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ВСТУП
Серед західних підходів до забезпечення

більш стійкого економічного стану підприємств
виділяють чотири самостійні школи.

Перший підхід пов'язаний з діяльністю так
званої "школи емпіричних прагматиків". Основ#
ним внеском цієї школи в теорію аналізу та за#
безпечення економічної стійкості є те, що вони
вперше спробували показати різноманіття ана#
літичних коефіцієнтів, які можуть бути розра#
ховані за даними звітності і є корисними для
прийняття управлінських рішень економічного
характеру.

Другий підхід зумовлений діяльністю "шко#
ли статистичного фінансового аналізу", що по#
в'язана з О. Уолл , К. Друрі, С. Пазанна. Дослід#
ження цієї школи показали, що для коефіцієнтів
характерна тимчасова і просторова мультикол#
інеарність. Сучасним аналогом цих двох шкіл є
теорія фінансової стійкості.

У 70#ті роки склалася "школа мультіваріан#
тних аналітиків". Основне завдання економічної
стратегії представники цієї школи Джеймс
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Блісс, Артур Вінакор, У. Кінг, Д. Кліландом ба#
чили в побудові системи показників. У даний час
ця школа представлена теорією управлінської
стійкості.

Четвертий підхід пов'язаний з появою "шко#
ли аналітиків", зайнятих прогнозуванням мож#
ливого банкрутства компаній. У найбільш закі#
нченому вигляді методика і тактика прогнозу#
вання банкрутства представлена Едвардом Аль#
тманом [1].

Подальший розвиток західних шкіл забезпе#
чення економічної стійкості пов'язують з роз#
робкою нових аналітичних коефіцієнтів, а та#
кож з розширенням інформаційної бази аналі#
зу.

Проблеми пошуку шляхів сталого розвитку
набувають у світовій практиці значного поши#
рення в країнах з розвиненою ринковою еконо#
мікою. У 1992 році в м. Ріо#де#Жанейро на кон#
ференції ООН були вироблені принципи стало#
го розвитку. Перехід на модель сталого розвит#
ку, забезпечує збалансоване вирішення завдань
виробничого комплексу та соціально#культур#
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ної сфери, збереження сприятливого стану на#
вколишнього середовища та раціонального ви#
користання природно#ресурсного потенціалу
для задоволення життєвих потреб нинішнього і
майбутніх поколінь.

Термін "сталий розвиток" є офіційним украї#
нським аналогом англійського терміна "sus#
tainable development", дослівний переклад яко#
го з урахуванням контексту може бути таким:
"життєздатний розвиток", а за сутністю — "са#
мопідтримуючий розвиток", інколи тлумачать
як всебічно збалансований розвиток. За визна#
ченням Комісії ООН зі сталого розвитку, його
мета — задовольняти потреби сучасного сус#
пільства, не ставлячи під загрозу здатність май#
бутніх поколінь задовольняти свої потреби. Те#
орія сталого розвитку є альтернативою пара#
дигмі економічного зростання, яка ігнорує еко#
логічну небезпеку від розвитку за екстенсивною
моделлю [2, с. 33].

Автором інноваційної економічної теорії
сталого розвитку, системно висвітленої в моно#
графії "Поза зростанням: економічна теорія
сталого розвитку" ("англ. Beyond Growth. The
Economics of Sustainable Development"), є про#
відний дослідник економічних аспектів забруд#
нення довкілля, колишній економіст Світового
банку Дейлі Герман. Спираючись на визначен#
ня Комісії ООН та науковий аналіз, Г. Дейлі ло#
гічно тлумачить термін "сталий розвиток" як оз#
начення гармонійного, збалансованого, безкон#
фліктного прогресу всієї земної цивілізації,
груп країн (регіонів, субрегіонів), а також ок#
ремо взятих країн нашої планети за науково об#
грунтованими планами (методами системного
підходу), коли в процесі неухильного іннова#
ційного інтенсивного (а не екстенсивного) еко#
номічного розвитку країн одночасно позитив#
но вирішується комплекс питань щодо збере#
ження довкілля; ліквідації експлуатації, бідності
та дискримінації як кожної окремо взятої лю#
дини, так і цілих народів чи груп населення, у
тому числі за етнічними, расовими чи статеви#
ми ознаками. Сталий розвиток — це керований
розвиток. Основою його керованості є систем#
ний підхід та сучасні інформаційні технології,
які дозволяють дуже швидко моделювати різні
варіанти напрямів розвитку, з високою точністю
прогнозувати їхні результати та вибрати
найбільш оптимальний.

