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У статті розглянуто підходи щодо визначення стійкості економічної системи. Досліджено
сутність категорії "стійкість економічної системи", її види та запропоновано власне тлумачен
ня "стійкість економічної системи". Проаналізовано значимість оцінки категорії "економічна
стійкість". Визначено підходи до управління економічною стійкістю. Наведено основні теоре
тичні аспекти категорії стійкості економічної системи. Вдосконалено класифікації видів
стійкості та факторів впливу на стійкість економічної системи.
In article approaches to definition of stability of economic system are considered. "Stability of
economic system", its kinds are investigated essence of categories and own definition is offered to
"stability of economic system". It is analysed the importance of an estimation of a category "economic
stability". Variants of management are offered by economic stability. Classification of kinds of stability
and is modernized by the factor of influence on stability of economic system.
Ключові слова: економічна стійкість, стабільність, розвиток.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стрімка динаміка сучасного життя породжує нові
проблеми, активізує методологічні пошуки, формує
нові парадигми дослідження економічних процесів. В
їх численному переліку виокремлюється проблема

забезпечення стійкості сучасних економічних систем.
Необхідність і актуальність дослідження економічних
систем в аспекті їх розвитку обумовлена тим, що у
ході ринкових перетворень стала помітною існуюча
недооцінка процесу управління сучасними економіч1
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ɉɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ

ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ
«Steady state»

ɪɨɡɝɥɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ
ɧɚ ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɿ

ɪɨɡɝɥɹɞ ɡ
ɩɨɥɨɠɟɧɶ
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɫɬɿɣɤɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ

ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɬɿɣɤɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɜ'ɹɡɭɽɬɶɫɹ
ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ

Рис. 1. Підходи щодо розгляду поняття економічна стійкість
ɉɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ

ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ

ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɣ

ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɣ

Рис. 2. Підходи до управління економічною стійкістю

ними системами. Однією з головних функцій економ1
іки будь1якої країни є забезпечення стійкого її функ1
ціонування. Стійкість економічної системи забезпе1
чує економічну безпеку країни, ефективне функціо1
нування галузей економіки, конкурентоспроможність
підприємств як на зовнішньому, так і на внутрішньо1
му ринках. Особливого значення набуває поняття
стійкості галузей економіки, яка стає одним із визна1
чальних чинників у сучасних умовах світу. На сьогод1
нені зростають роль і значення факторів підвищення
економічної стійкості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми стійкості та її визначення розглянуто у
працях Анохіна С.Н., Ареф'євої О.В., Бараненка С.П.,
Бусленка Н.П., Іванова В.Л., Колодізєва О.М., Маслен1
ка Ю.В., Павловського М.А., Поліщука А.П., Шандо1
ва Н.В. та інших.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає у розкритті сутності та
особливостей стійкості економічної системи як необ1
хідної умови забезпечення розвитку економіки країни,
узагальнення визначення і обгрунтування напрямів ви1
користання поняття "стійкість економічної системи",
визначенні факторів впливу на забезпечення стійкості.

ОСНОВНІ
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Поняття стійкості є фундаментальним, оскільки без
нього не можливо реалізувати стан економічного зрос1
тання й прогресивного розвитку суспільства. Це понят1
тя стало широко використовуватись у науковій літера1
турі гуманітарної сфери (з економіки і розвитку сусп1
ільства) лише в кінці ХХ століття. Тим часом у технічній
сфері воно стало широковживаним у кінці ХІХ ст., після
того як було визначено поняття стійкості і сформульо1
вано теореми про стійкість і нестійкість технічної систе1
ми [1].
Можна відокремити чотири основні підходи до роз1
гляду поняття "економічна стійкість", що існують сьо1
годні в економічній науці.

