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Анотація 
У статті досліджено існуючі методичні підходи до управління економічною стійкістю підприємств, 
виокремлено основні з них, зокрема: функціональний, системний, ситуаційний та процесний. 
Проаналізовано існуючі методичні підходи до управління економічною стійкістю підприємств, проведено 
аналіз їх переваг та недоліків, запропоновано інтегрований системно-адаптивний методичний підхід, який 
передбачає комплекс стратегічних й оперативних управлінських дій, що спрямовані на взаємоузгодження 
елементів економічної стійкості як системи, при цьому застосовуючи принципи адаптивного управління, 
направлені на забезпечення ефективного за існуючих умов рівня економічної стійкості підприємства. 
Виділено основні принципи системно-адаптивного методичного підходу до управління економічною 
стійкістю підприємства, серед них: системність, цілісність, структуризація, динамічність та рівність. 
Обґрунтовано, що запропонований методичний підхід може бути використаний на будь-якому 
підприємстві незалежно від галузевої приналежності й форми власності. 

Ключові слова: економічна стійкість, системний метод управління, функціональний метод управління, 
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Abstract 
Studies have shown that there are four main methodological approaches to managing the economic stability of 
enterprises: functional, systemic, situational and process. The functional approach sees economic stability as a set of 
interrelated management functions that are the basis for the division of labor, organization of management processes 
and the formation of organizational structure. The systems approach is since economic stability is a set of interconnected 
elements that ensure the sustainable development of the enterprise by establishing optimal relationships between them 
and the formation of stable relationships. The situational approach is diametrically opposed to the system and is to 
develop a set of management actions to ensure the economic balance of the enterprise in a certain period in a particular 
market situation. The process approach to the management of economic stability is manifested in the form of 
development and implementation of strategic and operational management decisions that can ensure the sustainable 
operation and development of the enterprise. After analyzing these methodological approaches to managing the 
economic stability of enterprises and assessing their advantages and disadvantages, an integrated system-adaptive 
methodological approach was proposed. This approach, based on the advantages of functional, systemic, situational and 
process methodological approaches, provides a set of strategic and operational management actions aimed at 
reconciling elements of economic stability as a system, applying the principles of adaptive management to ensure 
effective level of economic stability. It should be noted the basic principles characteristic of the system-adaptive 
methodological approach to the management of economic stability of the enterprise: systemic - economic stability is 
considered as a system that contains interconnected elements; integrity - requires both economic stability as a whole 
and at the same time as one of the subsystems in the system of operation of the enterprise; structuring - involves the 
analysis of elements of economic stability as a system, as well as their relationship within a particular organizational 
structure; dynamism - takes into account the need to ensure economic stability in both the short and long term; equality 
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- provides the same share of influence of all elements of economic stability as a system in determining the level of 
economic stability of the enterprise. 

Keywords: economic stability, system method of management, functional method of management, situational 
method of management, process method of management. 

JEL classification: D21 

Вступ 

Стабільне функціонування підприємства, як і будь-якої динамічної системи, можна 
забезпечити через процес управління. Створення організаційно-економічних умов, які б 
забезпечували ефективність операційної діяльності підприємств, можливе лише за добре 
налагодженого менеджменту через застосування основних функцій менеджменту: 
планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання. Занадто 
складними і різноманітними є сучасні завдання й об’єкти управління, надміру мінливе 
внутрішнє і зовнішнє середовище організації. Головною є та обставина, що виробничою 
компанією, що розвивається як цілеспрямована система, неможливо ефективно 
управляти, якщо наявна лише жорстко спеціалізована структура і постійно повторювані 
види робіт з управління. За сучасних умов господарювання для того, щоб забезпечити 
стійке і ефективне функціонування підприємства, а також його розвиток у перспективі 
особливо гостро стоїть питання вибору підходу до управління економічною стійкістю.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження питань 
управління економічною стійкістю підприємств присвячені праці: В. Андрійчука, 
О. Ареф’євої, В. Борисової, І. Богданова, В. Василенка, Н. Григорської, В. Іванова, П. Оклад-
ського, І. Омельченка, В. Плаксієнка, О. Сергєєвої, О. Сокура, Н. Шандової та ін. [1-8]. Однак, 
питання щодо ефективних методичних підходів до управління економічною стійкістю 
підприємства потребують подальших досліджень. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є здійснення аналізу основних методичних підходів до управління 
економічною стійкістю підприємств та запропонувати авторський методичний підхід.  

