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Постановка проблеми.  У  сучасних  ринко-
вих  умовах  господарювання  економічна  стійкість 
борошномельних підприємств є однією з найваж-
ливіших  характеристик  їх  економічної  діяльності 
та фінансово-економічного добробуту. Вона харак-
теризує  його  поточний  фінансовий,  виробничий, 
кадровий,  маркетинговий,  технологічний  і  соці-

ально-екологічний стан, містить необхідну інфор-
мацію для інвесторів, а також відображає здатність 
підприємства  відповідати  за  свої  зобов'язання  і 
нарощувати  економічний  потенціал.  Тому  дослі-
дження  сутності  та  класифікаційно-факторних 
складових економічної стійкості борошномельних 
підприємств,  ефективності  соціально-  економіч-
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У статті проаналізовані концепції і теоре-
тичні підходи до розуміння сутності еконо-
мічної стійкості підприємства. На основі 
комплексного підходу систематизовано і 
класифіковано види та ознаки стійкості під-
приємств для створення інформаційної бази 
моніторингу їх стану, аналізу та своєчас-
ного внесення відповідних змін в адаптаційні 
механізми. Запропоновано до складу функ-
ціональних складових економічної стійкості 
включати господарську діяльність, фінанси, 
прибутковість (рентабельність), плато-
спроможність, ділову активність, кадрово-
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В статье проанализированы концепции 
и теоретические подходы к пониманию 
сущности экономической устойчивости 
предприятия. На основе комплексного под-
хода систематизированы и классифици-
рованы виды и   признаки устойчивости 
предприятий для формирования инфор-
мационной базы мониторинга их состоя-
ния, анализа и своевременного внесения 
соответствующих изменений в адапта-
ционные механизмы. Предложено в состав 
функциональных составляющих соб-

ственную классификацию существующих 
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The article analyzes the concepts and theoreti-
cal approaches to understanding the essence 
of economic sustainability of the enterprise. On 
the basis of the integrated approach, the types 
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них  процесів  на  підприємстві,  розробка  системи 
управління його діяльністю стає надзвичайно важ-
ливим науково-практичним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У теоретичному та прикладному аспекті проблеми 
економічної  стійкості  досліджені  у  працях  вітчиз-
няних і зарубіжних учених: С. Анохіна, І. Ансоффа, 
О. Ареф’євої, В. Аранчій, А. Барканова, І. Білого, 
І.  Бланка,  В.  Василенка,  Н.  Верхоглядової, 
А. Єрмакова, В. Іванова, М. Лапусти, О. Клєпчевої, 
Т. Клочко, С. Козловського, Л. Костирка, Н. Осокі-
ної, О. Тридід, О. Поліщук,  І. Павлова, С. Покро-
пивного, О. Прокопчук, С. Ткаченка, З. Шевченка 
та інших. Незважаючи на велику кількість праць на 
сьогодні недостатньо дослідженими залишаються 
питання системного підходу до розуміння сутності 
економічної стійкості з точки зору видової класифі-
кації та факторного впливу, що дасть змогу визна-
чити стратегії стійкого розвитку підприємства.

Постановка завдання. Метою  статті  є  дослі-
дження  та  розвиток  теоретичних  і  науково-мето-
дичних  положень  щодо  аналізу  класифікаційно-
факторних  складових  економічної  стійкості 
борошномельних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основним стратегічним напрямом діяльності  під-
приємства при розробці  заходів  підвищення еко-
номічної  стійкості  є  забезпечення  такого  стану, 
за  якого  спостерігатиметься  його фінансова  ста-
більність  та  конкурентоспроможність,  здатність 
ефективно формувати і використовувати власний 
ресурсний  потенціал,  зберігати  позитивну  дина-
міку  основних  показників  своєї  виробничо-госпо-
дарської  діяльності  в  умовах  постійного  впливу 
факторів  внутрішнього  та  зовнішнього  сере-
довища.

Так,  наприклад,  Гончар  І.В.  економічну  стій-
кість  підприємства  розглядає,  як  одну  з  форм 
вияву  закономірностей  розвитку  економіки,  а 
саме:  як  форму  вияву  закону  підвищення  ефек-
тивності виробництва. З точки зору автора, еконо-
мічна стійкість підприємства в умовах ринку являє 
собою постійний рух грошових потоків і наявність 
таких земельних, матеріально-технічних, трудових 
і фінансових ресурсів, які дозволяють забезпечити 
платоспроможність та розширене відтворення на 
рівні всього підприємства [1, с. 24].

Є  пропозиція  розуміти  під  економічною  стій-
кістю сукупність організаційної, інноваційної, логіч-
ної, виробничої, фінансово-кредитної діяльності у 
їх поєднанні та взаємовпливі, розвиненість кадро-
вого  та  інтелектуального  потенціалів,  здатність 
до швидкого усунення негативних впливів і загроз 
зовнішнього середовища [2, с. 28].

Бердникова  Т.Б.  уважає,  що  економічна  стій-
кість  підприємства  складається  з  виробничої, 
інвестиційної, фінансової, комерційної, соціальної 
та екологічної стійкості [3, с. 92-93]. Вона вважає, 

що економічні умови мають забезпечувати вироб-
ничу стійкість і на цій основі – усі її інші види.

