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ВСТУП
В умовах загострення конку�

ренції в сфері розповсюдження
інформації, посилення боротьби за
потенційного клієнта одним з пріо�
ритетів розвитку підприємств видав�
ничого�поліграфічній галузі (ВПГ) є
забезпечення стійкості їх роботи. За
даними Державного реєстру ви�
давців, виготівників і розповсюджу�
вачів видавничої продукції, станом
на 1.01.2008 р. на ринку друкованої
продукції діє 3913 суб'єкт видавни�
чої справи (3166 — юридичні особи,
747 — фізичні особи). Серед них:
1231 суб'єктів видавничої справи
займаються  лише видавничою діяль�
ністю, 984 — виготовленням видав�
ничої продукції; 247 — розповсюд�
женням видавничої продукції [11].

 Забезпечення стійкої роботи
підприємства  — це гарантія запобі�
гання кризових ситуацій і економіч�
ного розвитку галузі в цілому. Оці�
нювання економічної стійкості є
важливою складовою у визначенні
проблем, що перешкоджають забез�
печенню необхідного рівня еконо�
мічної стійкості підприємства.  Щоб
прийняти грамотні рішення щодо
розвитку підприємства, керівництву
важливо знати наслідки впливу зов�
нішніх і внутрішніх факторів на сту�
пінь економічної стійкості, виявити
позитивні або негативні тенденції
функціонування підприємства.

На теперішній час серед еко�
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номістів відсутня єдина точка зору
щодо того, які конкретні показники
діяльності підприємств потрібно вва�
жати показниками його економічної
стійкості. Це відображається в бага�
томанітності різних підходів до оці�
нки економічної стійкості підприєм�
ства в існуючій науковій методології.

Різні аспекти проблеми дослі�
дження економічної стійкості, зок�
рема розробки показників оцінки,
знайшли своє відображення в працях
багатьох вітчизняних і зарубіжних
авторів. Серед них можна виділити
Герасимова Б.Н., Рубцева М.М.,
Єзерську С.Г., Анохіна С.Н., Рома�
нову А.І. та багато інших. Вагомий
внесок у розробку проблеми управ�
ління економічною стійкості зроби�
ли вчені України. Серед них Іванов В.Л.,
Гречаний В.В., Поліщук О.А., Скоро�
богатова В.В, Городинська Д.М.

З метою розробки показників,
що всесторонньо характеризують
економічну стійкість, вчені спира�
ються на визначення складових еко�
номічної стійкості. Брянцева І.В.
сформувала систему показників, що
характеризує виробничо�технічну і
фінансово�економічну функціо�
нальні складові економічної стійкос�
ті і яка включає такі підсистеми, як:
виробничо�економічний потенціал,
техніко�технологічний рівень, кад�
ровий склад, організація виробниц�
тва, ділова активність, фінансова
стійкість, рентабельність [4].

Розробкою показників для про�
ведення оцінки економічної стійкос�
ті промислових підприємств займа�
ються і вітчизняні вчені. Так, Іванов
В.Д. всі показники групує в два бло�
ки — зовнішніх та внутрішніх показ�
ників стійкості (фінансово�еконо�
мічні, виробничо�економічні, орга�
нізаційно�економічні),  що дозволяє
більш детально розкрити механізм
оцінки організаційної складової дос�
ліджуваного явища [7].

Поліщук О.А. пропонує під еко�
номічною стійкістю розуміти здат�
ність оптимально використовувати
свій потенціал, що дозволяє швидко
адаптуватися до динамічних змін
зовнішнього середовища, в довгост�
роковій перспективі задовольняючи
потреби всіх учасників господарсь�
кої діяльності. Він виділяє такі най�
вагоміші елементи: виробнича, ре�
сурсна, фінансова, ринкова, інтер�
фейсна, соціальна, екологічна стій�
кість, на базі яких з використанням
методу бальної та експертної оцін�
ки розраховує коефіцієнт економіч�
ної стійкості [8]. Але, на нашу дум�
ку, соціальна стійкість та екологіч�
на не повинна розглядатися як еле�
мент економічної стійкості підпри�
ємств. Сукупність економічної, со�
ціальної та екологічної формує рівень
загальної стійкості підприємства.

Деякі вчені не виділяють в рам�
ках економічної стійкості підприєм�
ства окремі складові, за яким потім
формується набір показників оцінки.
Зокрема, Золотов А. запропонував
перелік показників, що відобража�
ють негативні моменти, тенденції еко�
номічної діяльності підприємства. В
основному цей перелік складається
з показників, що характеризує
фінансову складову господарської
діяльності підприємства. Автор вка�
зує на те, що в кожному конкретно�
му випадку на основі методу експер�
тних оцінок необхідно відібрати із
запропонованого переліку ті показ�
ники, які відповідають специфіці
підприємства в конкретній еко�
номічній ситуації. Після відбору по�
казників відбувається їх ранжуван�
ня (визначення значимості) також
експертних шляхом [6].