6

Перший підхід передбачає застосування терміна
"Steady state" (стійкий стан, стан стаціонарної стійкос1
ті), який був введений Р. Солоу і відображає умови ди1
намічної рівноваги економічної системи. В. Ячменьова
вважає, що "…стійкість у загальному вигляді зумовле1
на можливостями внутрішніх енергоматеріальних сил
елементів організації, які здатні підтримувати її у межах
характерної для неї рівноваги і які відповідно дають
можливість організації зберігати структуру і виконува1
ти свої функції стійко, надійно у змінних умовах сере1
довища". Багато науковців, зокрема С. Анохін, І. Бланк,
А. Загорулькін, Б. Колас, О. Колодізєв, К. Нужний,
В. Рощін, Ю. Сімех, В. Сумин та ін. звертаються до понят1
тя стійкого стану, рівноваги під час дослідження "еко1
номічної стійкості" [2; 3; 4]. Проте слід зазначити, що
термін "стійкість" характе1ризує процес, пов'язаний із
рівновагою, але не є тотожний їй.
Другого підходу щодо розгляду проблеми стійкості
на мікрорівні дотримується сьогодні більшість західних
науковців. Російські та українські економісти1дослідни1
ки такі, як В. Дергачьова, Д. Ковальов і Т. Сухорукова,
З. Коробкова, Є. Коротков, А. Шеремет, Ю. Масленко,
Н. Кульбака, І. Недін, І. Сенько [5] економічну стійкість
підприємств ототожнюють з його фінансовим станом.
Фінансова стійкість, на думку представників цього підхо1
ду, формується внаслідок стабільного одержання
підприємством прибутків, що створює можливості для
вільного маневрування та ефективного використання
грошових коштів і сприяє підвищенню ритмічності та
надійності процесів матеріально1технічного постачання,
виробництва і реалізації продукції.
Третій підхід під час оцінювання стійкості еконо1
мічної системи виходить з положень концепції стійкого
розвитку ("sustainable development"), точкою відліку для
розвитку якої є звіт Міжнародної комісії ООН з навко1
лишнього середовища і розвитку у 1987 році. Нова стра1
тегія розвитку суспільства виходить із пріоритетів май1
бутнього і її можна визначити як стратегію виживання і
неперервного розвитку цивілізації (і країни) в умовах
збереження довкілля.
Дотримуються цих поглядів А. Деркач, Л. Мельник,
А. Семенов та А. Фадеева, які характеризують стійкий
розвиток як такий, за якого економічні, екологічні та
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Таблиця 1. Підходи авторів щодо трактування
"економічна стійкість"
Ⱦɠɟɪɟɥɨ
Ⱥɥɽɤɫɽɽɧɤɨ ɇ.ȼ. [12]
Ⱥɧɨɯɿɧ ɋ.ɇ. [13]
Ⱥɪɟɮ’ɽɜɚ Ɉ.ȼ.,
Ƚɨɪɨɞɹɧɫɶɤɚ Ⱦ.Ɇ. [14]
Ȼɚɪɚɧɟɧɤɨ ɋ.ɉ.,
ɒɟɦɟɬɨɜ ȼ.ȼ. [15]
Ȼɭɝɚɣ ȼ.Ɂ. [16]
Ȼɭɪɞɚ Ⱥ.ȱ. [17]
Ȼɭɫɥɟɧɤɨ ɇ.ɉ [18]
ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ Ɉ.ȼ. [19]
ȼɿɞɟɤɟ Ȼ. [20]
ȯɪɟɦɟɣɱɭɤ Ɋ.Ⱥ. [21]
Ɂɚɣɰɟɜ Ɉ.ɇ. [22]
Ɂɟɬɤɿɧɚ Ɉ.ȼ. [23]

ȱɜɚɧɨɜ ȼ. [24]
Ʉɢɪɢɥɟɧɤɨ ȼ.ȱ. [25]
Ʉɨɡɥɨɜɫɶɤɢɣ ɋ.ȼ. [26]
Ʉɨɥɨɞɿɡɽɜ Ɉ.Ɇ.,
ɇɭɠɧɢɣ Ʉ.Ɇ. [27]
Ʉɨɪɽɧɱɟɧɤɨ Ɋ.Ⱥ. [28]
Ɇɚɥɿɧɿɧ Ʉ.Ƚ. [29]
Ɇɽɞɜɽɞɽɜ ȼ.Ⱥ. [30]
Ɇɢɡɧɿɤɨɜɚ Ɍ.ɇ. [31]

ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɢɣ Ɇ.Ⱥ. [32]
ɉɨɥɿɳɭɤ Ɉ.ɉ. [33]
ɉɨɩɟɥɶɧɸɯɨɜ Ɋ.ȼ. [34]
ɋɟɜɚɫɬɶɹɧɨɜ Ⱥ.ȼ. [35]
ɋɿɦɟɯ ɘ.Ⱥ. [4]
Ɍɚɪɚɫɨɜɚ Ɉ.Ɉ. [36]
ɍɞɨɜɿɱɟɧɤɨ Ɇ.Ɉ. [37]