Низка теоретиків і прихильників сталого
розвитку вважають його найбільш перспектив#
ною ідеологією ХХІ століття і навіть усього тре#
тього тисячоліття, яка, з поглибленням науко#
вої обгрунтованості, витіснить усі існуючі
світоглядні ідеології як такі, що є фрагментар#
ними, неспроможними забезпечити збалансова#
ний розвиток цивілізації.

Парадигма сталого розвитку включає в себе
вимоги до захисту довкілля, соціальної справед#
ливості та відсутності расової й національної
дискримінації. У країнах, де на державному
рівні зазначені вимоги ігноруються, в поняття
сталого розвитку намагаються вкласти "зруч#
ний" зміст, вихолощуючи справжній. Так, в Ук#
раїні термін "сталий розвиток" часто вживають
для означення лише неухильного зростання еко#
номічних показників країни, її регіонів, міст, сіл
та окремих галузей економіки. Інколи до цього
додають здійснення безсистемних заходів щодо
збереження довкілля та поліпшення санітарних
умов проживання й праці людей. Таке тлумачен#
ня терміна розкритиковане Г. Дейлі і є не лише
грубою помилкою, але і його профанацією.

Дослідження теоретичних і практичних ас#
пектів стійкості підприємства можна зустріти в
роботах таких вітчизняних і закордонних вче#
них#дослідників, як Н.В. Алексеєнко, О.В. Ареф#
'єва, С.П. Бараненко, О. В. Василенка, О.Н. Зай#
цева, О.М. Зеткіної, В.Л. Іванова, А.В. Кучеря#
вого, Г.А. Мохонька, Н.А. Сабанчієва, А.В. Се#
вастьянов, Т.В. Сухорукова, Н.В. Шандова,
В.В. Шеметов та ін. Вони стосуються здебільшо#
го визначення категорії економічної (або стра#
тегічної) стійкості, факторів стійкості під#
приємства та розробки методичних основ виз#
начення її рівня. Більшість науковців наголошує,
що фінансова стійкість — це головний компо#
нент стійкості розвитку підприємства, основа
стабільної роботи в ринкових умовах, що може
забезпечити ряд переваг, порівняно з іншими
підприємствами при залученні інвестиційних
ресурсів, професіональних кадрів, освоєнні но#
вих ринків. Методичні підходи до оцінки, про#
гнозування та формування умов забезпечення
фінансової стійкості підприємства найбільш
докладно висвітлено в працях Л.Т. Гі#
ляровської, С.С. Гринкевича, О.В. Мороза,
В.В. Ковальова, Л.Н. Родіонової, Н.І. Соловйова
та багатьох інших. Але не можна не зазначити,
що поряд з нестабільністю фінансової ситуації
можуть виникнути проблеми зі здатністю
підприємства підтримувати та своєчасно онов#
лювати техніко#технологічну базу, утримувати
конкурентні позиції на ключових ринках,
мінімізувати шкідливий вплив господарської
діяльності на оточуюче середовище, забезпечи#
ти низьку плинність кадрів тощо.

На даний момент існують роботи, які при#
свячені розгляду сутності та оцінці таких скла#
дових, як екологічна стійкість — Н.Є. Гегальчим,
В.Г. Михайлов [3]; організаційна стійкість —
М.І. Зименком [4, с. 8]. А С.П. Бараненко та
В.В. Шеметов [5, с. 85], вони одні з не багатьох
вчених, які достатньо глибоко розкрили сут#
ність та напрями забезпечення стійкості в
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розрізі її складових. Але, не дивлячись на різ#
номанітність підходів до даної проблематики,
вирішенню питань щодо розкриття сутності ка#
тегорії "стратегічна стійкість" та розробки ком#
плексу напрямів забезпечення стійкого розвит#
ку підприємства не приділено достатньої уваги.
Зазначене вище і зумовлює актуальність вивчен#
ня аспектів, пов'язаних із забезпеченням стра#
тегічної стійкості підприємства в цілому та в
розрізі її складових.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Дослідження аспектів забезпечення стійкості

