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ВСТУП
Найважливішим питанням на сьогоднішній

день залишається питання стійкого розвитку на
всіх економічних рівнях функціонування
підприємства. Підприємство є провідним і важ-
ливим елементом сучасної економіки. Воно
постачає на ринок товари та послуги, задоволь-
няючи цим потреби споживачів, а також сприяє
розвитку здорової конкуренції. Оскільки
підприємства відіграють ключову роль у діяль-
ності і розвитку суспільства, то важливим є
досягнення кожним підприємством стійкого
розвитку, що в кінцевому результаті забезпе-
чить підтримку стійкого розвитку держави.
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Сучасні умови структурно-інноваційно-
го розвитку національної економіки, при-
скорення змін та ускладнення зовнішнього
середовища, зростання рівня конкуренції,
насичення ринку високотехнологічною й на-
укомісткою продукцією зумовлюють велике
значення для підприємств підтримки ста-
більності їхньої роботи й забезпечення
стійкого економічного зростання. Підприє-
мство спроможне досягнути успіху в конку-
рентній боротьбі лише шляхом реалізації
стратегії розвитку, постійно здійснюючи
інноваційні процеси у всіх сферах своєї жит-
тєдіяльності.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основні теоретичні категорії економічної
стійкості підприємств досліджувалися ба-
гатьма зарубіжними економістами, серед
яких: Брейлі Р., Брігхем К., Ван Хорн Дж.К.,
Стоянова О., Хелферт Є., тощо. Досліджен-
ням сталого розвитку сільськогосподарської
діяльності займалися відомі вітчизняні учені,
серед яких Гайдуцький П., Дем'яненко М.,
Корецький М., Макаренко П., Мельник Л.,
Поліщук О., Іванова О., Месель-Веселяк В.,
Саблук П., Василенко В., Гончарова В., Аре-
ф'єва О., Геєць В., Абрютіна М. та інших. Вони
розглядали питання пов'язані з визначенням
сутності, умов забезпечення, діагностики
економічної стійкості та інші. У той же час
потребують подальшого дослідження питан-
ня, пов'язані з структуризацією економічної
стійкості та врахування потенціалу хлібопе-
карного підприємства у процесі її забезпе-
чення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проведення аналізу генезису термінів "еко-

номічна стійкість" та "стійкий розвиток" з ме-
тою формулювання власного визначення даних
категорій, а також встановлення шляхів стійко-
го розвитку підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасному економічному словнику стій-
кість підприємства визначається як "фінансо-
ве становище підприємства, господарська ді-
яльність якого забезпечує в нормальних умо-
вах виконання всіх його обов'язків перед робі-
тниками, іншими організаціями, державою зав-
дяки достатнім доходам і відповідно доходів і
витрат".

Звертаючись до інших джерел, можна ска-
зати, що термін "стійкий розвиток" є не зовсім
точним перекладом загальновизначеного по-
няття, оскільки насправді мається на увазі не
просто стійкий, а постійний ріст. У європейсь-
ких мовах поняття "sustaіnable development",
"nachhaltіge Entwіcklung", "developement du-
rable" означають розвиток "триваючий". У
більш вузькому розумінні його можна інтерп-
ретувати як розвиток самодостатній, тобто та-
кий, котрий не суперечить подальшому існуван-
ню людства й розвитку його визначеного на-
пряму.

Розглядаючи праці зарубіжних та вітчизня-
них вчених, спостерігаємо різноманітність їхніх
поглядів щодо трактування понять "економіч-
на стійкість" та "стійкий розвиток".

Так, наприклад, Львов Д.С. розглядає стій-
кий розвиток у широкому та вузькому ро-
зумінні. У вузькому розумінні стійкий розви-
ток включає екологічну стійкість, а в широко-
му — усі види стійкості (демографічна, еконо-
мічна, соціальна і технологічна тощо).

На думку Урсула А.Д., стійкий розвиток —
це процес, який визначає новий тип існування і
розвитку світової цивілізації, який заснований
на радикальних змінах орієнтирів, які склали-
ся історично, до всіх практично параметрів бут-
тя: економічних, соціальних, екологічних, куль-
турологічних тощо. При такому розумінні
стійкого розвитку мова йде про оптимальне
управління не лише природно-ресурсним по-
тенціалом, але й усією соціальною та культур-
ною сферами [10, с. 25].