ɉɨɡɢɰɿʀ ɚɜɬɨɪɿɜ ɳɨɞɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ»
ɋɬɚɧ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ʀɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɿ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɤɪɟɞɢɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ
Ɍɚɤɢɣ ɪɿɜɧɨɜɚɠɧɢɣ ɫɬɚɧ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɞɚɬɧɿ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ: ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɮɿɧɚɧɫɿɜ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜ ɡɚɞɚɧɢɯ ɦɟɠɚɯ ɪɢɡɢɤɭ
ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɡɚɽɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɹɤɿ ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɭɦɨɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɞɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɡɚɩɚɫ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ) ɬɚ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
Ɇɿɰɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ, ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ,
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɡɛɭɪɟɧɧɹɦ
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɩɨɝɥɢɧɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɱɟɪɟɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɫɜɨʀɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
ɋɢɫɬɟɦɧɟ ɹɜɢɳɟ, ɹɤɟ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɧɚ
ɩɟɜɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɋɬɿɣɤɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ʊ ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ, ɧɟ ɧɢɠɱɟ ɡɚɞɚɧɨʀ ɜ
ɞɟɹɤɨɦɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɭɦɨɜ
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɫɜɿɣ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɢɣ ɫɬɚɧ ɳɨɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
ɪɿɡɧɢɯ ɦɿɧɥɢɜɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɪɭɯ ɡɚ ɨɡɧɚɱɟɧɨɸ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɽɸ, ɬɨɛɬɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
Ɍɚɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɣɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɤɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɡɛɭɪɸɜɚɧɶ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɣ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
Ɍɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɜɩɥɢɜɚɯ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨɦ, ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɚ
ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɩɪɢ ɫɚɦɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟ ɜɿɞɯɢɥɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɫɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ (ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ) ɩɪɢ ɪɿɡɧɢɯ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɢɯ ɜɩɥɢɜɚɯ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɢɫɬɨɹɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɨɽɧɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɛɨɪɫɬɜɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɞɿɣɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɨɽɧɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɫɢɥ ɿ ɩɨɬɪɟɛ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɦɨɝɢ
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɫɥɹ ɞɟɹɤɨɝɨ ɡɛɭɪɟɧɧɹ (ɡɦɿɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ʀʀ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ)
ɲɜɢɞɤɨ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɭ ɫɬɚɧ ɧɟ ɝɿɪɲɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ, ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɫɜɿɣ ɫɬɚɧ ɹɤ ɡɚɜɝɨɞɧɨ ɞɨɜɝɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɩɨɥɿɩɲɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɫɬɚɧ ɞɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɡɛɭɪɟɧɧɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ.
ɋɬɚɧ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɚɛɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɜ ɰɟɣ ɫɬɚɧ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ),
ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɹɤ ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɟ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɡ ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɡɛɭɪɸɸɱɢɦɢ ɜɩɥɢɜɚɦɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ
ʀɯ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɞɨ ɫɚɦɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɭ ɱɚɫɿ,
ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɜɩɥɢɜɨɜɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ
Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ ɹɤ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɞɟɹɤɨɦɭ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɦɭ ɨɤɨɥɿ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
Ɋɿɜɧɨɜɚɠɧɢɣ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɬɚɛɿɥɶɧɭ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɶ ɿ ɧɨɪɦɚɥɶɧɿ
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɬɪɢɜɚɥɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ
ȼɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɡɞɚɬɧɨɸ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɡɚɽɦɧɨʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɳɧɶɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɫɬɿɣɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɹɤ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ
ɉɟɜɧɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ʀʀ ɞɢɧɚɦɿɤɭ, ɹɤɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɧɨɠɢɧɢ ɮɚɤɬɨɪɿɜ
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɣɨɦɭ ɲɜɢɞɤɨ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ
ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɱɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜɫɿɯ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ȼɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ʀʀ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɬɢɞɿɹɬɢ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɩɥɢɜɚɦ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɿ
ɲɜɢɞɤɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɭɦɨɜ
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɩɿɞɞɚɥɚɫɹ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɦɭ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɡɚ ɦɟɠɿ ʀʀ ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ,
ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɭ ɫɬɚɧ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɨɡɢɤɢ, ɩɟɪɟɩɪɨɮɿɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɐɟ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɭ ɫɬɚɧ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɦɚɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ
ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɚɛɨ ɧɟ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɝɪɚɧɢɰɶ
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɩɨɬɪɚɩɢɥɚ ɭ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɡɚ ɦɟɠɿ ʀʀ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɫɬɚɧɭ,
ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɭ ɫɬɚɧ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
Ɉɡɧɚɱɚɽ ɡɦɿɧɭ ɪɿɜɧɨɜɚɠɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ, ɹɤɿ ɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɿ ɬɚɤɬɢɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ
ɩɪɨɦɿɠɤɢ ɱɚɫɭ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɦɿɧɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ

