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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з головних функцій економіки будь�якої

країни є забезпечення стійкого її функціонування.
Стійкість економічної системи забезпечує економічну
безпеку країни, ефективне функціонування галузей еко�
номіки, конкурентоспроможність підприємств як на
зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. Особливо�
го значення набуває поняття стійкості галузей еконо�
міки, яка стає одним із визначальних чинників в сучас�
них умовах світу. Сьогоднення зростають роль і значен�
ня факторів підвищення економічної стійкості.

Сучасні економічні системи — це системи, у яких
число станів, обумовлених впливом факторів розвитку
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У статті розглянуто підходи щодо визначення стійкості економічної системи. Досліджено сутність

категорії "стійкість економічної системи", її види та запропоновано власне тлумачення "стійкість еконоQ

мічної системи". Проаналізовано значимість оцінки категорії "економічна стійкість". Визначено підходи

до управління економічною стійкістю. Наведено основні теоретичні аспекти категорії стійкості еконоQ
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моделі економічної стійкості.

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. The factors influencing the stability of the economic system are proposed. The

importance of assessing economic stability for different users of information is formulated. The structure of the

model of economic stability is developed.
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та взаємозв'язками між ними, комбінаторно дуже ве�
лике. Це обставина суттєво впливає на змістовну харак�
теристику факторів і накладає ряд обмежень у процесі
їх дослідження. Поняття "комбінаторно" варто визна�
чати як наявність у системі багатьох варіантів різнома�
нітних факторів та комбінаційних зв'язків між ними, які
можуть динамічно змінювати стан системи. Порівнян�
ня варіантів факторів розвитку та зв'язків між ними на
основі їх перебору часто виявляється принципово не�
можливим. Окрім того, змінюється і сутність самих фак�
торів розвитку, оскільки ці фактори також піддаються
змінам. Тому ці фактори одночасно є силою, яка "про�
вокує розвиток", а також є "результатом цього розвит�
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ку". Проаналізувати, оцінити ці фактори, а тим більше
управляти ними дуже складно. Тому нами пропонуєть�
ся розглядати розвиток сучасних економічних систем
через категорії економічної стійкості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Як відомо, проблеми забезпечення економічної

стійкості держави, регіонів, окремих галузей економі�
ки, а також дослідження питань, пов'язаних з цією про�
блемою, відображені в наукових працях багатьох зару�
біжних та вітчизняних: Анохіна С.Н., Ареф'євої О.В., Ба�
раненка С.П., Бусленка Н.П., О.М. Балтремус, Іванова
В.Л., Колодізєва О.М., В.О. Козловського, Масленка
Ю.В., Павловського М.А., Поліщука А.П., Шандова
Н.В., Є.С. Жураківського та інших.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає у розкритті сутності та

особливостей стійкості економічної системи, як необ�
хідної умови розвитку економіки країни, узагальнення
визначення і обгрунтування напрямів використання по�
няття "стійкість економічної системи", визначенні фак�
торів впливу на забезпечення стійкості.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Поняття стійкості є фундаментальним, оскільки без

нього не можливо реалізувати стан економічного зрос�
тання й прогресивного розвитку суспільства. Це понят�
тя стало широко використовуватись в науковій літера�
турі гуманітарної сфери (з економіки і розвитку сусп�
ільства) лише в кінці ХХ ст. Тим часом у технічній сфері
воно стало широковживаним в кінці ХІХ ст., після того
як було визначено поняття стійкості і сформульовано
теореми про стійкість і нестійкість технічної системи [1].

Можна відокремити чотири основні підходи до роз�
гляду поняття "економічна стійкість", що існують сьо�
годні в економічній науці.

Перший підхід передбачає застосування терміна
"Steady state" (стійкий стан, стан стаціонарної стійкості),
який був введений Р. Солоу і відображає умови дина�
мічної рівноваги економічної системи. В. Ячменьова вва�
жає, що "…стійкість у загальному вигляді зумовлена
можливостями внутрішніх енергоматеріальних сил еле�
ментів організації, які здатні підтримувати її у межах
характерної для неї рівноваги і які відповідно дають
можливість організації зберігати структуру і виконува�
ти свої функції стійко, надійно у змінних умовах сере�
довища". Багато науковців, зокрема С. Анохін, І. Бланк,
А. Загорулькін, Б. Колас, О. Колодізєв, К. Нужний, В. Ро�
щін, Ю. Сімех, В. Сумин та ін. звертаються до поняття
стійкого стану, рівноваги під час дослідження "еконо�
мічної стійкості" [2—4]. Проте слід зазначити, що термін
"стійкість" характеризує процес, пов'язаний із рівнова�
гою, але не є тотожний їй.