Виклад основного матеріалу 

Сучасні економічні реалії, жорстка конкуренція на ринку закликають керівництво 
підприємства знайти таку стратегію, яка давала б можливість використовувати потенціал 
ефективно, а також захист підприємства від різних ризиків. В даний момент підприємства 
реального сектору економіки на собі відчувають всі складнощі економічного розвитку, 
оскільки вони адаптуються до нестабільної політичної ситуації, підбору нових форм і 
методів управління для забезпечення конкурентоспроможності та створення високого 
рівня економічної стійкості. Зараз вже зрозуміло, що йде зміна стандартних умов 
діяльності, а також цільових установок і внутрішнього середовища підприємств. 
Нестійкість зовнішнього середовища, велика складність, не дуже спритний відгук 
внутрішньої структури підприємств на зовнішні впливи спричинили втрату економічної 
стійкості, це виявилося як в зменшенні обсягів реалізованої продукції, так і в зниженні 
ефективності роботи, зменшенні оборотного капіталу, появі проблем в соціальній сфері, а 
також ліквідації окремих підприємств. Економічна стійкість підприємств є однією з 
найважливіших категорій ринкової економіки, вона передбачає збереження й 
відтворюваність параметрів якісної та кількісної визначеності його конкурентних позицій 
протягом певного періоду часу. 

Економічний розвиток підприємства є стійким, якщо забезпечені такі основні умови: 
якщо воно націлене на виконання стратегічних завдань розвитку економіки в цілому; його 
відтворювальний процес відповідає динаміці потреб макросистеми; якщо воно має 
відповідний рівень самостійності та автономності та має адекватну систему управління; 
якщо має потенціал, необхідний самоорганізації та саморозвитку. Управління економічною 
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стійкістю підприємства – систематизований, багатокомпонентний, неперервний у часі 
процес, який спрямований на забезпечення стійкого функціонування економічної стійкості 
як системи, шляхом уникнення нових або подолання існуючих внутрішніх проблем та 
зовнішніх загроз. Ефективність управління економічною стійкістю підприємства залежить 
від кількох аспектів: по-перше, від організації управління економічною стійкістю; по-друге, 
від рівня розвитку інструментів, методів та засобів управління економічною стійкістю; по-
третє, від якості виконання заходів з управління економічною стійкістю.  

Дослідження показали, що існують чотири основні методичні підходи до управління 
економічними системами, зокрема й до управління економічною стійкістю підприємств: 
функціональний, системний, ситуаційний та процесний.  

Функціональний підхід вбачає економічну стійкість як набір взаємопов’язаних 
управлінських функцій, які є основою розподілу праці, організації процесів управління та 
формування організаційної структури. Як зазначає Григорська Н.М., перевагами такого 
підходу є можливість створення організаційно-економічних умов, які б могли забезпечити 
ефективну діяльність підприємства, шляхом безперервного виконання загальних функцій 
управління та керівництва як об’єднувальної функції. Проте для забезпечення економічної 
стійкості підприємства, що постійно розвивається використовувати тільки загальні функції 
управління є недостатнім, адже економічно стійким є таке підприємство, функціонування 
структурних елементів якого не лише передбачає здійснення даним підприємством 
визначених функцій на заданому рівні, але й дозволяє поновлювати його ресурсний 
потенціал, зберігати стан рівноваги, за допомогою адаптації відповідно до нових умов 
господарювання, забезпечувати розвиток підприємства [1]. 

Системний підхід ґрунтується на тому, що економічна стійкість – це сукупність 
взаємопов’язаних елементів, які забезпечують сталий розвиток підприємства шляхом 
встановлення між ними оптимальних співвідношень та формування сталих зв’язків.  

