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Annotation. Economic stability has always been and remains a priority 
objective of market economics and economists task of scholars for its 
achievement and preservation. However, due to the cyclical nature of the 
economic system and the factors that interact in the market to reach it is not 
so easy, and even harder to keep.

Stable business activity may not only undermine the financial crisis. In 
violation of their stable functioning affect complexity management in modern 
business processes, variability medium industrial and economic activities in the 
dynamic process of innovation and technological progress, constant challenges 
of competition, political and financial changes, legislative imperfections like. 
Therefore, all without exception, undertakings should reflect on developing a 
specific set of measures that would help ensure the stability of their operation.

This kind of “protection” in the form of a strategy to ensure the sustainability 
of the business in the future will help them avoid the negative impacts of the 
financial crisis, economic risks imbalance of economic, political, and social 
sphere. However, the choice of strategy formation and protection is impossible 
without a detailed study of the economic category of “stability” and its 
components.

The main goal of Ukrainian enterprises today is to stabilize their market 
position and financial performance. That is, if the development is not possible, 
the main condition for the existence of companies raises their economic stability, 
because only if it signs it can move to another strategic level-development.

Typically, in the economic literature rarely used the term “economic stability 
enterprise. “That is still no unambiguous definition and little attention paid 
to the characteristics of the concept, not produced a single comprehensive 
approach to determine its components, the main factors affecting others. This 
because the concept of “economic stability” is widely used for the analysis of 
macro economic conditions and the state in general, not the enterprise.

Keywords: stability, stability, reliability, balance, stability, economic 
stability, economic stability.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОГЛЯДІВ НАУКОВЦІВ
ДО ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ

«ЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

Економічна стабільність завжди була й залишається пріоритетною ціл-
лю суб’єктів ринкової економіки та завданням економістів-науковців щодо 
її досягнення та збереження. Проте, зважаючи на циклічність економічної 
системи та чинники, що постійно взаємодіють на ринку, досягти її не так 
легко, а ще важче втримати. 

Процес формування стратегії забезпечення економічної стабільності під-
приємства в перспективі допоможе уникати негативних впливів з боку фі-
нансових криз, економічних ризиків, розбалансованості економічної, політич-
ної, соціальної сфер тощо. Проте вибір стратегії та формування захисту 
неможливе без детального вивчення економічної категорії «стабільності» та 
її складових. 

Ключові слова: стабільність, стійкість, надійність, рівновага, сталість, 
економічна стабільність, економічна стійкість. 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичним завданнями. На сучасно-
му етапі становлення економіки стан економічної стабільності має 
велике значення на всіх рівнях підприємства, регіону та національ-
ного господарства країни, тому категорія економічної стабільності 
потребує розуміння як на макро-, так і на мікрорівні. Забезпечення 
економічної стабільності є пріоритетним завданням, що постає перед 
підприємствами у сучасних нестабільних умовах функціонування, а 
також предметом вивчення економістів-науковців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких запо-
чатковано розв’язання даної проблеми. Вагомий внесок у 
розроблення теоретико-прикладних положень забезпечення 
економічної стабільності підприємств зробило чимало вітчизняних 
та зарубіжних науковців, серед яких варто виокремити праці І. Ан-
соффа, А. Бланка, А. Воронкової, В. Геєця, С. Глівенка, А. Дмитренка, 
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Н. Карачиної, Г. Козаченко, Т. Косянчук, О. Кузьміна, Н. Любченко, 
О. Мельник, Ж. Поплавської, О. Скібіцького, О. Терещенка, Л. Феду-
лової, О. Чигиринець, Н. Шандової, З. Шершньової та ін. У працях 
зазначених авторів основну увагу відведено аналізуванню типів 
економічної стабільності підприємства, виявленню факторів, 
які впливають на її формування, та розробленню методів її оці-
нювання.

Питання, пов’язані з вивченням категорії економічної стабіль-
ності підприємства, висвітлено у працях Н.О. Шпака, М.І. Романи-
шин [1], О.В. Шубровської [2], Н.Л. Любченко [3], І.А. Дмітрієва [4], 
О.М. Сологуба [5], В.М. Ячменьова [6] та ін.

Детальний аналіз наукових праць вищезгаданих дослідників 
не дав однозначного визначення категорії «економічна стабіль-
ність підприємства».