Другого підходу щодо розгляду проблеми стійкості
на мікрорівні дотримується сьогодні більшість західних
науковців. Російські та українські економісти�дослідни�
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

підходу, формується внаслідок стаб�
ільного одержання підприємством
прибутків, що створює можливості
для вільного маневрування та ефек�
тивного використання грошових
коштів і сприяє підвищенню ритміч�
ності та надійності процесів матері�
ально�технічного постачання, вироб�
ництва і реалізації продукції.

Третій підхід під час оцінювання
стійкості економічної системи вихо�
дить з положень концепції стійкого

розвитку ("sustainable development"), точкою відліку для
розвитку якої є звіт Міжнародної комісії ООН з навко�
лишнього середовища і розвитку у 1987 році. Нова стра�
тегія розвитку суспільства виходить із пріоритетів май�
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
соціальні цілі урівноважуються та інтегруються, а тем�
пи економічного росту не перевищують темпів відтво�
рення природних ресурсів, причому основним показни�
ком такого розвитку вважається покращання якості
життя [6].

Четвертого підходу дотримуються такі відомі еконо�
місти, як Дж.С. Міль, Й. Шумпетер, Р. Харррод, Ф. Кот�
лер, Д. Морріс та ін. Серед російських учених поняття
стійкого розвитку підприємств пов'язує з поняттям еко�
номічного зростання А.С. Воронов, Н.В. Шандова вва�
жають, що "…концепція економічної стійкості полягає
в максимальному значенні зростання економіки за
мінімального відхилення економічної системи від стану
рівноваги" [7]. У цьому підході ми зустрічаємо ототож�
нення поняття "розвиток" з поняттями "росту", "зрос�
тання", які передбачають лише збільшення кількісних,
а не якісних характеристик соціально�економічної сис�
теми.

Практика реалізації концепцій сталого розвитку
дозволяє виділити такі основні підходи до управління
економічною стійкістю (рис. 2).

1. Системний підхід розглядає економічну стійкість
як сукупність взаємопов'язаних та взаємообумовлених
складових, які забезпечують збалансований розвиток
шляхом встановлення оптимальних кількісних спів�
відношень між елементами системи та формування ста�
лих структурних зв'язків між ними [8; 9]. Таким чином,
управління економічною стійкістю зводиться до забез�
печення максимально узгодженої взаємодії усіх еле�
ментів та збереження цілісності системи в умовах мінли�
вості зовнішнього середовища.

2. Ситуаційний підхід покликаний виявити законо�
мірності формування економічної стійкості в просторі
і часі та розробити комплекс управлінських дій щодо за�
безпечення динамічної рівноваги у визначений період
часу в конкретній ринковій ситуації. При цьому еконо�
мічна стійкість підприємства розглядається як тимчасо�
ве явище, що досягається в процесі постійної взаємодії
із зовнішнім середовищем. Накопичені кількісні пара�
метри в процесі еволюції змінюють якісні характерис�
тики системи, внаслідок чого порушується внутрішня
узгодженість її елементів. Таким чином, руйнування до�
сягнутої рівноваги змінюється виникненням нових
стійких пропорцій, тим самим забезпечуючи еко�
номічній системі перехід на якісно новий рівень розвит�
ку.

3. Інтеграційний підхід розглядає економічну
стійкість як сукупність економічних систем мікро�,
мезо� та макрорівня. Інтеграційний підхід — це підхід
дослідження економічних процесів з позицій розгліду
сучасної економічної системи, яка є сукупністю еконо�
мічних систем різного рівня: держави, регіонів, галузей,

Рис. 1. Підходи щодо розгляду поняття економічна стійкість
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підприємств тощо. Сучасні економічні системи є склад�
ними багаторівневими, багатофакторними, багатокри�
теріальними відкритими системами, які мають спе�
цифічні властивості: цілісність, цілеспрямованість, пе�
редбачуваність, самоорганізованість.

