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постановка проблеми. Сучасні умови рин-
кового середовища, підвищення конкуренції у 
глобальних масштабах, зростання динамічності 
кон’юнктури національного та світового ринків, 
постійні зміни макро та мікро середовища підпри-
ємств значно вплинули на стійкість їх функціону-
вання. На жаль, такі коливання продемонстру-
вали низькі адаптаційні можливості вітчизняних 
суб’єктів господарювання. Багато із них опини-
лися на межі банкрутства та повинні вирішувати 
питання щодо їх подальшого існування. Тому 
сьогодні досить актуальним є вивчення сутності, 
значення та місця економічної стійкості в забезпе-
ченні їх конкурентоспроможності.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемами економічної стійкості підприємств 
займались багато відомих вітчизняних і закор-
донних вчених-економістів, а саме: О. Ареф’єва 
О. Василенко, Д. Городянська, В. Козик, Н. Бус-
ленко, М. Удовиченко, Г. Савицька, М. Кизим, 
Ю. Цямрюк, Л. Алексеєнко. О. Поліщук, В. Іва-
нов, З. Бауман, С. Кован, Н. Шевчук, А. Бухвалов, 
С. Матейко, Donaldson, L. Preston, R. Freeman, 
S. Jurgens, P. Johansson, S. Zadek, В. Арнольд, 
Д. Джесеф, Ж. Йос  та ін. 

Роботи цих вчених розкривають різні підходи до 
розуміння поняття «економічна стійкість», способи 
оцінки та прогнозування стійкості роботи суб’єктів 
господарювання різних рівнів. Але все ж природа 
феномену досліджуваної категорії настільки непе-
редбачувана, що і уявлення про його сутність та 
визначення різноманітні.

постановка завдання. Аналіз теоретичної 
бази демонструє, що дослідження в цій сфері 
ведуться досить активно, але час впевнено міняє 
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вимоги до побудови бізнес-процесів, тому є оче-
видна потреба продовжити досліджувати катего-
рію «економічна стійкість» та визначити її значення 
та місце в забезпеченні конкурентоспроможності 
суб’єктів господарювання різних рівнів.

виклад основного матеріалу дослідження. 
«Stability» в перекладі з англійської – «стабіль-
ність, стійкість», що означають постійність та міц-
ність стану любої системи [1]. Словник української 
мови визначає стійкий стан системи таким чином 
«здатний витримати зовнішній вплив, протидіяти 
чомусь; здатний зберігати, існувати в несприят-
ливих умовах; який не піддається сторонньому, 
переважно негативному, впливу; для якого харак-
терні стабільність, постійність, сталість» [2].

В 80-х роках минулого століття з виникненням 
капіталістичних відносин з’явилися перші спроби 
розуміння та використання категорії «економічна 
стійкість» [3].  

Масштабні дослідження економічної стійкості 
характерні для періоду глобальних енергетичних 
криз 91973-1979рр.), коли вперше гостро постала 
проблема обмеженості природних ресурсів [4].

Представники класичної та неокласичної еко-
номічної теорії досліджували економічну стійкість 
з позицій цільового підходу, характерною озна-
кою якого є визначення максимізації прибутку як 
результату стійкості підприємства (А. Сміт, А. Мар-
шал). Але практична діяльність таки доводить, що 
прибуток, отриманий сьогодні, не завжди гарантує 
отримання прибутку в майбутньому.  Підтримка 
такого підходу визначення «економічної стій-
кості»  простежується в дослідженнях і сучасних 
науковців (В.Козик, Ю. Погостинский, Н. Погостин-
ська) [5], [6]. 
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Представники соціально – орієнтованого під-
ходу (Д. Медоуз, А. Рід, А. Урсул) при визначенні 
сутті економічної стійкості наголошують на тісному 
взаємозв’язку економічних, фінансових, соціаль-
них та екологічних факторів визначення еконо-
мічної стійкості суб’єктів господарювання різних 
рівнів. Представники цього підходу переосмис-
люють мету отримання прибутку та розглядають 
суб’єкт господарювання з стратегічних управлін-
ських позицій забезпечення економічної стійкості. 
Потрібно таки визначити, що на сьогодні прихиль-
ники такої точки зору домінують.

Ототожнення економічної стійкості з фінансо-
вим станом підтримують представники фінансо-
вого підходу – М. Кизим, Г. Савицька, Ю. Копчак, 
Е. Бригхем). При цьому їх погляди різняться за 
чинниками формування економічної стійкості – 
платоспроможність, інвестиційна привабливість, 
ліквідність, рентабельність, оптимальні пропорції 
у розподілі фінансових ресурсів. Але такий підхід 
розуміння категорії «економічної стійкості» досить 
обмежений, так як унеможливлює орієнтацію 
виключно на один фактор її формування і фінан-
сова стійкість, сама по собі, не здатна забезпе-
чити ринкову стійкість компанії, яка визначається 
її діловим іміджем і позиціонуванням у певному 
сегменті ринку за рахунок формування відмінних 
характеристик (знань, компетенцій, динамічних 
здатностей тощо), репутаційного та клієнтського 
капіталу [5].