підприємств показало відсутність на сьо#
годнішній момент єдиного загальноприйнятого
підходу до визначення даної категорії. Термін
"стійкість" широко використовується в різних
галузях науки та характеризує як здатність сис#
теми зберігати поточний стан за наявності
зовнішніх впливів, так і можливість повернутися
в стан рівноваги, у випадку настання несприят#
ливих відхилень за межі її допустимого значен#
ня. Але, оскільки підприємство є відкритою ди#
намічною системою, то можливо говорити про
його здатність зберігати стійкий розвиток за
умов впливу і зовнішніх, і внутрішніх чинників,
існування високого рівня невизначеності та не#
стабільності бізнес#середовища. При вивченні
питань, що пов'язані зі стратегічною стійкістю
підприємства, науковці найчастіше оперують ка#
тегоріями "стратегічна стійкість" чи "економіч#
на стійкість". Але поняття "стратегічна стійкість"
глибше розкриває здатність підприємства не
тільки зберігати поточну економічну стійкість за
наявності дестабілізуючих факторів, але й дося#
гати стратегічних цілей розвитку. Відмітимо
підходи до розуміння категорії "стійкість
підприємства" науковцями#дослідниками:

1) здатність підприємства зберігати свою
цілісність, досягати місії та поставлених стра#
тегічних цілей, функціонувати в заданому ре#
жимі при різних внутрішніх і зовнішніх впливах,
зберігаючи свою цілісність та гармонічний роз#
виток [6];

2) здатність економічної системи підприєм#
ства не відхилятися від свого стану (статистич#
ного або динамічного) при різних внутрішніх і
зовнішніх дестабілізуючих впливах за рахунок
ефективного формування і використання фінан#
сових, виробничих і організаційних механізмів
[7, с. 78];

3) результат реалізації здатності підприєм#
ства створювати, розвивати та зберігати довгий
час конкурентні переваги на конкретному рин#
ку покупця в умовах прискореного науково#тех#
нічного та технологічного прогресу на фоні зро#
стаючих проблем з природними ресурсами та
антропогенним впливом на екологію [8, с. 15];

4) забезпечення рентабельної виробничо#ко#
мерційної діяльності за рахунок підвищення
ефективності використання виробничих ре#
сурсів та управління підприємством, стійкого
фінансового стану за рахунок покращення
структури активів, стабільного розвитку потуж#
ності підприємства та соціального розвитку ко#
лективу при самофінансуванні в умовах зовні#
шнього середовища, що динамічно розвиваєть#
ся [9, с. 42].

РЕЗУЛЬТАТИ
Враховуюче вищесказане, автор вважає, що

стійкість — це характеристика діяльності під#
приємства, яка відображає його здатність до
стійкого розвитку та досягнення намічених ці#
лей (з мінімально допустимими відхиленнями
від запланованих) всупереч впливу динамічно#
го середовища, в якому має місце невизначеність
майбутніх результатів та ризикованість госпо#
дарських процесів. О.Н. Зайцев виокремлює
внутрішню (характеризує пропорційність всіх
складових підприємства, що дозволяє забезпе#
чити позитивну динаміку основних фінансово#
економічних показників і розширене виробниц#
тво) та зовнішню (безконфліктна взаємодія з
оточуючим середовищем — споживачами, кон#
курентами, постачальниками тощо) стійкості,
які у своїй взаємодії формують стійкість
підприємства в цілому [10, с. 9].

У табл. 1 наведено сутнісну характеристику
основних складових стратегічної стійкості, які
виокремлюють більшість науковців [11, с. 342;
12, с. 82; 13, 14, с. 9] та зазначено ключові на#
прями забезпечення стійкості за кожною скла#
довою. Основними складовими стратегічної
стійкості підприємств виступають: технологіч#
на стійкість, фінансова стійкість, виробнича
стійкість, маркетингова стійкість, соціальна
(кадрова) стійкість, екологічна стійкість. На да#
ний час не існує чіткої усталеної класифікації
стійкості, тому описані види не є вичерпними.
Так, з позиції системного підходу, О.В. Василен#
ко виділяє, крім зазначених складових, стійкість
техніки, зовнішніх зв'язків, соціально#психоло#
гічну, комунікаційну, інноваційну та структур#
ну види стійкості, а Н.В. Алексеєнко [15, с. 60]
— ресурсну та політичну стійкість. Але в той же
час занадто широке охоплення складових стра#
тегічної стійкості під час її аналізу призводить
до дублювання результатів та відповідного їх
викривлення.