Ціль роботи: дослідити теоретичну сутність «економічної 
стабільності підприємства» на основі існуючих підходів до визна-
чення даної категорії науковців.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній еко-
номічній науці необхідно виділити основні підходи до визначення 
поняття «економічна стабільність». Починаючи з меркантилістів 
та технократів, які визначили, що запорукою економічної стабіль-
ності є торгівля та виробництво; далі фізіократів, які вважали дже-
релом стабільності природні багатства, започаткована теорія ста-
більності. А. Сміт визначив, що стабільність утворюється у всіх 
сферах економіки без винятку. На його думку, причини, що пору-
шують економічну стабільність, можуть бути як об’єктивними, так 
і суб’єктивними, а саме: війна, лінь нації, уряд. Жан-Батист Сей 
досліджував економічну стабільність на рівні держави та визначив 
її як стан економіки, за умов якої забезпечується збалансоване спо-
живання та дотримання принципів економічного лібералізму. На 
його думку, стабільність – це не тільки рівновага, але й механізм, 
що забезпечує такий стан системи. У свій час К. Маркс намагався 
побудувати теоретичну модель стабільного та сталого суспільства 
через дослідження сутності економічних криз [6]. 

Під економічною стабільністю суб’єкта підприємництва в 
економічній літературі часто розуміють комплекс властивостей 
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виробничої, інноваційної, організаційної, фінансово-кредитної діяль-
ності з врахуванням їх взаємовпливу та взаємодії, а також здатність 
виробленої продукції та її інноваційні властивості, науково-технічний 
розвиток матеріально-технічної бази, стабільність ресурсного забез-
печення, розвиненість кадрового та інтелектуального потенціалу, на-
явність інноваційного менеджменту.

На переконання Н. Шандової [7], економічну стабільність 
формують два чинники, здатні забезпечити ефективне функціону-
вання всіх підсистем суб’єкта господарювання. Перший і визна-
чальний чинник – економічне зростання. Другий чинник описує 
адекватний стан внутрішнього та зовнішнього середовищ підпри-
ємства, тобто його економічну рівновагу. Дослідниця запропону-
вала власну концепцію економічної стабільності, яка полягає в 
максимальному значенні зростання економіки підприємства при 
мінімальному відхиленні економічної системи підприємства від 
стану рівноваги. 

Економічну стабільність підприємства, як вважає О. Зеткіна, 
можна розглядати як забезпечення його рентабельної виробничо-
комерційної діяльності за рахунок підвищення ефективності вико-
ристання виробничих ресурсів і управління підприємством, стій-
кого фінансового стану за рахунок поліпшення структури активів, 
а також стабільного розвитку потужності підприємства й соціаль-
ного розвитку колективу при самофінансуванні в умовах зовніш-
нього середовища, що динамічно розвивається [8]. 

У праці наведено наступне визначення категорії економічна 
стабільність: «…це стан, обумовлений сукупністю властивостей 
найважливіших складових елементів суб’єкта господарювання: 
виробничої діяльності, організаційної роботи, фінансово-гро-
шового обігу, матеріально-технічної бази, ресурсного забезпе-
чення, кадрового та інтелектуального потенціалів, який визна-
чає відношення суб’єкта господарювання до складного зовніш-
нього середовища, його взаємодію з економічними суб’єктами 
різних рівнів і дозволяє утворювати динамічно рівноважну ці-
лісну систему, що самостійно визначає цілеспрямований рух у 
теперішньому та прогнозованому майбутньому» [9].

Під економічною стабільністю Н. Любченко [3] розуміє стан, 
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обумовлений сукупністю властивостей найважливіших складових 
елементів суб’єкта господарювання: виробничої діяльності, орга-
нізаційної роботи, фінансово-грошового обігу, матеріально-техніч-
ної бази, ресурсного забезпечення, кадрового та інтелектуального 
потенціалів, який визначає відношення суб’єкта господарювання 
до складного зовнішнього середовища, його взаємодію з економіч-
ними суб’єктами різних рівнів і дозволяє утворювати динамічно 
рівноважну цілісну систему, що самостійно визначає цілеспрямо-
ваний рух у теперішньому та прогнозованому майбутньому. 

Економічна стабільність – складне економічне поняття, яке 
визначає місце суб’єкта підприємництва як підсистеми у системі 
більш високого порядку (регіону, галузі, макрорівні). Ефективно 
функціонуюче за всім спектром своїх функцій підприємство як 
господарська система формує адекватний механізм «росту» алго-
ритмічної складності системи, що, у свою чергу, підвищує потен-
ціал її самоорганізації, який розширює сферу економічної стабіль-
ності господарської системи [3]. 

Н. Кульбака схиляється до думки, що економічна стабільність 
– це рівноважний збалансований стан економічних ресурсів, що 
забезпечує стабільну прибутковість і нормальні умови для розши-
реного відтворення та стійкого економічного зростання з ураху-
ванням впливу найважливіших зовнішніх факторів [9]. 

О. Сологуб [5] визначає економічну стабільність як врівно-
важений, збалансований стан економічних, фінансових і соці-
альних ресурсів підприємства, а також їх взаємозв’язків у межах 
виробничо-збутової системи, що забезпечує стабільні умови для 
її відтворення, у тому числі за наявності внутрішніх і зовнішніх 
несприятливих впливів, що досягається за допомогою здійснення 
спеціалізованого комплексу різнопланових фінансово-економіч-
них і організаційних заходів з алгоритмом відповідних дій. 