Кравченко М.В. наголошує на тому, що системний підхід розглядає економічну 
стійкість як сукупність взаємопов’язаних та взаємообумовлених складових, які 
забезпечують збалансований розвиток підприємств шляхом встановлення оптимальних 
кількісних співвідношень між елементами системи та формування сталих структурних 
зв’язків між ними. Таким чином, управління економічною стійкістю зводиться до 
забезпечення максимально узгодженої взаємодії усіх елементів та збереження цілісності 
системи в умовах мінливості зовнішнього середовища [2]. Системний підхід – це філософія 
управління, метод виживання на ринку, метод перетворення складного в просте, 
сходження від абстрактного до конкретного [3]. Використання системного підходу до 
управління економічною стійкістю підприємств забезпечує ефективну і цілеспрямовану 
взаємодію всіх його елементів.  

Ситуаційний підхід є діаметрально протилежним системному і полягає у розробці 
комплексу управлінських дій для забезпечення економічної рівноваги підприємства у 
визначений період часу в конкретній ринковій ситуації [1]. 

Ситуаційний підхід покликаний виявити закономірності формування економічної 
стійкості в просторі і часі та розробити комплекс управлінських дій щодо забезпечення 
динамічної рівноваги підприємств у визначений період часу в конкретній ринковій 
ситуації. При цьому економічна стійкість підприємства розглядається як тимчасове явище, 
що досягається в процесі постійної взаємодії із зовнішнім середовищем [2]. Накопичені 
кількісні параметри в процесі еволюції змінюють якісні характеристики системи, внаслідок 
чого порушується внутрішня узгодженість її елементів та відбувається стрибкоподібне 
перетворення структури підприємства. Таким чином, руйнування досягнутої рівноваги 
змінюється виникненням нових стійких пропорцій, тим самим забезпечуючи підприємству 
перехід на якісно новий рівень розвитку [4]. 

Ситуаційне управління економічною стійкістю передбачає прийняття 
управлінських рішень не відповідно до встановлених планів роботи, а на основі виявлення 
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потенційних проблем. Крім того, ситуаційний підхід потребує децентралізації у 
використанні управлінських функцій. Це забезпечує необхідну адаптивність і гнучкість 
організаційної структури, швидку реакцію на умови, які постійно змінюються, максимальне 
використання творчої активності працівників тощо [3]. Використання ситуаційного 
підходу до управління економічною стійкістю підприємства орієнтоване на використання 
можливостей прямого прикладання науки до конкретних ситуацій і умов діяльності 
підприємства, особливостей галузі та її тенденції розвитку, використання конкретних 
методів та прийомів вирішення завдань та досягнення цілей підприємства [3]. Через 
використанням ситуаційного підходу реалізується принцип адаптивності, що являється 
одним з основних принципів управління економічною стійкістю підприємства [1]. 

Процесний підхід до управління економічною стійкістю проявляється у вигляді 
розробки та реалізації стратегічних й оперативних управлінських рішень, які здатні 
забезпечити стале функціонування та розвиток підприємства. Такий підхід до управління 
економічною стійкістю підприємства зорієнтований на те, щоб розглядати не окремі 
елементи підприємства чи функціональні дільниці, а відносно самостійні та окремі процеси 
або процесні блоки. Даний підхід передбачає розгляд економічної стійкості підприємства 
як об’єкта управління у вигляді процесу залежно від тієї конкретної проблеми, яка у 
теперішній момент вирішується. Управління сприймається як процес, тому що праця з 
досягнення цілей за допомогою інших – це не якась одноразова дія, а серія безперервних 
взаємопов’язаних дій, кожна з котрих сама по собі є процесом, які дуже важливі для 
досягнення економічної стійкості підприємства [3]. 

Підхід до управління з позицій процесу дає можливість системно пов’язати між 
собою функціональні напрями в діяльності підприємства, побудувати прозорі та зрозумілі 
схеми реалізації управлінських завдань, оцінити й оптимізувати ресурси, що використо-
вуються. Процесний підхід до управління економічною стійкістю передбачає розроблення 
й реалізацію управлінських рішень стратегічного та оперативного характеру, які 
забезпечують стабільне функціонування й розвиток підприємства. Такий підхід до управ-
ління економічною стійкістю підприємства зорієнтований на те, щоб розглядати не окремі 
його елементи чи функціональні дільниці, а відносно самостійні й окремі процеси [5]. 