Таким чином, стійкість підсистем внутріш#
нього середовища підприємства забезпечує стій#
кість підприємства в цілому. Враховуючи взає#
мовплив складових, напрями, що стосуються
конкретного виду, можуть слугувати стабілізу#
ючим фактором для інших видів та стратегічної
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стійкості підпри#
ємства в цілому. Ос#
кільки, наприклад,
порушення техно#
логічної стійкості
може призвести до
значного скорочен#
ня частки ринку під
впливом появи кра#
щих товарів#замін#
ників, технологіч#
ного прориву кон#
курентів і, таким чи#
ном, порушити мар#
кетингову стійкість.
Діяльність підприє#
мства супроводжу#
ється багатьма ри#
зиками, тому в про#
цесі забезпечення
стратегічної стій#
кості необхідне вра#
хування впливу як
зовнішніх (законо#
давчо#адміністра#
тивних, політичних,
соціально#демогра#
фічних), так і внут#
рішніх (інновацій#
них виробничих, фі#
нансових, реалізац#
ійних) видів підпри#
ємницьких ризиків.

Г.А. Мохонько
[6] пропонує розг#
лядати п'ять рівнів
підсистем стратегі#
чної стійкості під#
приємств (динаміч#
ний, стабільний,
прийнятний, не#
стійкий, кризовий),
враховуючи рівень
показників оцінки
стратегічної стій#
кості, стабільність
кадрової політки,
ступінь дотримання
правил, норм і нор#
мативів щодо охорони навколишнього середо#
вища, дієвість системи промислової безпеки
праці.

Отже, стратегічна стійкість — це динамічне,
комплексне, складне і багатогранне поняття, що
потребує зваженого підходу до визначення на#
прямів її забезпечення. Під забезпеченням стра#
тегічної стійкості підприємства пропонуємо ро#
зуміти розробку комплексу заходів та форму#

вання організаційно#економічного механізму їх
реалізації, які спрямовані на досягнення під#
приємством стратегічних цілей і подальший роз#
виток в умовах постійного впливу зовнішніх та
внутрішніх факторів.

Стійкість підприємства формується під
впливом багатьох зовнішніх (соціально#еконо#
мічна та політична стабільність в країні; рівень
платоспроможного попиту; податкова, кредит#

Таблиця 1. Класифікація складових стратегічної стійкості підприємств
та їх сутнісна характеристика і напрями забезпечення

Складова Сутнісна характеристика Напрями забезпечення стійкості 
Технологічна 
стійкість 

Здатність підприємства 
підтримувати технологічну 
адекватність, створювати та 
зберігати технологічну 
конкурентну перевагу над 
підприємствами-конкурентами 

Підтримка і розвиток технологічного потенціалу. 
Безперервна модернізація виробництва на інноваційній 
основі з використанням нових технологій, способів 
організації виробництва та праці, інноваційного 
маркетингу та менеджменту. Прискорення темпів 
розробки та впровадження нововведень, швидкість реакції 
підприємства на нововведення конкурентів. Розробка 
стратегії і тактики інноваційної діяльності, вдосконалення 
механізмів управління інноваційною діяльністю. Вчасне та 
адекватне реагування на появу ризиків 

Виробнича 
стійкість 

Здатність підприємства 
підтримувати виробничий 
потенціал на рівні, що 
дозволяє забезпечити 
беззбитковий обсяг 
виробництва та безперебійний 
процес виготовлення продукції 
з низьким відсотком браку та 
виробничих втрат, враховуючи 
потреби ринку 

Підтримка і розвиток матеріально-технічного потенціалу. 
Ефективний виробничий менеджмент Вдосконалення 
організації праці, зростання рівня автоматизації та 
механізації виробництва. Пошук та робота з надійними 
постачальниками сировини та матеріалів. Оцінка 
ефективності господарських операцій та доцільності 
реалізації інвестиційних проектів. Управління витратами; 
ефективна структура поточних витрат. Вчасне та 
адекватне реагування на реалізацію виробничих ризиків 

Фінансова 
стійкість 

Здатність підприємства 
працювати з високим рівнем 
рентабельності, підтримувати 
оптимальний (або 
запланований) рівень 
ліквідності та 
платоспроможності, мати 
джерела забезпечення 
стабільного прогресивного 
розвитку 

Здійснення ефективного управління капіталом 
підприємства, у т.ч. зниження дебіторської та 
кредиторської заборгованості. Раціональний розподіл та 
ефективне використання фінансових ресурсів. Оцінка 
ефективності господарських операцій та доцільності 
реалізації інвестиційних проектів. Проведення 
раціональної фінансової політики та підтримка 
необхідного рівня ліквідності та забезпечення 
платоспроможності. Вчасне та адекватне реагування на 
реалізацію фінансових ризиків 

