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Постановка проблеми. Постійний динамізм 
змін у ринковому середовищі вимагає більш гли-
бокого та детального вивчення його причин та 
компонентів, що збільшує інформаційні потоки та 
потребує розроблення інформаційної системи, яка 
забезпечить своєчасну й адекватну діагностику 
стійкості підприємства з урахуванням можливості 
дослідження зовнішнього середовища.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Пошук та аналіз інформаційних систем діагностики 
стійкості підприємства показали, що нині не існує 
розроблених і впроваджених інформаційних комп-
лексів та інструментарію реалізації методологічних 
підходів до аналізування стійкості й підтримки при-
йняття управлінських рішень щодо забезпечення 

стійкості підприємства. Зрозуміло, що для обґрун-
тованого прийняття рішення про управління станом 
стійкості підприємства мають бути розроблені та 
реалізовані методологічні підходи до комплексного 
аналізу стану підприємства та зовнішнього серед-
овища, тому запропоновано вирішити завдання 
розроблення інформаційно-аналітичної системи 
діагностики стійкості підприємства.

Постановка завдання. У статті запропоновано 
інформаційно-аналітичну систему діагностики стій-
кості підприємства й управління нею, яка дає змогу 
визначити перспективні джерела стійкого розвитку 
й функціонування підприємств та виявити всі мож-
ливі шляхи попередження кризових явищ і нега-
тивних процесів в діяльності підприємств.
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У статті запропоновано інформаційноана
літичну систему діагностики стійкості під
приємства й управління нею, яка дає змогу 
визначити перспективні джерела стійкого 
розвитку й функціонування підприємств 
та виявити всі можливі шляхи запобігання 
кризовим явищам і негативним процесам 
у діяльності підприємств. Визначено осно
вні вимоги розроблення інформаційноана
літичної системи, які виникають в умовах 
постійних динамічних змін зовнішнього 
середовища. Запропоновано сім етапів реа
лізації комплексного підходу до діагностики 
стійкості підприємства. Для більш ефек
тивного формування процесу діагностики 
стійкості підприємства потрібно викорис
тати систему показників. Розроблено сис
тему показників, яка має низку переваг, що 
дають змогу більш ефективно використо
вувати запропоновану інформаційну техно
логію. Діагностика стійкості підприємства 
вирішує важливе наукове завдання, яке поля
гає у своєчасному розпізнаванні кризових 
явищ, спричинених зниженням стійкості 
підприємства.
ключові слова: стійкість, інформаційна 
система, діагностика, управління, прогноз, 
система показників.

В статье предложена информационно
аналитическая система диагностики 

устойчивости предприятия и управления 
нею, которая позволяет определить пер
спективные источники устойчивого раз
вития и функционирования предприятий 
и выявить все возможные пути предот
вращения кризисных явлений и негативных 
процессов в деятельности предприятий. 
Определены основные требования раз
работки информационноаналитической 
системы, возникающие в условиях посто
янных динамических изменений внешней 
среды. Предложено семь этапов реализа
ции комплексного подхода к диагностике 
устойчивости предприятия. Для более 
эффективного формирования процесса 
диагностики устойчивости предприятия 
нужно использовать систему показате
лей. Разработана система показате
лей, которая имеет ряд преимуществ, 
которые позволяют более эффективно 
использовать предложенную информаци
онную технологию. Диагностика устой
чивости предприятия решает важное 
научное задание, которое заключается 
в своевременном распознавании кризисных 
явлений, вызванных снижением устойчиво
сти предприятия.
ключевые слова: устойчивость, информа
ционная система, диагностика, управление, 
прогноз, система показателей.

The constant dynamics of changes in the market environment requires more deep and detailed study of its causes and component, which increases the 
flow of information and requires the development of an information system that will provide timely and adequate diagnosis of enterprise sustainability with 
the study of the environment. In the article proposed the informationanalytical system of diagnostics and control of enterprise sustainability that allows 
determining the perspective sources of sustainable development and functioning of enterprises, and allows identifying all possible ways of prevention and 
prevention of crisis phenomena and negative processes in the activity of enterprises. In the article determined the basic requirements for the development 
of the informationanalytical system, which arise in the conditions of constant dynamic changes of the external environment. Proposed seven stages of 
implementation of the complex approach to diagnostics of enterprise sustainability. For a more effective formation of the process of diagnostics of enterprise 
sustainability, should be used a system of indicators. The developed system of indicators and their logical comparison have a number of advantages that 
will allow more effectively use the proposed information technology. Management practice shows that the development of operational and strategic plans is 
impossible without the development of a system of indicators, which is the guideline for the development of the enterprise. One of the tools of this manage
ment is the system of indicators and models for assessing the sustainability of the enterprise and the environment, in order to ensure management sustain
ability. The diagnosis of enterprise sustainability solves an important scientific task, which consists in timely recognition of crisis phenomena caused by the 
reduction of enterprise sustainability, as well as the adoption of managerial decisions aimed at effective resource support for reducing threats and crisis 
situations. A successful achievement of diagnostic tasks is possible only due to the methodological tools of analysis and research of enterprise sustainability.
Key words: sustainability, information system, diagnostics, management, forecast, system of indicators.