Акцент на значимість рівноваги та збалан-
сованості ресурсного потенціалу представлено 
в дослідженнях представників ресурсного під-
ходу визначення економічної стійкості. Це роботи 
В. Медвєдєва, В. Бугая, В. Омельченко, О. Поліщук 
та ін. Такий підхід найбільш комплексно визначає 
забезпечення економічної стійкості суб’єктів госпо-
дарювання за рахунок ефективності використання 
їх ресурсів, але в повній мірі не розкриває форму-
вання стійких конкурентних переваг, що базуються 
тільки на матеріальних ресурсах. 

Досить поширений підхід розуміння катего-
рії «економічна стійкість» в прихильниках струк-
турно – кібернетичного підходу, який базується 
на розумінні необхідності відповідного динаміч-
ного забезпечення цілісності системи в сучасному 
ринковому середовищі (В. Захарченко, В. Іванов, 
С. Бараненко). Економічна стійкість в розуміннях 
прихильників цього підходу визначається власти-
востями системи її складових та забезпечується 
системою ефективних управлінських рішень [5].

Риса швидкого реагування на зміни зовніш-
нього середовища як пріоритетна в забезпеченні 
економічної стійкості підприємства наголошують 
представники адаптаційно – рівноважного підходу 
до розуміння сутті категорії економічної стійкості 
(Ж. Казієва, М. Фоміна, О. Колодізєв). Прихиль-
ники цього підходу визначення категорії «еконо-

мічна стійкість» підтримують ствердження про 
здатність адаптації систем господарювання до 
постійних змін навколишнього середовища та їх 
риси досить швидко врівноважуватися. 

Сучасний підхід до розуміння економічної стій-
кості – еволюційно – прогресивний базується на 
понятті «стійкість руху», який припускає відхи-
лення параметрів системи внаслідок її динаміч-
ного, турбулентного функціонування (О. Зайцев, 
Р. Фещур, О. Островська). Філософія розуміння 
поняття  «економічна стійкість» ґрунтується на 
визначенні балансу стійкості підприємства та мож-
ливостей його розвитку, так як розвиток руйнує 
рівновагу [5].

У закордонній літературі категорія «економічна 
стійкість» розглядається в макро – (забезпечення 
стабільного розвитку підприємства), мезо – (забез-
печення показників фінансового стану)  та мікро-
економічних (пов’язано з приватним життям та 
соціальне забезпечення  – пенсії, заробітні плати, 
страхові виплати) аспектах [7].

Визначено два різновиди економічної стій-
кості – статистична та динамічна. Статистична 
форма стійкості як економічної категорії повязана 
зі станом рівноваги підприємства, який зберіга-
ється незважаючи на турбулентність факторів рин-
кового середовища. У словнику надано наступне 
визначення терміну «рівновага»: 1) стан спочинку, 
у якому знаходиться будь – яке тіло, системи під 
впливом рівних, протилежно спрямованих сил;  
2) стійке співвідношення між чим – небудь [5].

Незважаючи на чисельні науково – теоре-
тичні напрацювання на даний момент відсутній 
загальновизнаний підхід до трактування категорії 
«економічна стійкість». У зв‘язку з цим визначені 
далеко не всі її ключові складові, не сформована 
коректна методологія оцінювання її рівня, від-
сутні рекомендації для застосування методів в 
практичному визначенні рівня економічної стій-
кості підприємств та перелік рекомендованих 
управлінських рішень, спрямованих на його під-
вищення в короткостроковій та довгостроковій 
перспективах.

Окреслення позитивних та негативних сторін 
підходів розуміння та визначення категорії «еко-
номічна стійкість» дає можливість обґрунтувати 
місце економічної стійкості підприємства в забез-
печенні його конкурентоспроможності.

Зрозуміло, що рівень ефективності функціо-
нування підприємства буде визначатися рівнем 
його економічної стійкості, тобто саме економічна 
стійкість і буде індикатором його конкурентоспро-
можності. Економічна стійкість є тим підґрунтям, 
що забезпечує передумови ефективного функціо-
нування суб’єктів господарювання різних рівнів та 
формує її конкурентні переваги на ринку.