соціальні цілі урівноважуються та інтегруються, а тем1
пи економічного росту не перевищують темпів відтво1
рення природних ресурсів, причому основним показни1
ком такого розвитку вважається покращання якості
життя [6].

Четвертого підходу дотримуються такі відомі еко1
номісти, як Дж.С. Міль, Й. Шумпетер, Р. Харррод,
Ф. Котлер, Д. Морріс та ін. Серед російських учених по1
няття стійкого розвитку підприємств пов'язує з понят1
тям економічного зростання А.С. Воронов, Н.В. Шан1

7

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ȼɢɞɢ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ:

ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɫɮɟɪɢ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɟɪɿɨɞɭ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ
ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ

x
x
x
x
x

x ɩɨɬɨɱɧɚ;
x ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚ;
x ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɚ;
x ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɚ

ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ;
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ;
ɪɢɧɤɨɜɚ;
ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ;
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ

ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɨɫɬɿ

x ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɚ;
x ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɚ

ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɭɦɨɜ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ

ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɦɚɫɲɬɚɛɭ

x ɭ ɦɢɪɧɢɣ ɱɚɫ;
x ɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ;
x ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɤɪɢɡ;
x ɭ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ;
x ɭ ɜɨɽɧɧɢɣ ɱɚɫ

x ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɞɟɪɠɚɜɢ;
x ɝɚɥɭɡɿ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ;
x ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

ɫɬɨɫɨɜɧɨ
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
ɞɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ

x
x
x
x

ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ;
ɞɨɫɬɚɬɧɹ;
ɧɟɫɬɿɣɤɚ;
ɤɪɢɡɨɜɚ

ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ

x
x
x
x

ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɿ;
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ;
ɬɟɯɧɿɱɧɿ;
ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ

Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ
Рис. 3. Види стійкості

дова вважають, що "…концепція економічної стійкості
полягає в максимальному значенні зростання економі1
ки за мінімального відхилення економічної системи від
стану рівноваги" [7]. У цьому підході ми зустрічаємо
ототожнення поняття "розвиток" з поняттями "росту",
"зростання", які передбачають лише збільшення
кількісних, а не якісних характеристик соціально1еко1
номічної системи.
Практика реалізації концепцій сталого розвитку
дозволяє виділити такі основні підходи до управління
економічною стійкістю (рис. 2).
1. Системний підхід розглядає економічну стій1
кість як сукупність взаємопов'язаних та взаємообу1
мовлених складових, які забезпечують збалансова1
ний розвиток шляхом встановлення оптимальних
кількісних співвідношень між елементами системи
та формування сталих структурних зв'язків між
ними [8; 9]. Таким чином, управління економічною
стійкістю зводиться до забезпечення максимально
узгодженої взаємодії усіх елементів та збережен1
ня цілісності системи в умовах мінливості зовніш1
нього середовища.
2. Ситуаційний підхід покликаний виявити законо1
мірності формування економічної стійкості в просторі
і часі та розробити комплекс управлінських дій щодо
забезпечення динамічної рівноваги у визначений пері1
од часу в конкретній ринковій ситуації. При цьому
економічна стійкість підприємства розглядається як
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тимчасове явище, що досягається в процесі постійної
взаємодії із зовнішнім середовищем. Накопичені
кількісні параметри в процесі еволюції змінюють якісні
характеристики системи, внаслідок чого порушується
внутрішня узгодженість її елементів. Таким чином, руй1
нування досягнутої рівноваги змінюється виникненням
нових стійких пропорцій, тим самим забезпечуючи еко1
номічній системі перехід на якісно новий рівень роз1
витку.
3. Інтеграційний підхід розглядає економічну
стійкість як сукупність економічних систем мікро1,
мезо1 та макрорівня. Інтеграційний підхід — це під1
хід дослідження економічних процесів з позицій роз1
гляду сучасної економічної системи, яка є сукупні1
стю економічних систем різного рівня: держави, ре1
гіонів, галузей, підприємств тощо. Сучасні еко1
номічні системи є складними багаторівневими, ба1
гатофакторними, багатокритеріальними відкритими
системами, які мають специфічні властивості: ціліс1
ність, цілеспрямованість, передбачуваність, самоор1
ганізованість.
Узагальнюючи означенні підходи, можна зроби1
ти висновок, що система управління економічної
стійкості передбачає реалізацію комплексу управлі1
нських дій, спрямованих на формування динамічної
структури, здатної вести неперервну у часі та еконо1
мічно успішну щодо досягнення поставлених страте1
гічних цілей діяльність в умовах постійного впливу