На думку В. Ячменьової [6], економічна стабільність – це ре-
зультуюча характеристика, а її показником виступає рівень еконо-
мічної стабільності. 

Дослідники Н. Шпак і М. Романишин [1] розглядають еко-
номічну стабільність підприємства під кутом зору його здатності 
в умовах прояву дестабілізаційних чинників бізнес-середовища 
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ефективно здійснювати виробничо-господарську діяльність, фор-
мувати якісний стратегічний потенціал, підтримувати заданий 
рівень конкурентоспроможності та результативності у довгостро-
ковій перспективі з економічною вигодою та фінансовою незалеж-
ністю для підприємства.

Огляд економічної літератури виявив розбіжності у визначен-
ні сутності категорії економічної стабільності. У деяких літератур-
них джерелах стабільність ототожнюють зі стійкістю, сталістю, 
здатністю певної системи функціонувати у стані рівноваги, не змі-
нюючи своєї структури. 

Ряд учених доводить [10-14], що стабільність ґрунтується на не-
стійкій рівновазі між системоутворювальними та системозмінними 
процесами. З огляду на це важливою властивістю системи має бути 
пристосування до різних ситуацій. З цих причин категорію «еконо-
мічна стабільність» найчастіше характеризують через категорію «еко-
номічна стійкість» і навпаки. Як зазначено, основними характеристи-
ками стабільності є частота прояву певного явища, а стійкості – рівно-
вага. У комплексі «…стійкість та стабільність є взаємозалежними ка-
тегоріями, що спроможні забезпечити ефективність функціонування 
певного об’єкта» [14]. Стійкість виступає ознакою «життєздатності» 
підприємства. 

Козловський С. В. вказує на те, що економічна стійкість систе-
ми – це здатність економічної системи після деякого збурення (зміни 
параметрів економічної системи, її показників) швидко повертатися у 
стан не гірший попереднього, зберігати свій стан як завгодно довго, а 
також поліпшувати свій стан до величини збурення за умови позитив-
ної зміни економічних параметрів системи [15]. Тобто, стійкість – це 
не лише здатність, яка певною мірою нейтралізує негативні впливи 
макросередовища, а й ознака ефективного менеджменту.

Тому для результативного управління економічною системою 
варто дослідити основні її складові та виявити закономірності для 
того, щоб методи управління були правильно обраними і, відповід-
но, дієвими. 

Російські науковці вважають, що, незважаючи на велику кіль-
кість чинників, економічну стійкість підприємства визначають три 
основних: 
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1. Економічне зростання як визначальний чинник; 
2. Економічна рівновага (стан зовнішнього і внутрішнього се-

редовища підприємства, яке є підтвердженням нормального функ-
ціонування всіх підсистем підприємства); 

3. Рівень менеджменту, який забезпечує гармонійний розви-
ток підприємства в процесі функціонування. 

Відповідно до цього, концепція економічної стійкості полягає 
в максимальному значенні росту економіки (в тому числі підпри-
ємства) за мінімального відхилення економічної системи (підпри-
ємства) від стану рівноваги. 

Схожим є визначення Є.В. Корчагіної, де економічна стійкість 
– це здатність системи (підприємства, організації) зберігати визна-
чений (швидше встановлений) рівень досягнення цілей в умовах 
динамічних трансформацій в бізнес-середовищі [16].

Висновки. Враховуючи сучасні наукові погляди вітчизня-
них та зарубіжних вчених щодо сутності категорії «економічна 
стабільність підприємства», доцільно визначити дану категорію 
в таких спосіб: «Економічна стабільність підприємства – це врівно-
важений стан економічних показників у певному інтервалі часу та в 
межах значення показника, перетнувши який може наступити пору-
шення рівноваги економічної діяльності підприємства» [17].  

Таким чином, у даній статті визначено поняття категорій 
«стабільність» та «економічна стабільність підприємства», яке дає 
змогу чітко розуміти сутність вищезгаданих понять і трактувати 
саме в тому розумінні, який описує нинішній розвиток економіки 
України. 
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Аннотация. Экономическая стабильность всегда была и остается приори-
тетной целью субъектов рыночной экономики и задачей экономистов-ученых 
по ее достижению и сохранению. Однако ввиду цикличности экономической 
системы и факторов, постоянно взаимодействующих на рынке, достичь ее не 
так легко, а еще труднее удержать.

Процесс формирования стратегии обеспечения экономической стабиль-
ности предприятия в перспективе поможет избегать негативных воздей-
ствий со стороны финансовых кризисов, экономических рисков, разбаланси-
рованности экономической, политической, социальной сфер. Однако выбор 
стратегии и формирования защиты невозможен без детального изучения 
экономической категории «стабильности» и ее составляющих.

Ключевые слова: стабильность, устойчивость, надежность, равнове-
сие, устойчивость, экономическая стабильность, экономическая устойчи-
вость.