Відносно підприємства багато авторів роз-
глядають стійкий розвиток виходячи з його
фінансового стану. Серед них Зеткіна О.В., Се-
вастьянова А.В., Медведєв В.А., Алексеен-
ко Н.В., Зайцев О.Н.

Так, Зеткіна О.В. розглядає стійкий розви-
ток підприємства як забезпечення його рента-
бельної виробничо-комерційної діяльності за
рахунок збільшення ефективності використан-
ня виробничих ресурсів та управління підприє-
мством, стійкого фінансового стану за рахунок
покращання структури активів, а також ста-
більного розвитку потужності підприємства
соціального розвитку колективу при само-
фінансуванні в умовах зовнішнього оточення.

Севастьянова А.В. вважає стійкість підприє-
мства стабільним перевищенням доходів над
витратами: шляхом ефективного їх викорис-
тання, що сприяє безперебійному процесу ви-
робництва та реалізації продукції .

Медведєв В.А. визначає стійкість підприє-
мства як рівноважний збалансований стан еко-
номічних ресурсів, який забезпечує стабільну
прибутковість та нормальні умови для розши-
реного відтворення у довгостроковій перспек-
тиві з урахуванням найважливіших зовнішніх
та внутрішніх факторів.

Зайцев О.Н. визначає економічну стійкість
як стан підприємства, при якому зберігається
здатність ефективного функціонування і ста-
більного прогресивного розвитку при негатив-
ному впливі зовнішнього середовища.

Алексеенко Н.В. вважає, що стійкість є
відображенням стабільного перевищення до-
ходів над витратами, забезпечує вільне манев-
рування наявними ресурсами підприємства і
шляхом ефективного їх використання сприяє
безперебійного процесу виробництва і реалі-
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зації продукції. Іншими словами, стійкість під-
приємства — це стан його матеріальних, еко-
номічних та трудових ресурсів, їх розподіл та
використання, які забезпечують розвиток
підприємства на основі росту прибутку та капі-
талу при збереженні платоспроможності та
кредитоспроможності в умовах допустимого
рівня ризику [1].

Деякі автори дотримуються позиції щодо
трактування поняття "економічна стійкість" як
рівноваги або здатності підприємства поверта-
тися до неї, а також спроможність вживати за-
ходів щодо її збереження. Серед них Анохін
С.Н., який вважає, що економічна стійкість —
це такий рівноважний стан промислового під-
приємства, при якому економічні й управлінські
рішення здатні регулювати основні чинники
стійкого положення підприємства: управління,
виробництва, фінансів, персоналу і стратегії в
заданих межах ризику.

На думку Колодізєва О.М. та Нужного К.М.,
"економічна стійкість" — це стан рівноваги або
здатність повертатися в цей стан відкритої соц-
іально-економічної системи (підприємство),
після того як мало місце виведення з цього стану
зовнішніми й внутрішніми збурюючими вплива-
ми за рахунок ефективного використання усіх
видів ресурсів з подальшою спроможністю забез-
печувати оптимальний процес їх поповнення.

Василенко О.В. стверджує, що це здатність
системи зберігати свій працездатний стан щодо
досягнення запланованих результатів за наяв-
ності різних мінливих впливів [4].

Корєнченко Р.А. досліджує стійкість як
здатність підприємства до самозбереження,
тобто раціонального використання резервів
підприємства у часі, що дають можливість про-
тистояти впливові зовнішніх факторів [6].

Іванов В.Л. доводить, що це здатність еко-
номічної системи не відхилятися від свого ста-
ну (статистичного або динамічного) при різних
внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих впли-
вах за рахунок ефективного формування і ви-
користання фінансових, виробничих і органі-
заційних механізмів.

Бурда А.І вважає, що: "Системне явище,
яке виступає індикатором відхилень від по-
тенційно можливого конкурентного стану
на певному етапі життєдіяльності підприє-
мства" [3].

Єремейчук Р.А. вважає це організацією його
виробничо-господарської діяльності, що дає
змогу забезпечити стабільні техніко-еко-
номічні показники з позитивною динамікою й
ефективно адаптуватися до збурювань навко-
лишнього й внутрішнього середовища.