Інвестиції: практика та досвід № 1/2017

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Ɏɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ

Ɇɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ

Ɇɟɡɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ

Ɇɿɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ

1. Ⱦɿɸɱɚ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.
2. Ⱥɝɪɚɪɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɳɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ.
3. ɋɬɚɧ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ
ɫɢɫɬɟɦ.
4. Ⱦɿɸɱɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ, ɳɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɨɜɢɯ
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ȺɉɄ.
5. Ɋɿɜɟɧɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ
ȺɉɄ.
6. ȿɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ ɨɛɦɿɧɭ
ɦɿɠ ɫɮɟɪɚɦɢ ȺɉɄ.
7. Ɋɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ
ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ

1. Ɋɿɜɟɧɶ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɪɟɝɿɨɧɭ.
2. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ
ɪɟɝɿɨɧɭ.
3. Ɋɿɜɟɧɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɭ.
4. Ɋɿɜɟɧɶ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ȺɉɄ.
5. Ɋɿɜɟɧɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
6. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɝɪɚɪɧɨʀ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɳɨ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿɦɩɨɪɬɭ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɭ
ɪɟɝɿɨɧ.
7. ɋɭɦɿɫɧɿɫɬɶ ɦɨɞɟɥɟɣ
ɪɢɧɤɭ, ɜ ɹɤɢɯ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ȺɉɄ
ɪɟɝɿɨɧɭ.
8. Ɋɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɜ ȺɉɄ ɪɟɝɿɨɧɭ.
9. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ
ɞɥɹ ɫɿɥɶɝɨɫɩɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɤɚɧɚɥɿɜ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ

1. Ɋɿɜɟɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ.
2. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɤɚɞɪɿɜ,
ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɢɛɿɪ
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ.
3. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦ
ɝɨɫɩɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ.
4. ɋɬɚɧ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ.
5. Ɋɿɜɟɧɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɜɟɞɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ.
6. ȼɢɛɿɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ
ɜɢɝɿɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ

Ƚɥɨɛɚɥɶɧɿ

1.
2.
3.
4.

ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ.
ȼɚɥɸɬɧɿ.
ɉɨɥɿɬɢɱɧɿ.
ɋɬɢɯɿɣɧɿ

Рис. 4. Фактори впливу на забезпечення стійкості
економічної системи

факторів зовнішнього середовища, зберігаючи при
цьому ознаки цілісності і рівноваги. Управління еко1
номічною стійкістю системи — це використання
організаційних, економічних, соціальних методів уп1
равління, спрямованих на забезпечення економічної
стійкості системи.
Для виокремлення специфічних категорій розгляне1
мо основні теоретичні аспекти категорії стійкості. У су1
часній вітчизняній і зарубіжній економічній літературі
існує декілька підходів до визначення сутності категорії
"стійкість". Найбільш поширений полягає в тому, що
"стійкість" — якість, яка дозволяє системі витримувати
зміни параметрів зовнішнього середовища, відмінні від
розрахункових. У Словнику української мови "стійкість"
визначено як "...здатність витримувати зовнішній вплив,
протидіяти чомусь; довго зберігати і виявляти свої вла1
стивості, не піддаватися руйнуванню, псуванню тощо"
[10; с. 710].