Узагальнюючи означенні підходи, можна зробити
висновок, що система управління економічної стійкості
передбачає реалізацію комплексу управлінських дій,
спрямованих на формування динамічної структури,
здатної вести неперервну у часі та економічно успішну
щодо досягнення поставлених стратегічних цілей
діяльність в умовах постійного впливу факторів зовні�
шнього середовища, зберігаючи при цьому ознаки
цілісності і рівноваги. Управління економічною
стійкістю системи — це використання організаційних,
економічних, соціальних методів управління, спрямова�
них на забезпечення економічної стійкості системи.

Для виокремлення специфічних категорій розгляне�
мо основні теоретичні аспекти категорії стійкості. У су�
часній вітчизняній і зарубіжній економічній літературі
існує декілька підходів до визначення сутності категорії
"стійкість". Найбільш поширений полягає в тому що,
"стійкість" — якість, що дозволяє системі витримувати
зміни параметрів зовнішнього середовища, відмінні від
розрахункових. У Словнику української мови
"стійкість" визначена як "...здатність витримувати
зовнішній вплив, протидіяти чомусь; довго зберігати і
виявляти свої властивості, 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 еко�
номіці належить до найважливіших мікро� і макроеко�

номічних процесів. Із цієї концепції вип�
ливає, що економічні суб'єкти намага�
ються перевести економічну систему в
оптимальний стан, розглядаючи його як
рівноважний, котрий у такому контексті
асоціюється з поняттям стійкості. У "Ве�
ликому економічному словнику" катего�

рія "стійкість" трактується як "...сталість, постійність,
непідвладність ризику втрат і збитків" [11; с. 770].

Узагальнивши підходи до визначення поняття
"стійкість", можна зробити висновок, що більшість авто�
рів виділяють: стійкість економіки, економічна стійкість
підприємства, стійкість банку, також фінансову та вироб�
ничу стійкості; деякі автори розглядають роботи об'єктів
господарської діяльності, стійкість до умов в надзвичай�
них ситуаціях тощо. Різноманітність видів стійкості зу�
мовлює потребу систематизувати таку класифікацію за
ознаками з позицій сучасних умов функціонування та до�
повнити її новими ознаками як показано на рисунку 3.

Дана класифікація доповнена елементом "економічний
поненціал" [26], який розглядається як узагальнена цільо�
ва функція, яка характеризує величину накопичених сис�
темою економічних ресурсів. Концепцію економічної
стійкості варто розглядати з позиції максимального зна�
чення зростання економічного потенціалу при мінімально�
му відхиленні економічної системи від стану рівноваги
Отже, така класифікація стійкості економіки може бути
універсальною та адаптована до сучасних умов функціону�
вання економіки. Рівень розвитку кожного виду стійкості
впливає на загальну стійкість економіки держави.

Нині є безумовною значимість оцінки рівня економіч�
ної стійкості. Приклади значущості оцінки рівня економіч�
ної стійкості для різних користувачів наведені в таблиці 1.

У результаті проведених досліджень виявлено, що
існує різноманіття класифікацій факторів, видів, типів і
критеріїв стійкості економічної системи. Особливого
значення у визначенні стійкості економічної системи
відіграють фактори впиву на стійкість. Розглядаючи
фактори впливу на стійкість економічних систем, мож�
на виокремити запропоновану Пустуєвою Л.А. [12] кла�

сифікацію стійкості економічної
системи, у який всі фактори под�
іляються на три складові: макро�
економічні, мезоекономічні та
мікроекономічні. Таку класифіка�
цію можна доповнити ще однією
категорією "глобальні фактори"
(рис. 4).

Відповідно до визначених фак�
торів забезпечення стійкості еко�
номічної системи можна виокреми�
ти основні її види [13; 14]:

1) зовнішню економічну стій�
кість, що характеризує здатність
системи адаптуватися до впливу
природних, економічних, політич�
них, соціальних, демографічних та
виробничо�технологічних фак�
торів зовнішнього середовища;

2) внутрішню економічну стій�
кість, що характеризує здатність
системи забезпечувати відпо�
відність зміни виробничих, трудо�
вих, інформаційних, фінансових
ресурсів і соціальної сфери най�
більш оптимальним рішенням;

3) галузеву економічну стій�
кість, яка визначає можливості си�
стеми встановлювати оптимальні
співвідношення при взаємодії з
підприємствами у процесі інтег�
рації інтересі;

4) глобальну економічну стій�
кість, яка визначає здатність еко�
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Рис. 2. Підходи до управління економічною стійкістю

Рис. 3. Види стійкості
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номік держав забезпечувати загальний розвиток світо�
вої економіки.