Стоянови Е.А. і Е.С. виділяють
16 показників економічної стійкос�
ті підприємства: рентабельність
власних засобів, запас фінансової
стійкості підприємства, ефект фі�
нансового важеля, плече фінансо�
вого важеля, коефіцієнти маневру�
вання власних засобів, накопичен�
ня амортизації, фінансової неза�
лежності, довготривалого залучен�
ня позикових засобів, реальної
вартості основних і матеріальних
оборотних засобів, покриття інве�
стицій, співвідношення залучених
засобів і здатності самофінансу�
вання, співвідношення здатності
самофінансування і додаткової
вартості [13, 14].
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є розробка кри�

теріїв і визначення набору показ�
ників для проведення оцінки еконо�
мічної стійкості підприємств видав�
ничо�поліграфічної галузі.

РЕЗУЛЬТАТИ
Забезпечення економічної

стійкості підприємства вимагає вир�
ішення багатьох складних задач, се�
ред яких велике значення має визна�
чення критеріїв та показників, що
найбільш повно її характеризує.

Обгрунтування критерію вибору
для підприємств ВПГ як відкритих
систем розв'язує питання про те,
яким чином порівнювати між собою
різні варіанти управлінських рішень,
що приймаються.

Райзберг Б. А., Лозовскький Л.
Ш., Стародубцева Е. Б. визначають
критерій (від грец. critirion) як озна�
ку, на базі якої формується оцінка
якості економічного об'єкта, проце�
су, як мірило такої оцінки [9].

На нашу думку, критерій оцінки
економічної стійкості — це головна
ознака, на базі якої визначається
рівень показників для виявлення
впливу кожної складової економіч�
ної стійкості на результати соціаль�
но�економічного розвитку підприє�
мства.

Іванов В.Л. виділяє зовнішній та
внутрішній критерій оцінювання
економічної стійкості. Так, за його
думкою, зовнішній критерій стій�
кості дає оцінку ефективності діяль�
ності підприємств відповідно з мірою
досягнення цілей підприємства. Він
відображає інтереси і переваги зов�
нішніх груп впливу (замовники; по�
токи комплектуючих виробів, мате�
ріалів, засобів виробництва; креди�
тори; органи федерального і місце�
вого управління; акціонери). Внут�
рішні критерії відображають цілі ок�
ремих елементів економічної систе�
ми підприємства і є продуктом відпо�
відних підрозділів, що складають си�
стему і визначають її поведінку [7].

Діяльність підприємства як стій�
кої соціально�економічної системи
повинна базуватися на принципах
стійкого розвитку. Виготовляючи
друковану продукцію чи надаючи
поліграфічні послуги, суб'єкти ВПГ
з метою отримання прибутку іноді
нераціонально використовують при�
родні ресурси, наносячи шкоду на�
вколишньому середовищу. Підприє�
мство ВПГ має виступати як приро�
дозберігаюча система, об'єднуючи в
одне ціле екологічні, економічні і
соціальні аспекти. Постає питання
визначення критерію оцінювання
кожної з цих складових (табл. 1).

Із метою оцінювання забезпе�
чення економічної стійкості підприє�
мства в ринковому середовищі роз�
робляється система показників, яка
повинна відображати:

— міру реалізації основних прин�

ципів і закономірностей, характер�
них для відкритих систем, і виплива�
ючих з них властивостей;

— склад і потенціал компонент
підприємства, міру досконалості їх
відношень і зв'язків;

— зовнішню і внутрішню ефек�
тивність;

— порівняння стійкості різних
підприємств, що реалізують ана�
логічні завдання [7].

У загальному значенні економі�
чний показник є кількісною і якісною
характеристикою явищ і результатів
[10]. сучасному економічному слов�
нику економічні показники визнача�
ються як "величини, критерії, рівні,
вимірники", які дозволяють судити
про стан економіки країни, регіону,
підприємства, сім'ї та зміни цього
стану [9].

Показник оцінки економічної
стійкості — це кількісне вираження
рівня економічної стійкості підприє�
мства, що характеризує потенційні
можливості різних її складових.

Дослідження систем показників
оцінювання економічної стійкості, що
пропонують як зарубіжні, так і вітчиз�
няні вчені, дозволило їх систематизу�

вати за різними ознаками (табл. 2).
Об'єктивне оцінювання еконо�

мічної стійкості функціонування
підприємства (зокрема і  ВПГ) не
може базуватися на довільному на�
борі показників. Їх вибір обумов�
люється тим, що всі показники в ком�
плексі визначають загальну економ�
ічну стійкість.