Соціальна 
(кадрова) 
стійкість 

Здатність підприємства 
підтримувати низькій рівень 
плинності кадрів та високий 
мотиваційний рівень 
персоналу 

Підтримка і розвиток кадрового потенціалу, використання 
сучасних методів управління персоналом. Ефективний 
мотиваційний механізм, створення сприятливих умов для 
розвитку творчого потенціалу працівників. Наявність 
дієвих механізмів соціальної забезпеченості та соціальної 
захищеності, підтримання взаємозв’язку розміру 
заробітної плати з прожитковим мінімумом. Забезпечення 
стабільності в збереженні робочих місць, поліпшення 
умов праці персоналу. Вчасне та адекватне реагування на 
реалізацію соціальних ризиків 

Маркетинго
ва стійкість 

Здатність утримувати стійку 
конкурентоздатну позицію на 
ринку, досягати запланованого 
обсягу продаж; адаптуватися 
до змін ринкової кон’юнктури 
та відповідати сучасним та 
майбутнім запитам споживачів 
щодо співвідношення 
якості/ціни 

Наявність точної та об’єктивної маркетингової інформації, 
об’єктивна оцінка теперішніх і майбутніх очікувань 
цільової групи споживачів. Підвищення 
конкурентоздатності підприємства та його продукції, 
дотримання оптимального співвідношення «ціна-якість». 
Розширення долі існуючого ринку, освоєння нових ринків 
збуту. Ефективна рекламна політика, стимулювання 
продаж. Вчасне та адекватне реагування на появу 
маркетингових ризиків 

Екологічна 
стійкість 

Визначає взаємозв’язок 
економіки підприємства, його 
екологічної безпеки та 
мінімізації шкідливого впливу 
господарської діяльності на 
навколишнє середовище 

Комплексне врахування економічних та екологічних 
аспектів при прийнятті господарських рішень, 
співвідношення споживання обмеженого природного 
капіталу та відновлюваного в процесі виробництва. 
Раціональне використання природних ресурсів, 
застосування ресурсо- та енергозберігаючих технологій, 
зниження негативного впливу на оточуюче середовище. 
Дотримання підприємством всіх правил, норм і 
нормативів щодо охорони навколишнього середовища. 
Вчасне та адекватне реагування на реалізацію екологічних 
ризиків 
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но#фінансова, облікова, інвестиційна політика;
ситуація на ринку постачальників; галузеві
особливості, тип ринку) та внутрішніх факторів
(розміри підприємства; рівень гнучкості систе#
ми управління; рівень відповідності продукції
запитам споживачів за якістю та ціною; стан ма#
теріально#технологічної бази підприємства,
новітність технологій; стан майна і фінансових
ресурсів, ступінь залежності від зовнішніх кре#
диторів та інвесторів; ефективність господарсь#
ких і фінансових операцій; рівень менеджменту
та забезпеченість висококваліфікованими кад#
рами; корпоративна культура; ділова репутація
підприємства; збалансованість внутрішніх мож#
ливостей із впливом зовнішніх загроз тощо)
факторів.

Алгоритм забезпечення стійкості підпри#
ємства чи стійкості його структурних підроз#
ділів повинен містити такі кроки: діагностика
поточної стійкості підприємства на основі пев#
ної сукупності індикаторів; факторний аналіз
внутрішнього та зовнішнього середовища з ме#
тою визначення стратегічних факторів стійкості
підприємства (складової); визначення опти#
мальних критеріїв стійкості та обгрунтування
доцільності їх використання; визначення рівня
стратегічної стійкості (стійкості її складової);
аналіз альтернативних заходів та джерел, які не#
обхідні для повернення підприємства в стан
рівноваги; формулювання рекомендацій щодо
забезпечення належного рівня стратегічної
стійкості та розробка заходів щодо її підвищен#
ня; реалізація заходів та контроль за ходом їх
виконання.