В економічній теорії "стійкість" розглядають як
одне з понять концепції економічної рівноваги, згідно
з якою досягнення та утримання рівноважного стану в
економіці належить до найважливіших мікро1 і макро1
економічних процесів. Із цієї концепції випливає, що
економічні суб'єкти намагаються перевести економіч1
ну систему в оптимальний стан, розглядаючи його як
рівноважний, котрий у даному контексті асоціюється
з поняттям стійкості. У "Великому економічному слов1
нику" категорія "стійкість" трактується як "...сталість,
постійність, непідвладність ризику втрат і збитків" [11,
с. 770].
Наведемо більш розгорнуті трактування поняття
"економічна стійкість" найбільш відомих науковців у
таблиці 1.
Узагальнивши підходи до визначення поняття
"стійкість", можна зробити висновок, що більшість
авторів виділяють: стійкість економіки, економіч1
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на стійкість підприємства, стійкість банку, а також
фінансову та виробничу стійкості; деякі автори
розглядають роботи об'єктів господарської діяль1
ності, стійкість до умов в надзвичайних ситуаціях
тощо. Різноманітність видів стійкості зумовлює
потребу систематизувати дану класифікацію [38]
за ознаками з позицій сучасних умов функціону1
вання та доповнити її новими ознаками, як пока1
зано на рис. 3.
Така класифікація доповнена елементом "еконо1
мічний потенціал" [26], який розглядається як уза1
гальнена цільова функція, яка характеризує величи1
ну накопичених системою економічних ресурсів.
Концепцію економічної стійкості варто розглядати
з позиції максимального значення зростання еконо1
мічного потенціалу при мінімальному відхиленні еко1
номічної системи від стану рівноваги. Отже, ця кла1
сифікація стійкості економіки може бути універсаль1
ною та адаптована до сучасних умов функціонуван1
ня економіки. Рівень розвитку кожного виду стій1
кості впливає на загальну стійкість економіки дер1
жави.
У результаті проведених досліджень виявлено,
що існує різноманіття класифікацій факторів, видів,
типів і критеріїв стійкості економічної системи.
Особливого значення у визначенні стійкості еконо1
м іч н ої с ис т е м и в ід ігра ют ь фа кто ри в п ив у на
стійкість. Розглядаючи фактори впливу на стійкість
економічних систем можна виокремити запропоно1
вану Пустуєвою Л.А. [38] класифікацію стійкості
економічної системи, у який всі фактори поділяють1
ся на три складові: макроекономічні, мезоеко1
номічні та мікроекономічні. Цю класифікацію мож1
на доповнити ще однією категорією — глобальні
фактори (рис. 4).
Відповідно до визначених факторів забезпечення
стійкості економічної системи можна виокремити ос1
новні її види [39; 40]:
1) зовнішню економічну стійкість, що характеризує
здатність системи адаптуватися до впливу природних,
економічних, політичних, соціальних, демографічних та
виробничо1технологічних факторів зовнішнього сере1
довища;
2) внутрішню економічну стійкість, що характери1
зує здатність системи забезпечувати відповідність зміни
виробничих, трудових, інформаційних, фінансових ре1
сурсів і соціальної сфери найбільш оптимальним рішен1
ням;
3) галузеву економічну стійкість, яка визначає мож1
ливості системи встановлювати оптимальні співвідно1
шення при взаємодії з підприємствами у процесі інтег1
рації інтересі;
4) глобальну економічну стійкість, яка визначає
здатність економік держав забезпечувати загальний
розвиток світової економіки.
Таким чином, найважливішою ознакою стійкості
економічної системи є її здатність функціонувати та
розвиватись в умовах змінюваного внутрішнього і
зовнішнього середовища. Тому поділ факторів, що
впливають на стійкість, на внутрішні, зовнішні й ус1
падковані, є найсуттєвішим. Тільки інтегрована су1
купність дій усіх цих факторів забезпечує цілісність
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та єдність сукупного й індивідуального економічного
відтворення.

ВИСНОВОК
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити
певні узагальнення. Стійкість економіки як узагаль1
нений показник надає інформацію про реальний стан
економічної системи України, а з урахуванням мож1
ливих змін зовнішніх та внутрішніх умов функціону1
вання економіки України, а також дає змогу всім
іншим суб'єктам економічної діяльності своєчасно та
адекватно реагувати на можливі зміни стійкості еко1
номіки України та ухвалювати адекватні управлінські
рішення.
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