Тому концепцію економічної стійкості варто роз�
глядати з позиції максимального значення зростання
економічного потенціалу при мінімальному відхиленні
економічної системи від стану рівноваги. Ці два основ�
них фактори лягли в основу побудови загальної моделі
економічної стійкості (рис. 5), яку пропонується засто�
совувати в діяльності для оцінки його стану.

У залежності від різних поєднань розглянутих вище
факторів визначається той або інший стан економіч�
ної стійкості, з яких можна виділити чотири основні
групи:

1. Якщо економічна система динамічно розвиваєть�
ся і при цьому зберігає рівновагу своїх елементів, її стан

можна охарактеризувати як відносну економічну
стійкість (квадрат 1).

2. Якщо економічна система динамічно розвиваєть�
ся, але ціною внутрішніх диспропорцій, її стан можна
охарактеризувати як критичну економічну стійкість
(квадрат 2).

3. Якщо економічна система не розвивається і при
цьому внутрішній дисбаланс ставить під загрозу її існу�
вання, її стан можна охарактеризувати як економічну
нестійкість (квадрат 3).

4. Якщо економічна система не розвивається, але
при цьому зберігає рівновагу своїх елементів, її стан
можна характеризувати як стагнацію (квадрат 4).

Таким чином, найважливішою ознакою стійкості
економічної системи є її здатність функціонувати та

Категорії 
користувачів Значимість економічної стійкості 

Держава, керівники 
бізнес-структур 

Для оцінки ефективності та ризикованості бізнесу, визначення перспективних напрямів вкладення 
коштів, гарантій отримання запланованих результатів у майбутньому 

Виробники Для оцінки ефективності використання ресурсів 
Споживачі Для оцінки якості та споживчої вартості продукції 
Постачальники  Для прийняття рішення про доцільність короткострокового та 

довгострокового співробітництва з фірмою 
Кредитори Для обгрунтування доцільності видачі кредитів
Інвестори Для оцінки ймовірності повернення позикових коштів у процесі формування інвестиційного портфеля
Страхові компанії Для оцінки ймовірності настання страхового випадку 
Інші контрагенти Для оперативної оцінки надійності та “вигідності” партнерства

Таблиця 1. Значимість оцінки економічної стійкості для різних користувачів інформації

Рис. 4. Фактори впливу на забезпечення стійкості економічної системи
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розвиватись в умовах змінюваного внутрішнього і зов�
нішнього середовища. Тому поділ факторів, що вплива�
ють на стійкість, на внутрішні, зовнішні й успадковані, є
найсуттєвішим. Тільки інтегрована сукупність дій усіх
цих факторів забезпечує цілісність та єдність сукупно�
го й індивідуального економічного відтворення.

ВИСНОВОК
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити певні

узагальнення. Будь�яка цілеспрямована система має в
процесі свого функціонування виконувати поставлені
перед нею завдання. Стійкість можна розглядати як
здатність системи зберігати свій стан щодо досягнення
запланованих результатів за наявності різних впливів
збурення. Збурення можуть викликати тимчасові відхи�
лення координат стану системи у межах заздалегідь
визначених допусків, але з припиненням впливів стійка
система має повертатися у вихідне положення. Більше
того, стійкість економічної системи має забезпечуватись
у будь�яких умовах і ситуаціях, що виникають як усере�
дині системи, так і в навколишньому середовищі.

Реалізація стійкого функціонування й розвитку еко�
номіки держави вимагає, насамперед, розробки науко�
во�обгрунтованої методики оцінки рівня стійкості, ви�
значення системи критеріїв, показників та індикаторів,
за допомогою яких можна проводити аналіз стійкості
економіки, а також управляти процесом її підвищення.
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Рис. 5. Модель економічної стійкості