Процес забезпечення стратегічної стійкості
повинен бути націлений на мінімізацію негатив#
ного впливу зовнішнього та внутрішнього сере#
довища на діяльність підприємства; створення
передумов ефективної реалізації запланованих
дій, господарських операцій; максимальне ви#
користання внутрішніх можливостей для досяг#
нення і підтримки конкурентних переваг. Голов#
ними принципами підтримки стратегічної
стійкості є: активне реагування на зміни внут#
рішніх та зовнішніх факторів; системність уп#
равління; врахування можливості реалізації
ризиків; використання показників, що дозволя#
ють надати реальну оцінку стійкості підприєм#
ства; інтегрованість із загальною системою уп#
равління; орієнтир на досягнення стратегічних
цілей підприємства; розробка та використання
якісного інструментарію обгрунтування госпо#
дарських рішень в умовах невизначеності та ри#
зику.

А.В. Кучерявий [8, с. 16] наголошує на тому,
що стійкості можуть досягати тільки великі
підприємства, оскільки вони володіють достат#
німи ресурсами та здатністю адаптуватися до

поточних змін ринкового середовища, прогно#
зувати їх розвиток в майбутньому та підготов#
лювати умови для адаптації до змін у майбутнь#
ому, знижувати бізнес#ризики шляхом диверси#
фікації з використанням ринкових можливос#
тей. Дійсно, забезпечення технологічної
стійкості потребує значних фінансових витрат
(застосування прогресивної техніки та техно#
логії, що відповідає світовим стандартам, впро#
вадження гнучких автоматизованих систем).
Але, беручи до уваги широкий інструментарій
забезпечення стратегічної стійкості, можливо
зазначити, що розмір підприємства впливає на
доступність тих або інших засобів досягнення
стратегічної стійкості, широту та часовий про#
міжок їх використання, проте не виключає її
досягнення малими та середніми підприємства#
ми. Оскільки, наприклад, окрім диверсифікації,
існує досить широке коло напрямів та методів
регулювання ступеня ризику. Н.В. Красовська
[16, с. 81] зазначає, що необхідно намагатися
забезпечити саме раціональну стійкість — не#
обхідний та достатній її рівень, що попереджує
економічно недоцільне вкладання коштів понад
достатнього рівня.

Проблема інтегральної оцінки та забезпе#
чення сталого функціонування підприємств зу#
мовлені наступними причинами.

По#перше, в умовах ринкової економіки дос#
лідження підприємств представляє особливу
складність, оскільки розірвалися старі госпо#
дарські зв'язки. Це вимагає наукового обгрун#
тування процесу сталого функціонування
підприємства.

По#друге, проблема забезпечення сталого
функціонування підприємства — важко прогно#
зована, і небезпека нестабільності існує завж#
ди, тим більше, якщо вона зумовлена макроеко#
номічними факторами, що важко піддаються ре#
гулюванню з боку підприємства.

По#третє, проведення оцінки стійкості фун#
кціонування виробничої діяльності необхідно не
тільки на рівні самого підприємства, а й у сис#
темі галузевого та регіонального розвитку.

По#четверте, останні роки спричинили ста#
ріння технологій і устаткування, скорочення по#
тужності. Реструктуризація і реформування
промисловості йдуть вкрай повільно і складно.
Ці проблеми є основними джерелами не#
стійкості промислових підприємств.

Аналіз проблеми стійкості підприємства по#
казав, що дослідження в даній сфері ведеться до#
сить інтенсивно, але увага дослідників зосеред#
жена в основному на фінансових і економічних
її аспектах. Хоча стійкість — комплексна кате#
горія, яка не може бути відображенням лише
однієї з сторін діяльності підприємства.

В останні роки проблемами механізму
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стійкості займалися вчені#економісти. Однак
багато питань залишаються системно не вирі#
шеними у вітчизняній науці, а західний досвід
вимагає ретельного переосмислення та аналізу
і в більшості випадків не відповідає умовам пе#
рехідної економіки.

Багато проблем залишилися за межами дос#
ліджень: не вироблено єдиної думки з такими
категоріями, як "стійкість", "стійке функціону#
вання", "сталий розвиток" підприємства, не ви#
рішено питання про коректність застосування
статичного терміна "стійкість" до динамічних
систем, не розглянуті умови та моделі, що доз#
воляють прогнозувати стійке функціонування і,
більше того, — сталий розвиток підприємства.

У промислово розвинених країнах пробле#
ми стійкості промислового підприємства роз#
глядаються у зв'язку з можливим уникненням
банкрутства і конкурентоспроможністю.

Дуже часто в науково#технічній літературі
зустрічається таке поняття, як "економічна стій#
кість".