Показники економічної стійкос�
ті підприємств ВПГ повинні відобра�
жати ефективність розвитку під�
приємства і слугувати базою для вне�
сення при необхідності відповідних
корективів у розвиток підприємства.

Ефективність розвитку всієї ви�
давничо�поліграфічної галузі зале�
жить від ефективності діяльності
його підсистем. Оскільки виробничи�
ми підсистемами ВПГ є видавці, ви�
готівники та розповсюджувачі ви�
давничої продукції, ефективність
функціонування кожної з підсистем
відображаються на ефективності
усієї видавничо�поліграфічної га�
лузі. Так, головним показником
ефективної діяльності є:

— для видавців: кількість випус�
ку видавничої продукції на душу на�
селення, загальна кількість випуску

Таблиця 1. Критерії  оцінювання стійкості підприємств ВПГ
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Таблиця 2. Класифікація показників економічної стійкості підприємства [7; 15]
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видавничої продукції за назвами та
накладами у регіоні;

— для виготівників: обсяг виго�
товленої видавничої продукції, кіль�
кісний склад асортименту видавни�
чої продукції, оперативність її виго�
товлення та загальна потужність
технічного парку видавничо�полі�
графічної галузі регіону;

— для розповсюджувачів: швид�
кий оборот видавничої продукції,
кількість договорів з постійними по�
стачальниками та споживачами, їх
співвідношення.

Зростання прибутку є одним з
головних завдань  видавничо�полі�
графічної галузі України. Про неста�
більне становище в галузі свідчить і
високий відсоток збиткових підпри�
ємств — в межах 36—40%  за останні
роки. Спостерігається тенденція
зменшення чистого прибутку на
98,3% у 2006 році порівняно з 2001
роком для підприємств видавничої
справи і збільшення на 194,4% — для
поліграфічної діяльності [12].

Детальний аналіз систем показ�
ників економічної стійкості дозволив
запропонувати набір показників для
оцінювання стійкості підприємств
ВПГ, який найбільш повно відобра�
жає зовнішні і внутрішні можливості
підприємств на ринку друкованої
продукції. З метою оцінювання зовн�
ішнього рівня використовуються  по�
казники результативності, які харак�
теризують прибутковість і конкурен�
тоздатність (табл. 3).

При оцінюванні внутрішнього
рівня складових економічної стій�
кості пропонуємо виділити 6 груп
показників: сировинна (ресурсна),
виробнича, фінансова, інвестиційна,
управлінська, маркетингова (табл. 4).

Досягнення економічних показ�
ників на підприємстві неможливо без
робочої сили. На підприємствах ви�
давничо�поліграфічної галузі пра�
цює 44744 чол. (23 042 чол. — на під�
приємствах видавничої справи, реш�
та — у поліграфічній діяльності).
Близько 67—70% персоналу підпри�
ємств видавничої справи мають вищу
освіту, на підприємствах поліграфі�
чної діяльності цей показник стано�
вить 47—50% (за даними 2006 року)
[12].

Стійкість чисельності персоналу
є найбільш важливим показником
соціальної стійкості підприємства
внаслідок зростаючого безробіття і
пов'язаною з цим соціальною напру�
гою в суспільстві. Показники для
оцінки соціальної стійкості підприє�
мства повинні характеризувати соц�
іальні  процеси, що відбуваються в
соціально�економічній системі. Вони
поділяються на групи: трудовий по�
тенціал та мотивація праці (характе�
ризує  матеріальну задоволеність ро�
бітників підприємства) (табл. 5).

В умовах посилення тиску зако�
нодавства, розвитку екологічної
політики і заходів, що направлені на

збереження навколишнього середо�
вищ, а також в умовах загального
росту зацікавленості питаннями на�
вколишнього середовища, включаю�
чи стійкий розвиток підприємства
стають зацікавленими в тому, щоб
досягти достатнього рівня екологіч�
ної ефективності. Вони прагнуть де�
монструвати її, контролюючи вплив
своєї діяльності, продукції чи послуг
на навколишнє середовище з ураху�
ванням своєї екологічної політики і
цільових екологічних показників.

Термінологічний апарат стосов�
но екологічної політики регламенто�

вано в міжнародних стандартах  ІSO
14000 "Системы экологического ме�
неджмента", зокрема в  стандарті
ДСТУ ІSO 14001 "Системы управле�
ния окружающей средой. Требова�
ния и руководства к применению".
Згідно з зазначеними документами
екологічна ефективність підприєм�
ства — це вимірюючі результати си�
стеми управління навколишнім сере�
довищем, пов'язані з контролем
організації її екологічних аспектів,
що базуються на її екологічній пол�
ітиці, а також на цільових і планових
екологічних показниках [1].