За словами Малініна К.Г, економічна
стійкість — це адекватність системи середови-
щу, як зовнішньому, так і внутрішньому, що
передбачає знаходження параметрів системи в
деякому допустимому околі, що забезпечує її
функціонування і розвиток [7].

У сучасній економічній літературі наводять-
ся різні формулювання та оцінки економічної
стійкості сільськогосподарських підприємств.
Так, наприклад, більшість вчених-економістів
розглядають економічну стійкість як сукуп-
ність факторів, що забезпечується на етапах
реалізації та розподілу продукції. Основними
ж складовими економічної стійкості, на їх дум-
ку, є виробничо-технічна стійкість, що забез-
печується на рівні техніко-технологічного рів-
ня, кадрового складу, стійкого рівня органі-
зації виробництва та фінансово-економічна
стійкість, що передбачає в першу чергу стій-
кість ділової активності підприємства, стійкий
рівень рентабельності та відповідно фінансової
стійкості.

На думку Поліщука О.А., економічна
стійкість, це здатність підприємства оптималь-
но використовувати свій потенціал, що дозво-
ляє швидко адаптуватися до динамічних змін
зовнішнього середовища, в довгостроковій пер-
спективі задовольняючи потреби всіх учасників
господарської діяльності [8].

Іванова О.В. під економічною стійкістю ро-
зуміє здатність його економічної системи не
відхилятися від свого стану (статистичного або
динамічного) при різних внутрішніх і зовнішніх
дестабілізуючих впливах за рахунок ефектив-
ного формування і використання фінансових,
виробничих і організаційних механізмів. А по-
ряд з основними складовими даного явища, які
було розглянуто вище (виробничі та фінансові),
автор виокремлює третю складову — організа-
ційно-економічну стійкість [5].

За словами Тхора С. О., економічна стій-
кість — це абсолютна або відносна зміна показ-
ників стану підприємства, господарська
діяльність якого забезпечує виконання зобов'-
язань перед працівниками, організаціями й дер-
жавою завдяки відповідності витрат достатнім
доходам, тобто ефективності виробництва [9].

Отже, можна зробити висновок, що нині
відсутній підхід до розуміння економічної
стійкості як системної комплексної характери-
стики підприємства, оскільки більшість вчених
розглядає лише фінансовий аспект економіч-
ної стійкості.

Відійти від традиційної точки зору на цю
економічну категорію спробували в своїх до-
слідженнях Ареф'єва О.В. і Городянська Д.М.
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На їх думку, "економічна стійкість підприєм-
ства є сукупністю взаємопов'язаних і взаємоо-
бумовлених структурних складових, об'єдна-
них однією метою, яка передбачає створення,
забезпечення та підтримку загального сталого
функціонування підприємства" [2, с. 84].

Автор Цямрюк Ю.С. під економічною стій-
кістю розуміє "рівноважний збалансований стан
економічних ресурсів, що забезпечує стабільну
прибутковість і нормальні умови для розшире-
ного відтворення стійкого економічного росту
в тривалій перспективі з урахуванням найваж-
ливіших зовнішніх і внутрішніх факторів". На
наш погляд, подане визначення є найбільш прий-
нятним і точним, ніж попереднє, оскільки воно
розглядає економічну стійкість як динамічну
систему, яка знаходиться під постійним впливом
внутрішніх і зовнішніх чинників.

Отже, узагальнивши та порівнявши існуючі
підходи до трактування поняття "економічна
стійкість підприємства", можна зробити висно-
вок, що найчастіше автори використовували
такі складові поняття: "стійкість, або економі-
чна стійкість — це стан підприємства" та "еко-
номічна стійкість підприємства забезпечуєть-
ся за рахунок використання ресурсів підприє-
мства''. Дещо рідше під стійкістю (економічною
стійкістю підприємства) науковці розуміють
рівновагу, або здатність повернутися до рівно-
ваги. Проте, на наш погляд, таке тлумачення не
є точним, оскільки згідно з теорією систем
рівновага є окремим випадком стійкості систе-
ми. Слід дотримуватись точки зору науковців,
які економічну стійкість розглядають як здат-
ність (властивість, характеристику) підпри-
ємства, оцінити рівень якої можна за допомо-
гою аналізу показників динаміки стану (пове-
дінки) та структури суб'єкта господарювання.

