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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стрімка динаміка сучасного життя породжує нові

проблеми, активізує методологічні пошуки, формує

нові парадигми дослідження економічних процесів. В

їх численному переліку виокремлюється проблема
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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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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.

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

Рис. 1. Підходи щодо розгляду поняття економічна стійкість
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Рис. 2. Підходи до управління економічною стійкістю
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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

Таблиця 1. Підходи авторів щодо трактування
"економічна стійкість"
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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

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

Рис. 3. Види стійкості
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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

Рис. 4. Фактори впливу на забезпечення стійкості
економічної системи
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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

мічн ої  сист еми в ід іграют ь факто ри впив 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

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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