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НАУКОВОМЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ
СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В
УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО
РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
У статті запропоновано науковометодичне забезпечення страте
гічної стійкості підприємства, яке дозволило поглибити концептуальні
підходи до стратегічного управління підприємством. Регламентова
но процес забезпечення стійкості підприємства в умовах нестабіль
ного ринкового середовища.
In the article scientific and methodological support of the strategic
stability of the company is proposed, which enabled deeper conceptual
approaches to strategic management. The process of providing of stability
of the company in a volatile market environment is regulated.
Ключові слова: стратегічна стійкість підприємства, нестабільне
ринкове середовище, забезпечення стратегічної стійкості підприємства,
науковометодичне забезпечення.
ВСТУП
Сучасні умови розвитку націо
нальної економіки, зростання рівня
конкуренції на ринку друкованої
продукції зумовлюють необхідність
підтримки стабільності роботи
підприємств видавничополіграфіч
ної галузі й забезпечення їх стійко
го економічного зростання. Унаслі
док збурювального впливу соціаль
ноекономічних, технікотехнологі
чних, політичних, демографічних
чинників на діяльність підприємства
виникає потреба у розвитку здат
ності підприємства зберігати свою
стратегічну стійкість в умовах неста
більного ринкового середовища.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Дотепер недостатньо дослідже
ним є забезпечення стійкого функ
ціонування підприємства в умовах не
стабільного ринкового середовища в
найближчій та віддаленій перспек
тиві. Постає питання забезпечення
стратегічної стійкості, що має важ
ливе значення в діяльності підпри
ємства, оскільки показує можливість
реалізувати стратегічні цілі підпри
ємства у зв'язку із нестабільним рин
ковим середовищем.
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Метою даної статті є формуван
ня відповідного науковометодич
ного забезпечення стратегічної стій
кості, яке має бути спрямоване на
досягнення достатнього її рівня в
умовах нестабільного ринкового се
редовища, що дозволяє підприєм
ству досягати поставлених стратегі
чних цілей і конкурентних позицій на
ринку.
Основою формування науково
методичного забезпечення страте
гічної стійкості підприємства є дос
лідження поняття "стратегічна стій
кість підприємства" з огляду на зав
дання, які вирішуються в процесі за
безпечення цілісності й гармонійно
го розвитку підприємств; розкриття
сутності стратегічної стійкості в си
стемі стратегічного управління
підприємством; концептуальні заса
ди забезпечення стратегічної стій
кості підприємства.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Забезпечення стратегічної стій
кості підприємства передбачає
стійкість усіх підсистем діяльності
підприємства, їх збалансованість, що
є основою стійкого поточного фун
кціонування та стійкого розвитку.

Узгодженість діяльності різних під
систем підприємства зумовлюється
розробленням ефективних науково
методичних підходів до забезпечен
ня стратегічної стійкості підприєм
ства, що сприяє здатності досягати
стратегічних цілей в умовах нестаб
ільного ринкового середовища.
Для дослідження функціонуван
ня промислового підприємства та
його стратегічної стійкості в умовах
нестабільного ринкового середови
ща нами пропонується науковоме
тодичний підхід до оцінювання стра
тегічної стійкості, що грунтується на
узгодженні факторів, що впливають
на стратегічну стійкість підприєм
ства, з компонентами, що її забезпе
чують. Як відомо, підприємство
являє собою складну багаторівневу
соціальноекономічну систему, що
забезпечує виконання технологіч
них, виробничих, економічних
функцій. Будьяка система в процесі
свого функціонування прагне до
змін, до розвитку. Відносно само
стійними функціональними підсис
темами традиційно вважають техно
логічну, виробничу, матеріально
технічну, кадрову (соціальну), уп
равління, інвестиційноінноваційну,
збуту та реалізації продукції тощо
[4, с. 61]. Виготовляючи друковану
продукцію чи надаючи поліграфічні
послуги, суб'єкти видавничопо
ліграфічної галузі з метою отриман
ня прибутку іноді нераціонально ви
користовують природні ресурси, тим
самим завдаючи шкоди зовнішньому
середовищу. Саме тому важливо вра
ховувати і екологічну підсистему
діяльності підприємства. Результати
діяльності промислового підприєм
ства, його стійкості залежать від уз
годженості роботи всіх цих підсис
тем; саме така узгодженість визна
чає стабільне становище підприєм
ства на ринку суб'єктів господарю
вання.
З огляду на специфіку підпри
ємств видавничополіграфічної га
лузі було запропоновано для оціню
вання стратегічної стійкості виділя
ти сім компонент стратегічної стій
кості підприємства, які різнобічно
характеризують стан, можливості й
розвиток підприємства, вплив збу
рення факторів нестабільного рин
кового середовища на різні сфери
діяльності підприємства та можли
вості підприємства запобігати цим
змінам (рис. 1). Можна стверджува
ти, що тільки взяті в комплексі ком
поненти стійкості дозволяють оці
нювати забезпечення стратегічної
стійкості діяльності підприємства,
можливості його подальшого роз
витку.
Компоненти стратегічної стій
кості мають забезпечувати досягнен
ня стратегічних цілей, підтримати
конкурентні позиції підприємства на
ринку. Забезпечення стратегічної
стійкості підприємства передбачає
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ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ

Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ

ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ

ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ

стійкість кожної із підсистем під
приємства, яка грунтується на підви
щенні показників діяльності підпри
ємства.
У забезпеченні стратегічної стій
кості важливу роль відіграють внут
рішні можливості підприємства (по
тенціал), його ресурсне забезпечен
ня, уміння адаптуватися за пос
тійного дестабілізуючого впливу
факторів зовнішнього та внутрішнь
ого середовищ. Це зумовлюється
тим, що втрата стійкості за певним
функціональним напрямом може
бути компенсована наявним відпові
дним потенціалом підприємства,
ефективне використання якого
може повернути втрачену рівновагу
і, таким чином, забезпечити загаль
не збереження стратегічної стій
кості підприємства [2]. Розв'язання
проблем використання потенціалу
підприємства щодо забезпечення
його стратегічної стійкості стикаєть
ся передусім з недостатністю теоре
тичного інструментарію [3, с. 76].
Між стратегічним потенціалом,
стратегічною стійкістю підприємства
та стратегічним управлінням існують
взаємозв'язки, саме тому актуальним
є дослідження стратегічного потенц
іалу як ресурсного забезпечення
підприємства, стратегічної стійкості
як здатності підприємства досягати
місії і стратегічних цілей та системи
стратегічного управління (рис. 2).
Управлінський аспект забезпе
чення стратегічної стійкості підпри
ємства містить такі елементи, як мі
німізація витрат, загальна ефек
тивність підприємства. При цьому
управління забезпеченням стратегі
чної стійкості підприємства спрямо
ване на розвиток здатності системи
пристосовуватися до умов, що змі
нюються, в контексті загальної стра
тегії підприємства.
Забезпечення стратегічної стій
кості передбачає врахування цілей
кожної підсистеми діяльності під
приємства, що систематизовано в
дерево цілей підприємства (табл. 1).
Науковометодичне забезпечен
ня стратегічної стійкості підприєм
ства спрямоване на формування прин
ципів та удосконалення дії різних
підсистем управління стратегічною
стійкістю підприємства, зокрема:
виробничої підсистеми, що включає
формування стійкої виробничої
структури, забезпечення безперерв
ності, ритмічності виробництва;
фінансової підсистеми, яка передба
чає ефективне використання фінан
сових ресурсів підприємства; інвес
тиційноінноваційної підсистеми, а
також управлінської, маркетинго
вої, екологічної, соціальної підсис
теми.
Науковометодичне забезпечен
ня стратегічної стійкості підприєм
ства передбачає формування та взає
мопогоджене функціонування ме
тодів і важелів, спрямованих за на

Рис. 1. Компоненти стратегічної стійкості підприємства (запропоновано
автором)

явності необхідного інформаційно
го, нормативноправового, організа
ційноінфраструктурного, фінансо
воекономічного забезпечення на
досягнення підприємством достат
нього рівня стратегічної стійкості в
умовах нестабільного ринкового се
редовища (табл. 2).
Ефективна система управління
стратегічною стійкістю підприємства
зумовлюється станом взаємозалеж
ної сукупності внутрішніх структур
них служб і підрозділів підприєм
ства, що забезпечують розробку та
прийняття управлінських рішень.
Така система має бути сформована
в межах єдиної організаційної
структури підприємства. Пропону
ється організувати підсистему уп
равління (забезпечення) стратегіч
ною стійкістю підприємства.
ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɋɟɫɭɪɫɧɨ-ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɣ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ

Формування підсистеми управ
ління стратегічної стійкості підпри
ємства — це надто складне завдання
для будьякого підприємства. Саме
від того, наскільки грамотно прове
дена робота з виділення цієї підсис
теми, залежать подальші результати
управління підприємством, забезпе
чення його стійкості.
Розроблення ефективної підси
стеми управління стратегічної стій
кості включає виконання наступних
етапів, що дозволяють визначити
сферу її повноваження і в результаті
домогтися злагодженого функціо
нування системи забезпечення стра
тегічної стійкості на підприємстві.
1. Визначення основних напрямів
господарської діяльності, типу ор
ганізаційної структури підприємства
натепер та на тривалу перспективу.
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Рис. 2. Зв'язки стратегічного потенціалу, стратегічної стійкості підприємства
та системи стратегічного управління (систематизовано автором на базі [1])