Базова основа ефективної діяльності й забез-
печення тенденцій стійкого розвитку суб’єктів гос-
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подарювання об’єктивно пов’язані з його еконо-
мічною стійкістю [8].

В узагальненому розумінні економічна стійкість 
з погляду інтересів різних суб’єктів господарювання 
має різні критерії оцінки. Так, для власників та інвес-
торів  – це фінансова складова, для кредиторів – пла-
тоспроможність підприємства, управлінські структури 

оцінюють економічну стійкість з позицій загальної 
ефективності виробничо-господарської діяльності. 

При оцінці конкурентоспроможного потенціалу 
науковцями пропонується використовувати гру-
пові чинники визначення економічного потенціалу, 
рівня управління та технологічного рівня, що 
неможливо оцінити одним – єдиним показником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стійкість рівноваги – здатність системи повертатися 
у вихідний стан після усунення впливу зовнішніх і 
внутрішніх факторів, що викликали збурення 

Стійкість руху – здатність системи за досить малих 
початкових збурювань забезпечувати незначні 
відхилення характеристик руху (траєкторії точок 
показників) від того значення, яке вона повинна мати 
в незбуреному русі  

Стійкість динамічної рівноваги – здатність 
підприємства підтримувати параметри в певних 
межах у конкретний момент часу в умовах дії 
дестабілізуючих зовнішніх і внутрішніх 
чинників за допомогою керуючої підсистеми  

Стійкість функціонування – здатність підприємства 
утримувати відхилення параметрів від вектора 
динамічної рівноваги під впливом зовнішніх і 
внутрішніх факторів у допустимих межах на 
певному етапі розвитку підприємства  

Стійкість розвитку – здатність підприємства 
підтримувати траєкторію свого розвитку поблизу 
деякої оптимальної траєкторії в умовах постійних 
зовнішніх та внутрішніх збурювальних впливів  

Рівень конкурентоспроможності підприємства 

Економічна стійкість підприємства 

так ні 

Отримання конкурентних 
переваг 

Втрата конкурентних 
 переваг 

Стійкість системи 

рис. 1. місце економічної стійкості підприємства в забезпеченні  
конкурентоспроможності підприємства [9]
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Це комплексні показники, що враховують еко-
номічний, фінансовий стан, рівень ефективності 
використання виробничих ресурсів, соціального 
значення та показники екологічного напряму. 

Економічна стійкість підприємства в теоретич-
ному розумінні синергічно поєднує стійкості рівно-
ваги, руху, динамічної рівноваги, функціонування 
та розвитку [9].

 Оцінка теоретичних розробок з питань еконо-
мічної стійкості дозволили виділити основні умови 
її забезпечення:

1) збалансованість внутрішніх ресурсів 
суб’єктів господарювання;

2) моніторинг зовнішнього і внутрішнього 
середовища;

3) розробка і реалізація управлінських рішень 
«на випередження» змін.

Потрібно відмітити, що конкурентоспромож-
ність забезпечується на тільки завдяки присто-
суванню до змін динамічного середовища, а й 
завдяки випередженню цих змін.

висновки з проведеного дослідження. Під-
вищення конкуренції у глобальних масштабах, 
зростання динамічності кон’юнктури національ-
ного та світового ринків, постійні зміни макро та 
мікро середовища підприємств значно вплинули 
на стійкість їх функціонування. На жаль, такі коли-
вання продемонстрували низькі адаптаційні мож-
ливості вітчизняних суб’єктів господарювання. 
Тому сьогодні досить актуальним є вивчення сут-
ності, значення та місця економічної стійкості в 
забезпеченні їх конкурентоспроможності. 

Роботи вчених розкривають різні підходи до 
розуміння поняття «економічна стійкість», способи 
оцінки та прогнозування стійкості роботи суб’єктів 
господарювання різних рівнів. Але все ж природа 
феномену досліджуваної категорії настільки непе-
редбачувана, що і уявлення про його сутність та 
визначення різноманітні.

Аналіз напрацювань науковців в контексті 
визначення економічної стійкості, надає мож-
ливість ствердити, що економічна стійкість – це 
комплексне поняття, яке відображає стан та пер-
спективу розвитку суб’єктів господарювання за 
будь – яких умов впливу внутрішнього та зовніш-
нього середовищ  у конкретний проміжок часу 
за комплексними показниками економічного, 
фінансового, виробничого, кадрового, ринкового, 
соціального та екологічного характеру, які досить 
унікальні та забезпечують конкурентоспромож-
ність підприємств на ринковому середовищі. 

Важливим завданням в подальших досліджен-
нях забезпечення економічної стійкості суб’єктів 

господарювання різних рівнів стане розгляд меха-
нізму дії інноваційного та управлінського підґрунтя.
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