Таблиця 3. Зовнішні показники діяльності підприємств у забезпеченні
економічної стійкості [7, с. 66]
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Таблиця 4. Внутрішні показники оцінювання забезпечення економічної
стійкості  підприємства ВПГ
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Сьогодні велику увагу приділя�
ють екологічній безпеці соціально�
економічного розвитку суспільства і
навколишнього середовища, яку ха�
рактеризують екологічною стійкістю.

Екологічна стійкість на рівні
підприємства ВПГ — це здатність
підприємства забезпечити довготри�
вале дотримання правил, норм і нор�
мативів щодо охорони навколишнь�
ого середовища, що дотримуються в
поліграфічній діяльності  (НПАОП,
ГОСТ, ДСанПіН, ДБН)  [5, с. 20].

При визначенні показників оці�
нки екологічної стійкості потрібно
приділити увагу екологічній безпеці
людині (робітник підприємства або
члени його сім'ї) — головного об�
'єкта будь�якої екосистеми. Всі види
природних і технологічних впливів
сприймаються людиною і відобража�
ються на змінах параметрів його
стійкого стану.

На базі вивчення законодавства
та державних, міжнародних норма�
тивів щодо охорони навколишнього
середовища, зокрема підприємствами
видавничо�поліграфічної галузі [1, 2],
запропоновано використовувати такі
показники та нормативи при оцінки
екологічної стійкості підприємства:

— показники, що характеризують
безпечність умов праці на виробництві.
Сюди відносять норми  до виробничо�
го і технологічного устаткування та
робочих місць, норми до електроуста�
новок та інженерних мереж (електро�
установки, освітлення, водопостачан�
ня, каналізація, опалення, вентиляція
і кондиціювання) тощо;

— показники, що характеризу�
ють безпечний стан навколишнього
середовища. Вони містять норми гра�
ничної концентрації шкідливих речо�
вин і хімічних сполук;

— показники, що містять нормо�
вані вимоги до джерел забруднення
навколишнього середовища. До них
відносять гранично допустимі вики�
ди у водні басейни, гранично допус�
тимі викиди в атмосферу, гранично
допустимі рівні фізичного впливу у
вигляді радіаційного, електромагні�
тного випромінювання, вібрацій,
шуму, освітлення тощо;

— показники, що містять прави�
ла і норми для правової, організа�
ційної і виробничих структур по ун�
іфікації взаємних дій в сфері приро�
докористування. До них відносять

нормоване використання природних
ресурсів, містобудівні та будівні пра�
вила, гранично допустиме наванта�
ження на природне середовище [3].

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозво�

ляє зробити наступні висновки:
1. На сьогодні  серед економістів

відсутня єдина думка щодо того, які
конкретні показники діяльності
підприємств потрібно вважати по�
казниками його економічної стій�
кості. Існують різні підходи до оцін�
ки економічної стійкості підприєм�
ства, зокрема ряд авторів при виборі
показників базується на визначенні
складових економічної стійкості, ін�
ші — пропонують певний перелік
показників, що відображають нега�
тивні моменти, тенденції економіч�
ної діяльності підприємств.

2. Оскільки формування стійкої
соціально�економічної системи ба�
зується на принципах стійкого роз�
витку, то пропонуються критерії оцін�
ки трьох її складових:  екологічної,
економічної, соціальної.

3. Нами сформована система по�
казників, що базується на визначенні
складових економічної стійкості. На
відміну від традиційної системи по�
казників, що оцінюють тільки фінан�
сову складову, до неї додатково вве�
дені показники оцінки різних видів
діяльності підприємств.

4. Наведений перелік показників
оцінки екологічної стійкості базу�
вався  на базі вивчення законодав�
ства та державних, міжнародних нор�
мативів щодо охорони навколишнь�
ого середовища. Розглядаються по�
казники оцінки соціальної та еколо�
гічної стійкості підприємств ВПГ

Наведена система показників
може бути покладена в основу ком�
плексної оцінки економічної стій�
кості підприємств ВПГ.

Подальші дослідження забезпе�
чення економічної стійкості підпри�
ємств ВПГ вимагають формування
інтегрального показника. Побудова
інтегрального показника вирішує
задачі узагальнення всієї системи
показників і визначення характеру
динаміки розвитку підприємства.
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Таблиця 5. Соціальна стійкість підприємства ВПГ
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