21

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Дерево цілей підприємства

Ɂɚɝɚɥɶɧɚ
ɦɟɬɚ

ȱ ɪɿɜɟɧɶ ɰɿɥɟɣ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ

ȱȱ ɪɿɜɟɧɶ ɰɿɥɟɣ
— Ɇɚɫɲɬɚɛ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
— Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɬɪɚɬ
— ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
— Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ
— Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
— Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɨɛɿɝɨɜɨɫɬɿ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
— ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
— ɉɪɢɪɿɫɬ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
— Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
— Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɪɢɧɤɭ
— ɉɪɢɪɿɫɬ ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨɞɚɠ
— Ɋɿɜɟɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
— Ɋɿɜɟɧɶ ɰɿɧ
— ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
— ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
— Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɱɚɫɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɥɹ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ
— Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ,
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
— Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ
— ȼɫɟɛɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
— ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ (ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ,
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɠɢɬɥɨɜɢɯ
ɭɦɨɜ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɨɯɨɪɨɧɭ
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɨɳɨ)
— ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ʀɯ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
— ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
— Ȼɟɡɩɟɱɧɿɫɬɶ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ
— Ɉɯɨɪɨɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
— ȼɢɩɭɫɤ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ

2. Розподіл основних напрямів
господарської діяльності за струк
турними підрозділами (згідно систе
моутворювальних компонент).
3. Виокремлення підсистем уп
равління стратегічною стійкістю під
приємства і визначення їх статусу.
4. Визначення умов і порядку
взаємодії між різними підрозділами,
механізму керування ними.
5. Визначення переліку докумен
тації, що складається кожним відділом.
6. Розроблення внутрішніх поло
жень, що регламентують права і обо
в'язки підсистеми управління страте
гічною стійкістю.
7. Визначення участі кожного
відділу в обговоренні прийняття рі
шень щодо забезпечення стратегіч
ної стійкості підприємства (прий
мання рішення).

8. Установлення ієрархічної
структури підсистеми управління
стратегічною стійкістю, здійснення
контролю.
Завдання підсистеми управління
стратегічною стійкістю полягає в
ранньому виявленні несподіваних
змін як у внутрішньому середовищі,
так і поза підприємством, швидкому
реагуванні на них, визначенні про
блемних сфер діяльності та розроб
ленні заходів щодо забезпечення
стратегічної стійкості підприємства.
При цьому необхідно адаптува
ти підсистему стратегічної стійкості
до умов функціонування підприєм
ства з огляду на масштаби його ді
яльності, її багатофункціональність,
кількість персоналу, організаційну
структуру, організаційноправову
форму діяльності.

Таблиця 2. Складові науково7методичного забезпечення стратегічної
стійкості підприємства (систематизовано автором)

ɋɤɥɚɞɨɜɚ
Ʉɚɞɪɨɜɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ

Ɏɭɧɤɰɿɹ
ɇɚɞɚɧɧɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ʀɯ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ

Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɟʀ

ȿɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ

ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ
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Процес забезпечення стратегіч
ної стійкості підприємства видавни
чополіграфічної галузі характери
зується довгостроковістю та іннова
ційною спрямованістю. З огляду на це
ефективність реалізації заходів щодо
забезпечення стратегічної стійкості
підприємства потребує чітко визначе
ної програми дій з боку вищого кері
вництва підприємства. Ураховуючи
той факт, що стратегічна стійкість,
згідно із запропонованою нами мето
дикою, оцінюється за всіма показни
ками господарської діяльності, що
надають всі підрозділи видавництв та
поліграфічних підприємств, то про
понується в підсистему управління
стратегічною стійкістю залучати на
чальників різних підрозділів — сфер
діяльності, що підпорядковуються
керівництву. Керівник будьякого
ієрархічного рівня повинен мати в
своєму розпорядженні механізм і
апарат для усунення та компенсуван
ня перешкод у роботі системи, стежи
ти за їх оновленням і оперативною го
товністю введення в дію (резервні по
тужності, страхові запаси, варіанти
збуту продукції і т. ін.).
Підприємство, функціонуючи у
нестабільному ринковому середо
вищі, зазвичай приймає рішення в
умовах неповної інформації, що при
зводить до імовірнісного характеру
управлінських рішень, що прийма
ються, дублювання, втрати необхід
ної інформації і, як наслідок, до не
високої ефективності управління.
Управління стратегічною стійкістю є
важливим процесом у забезпеченні
ефективного розвитку функціоную
чого підприємства, що передбачає
аналіз вихідної інформації на основі
математичних методів та моделей,
визначення факторів негативного
впливу, запровадження автоматизо
ваних, інтелектуальних, експертних
систем, систем підтримання прий
няття рішень тощо.
Процес забезпечення стратегіч
ної стійкості підприємства видавни
чополіграфічної галузі в умовах не
стабільного ринкового середовища
показано на рис. 3, він передбачає
наступні етапи.
1. Проведення моніторингу внут
рішнього та зовнішнього середови
ща з метою виявлення загроз і ри
зиків для розвитку підприємства з
використанням показників, що ха
рактеризують стратегічну стійкість
підприємства в цілому та компонент
стратегічної стійкості зокрема.
2. Визначення інтегрального по
казника стратегічної стійкості на
базі формування багаторівневої не
чіткої моделі оцінювання стійкості
підприємств.
3. Систематизація проблем, що
перешкоджають підвищенню стій
кості та визначенню проблемних
компонент стійкості.
4. Розроблення заходів щодо за
безпечення стратегічної стійкості:
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— розроблення стратегічних на
прямів забезпечення стратегічної
стійкості та процесу прийняття
рішень щодо забезпечення стійкості
підприємств в умовах нестабільного
ринкового середовища;
— розроблення заходів щодо ви
рішення основних проблем забезпе
чення стратегічної стійкості підпри
ємства.
5. Виконання планів:
— реалізація заходів щодо забез
печення стратегічної стійкості під
приємства;
— визначення ступеня досягнен
ня рівня стратегічної стійкості під
приємства.
Запропонований процес забез
печення стратегічної стійкості під
приємства дозволяє сформувати ал
горитм виявлення дестабілізаторів
(проблем) стратегічної стійкості
підприємства, який дозволяє врахо
вувати економічний вплив факторів
нестабільного ринкового середови
ща, формулювати стратегічні цілі
підприємства та засоби їх досягнен
ня, що в кінцевому підсумку дозво
лить приймати рішення щодо мож
ливості забезпечення стійкості
підприємства.
Успішне досягнення перспектив
них цілей підприємств щодо забезпе
чення стратегічної стійкості підпри
ємства забезпечується за умов чіткої
координації діяльності всіх його
структурних підрозділів у системі
стратегічного управління та ефек
тивного використання його можли
востей.
Сформовані науковометодичні
напрями забезпечення стратегічної
стійкості підприємства дозволяють
приймати грунтовні стратегічні рі
шення з ефективного розвитку під
приємства, сприяють своєчасному
реагуванню підприємства на деста
білізуючі зовнішні впливи та забезпе
чують динамічний розвиток підпри
ємств видавничополіграфічної га
лузі в умовах нестабільного ринко
вого середовища.
ВИСНОВОК
Проведене дослідження дозво
ляє зробити наступні висновки.
1. Формування передумов забез
печення стратегічної стійкості під
приємства потребує розроблення
науковометодичних підходів, в яких
передбачається регламентація про
цесу забезпечення стратегічної стій
кості підприємства, алгоритм вияв
лення дестабілізаторів стратегічної
стійкості та оцінювання на цій основі
компонент стратегічної стійкості
підприємства.
2. У ході досліджень визначено,
що процес забезпечення стратегіч
ної стійкості підприємства видавни
чополіграфічної галузі потребує
довгостроковості та інноваційної
спрямованості. Тому для ефективної
реалізації заходів щодо забезпечен
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Ɇɟɬɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ –
ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɦɿɫɿʀ ɬɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɫɜɨɸ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ

Ɂɛɿɪ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ

Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ

Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ, ɬɚɤɬɢɤɢ
ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
(ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ)
Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ
ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ
ɉɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɯɨɞɿɜ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ

Рис. 3. Процес забезпечення стратегічної стійкості підприємства видавничо7
поліграфічної галузі (запропоновано автором)

ня стратегічної стійкості підприєм
ства необхідна чітко визначена про
грама дій з боку вищого керівництва
підприємства з урахуванням ступе
ня невизначеності середовища.
3. Науковометодичне забезпе
чення стратегічної стійкості підпри
ємства передбачає взаємопогоджене
функціонування методів та важелів,
вплив яких на стратегічну стійкість
підприємства зумовлюється сукупн
істю компонент, а саме: виробничої,
фінансової, інноваційноінвестицій
ної, соціальної, екологічної, марке
тингової, управлінської. Зазначені
компоненти стратегічної стійкості
всебічно характеризують стан, мож
ливості й розвиток підприємства,
вплив збурення зовнішнього середо
вища на різні сфери діяльності
підприємства і здатність підприєм
ства протистояти цим змінам. Виок
ремлені компоненти є засадничим
базисом забезпечення стратегічної
стійкості підприємства та досягнен
ня ним стратегічних цілей.
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