Причорноморські економічні студії

234 Випуск 40. 2019

виклад основного матеріалу дослідження. 
Діагностика стійкості розвитку та функціонування 
підприємства, моніторингу й контролю рівня вико-
ристання ресурсів, який досягнутий, а також ефек-
тивного та оптимального управління процесом 
забезпечення стійкості підприємства в умовах 
постійних динамічних змін зовнішнього середовища 
вимагає формування низки вимог до розроблення 
інформаційно-аналітичної системи. По-перше, 
повинна бути забезпечена аналітична функція, яка 
реалізує дослідження стану стійкості макросередо-
вища, мікросередовища (галузевого середовища), 
а також внутрішнього стану стійкості підприємства. 
По-друге, повинна бути забезпечена комунікативна 
функція між особою, яка приймає рішення, та інтер-
фейсом інформаційно-аналітичної системи, тобто 
має виконуватись інтерактивна людино-машинна 
взаємодія. По-третє, повинна бути забезпечена 
оціночна діяльність системи. Інформаційно-ана-
літичній системі необхідно забезпечити особу, яка 
приймає рішення, конкретними оцінками стану 
всіх сфер функціонування підприємства та його 
оточення. По-четверте, повинна бути забезпечена 
моніторингова функція. Для цього потрібно забез-
печити належне зберігання всієї інформації, що 
надходить до системи у базах даних, які повинні 
бути інтегровані одна до одної. По-п’яте, повинна 
виконуватися функція контролінгу, яка передбачає 
оперативну фіксацію всіх управлінських впливів, 
що були спрямовані на забезпечення стійкості під-
приємства, задля їх аналізу та своєчасної зміни 
на більш ефективні й оптимальні управлінські 
рішення. По-шосте, повинна бути забезпечена про-
гнозна функція, яка реалізує можливості екстрапо-
ляції наявних тенденцій, що склалися на підприєм-
стві та його оточенні, задля отримання результатів 
стійкості на майбутні періоди.

Діагностика економічних об’єктів, до яких 
належать соціально-економічні системи, включає 
послідовність етапів, які спрямовані на вивчення 
та ідентифікацію стану соціально-економічної 
системи. Процес діагностики стійкості підприєм-
ства є важливим джерелом отримання достовірної 
інформації про стан функціонування та розвиток 
підприємства, його ресурсні можливості для під-
тримки стійкого стану, а також початок кризових 
явищ і можливі управлінські механізми та методи їх 
подолання. Діагностика стійкості дає менеджменту 
підприємства важливу інформацію щодо прогнозів 
розвитку підприємства, в кожному з яких закладені 
можливі варіанти та сценарії майбутнього.

Для реалізації комплексного підходу до діа-
гностики стійкості підприємства повинні бути 
послідовно вирішені її головні етапи. Перший етап 
діагностики стійкості підприємства передбачає 
збирання всієї необхідної інформації з первинних 
та вторинних джерел інформації. Причому для 
реалізації принципу комплексності інформація 

повинна охоплювати стан розвитку макросередо-
вища, мікросередовища та внутрішнього середо-
вища підприємства.

На другому етапі діагностики має бути прове-
дене статистичне оброблення даних, які надійшли 
до бази даних. Статистичне оброблення даних 
має виключити похибки у вхідних даних.

На третьому етапі діагностики стійкості під-
приємства повинні бути проведені операції ана-
лізування та оцінювання стійкості зовнішнього 
середовища та підприємства. Це найбільш склад-
ний етап діагностики, тому що він включає багато 
методів та моделей. Після проведення операцій 
аналізування та оцінювання на четвертому етапі 
формується висновок щодо стану підприємства 
(діагнозу). Результати моделювання дають змогу 
досить точно оцінити стійкість підприємства та 
вплив зовнішнього середовища на нього, визна-
чити причини та фактори, які спричинили цей стан, 
а також проаналізувати «вузькі місця» в діяль-
ності, тактиці та стратегії підприємства, які потре-
бують особливої уваги.

На п’ятому етапі діагностики формуються про-
позиції щодо управлінських впливів (проектів 
управлінських рішень) для покращення чи під-
тримки стану стійкості підприємства. Розроблення 
та формування управлінського рішення зводиться 
до вибору однієї з набору управлінських альтер-
натив. Головною умовою вибору найкращої аль-
тернативи є чітке визначення мети управлінського 
впливу, тобто кількісно оціненого кінцевого крите-
рію, який повинен бути досягнутий.

На шостому етапі оцінюється прогнозна ефек-
тивність управлінських впливів для забезпечення 
стійкості підприємства. За умови достатнього 
рівня ефективності управлінського рішення воно 
реалізується, а якщо оцінювана ефективність 
буде недостатньою чи стійкість підприємства буде 
незадовільною, то виконується наступний етап 
діагностики.

Сьомий етап виконується за умови недостат-
ньої економічної ефективності запропонованого 
управлінського рішення й полягає в корекції управ-
лінського рішення. Допоміжними етапами та проце-
сами під час діагностики стійкості підприємства є:

– збирання, накопичення, узагальнення й 
оброблення всієї інформації, яка надходить до 
системи діагностики;

– моніторинг стану стійкості підприємства та 
його зовнішнього середовища;

– контроль за виконанням управлінських 
рішень, спрямованих на забезпечення стійкості 
підприємства.