Управління економічною стійкістю підприємств повинно всебічно та комплексно 
охоплювати всі сфери діяльності, що може бути досягнуто за допомогою здійснення у 
межах підприємства певної сукупності процесів, які являють собою алгоритм або послідов-
ність взаємопов’язаних та взаємообумовлених дій, управлінських рішень для досягнення 
поставленої мети [6]. Для побудови ефективної системи управління економічною стійкістю 
підприємства необхідно визначити таке взаємовідношення її організаційних елементів, за 
якого найбільш оперативно і вчасно виконуються вимоги об’єкту управління, а також 
забезпечується найбільш продуктивна взаємодія із зовнішнім середовищем.  

Проаналізувавши вказані методичні підходи до управління економічною стійкістю 
підприємств та оцінивши їх переваги та недоліки, було запропоновано інтегрований 
системно-адаптивний методичний підхід. Даний підхід, заснований на перевагах 
функціонального, системного, ситуаційного та процесного методичних підходах, 
передбачає комплекс стратегічних й оперативних управлінських дій, спрямований на 
взаємоузгодження елементів економічної стійкості як системи, застосовуючи принципи 
адаптивного управління, спрямовані на забезпечення ефективного за існуючих умов рівня 
економічної стійкості підприємства.  

В принципах адаптивного управління закладені необмежені можливості розмаїтості 
адекватних реакцій на розмаїтість керованого об’єкта. Тому ідею комбінування двох 
підходів, варто вважати однією зі складових сучасної парадигми науки управління [7]. 

С. В. Козловський також виділяє ітеграційний підхід, який на його думку, розглядає 
економічну стійкість як сукупність економічних систем мікро-, мезо- та макрорівня. Інтег-
раційний підхід – це підхід дослідження економічних процесів з позицій розгляду сучасної 
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економічної системи, яка є сукупністю економічних систем різного рівня: держави, регіонів, 
галузей, підприємств тощо. Сучасні економічні системи є складними багаторівневими, 
багатофакторними, багатокритеріальними відкритими системами, які мають специфічні 
властивості: цілісність, цілеспрямованість, передбачуваність, самоорганізованість [8]. 

Логічна схема формування інтегрованого системно-адаптивного методичного 
підходу до управління економічною стійкістю підприємства відображена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Логічна схема формування інтегрованого системно-адаптивного 
методичного підходу до управління економічною стійкістю підприємства 

Слід зазначити основні принципи, характерні для системно-адаптивного 
методичного підходу до управління економічною стійкістю підприємства:  

• системність – економічна стійкість розглядається як система, яка містить 
взаємопов’язані елементи;  

• цілісність – вимагає розглядати одночасно економічну стійкість як єдине ціле і 
в той же час як одну з підсистем у системі функціонування підприємства;  

• структуризація – передбачає аналіз елементів економічної стійкості як 
системи, а також їх взаємозв’язки в межах конкретної організаційної структури;  

• динамічність – враховує необхідність забезпечення економічної стійкості як у 
короткостроковому, так і в довгостроковому періоді;  

• рівність – передбачає однакову питому вагу впливу всіх елементів економічної 
стійкості як системи при визначенні рівня економічної стійкості підприємства. 

Незважаючи на радикально нові умови функціонування українських підприємств, 
реалії показують високу інерційність існуючих моделей управління, не здатних 
реагувати на імпульси, що надходять із зовнішнього середовища. Певною мірою це 
природна поведінка, спрямована на підтримання цілісності системи. Дана 
нестабільність посилюється хаотичним нецільовим характером сприйняття сигналів, 
що надходять ззовні. Як і раніше, можемо спостерігати нечіткі повноваження та 
відповідальність керівників, зберігається перевантаженість оперативною діяльністю 
вищої ланки управління підприємствами. Зміни внутрішньої організаційної структури 
підприємства, що відбувається, має багато в чому несистемний і формальний характер, 
нові підрозділи найчастіше створюються з неекономічних причин. 

Подолання наявних недоліків вимагає системних перетворень у діючих підходах 
до управління економічною стійкістю у напрямку привнесення до них елементів 
стратегічного бачення і максимальної адаптації до умов соціально-економічної 
реальності, що змінилися. 