Аналіз наукових праць вчених з проблем
теоретичного та методологічного характеру,
пов'язаних з виявленням принципів і чинників
стійкого функціонування й розвитку під-
приємства, свідчить про недостатнє практичне
обгрунтування методів діагностики й управлі-
ння стійкістю підприємства. Слід відмітити, що
в літературі недостатньо повно розкрито виз-
начення тa розуміння поняття стійкого розвит-
ку, визначення ключових факторів, що вплива-
ють на стійкий розвиток. На наш погляд, саме
єдине розуміння поняття "стійкий розвиток" та
визначення принципів стійкого розвитку
підприємства є вихідним положенням для по-
дальшого розвитку методики оцінки та прогно-
зування стійкого розвитку підприємств.

Економічна стійкість — це багатогранне по-
няття, яке поєднує між собою стійкість функці-

онування та стійкість розвитку підприємства.
Діяльність суб'єкту господарювання може до-
сягти стану економічної стійкості, але не роз-
виватися, тому ці поняття не є рівносильними.

Відповідно до положень стійкого розвитку
технічна й організаційно-економічна діяльність
людства повинні бути тісно взаємозалежні із
природоохоронною діяльністю, що є не-
від'ємною частиною процесу світового розвит-
ку. Істотну характеристику процесів розвитку
становить час, оскільки будь-який розвиток
здійснюється в реальному часі й тільки часовий
фактор виявляє спрямованість розвитку. У
зв'язку із цим Т. Коно визначає розвиток як
зміну умов існування організації в часі. Про-
блемою стійкого розвитку підприємства займа-
лися такі автори як Прохорова В.В., А. Хірш-
ман, Алексеенко Н.В., Бурда А.І., Василенко О.В.,
Кучерова Є.Н., Масленко Ю.В., Кульбака Н.О.,
Чурин А.С., Шершньова З.Є.

Стійкий розвиток, на думку Прохорової
В.В., можна визначити як збалансовані кіль-
кісні, структурні і якісні зміни, що відповіда-
ють цілям організації й ураховують обмежен-
ня, що накладають зовнішнім середовищем та
потенціалом підприємства. Стійкий розвиток
визначається у вигляді функціональної залеж-
ності від таких змінних, як стійкість функціо-
нування підприємства в різних циклах, спро-
можність до здійснення необхідних змін у про-
цесі розвитку, потенціал підприємства та умо-
ви зовнішнього середовища.

Алексеенко Н.В. вважає, що стійкий розви-
ток — це розвиток, суть якого полягає в тому,
щоб у тривалому періоді часу забезпечувалися
високі показники соціального, економічного,
технічного стану підприємства.

За дослідженнями Бурди А.І., стійкий роз-
виток передбачає наявність потенціалу стало-
го розвитку, локальні складники якого забез-
печують несуперечливий, збалансований, гар-
монійний розвиток соціально-економічної си-
стеми, і шляхом адаптивності та гнучкості,
ефективного його використання для нейтралі-
зації зовнішніх дестабілізаційних чинників і
створених конкурентним середовищем загроз
без ризику для життєдіяльності підприємства
[3].

За словами Кучерова Є.Н., стійкий розви-
ток — це рівноважна збалансована поступаль-
на зміна всіх показників стійкості підприєм-
ства, здатного протистояти тенденціям ент-
ропій, зберігаючи при цьому цілісність і основні
властивості.

Масленко Ю.В., Кульбака Н.О. вважають,
що це такий розвиток, що забезпечує певний
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тип рівноваги і залежить від вибраної підприє-
мством стратегії.

Автор Шершньова З.Є. під економічною
стійкістю розуміє процес змін, в якому експ-
луатація ресурсів, напрям інвестицій, орієнта-
ція науково-технічного розвитку і інституційні
зміни погоджені один з одним і укріплюють
нинішній і майбутній потенціал підприємства.

