат
персоналу;

ч — нормативна чисельність працівників;
НФPi — податковий платіж по i-му виду об’єкта

оподаткування, гривень;
і, n — вид податку (збору), що підпадає під опо-

датковувану категорію, і їх кількість;
Aj — сума амортизаційного відрахування по j —

му виду основних фондів, гривень;
Rінф — індекс приросту ціни на обраний вид ос-

новних фондів пов’язаний з інфляцією;
J, m — вид основних фондів і їх кількість.
Якщо підприємство має прибуток не нижче роз-

рахованого за формулою (2), то забезпечується його
стійке функціонування в розрахунковому періоді. Якщо
ж розмір прибутку падає нижче, необхідно приймати
заходів для підвищення ефективності виробництва.

Максимальний економічний результат діяльності
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підприємства відповідає розміру нормативного прибут-
ку, розрахованого на стадії висновку господарських
договорів і визначення договірної ціни на продукцію,
що випускається. Розмір нормативного прибутку при-
рівнюється до нормативної умовно чистої продукції.

Для комплексного аналізу процесу досягнення
необхідного рівня економічної стійкості підприємства
економічну характеристику узагальнюючого показника
пропонується доповнити системою приватних показ-
ників, які призначені для об’єктивного відображення
складових ринкової, виробничої, фінансової та сус-
пільно-політичної стійкості (рис 1).

Використання запропонованої системи показ-

ників сприяє підвищенню економічної ефективності
виробництва й забезпеченню економічної стійкості
підприємства.

Висновки. Реалізація стратегії стійкого функ-
ціонування й розвитку підприємства вимагає, насам-
перед розробки науково обґрунтованої методики оці-
нки рівня його економічної стійкості, визначення сис-
теми показників за допомогою яких можна проводи-
ти факторний аналіз стійкості, а також управляти про-
цесом її підвищення. Різномаїття та недостатня обґрун-
тованість запропонованих показників ускладнюють
оцінку, облік і аналіз, перешкоджають формуванню
ефективної системи управління її підвищенням.

Рис. 1. Узагальнюючий показник економічної стійкості
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Кроленко М. С. Система показників еконо-
мічної стійкості промислового підприємства

У статті наведена класифікація видів і факторів
економічної стійкості, визначена система показників
економічної стійкості у залежності від факторів впли-

ву, розглянуто структуру узагальнюючого показника
економічної стійкості підприємства.

Ключові слова: економічна стійкість, промисло-
ве підприємство, система показників економічної
стійкості, фактори впливу.

Кроленко М. С. Система показателей эконо-
мической устойчивости промышленного предпри-
ятия

В статье приведена классификация видов и фак-
торов экономической устойчивости, определена сис-
тема показателей экономической устойчивости в за-
висимости от факторов влияния, рассмотрена струк-
тура обобщающего показателя экономической устой-
чивости предприятия.

Ключевые слова: экономическая устойчивость,
промышленные предприятие, система показателей
экономической устойчивости, факторы влияния.

Krolenko M. S. System of indexes of economic
stability of industrial enterprise

Classification of kinds and factors of economic
stability is resulted in the article, the system of indexes
of economic stability is certain depending on the factors
of influence, the structure of summarizing index of
economic stability of enterprise is considered.

Key words: economic firmness, industrial enterprise,
system of indexes of economic firmness, factors of
influence.
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