Удовіченко  М.О.  розуміє  економічну  стійкість 
підприємств,  як  категорію,  яка  характеризує  сут-
ність особливого стану господарської системи, яка 
синтезує  в  собі  сукупність  якостей  як  самої  сис-
теми, так і найбільш важливих складових її вироб-
ничої діяльності [4, с. 187].

Плиса  В.Й.  основними  компонентами  еконо-
мічної  стійкості  вважає  фінансову  та  виробнича 
стійкість, ефективність використання виробничого 
потенціалу  [5,  с.  122].  Шандова  Н.В.,  представ-
ляє  її,  як  сукупність  виробничої,  маркетингової, 
соціально-економічної  та  екологічної  складових 
[6, с. 171].

Огляд  економічної  літератури  на  різноманіт-
ність  наукових  поглядів  на  сутність  стійкості  під-
приємства  свідчить  про  існування  значної  кіль-
кості підходів до класифікації її видів (таблиця 1). 

Необхідно  зазначити, що  існують два погляди 
на те, до яких економічних категорій належать вка-
зані види стійкості.

Одні  автори  називають  їх  складовими  еконо-
мічної стійкості,  інші –  її видами. На нашу думку, 
представлена в таблиці 1 класифікація видів стій-
кості свідчить на користь останнього підходу. 

В  умовах  наявності  значної  кількості  підходів 
до  визначення  поняття  «економічна  стійкість»  і 
класифікації  її  видів  цілком логічним виглядають 
пропозиції щодо представлення цієї багатоаспек-
тної наукової категорії, як сукупності двох груп різ-
носпрямованих складових.

Перша  група  складається  з  таких  елементів: 
господарська  діяльність,  стан  фінансів,  прибут-
ковість  (рентабельність),  платоспроможність  та 
ділова  активність.  Показники  стану  цих  складо-
вих вимірюються стандартними методами еконо-
мічного  аналізу  і  можуть  оцінюватися  достатньо 
точно і об’єктивно.

До  складу  другої  групи  входять  елементи,  які 
достатньо  важко  оцінити  кількісними  методами. 
Зробити  це  оперативно  і  отримати  об’єктивні 
результати  можливо  лише  використовуючи  екс-
пертні  методи.  До  складу  цієї  групи  пропонуємо 
включати  стан  роботи  з  персоналом  (кадрово-
соціальна)  робота,  стан  системи  загального 
менеджменту  та  маркетингову  діяльність.  На 
рис.  1  наведена  схема  функціональних  складо-
вих  економічної  стійкості  підприємств  борошно-
мельної галузі, кожне з яких своєю чергою визна-
чається сукупністю параметрів та особливостями 
процесу функціонування.

Для  того щоб  правильно  і  достовірно  оцінити 
вплив множини чинників на економічну стійкість та 
зробити  її  прогноз,  необхідно  з’ясувати  і  впоряд-
кувати за певними класифікаційними ознаками ті 
з  них,  які мають найбільший вплив. Тільки  комп-
лексний,  системний  підхід  при  виокремленні  та 
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аналізі добірки чинників може забезпечити резуль-
тативність зусиль з досягнення цільових значень 
економічної стійкості.

У  спеціальній  літературі  є  багато  підходів  до 
класифікації  чинників,  які  впливають  на  еконо-
мічну стійкість у залежності від виду впливу. Най-
більш  розповсюдженим  є  поділ  на фактори  вну-
трішнього  і зовнішнього середовища, на фактори 
прямої  та  опосередкованої  дії,  на  економічні  та 
неекономічні,  за  характером  і  спрямованістю  дії 
розрізняють фактори позитивного характеру, дес-
табілізуючі та нейтральні. Ознакою виокремлення 
постійно діючих, часових та випадкових факторів є 
їх тривалість та частота впливу. З точки зору мож-
ливості  вимірювання  вони  поділяються  на  ті, що 
піддаються точній, кількісній оцінці та ті, що вимі-

рюються за допомогою методу експертних оцінок і 
мають тільки якісні характеристики.

У науковій літературі з досліджуваної проблеми 
пропонуються також наступні підходи до класифі-
кації факторів  впливу:  за функціональними  сфе-
рами,  терміном дії,  за  положенням підприємства 
на  ринку,  за  характером  впливу,  за  місцем  утво-
рення та ряд ін. [7, с. 223; 8, с. 66; 9, с. 58; 10, с. 33; 
11, с. 76; 12, с. 145].