Науковий напрям, який вивчає економічну
стійкість промислових об'єктів, досить молодий.
Вперше термін "економічна стійкість" виник у
зв'язку з розглядом проблеми обмеженості ре#
сурсів, яка стала наслідком глобальних енерге#
тичних криз 1973 і 1979 років. За час свого існу#
вання цей напрям економічної думки перетво#
рюється в окрему дисципліну, яку називають еко#
номічна стійкість держави. Останнє можна до#
сягти при економічній стійкості його структур#
них елементів (територій, галузей, підприємств).

Ряд авторів, таких як Е.М. Коротков [17, с.
82], Д. Ковальов та Т. Сухорукова [18, с. 49], З.В.
Коробкова [19, с. 58], А.Д. Шеремет [20, с. 231],
Й. Шумпетер [21, с. 92], економічну стійкість
підприємств ототожнюють з його фінансовим
станом, у якому факт його збитковості грає го#
ловну роль, а банкрутство розглядається як
один з інститутів, які призначені для забезпе#
чення функціонування стійких підприємств.

Фінансова стійкість, на думку багатьох еко#
номістів#дослідників даної проблеми, є відобра#
женням стабільного перевищення доходів над
витратами, забезпечує вільне маневрування гро#
шовими коштами підприємства: шляхом ефек#
тивного їх використання сприяє безперебійно#
му процесу виробництва і реалізації продукції.
Саме тому фінансова стійкість, яка формуєть#
ся в процесі всієї виробничо#господарської
діяльності, є головним компонентом економіч#
ної стійкості підприємства.

Однак, як показують проведені досліджен#
ня, за весь період економічних реформ величез#
на кількість українських підприємств залишає#
ться збитковими, але не є банкрутами і продов#
жують діяти на ринку.

Існує кілька методів оцінки економічної
стійкості підприємств, які базуються на кількох
групах показників: виробничо#господарської
діяльності; фінансово#господарські показники;
екологічні показники; показники виробничо#
технологічного потенціалу; конкурентне сере#
довище; оцінка постачальників і споживачів; су#
купність показників, що характеризують про#
мислово#виробничий потенціал і цілий ряд
інших.

З огляду на існування для підприємства пев#
ного критерію фінансової стійкості, за межами
нижньої межі якого йому загрожує банкрутство,
відзначимо, що такою нижньою межею виступає
забезпечення платоспроможності, ліквідності і
кредитоспроможності підприємства, оскільки
для збереження стійкості необхідно, щоб рух
грошових потоків підприємства давало йому при#
наймні можливість розрахуватися з постачаль#
никами, кредиторами і державою. Платоспро#
можність виступає як ознака і як основа фінан#
сової стійкості підприємства. Дана вимога перед#
бачає, що підприємство повинно мати мож#
ливість оплачувати свої виробничі потреби, тому
індикатором стійкого стану в цьому випадку є
відрегульований баланс грошових потоків. Ми
згодні з думкою авторів, що в даний час саме нез#
балансованість грошових потоків підприємств є
однією з основних причин їх нестабільного ста#
ну.

Але слід зазначити, що більшість авторів вва#
жає, що фінансова стійкість — це складова час#
тина економічної стійкості. У той же час техно#
логи в своїх дослідженнях говорять про вироб#
ничо#технологічну стійкість; екологи — про
екологічну та санітарно#епідеміологічну
стійкість тощо.

У цьому зв'язку необхідно згадати "теорію
економічної та соціальної ефективності", роз#
роблену В.В. Новожиловим, що отримала свій
розвиток у працях К.М. Веліканова, Є.М. Кар#
лика. О.М. Клімова та ін. Відповідно до цієї
теорії оцінка ефективності функціонування си#
стеми повинна спиратися на ряд наступних
етапів: визначення технічної, технологічної,
організаційної та інших видів ефективності.
Причому, кожен з етапів проводиться за відпо#
відним критерієм: технічності, технологічності,
організованості тощо. На кожному етапі про#
водиться вибір найбільш доцільною з відповід#
ною точки зору системи. І тільки на останньо#
му етапі проводиться економічний аналіз, який
повинен враховувати не тільки ціну виробницт#
ва, але й ціну споживання даної системи. Якщо
проводити всі наступні етапи з економічного
критерію (визначення ціни виробництва), то
буде обрана найдешевша модель системи, а,
отже, і найменш надійна та ефективна.