На підставі проаналізованих літературних
джерел можна сформулювати власне визначен-
ня економічної стійкості підприємства як рів-
новажний збалансований стан активів підприє-
мства, який є запорукою стабільної прибутко-
вості та забезпечує зростання показників його
економічної діяльності в перспективі з ураху-
ванням найважливіших зовнішніх та внутрішніх
факторів. А стійкий розвиток можна визначи-
ти як такий, що передбачає безкризову, посту-
пову зміну якісних ознак підприємства, дотри-
мання показників розвитку в межах визначе-
ної області стосовно поставлених цілей. Понят-
тя стійкого функціонування і розвитку тісно
пов'язане із такими явищами, як здатність до
самозбереження, протистояння негативним
впливам, адаптація, гнучкість та потенціал під-
приємства.

Вирішення проблеми стійкого розвитку
підприємств пов'язано з питанням їх ефективно-
го функціонування як суб'єктів ринку. Для забез-
печення конкурентоспроможного рівня під-
приємств потрібно постійно удосконалювати їх
техніко-технологічну основу. Для цього слід за-
лучати інноваційно-інвестиційні ресурси, джере-
лом яких можуть бути власні ресурси, залучені
кошти, кредитні ресурси, позикові кошти, іно-
земні інвестиції, капітал інших підприємств.

Процес управління стійким розвитком
підприємства А.Г. Грязнова пов'язує з антикри-
зовим управлінням, на її думку — це така сис-
тема управління підприємством, що має комп-
лексний, системний характер і спрямована на
запобігання або усунення несприятливих для
підприємства явищ, за допомогою використан-
ня всього потенціалу сучасного менеджменту,
розробки й реалізації на підприємстві спеціаль-
ної програми, яка має стратегічний характер,
що дозволяє усунути тимчасові ускладнення. У
процесі стійкого розвитку діяльність підприє-
мства повинна бути спрямована на рішення та-
ких основних завдань його функціонування як
продовження існування, одержання прибутку
й підтримка зростання. У той же час метою для
підприємства може виступити бажання більш
кардинальної зміни свого стану, що може при-
звести до незбалансованого, ризикованого
розвитку.

Стійкий розвиток будь-якого підприємства
нерозривно пов'язаний з інноваційною діяль-
ністю — комплексною категорією, яка поєднує
в собі внутрішній потенціал підприємства та
його інноваційну активність. Інноваційний ри-
нок визначає не тільки потенційні можливості
системи, але і ступінь впровадження нових тех-
нологій. Основне призначення інноваційного
розвитку полягає в тому, щоб сприяти еконо-
мічному зростанню підприємства на основі роз-
робки і реалізації нових або поліпшуючих тех-
нологій.

Одним із шляхів стійкого розвитку під-
приємства є підвищення конкурентоспро-
можності за допом огою впровадження
інновацій в його діяльність. У процесі інно-
ваційної діяльності підприємство отримує
інноваційний ефект — перспективну пере-
вагу, яка здатна забезпечити оптимізацію
його розвитку й поява якої пов'язана з по-
слідовним процесом розробки, створення
та реалізації певного виду інноваційного
продукту, що залежно від цього сприятиме
визначенню певних особливостей конкрет-
ного типу переваг.

У цілому застосування концепції стало-
го розвитку передбачає гармонічне поєднан-
ня соціальних, природних та економічних
пріоритетів розвитку підприємниць кої
структури. У контексті цього успіх підприє-
мства необхідно розглядати у трьох аспек-
тах: задоволення інтересів споживачів, пер-
соналу та внесок підприємства у розвиток
суспільства.

ВИСНОВКИ
Отже, для того щоб Україна досягла стійко-

го розвитку важливим є досягнення стійкого
розвитку кожним підприємством. На рівні
підприємства поняття "стійкий розвиток" вар-
то визначити не лише з точки зору його
фінансового становища та ефективності діяль-
ності, але й відповідальності перед суспіль-
ством.

Ефективність та раціональність викорис-
тання ресурсів повинно розглядатись у кон-
тексті концепції стійкого розвитку, а саме:
підприємство повинно використовувати мате-
ріальні та трудові ресурси не лише для забез-
печення свого розвитку, підвищення конкурен-
тоздатності тощо, але й ураховувати не-
обхідність їх відтворення та збереження для
майбутніх поколінь. Необхідно визначити та-
кож важливість формування культури спожи-
вання та використання ресурсів для досягнен-
ня стійкого розвитку.
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