До  чинників  глобального  рівня  відносять 
економічну  і  політичну  нестабільність,  коли-
вання  цін  на  всі  види  ресурсів,  зростання  цін 
на  продовольчі  товари.  До  чинників  макро-
рівня  відносять  також  зростання  зовнішнього  і 
внутрішнього  боргів  держави,  відсутність  фон-
дового  ринку,  недосконалу  аграрну  і  антимо-

Таблиця 1
Класифікація видів стійкості підприємства

№ 
п/п Класифікаційна ознака Види стійкості

1. Стосовно сфер діяльності суб’єкта 
господарювання і за змістом

– операційна; – фінансова; – інвестиційна; – організаційна; 
– економічна; – технологічна; – виробнича; – соціальна; 
– інформаційно-інтелектуальна; – ресурсна; – управлінська; 
– нормативно-правова; – ринкова; – екологічна

2. За відношенням до підприємства – внутрішня; – зовнішня
3. За рівнем управління – стратегічна; – тактична; – оперативна

4. За періодом встановлення і трива-
лості існування

– поточна; – перспективна; – короткострокова; – довгострокова; 
– глобальна

5. За об’єктами – підприємство; – процес розвитку підприємства
6. За врахуванням фактора часу – динамічна;– моментна
7. За значенням показників стійкості – абсолютна; – нормальна; – кризова; – критична

8. Стосовно фаз економічного циклу 
підприємства та походження – набута; – успадкована; – авансована

9. За відповідністю нормі – абсолютна; – нормальна; – анормальна (нестійкий та кризовий 
стан)

10. За ступенем – високий; – середній; – низький
11. За рівнем контрольованості – контрольована; – неконтрольована
12. За масштабом досліджень – на макрорівні; – на мезорівні; – на макрорівні
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Рис. 1. Функціональні складові економічної стійкості підприємств
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нопольну  політику,  зниження  рівня  життя  насе-
лення,  особливо  в  останні  роки  і,  навпаки, 
сповільнення  темпів  розвитку  економіки  і,  прак-
тично,  призупинення  реформ  і  ринкових  транс-
формацій у всіх галузях. 

Це своєю чергою, спричиняє перешкоди ство-
ренню  рівних  умов  для  усіх  суб’єктів  господарю-
вання,  ефективного  використання  ресурсного 
потенціалу, впровадження  інноваційних та ресур-
созберігаючих  технологій  адаптації  національ-
ної економіки до умов  глобалізації  та відкритості 
[13, с. 654].

Таким  чином,  можна  зробити  висновок,  що 
на  економічну  стійкість  підприємств  борош-
номельної  галузі  діє  сукупність  різнопланових 
взаємопов’язаних факторів, які здійснюють на них 
прямий і опосередкований вплив. 

Існуючі  підходи  до  класифікації  факторів  та 
видів  їх  дії  на  економічну  стійкість  створюють 
велику  кількість можливих  варіантів  добірки  кла-
сифікаційних ознак. Узагальнивши та проаналізу-
вавши погляди і позиції багатьох авторів, ми роз-
робили  власну  класифікацію  чинників  впливу  на 
економічну стійкість підприємств борошномельної 
галузі, в основу якої покладено розподіл факторів 
на ендогенні та екзогенні, з можливістю виокрем-
лення  груп  взаємопов’язаних  і  взаємозалежних 
чинників  з  метою  забезпечення  системного  під-
ходу до розробки стратегічних і операційних пла-
нів підвищення економічної стійкості (рисунок 2).

Вищенаведене свідчить про те, що у сучасних 
мінливих,  важкопрогнозованих  умовах  підпри-
ємства  повинні формувати  та  зміцнювати  еконо-
мічну  стійкість  за  допомогою  систем  організацій-
них,  технологічних,  управлінських,  фінансових, 
економічних  методів  та  інструментів  на  основі 
комплексних програм. Їх розробка має базуватися 
на моніторингу  стану  зовнішнього  і  внутрішнього 
середовищ,  результати  якого  використовуються 
при розробці управлінських рішень, спрямованих 
на посилення позицій підприємства  і підвищення 
його економічної стійкості.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведені  дослідження  класифікаційно-факторних 
складових економічної стійкості борошномельних 
підприємств надали можливість зробити наступні 
висновки:

1. Зважаючи на специфіку функціонування під-
приємств  борошномельної  галузі,  їх  економічна 
стійкість може бути забезпечена сукупністю різно-
спрямованих функціональних складових, кожна з 
яких охоплює певну функціональну  сферу діяль-
ності.  Пропонується  до  складу  цієї  сукупності 
включати  господарську  діяльність,  фінанси,  при-
бутковість  (рентабельність),  платоспроможність, 
ділову  активність,  кадрово-соціальну  роботу, 
загальний менеджмент та маркетинг.

2. Проведене дослідження дало змогу виділити 
та згрупувати як найбільш важливі зовнішні (екзо-
генні), так і внутрішні (ендогенні) чинники, які впли-

Рис. 2. Фактори впливу на економічну стійкість  
підприємств борошномельної галузі
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вають на економічну стійкість, з метою їх система-
тизації і створення інформаційної бази моніторингу 
їх стану, аналізу для своєчасного внесення відпо-
відних  змін  в  адаптаційні  механізми.  Системати-
зовано  і  класифіковано  види  та  ознаки  стійкості 
підприємств,  а  саму  економічну  стійкість  пропо-
нується розглядати, як поняття тотожне загальній 
стійкості та таке, що являє собою сукупність скла-
дових, сформовану відповідно до зовнішніх умов 
функціонування  підприємства  і  його  галузевих, 
техніко-технологічних,  організаційних  особливос-
тей, що формуються внутрішнім середовищем.
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