Як свідчить практика, якість підприємства як системи визначається не так якісно-
кількісним складом елементів та взаємозв'язків, скільки їх збалансованістю та 
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пропорційністю. Водночас ці елементи та взаємозв'язки під дією безперервних змін, що 
відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі, також безперервно 
змінюються самі, причому темпи та напрямки цих змін не завжди збігаються. Це означає 
необхідність постійного пошуку шляхів досягнення максимальної відповідності як між 
елементами системи управління економічною стійкістю підприємств, так й процесами 
їх зміни. Так, зміна цілей розвитку підприємства має бути пов'язана із внесенням 
відповідних змін до організації, технології виробництва та управління, чисельності та 
кваліфікаційного складу кадрів, мотивації.  

Ефективна система управління економічною стійкістю підприємств повинна 
забезпечувати системність та комплексність вирішення проблеми стійкості шляхом 
включення в область аналізу та прийняття управлінських рішень не тільки надійності 
роботи підприємства як виробничої системи, але і його взаємовідносин із зовнішнім 
середовищем; дозволяти здійснювати перехід від орієнтації на статичну рівновагу до 
досягнення динамічної рівноваги на основі дослідження елементів системи та 
зовнішнього середовища у процесі їх розвитку, від ієрархічних побудов системи 
управління до плоских модульних структур, що підвищують оперативність та якість 
управлінських рішень; дає можливість по кожному контуру управління приймати 
взаємопов'язані рішення. 

Відштовхуючись від сформульованих положень, визначимо деякі принципові 
вимоги щодо побудови ефективних систем управління економічною стійкістю 
підприємств: 

1. Відхід від переконання в тому, що успіх підприємства, досягнення ним цілей 
розвитку визначаються його внутрішніми можливостями, рівнем спеціалізації 
виробництва та поділу праці, зниженням витрат за рахунок внутрішньовиробничих 
резервів. У сучасних умовах на перше місце висувається досягнення відповідності 
підприємства умовам зовнішнього середовища, його здатність адаптивно реагувати на 
постійні зміни. 

2. Поширення на діяльність підприємства механізмів ринкового контролю. 
Перехід від вирішення виробничих завдань до вирішення завдань задоволення потреб 
ринку. У більшості випадків вітчизняні підприємства функціонують поза механізмами 
ринкового контролю, що робить їх нежиттєздатними без державної підтримки. 

3. Побудова системи управління підприємством на основі поєднання системного 
та ситуаційного підходів, що дозволяє, з одного боку, забезпечити властивості цілісності 
та стійкості, а, з іншого – формувати організацію управління всередині підприємства як 
відповідь на різноманітні зовнішні впливи та зміни. 

4. Оскільки на сучасному підприємстві людина є ключовим ресурсом виживання 
та конкурентоспроможності, необхідно створити умови для реалізації її потреб до 
самореалізації та саморозвитку. 

5. Перехід від жорстких ієрархічних структур, заснованих на вузькій спеціалізації 
та виділенні часткових процесів до адаптивних горизонтальних структур управління, 
заснованих на поєднанні умовно-постійної основи з тимчасовими модульними 
елементами (командами). 

6. Відповідність складності та динамічності системи управління, її 
функціональної та інформаційної моделі складності та динамічності факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища. 

7. Адаптивність критеріїв оцінки ефективності управління цілям та завданням 
підприємства, що реалізуються на різних етапах його розвитку. 

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 
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економічно успішну щодо досягнення поставлених стратегічних цілей діяльність в 
умовах постійного впливу. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Таким чином, дослідивши існуючі методичні підходи до управління економічною 
стійкістю підприємств, було виокремлено основні з них, зокрема: функціональний, 
системний, ситуаційний та процесний. Проаналізувавши вказані методичні підходи до 
управління економічною стійкістю підприємств та оцінивши їх переваги та недоліки, було 
запропоновано інтегрований системно-адаптивний методичний підхід, який передбачає 
комплекс стратегічних й оперативних управлінських дій, що спрямовані на 
взаємоузгодження елементів економічної стійкості як системи, при цьому застосовуючи 
принципи адаптивного управління, направлені на забезпечення ефективного за існуючих 
умов рівня економічної стійкості підприємства. Також було виділено основні принципи 
системно-адаптивного методичного підходу до управління економічною стійкістю 
підприємства, серед них: системність, цілісність, структуризація, динамічність та рівність. 
Запропонований методичний підхід може бути використаний на будь-якому підприємстві 
незалежно від галузевої приналежності й форми власності. 
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