Впровадження діагностичного комплексу 
неможливе без автоматизації та інструменталь-
ної реалізації всіх поставлених завдань, тому далі 
наведено опис розробленої інформаційно-ана-
літичної системи діагностики стійкості підприєм-
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ства. На рис. 1 наведено структуру розробленої 
інформаційно-аналітичної системи діагностики 
стійкості підприємства й управління нею. Інфор-
маційні потоки та взаємозв’язки між елементами 
системи позначені стрілками.

В процесі діагностики стійкості підприємства на 
основі інформаційно-аналітичної системи вирішу-
ються такі важливі завдання:

– своєчасна діагностика стану стійкості під-
приємства, попередження зниження стійкості, діа-

рис. 1. структурна модель інформаційно-аналітичної системи  
діагностики стійкості підприємства і управління нею

 



Причорноморські економічні студії

236 Випуск 40. 2019

гностика кризових ситуацій в усіх сферах діяль-
ності підприємства;

– постійний моніторинг стану підприємства та 
його зовнішнього середовища, що виявляє попе-
реджувальний характер діагностики стійкості під-
приємства;

– виявлення негативних станів у стійкості під-
приємства, розроблення відповідних управлін-
ських рішень задля подолання кризових явищ на 
початкових стадіях за допомогою прогностичного 
характеру діагностики.

Для формування процесу діагностики стійкості 
підприємства потрібно використати цілу систему 
показників відповідно до моделей та методів. 
Велика кількість показників вимагає їх класифіка-
ції та формування логічної схеми послідовності їх 
використання в процесі дослідження.

Практика управління показує, що розроблення 
оперативних та стратегічних планів неможливе без 
формування системи показників, яка є орієнтиром 
розвитку підприємства. Для того щоб управління 
було спрямовано на забезпечення стійкості під-
приємства, одним з інструментів цього управління 
є система показників та моделей оцінювання стій-
кості підприємства та зовнішнього середовища, 
тобто розроблення та конкретизація цілей для фор-
мування стратегії чи оперативного управлінського 
рішення мають спиратись на конкретні показники, 
досягнення яких буде означати реалізацію цілей.

Під час побудови системи показників спочатку 
проводиться збирання інформації про показники, 
які включені до моделей та методів діагностики 
стійкості підприємства та його зовнішнього серед-
овища. Головна задача будь-якої системи показни-
ків полягає у формуванні показників-індикаторів, 
які виконують узагальнюючі та аналітичні функції. 
Наступними кроками є обґрунтування включення 
кожного показника та визначення порогового зна-
чення, після чого проводиться формування самої 
системи показників.

Розроблена система показників спирається 
на розроблення й опис моделі та методів оціню-
вання стійкості макроекономічної системи, галу-
зевих систем та підприємства. Показники в сис-
темі поділені на три рівні, такі як макроекономічні, 
галузеві та показники, що характеризують стан 
і функціонування підприємства. Така класифікація 
пов’язана з логікою розроблення й побудови моде-
лей та методів оцінювання стійкості. Також кож-
ний показник пов’язаний з окремою моделлю чи 
методом аналізу стійкості підприємства, галузі чи 
макроекономічної системи. Система показників є 
одним з можливих варіантів, які можуть бути вико-
ристані для діагностики стійкості підприємства та 
його зовнішнього середовища. Класифікаційна 
структура показників визначається модельним 
рядом та доступністю статистичних даних. Кіль-
кість показників, яка може бути включена до сис-

теми, залежить від потреб підприємства та дослід-
ника в аналізі, тому кількість показників може бути 
збільшена або зменшена.

Система показників діагностики стійкості підпри-
ємства та його зовнішнього середовища може бути 
використана як на етапі аналізу чи діагностики, так 
і для прогнозування стану систем на майбутні пері-
оди. Головним завданням використання системи 
показників є виявлення стану соціально-економіч-
них систем на основі індикаторів функціональних 
станів задля розроблення управлінських рішень, які 
спрямовані на забезпечення стійкості цих систем. 
Система показників та моделі розроблені таким 
чином, що аналіз і діагностика можуть бути прове-
дені за окремими напрямами чи комплексно. Реа-
лізація системи для моніторингу показників у стані 
реального часу дасть змогу своєчасно виявляти 
диспропорції, які виникають у стані стійкості підпри-
ємства та його зовнішнього середовища, а також 
вживати відповідних заходів щодо їх усунення.

висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, діагностика стійкості підприємства 
вирішує важливе наукове завдання, яке поля-
гає у своєчасному розпізнаванні кризових явищ, 
спричинених зниженням стійкості підприємства, 
а також прийнятті управлінських рішень, які спря-
мовані на ефективне ресурсне забезпечення для 
зниження загроз та кризових станів. Вдале вико-
нання завдань діагностики є можливим тільки 
завдяки методологічному інструментарію аналізу 
та дослідженню стійкості підприємства.
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