62
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 6, 2012

Тому ми не згодні з думкою авторів, що еко#
номічна стійкість підприємства — комплексний
показник, який враховує і технологічну, і вироб#
ничу, і організаційну стійкість.

Самі автори у своїх визначеннях економіч#
ної стійкості суперечать власним твердженням.
Так, О.В. Зеткіна вважає, що "... економічна
стійкість — це забезпечення рентабельної ви#
робничо#комерційної діяльності за рахунок
підвищення ефективності використання вироб#
ничих ресурсів та управління підприємством,
стійкого фінансового стану за рахунок по#
ліпшення структури активів, а також стабільно#
го розвитку потужності підприємства і соціаль#
ного розвитку колективу при самофінансуванні
в умовах динамічного розвитку зовнішнього се#
редовища" [9].

Сталості стійкого стану можна досягти,
якщо використовувати негативний зворотній
зв'язок, дія якого утримує систему всередині
області стійкості. Термін "рівновага" був введе#
ний Кенноном при описі процесу саморегулю#
вання функцій [22, с. 32]. Однак системи пере#
бувають у стані нерівноваги — у стані розвитку
[23, с. 65]. Для кожної системи існує стійкий стан
динамічної рівноваги, до якого вона прямує, але
ніколи не може досягти. Процес введення
енергії в систему і процес обробки інформації
мають на меті зупинити тенденцію переходу си#
стеми в стан з більшою ентропією. Ці процеси
можна розглядати, як спроби системи досягти
стану рівноваги і зберегти його, тобто перебу#
вати в межах стійкого розвитку. Цей розвиток
можна розглядати як область нестійкого стану
системи, перебуваючи в якій система прагне до
саморегулювання.

Область стійкості знаходиться між нижньою
і верхніми порогами, тобто включає в себе не#
стійкий стан. Положення кордонів цієї області
змінюється із зміною системи, будь#який вплив
щодо зміни системи впливає на стан і розміри
області стійкості. У результаті стає неможливим
визначити положення цих кордонів і, отже, бути
впевненим, що система знаходиться в області
стійкості.

Здатність системи залишатися в області
стійкості називають "живучістю" системи. Адап#
тивними є системи, які "змінюють свою поведі#
нку таким чином, щоб залишатися в області
стійкості навіть за наявності зовнішніх впливів"
[23, с. 65].

ВИСНОВКИ
Підприємства, як і економіка в цілому, — це

штучні системи, тому не є саморегульованими.
З поняттям нестійкого стану в контексті со#
ціальних систем пов'язана ідея про те, що для
кожної системи існує оптимальне значення ке#

руючих впливів. Саме з допомогою такого до#
зування система утримується в області стій#
кості. Недостатнє або надмірне управління
може вивести систему з цієї області в неста#
більний стан.

Все вищесказане підтверджує тезу про те, що
"стійкість" — не є благо для системи, тобто,
якщо система змушена направляти управляючі
дії для підтримки заданих цільових показників
життєдіяльності, то цей стан вже може бути
охарактеризований як передкризовий. Стійкість
системи вимагає стабільності (тобто незмінних
показників) зовнішнього середовища, що не#
можливо.

Сучасний період світового виробничого та
економічного розвитку всієї сукупності про#
мислових і непромислових суб'єктів характе#
ризується значним посиленням конкурентної
боротьби. Це негативно позначається на кон#
курентоздатності й стійкості функціонування
вітчизняних підприємств. Ми згодні з думкою
деяких авторів, що під стійким функціонуван#
ням підприємства розуміється його здатність
зберігати обсяги реалізації продукції (робіт,
послуг) тривалий період часу при різних
змінах споживчого попиту на ринку вироб#
ників [24, с. 4; 25, с. 132; 26, с. 73]. Принципо#
во важливого значення набувають не тільки
питання освоєння сучасних ринково#орієнто#
ваних методів планування, управління, орган#
ізації та контролю виробничо#господарської
та економічної діяльності, але і розробка но#
вих логістично#орієнтованих концепцій,
підходів, методологій до стратегічного аналі#
зу та управління економічною стійкістю
підприємства в умовах ризику і невизначе#
ності.

Підприємство націлене не тільки на під#
тримку цільових показників (заданих обсягів
збуту, прибутку, частки ринку тощо). Сучасні
підприємства основною своєю метою ставлять
збільшення ринкової капіталізації як основно#
го чинника забезпечення конкурентоспромож#
ності. Тому відносно підприємства необхідно
говорити про сталий розвиток.
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