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АНОТАЦІЯ
У статті проведено дослідження основних сучасних теоре-

тичних підходів до визначення поняття «економічна стійкість». 
Економічна стійкість розглядається як динамічна категорія, що 
передбачає здатність підприємства не лише відновляти пер-
вісний, але і приймати новий стійкий стан. Це досягається за 
рахунок підтримки певного рівня значень економічних параме-
трів, який визначає рентабельне функціонування і стабільний 
розвиток підприємства. Досліджено передумови формуван-
ня стратегії економічної стійкості туристичного підприємства. 
Стратегію економічної стійкості визначає найбільш вдале спів-
відношення об’єктивного та суб’єктивного підходу до форму-
вання і реалізації цілей розвитку туристичного підприємства.

Ключові слова: економічна стійкість, туристичне підпри-
ємство, оцінка стратегії економічної ефективності.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование современных теоре-

тических подходов к определению понятия «экономическая 
устойчивость». Экономическая устойчивость рассматрива-
ется как динамическая категория, которая предусматривает 
способность предприятия не только обновлять исходное, но 
и принимать новое устойчивое положение. Это достигается за 
счет поддержки определенного уровня значений экономиче-
ских параметров, который определяет рентабельное функцио-
нирование и стабильное развитие предприятия. Исследованы 
предпосылки формирования стратегии экономической устой-
чивости туристического предприятия. Стратегию экономиче-
ской устойчивости определяет наиболее удачное соотноше-
ние объективного и субъективного подхода к формированию и 
реализации целей развития туристического предприятия.

Ключевые слова: экономическая устойчивость, туристи-
ческое предприятие, оценка стратегии экономической эффек-
тивности.

ANNOTATION
The paper studied the modern theoretical approaches to the 

definition of “economic sustainability” concept. Economic viability 
is seen as a dynamic category that provides businesses with the 
ability to not only update the initial state but also to take a new sta-
ble position. It is achieved through the support of a certain level of 
economic values of the parameters that determine the cost-effec-
tive operation and steady development of enterprises. Background 
form of economic sustainability of tourism business strategy was 
studied. The strategy of economic stability determines the most fa-
vorable ratio of objective and subjective approach to the formation 
and implementation of the tourism enterprise goals.

Keywords: economic sustainability, tourism enterprises, eval-
uation of the strategy of economic efficiency.

Постановка проблеми. Загальне представ-
лення поняття «економічна стійкість функціо-
нування підприємства» більшість авторів пода-
ють як таку організацію його діяльності, яка 
дозволяє забезпечити стабільні техніко-еконо-
мічні показники і ефективно адаптуватися до 
змін внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Це характерно і для сфери туризму, де пере-
важають підприємства малого і середнього біз-
несу, які, на відміну від крупних промислових 
структур, мають недостатні адаптаційні мож-
ливості щодо реагування на зміни параметрів 
зовнішнього середовища. Така ситуація потре-
бує методичної підтримки, якісного інструмен-
тарію, вибору найбільш ефективного управ-
лінського рішення в умовах нестабільності 
ринкового середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблеми економічної стійкості, 
зокрема в умовах взаємопов’язаності та дина-
мічності факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовища, проводили В. Беренс, Ю. Брігхем, 
Дж. Ван Хорн, О. Василенко, Д. Городецька, 
В. Іванов, А. Кузнецов, Є. Кучєрова, Л. Мель-
ник, М. Морішима, І. Омельченко та ін. Щодо 
поняття «економічна стійкість», то воно вини-
кло у зв’язку із розглядом проблеми обмеже-
ності ресурсів, насамперед, у зв’язку зі світо-
вими кризами 70-х рр. ХХ ст. У подальшому 
цей науковий напрям виділився у окрему дис-
ципліну «economic security of state», у межах 
якої почали досліджуватися питання стійкого 
економічного розвитку суб’єктів господарю-
вання на рівні регіону та країни.

Як відзначає О. Корчагіна, «…у останній час 
стає все більш очевидним, що стійкий еконо-
мічний розвиток і країни і її регіонів досяж-
ний лише при економічній стійкості таких їх 
структурних елементів, як галузі, підприємства 
і організації. Економічна стійкість кожного 
окремого підприємства дозволяє всій господар-
ській системі не лише зберегти її потенціал, але 
і забезпечити її якісний підйом і вихід на між-
народні ринки з новими конкурентоспромож-
ними товарами» [8].

Ю. Сулейманова [15] виділяє такі існуючі 
підходи до визначення категорії «економічна 
стійкість підприємства»:

а) економічна стійкість як фінансова стій-
кість суб’єкта. Як правило, автори представля-
ють таку стійкість як фінансовий стан підприєм-
ства, госпо-дарська діяльність якого забезпечує 
у нормальних умовах виконання всіх його зобо-
вязань перед працівниками, іншими організа-
ціями, державою завдяки достатнім прибуткам 
і відповідним їм витратам [1]. У межах такого 



278

Випуск 12. 2016

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

підходу на перший план виходить самофінансу-
вання поточної діяльності підприємств, що, у 
свою чергу, пояснює його успішну діяльність;

б) економічна стійкість як стабільність 
та надійність фінансово-господарської діяль-
ності підприємства, рівновага його стану як 
економічної системи [14]. Це стан динаміч-
ного розвитку господарюючого суб’єкта, коли 
соціально-економічні параметри, що його 
характеризують, при будь-яких збуреннях вну-
трішнього і зовнішнього середовища зберігають 
положення економічної рівноваги [14];

в) економічна стійкість як можливість 
суб’єкта господарювання зберігати поточний 
стан функціонування, адаптуватися до змін 
внутрішнього і зовнішнього середовища: здат-
ність до підтримки діяльності і розвитку еко-
номічної стійкості – здатності суб’єкта віднов-
лювати первісний чи приймати новий стійкий 
стан після припинення дії збурюючого зовніш-
нього і внутрішнього середовища [11]. За таким 
підходом економічна стійкість підприємства, з 
точки зору теорії систем, визначається як його 
здатність відновлювати рівновагу після припи-
нення дії збурень;

г) економічна стійкість як підтримка пев-
ного рівня значень якісних і кількісних харак-
теристик підприємства, при якому забезпе-
чується його рентабельне функціонування і 
стабільний розвиток за рахунок ефективного 
використання ресурсів. Економічна стійкість 
суб’єкта господарювання – це забезпечення 
рентабельної виробничо-комерційної діяльності 
за рахунок підвищення ефективності викорис-
тання виробничих ресурсів і управління під-
приємством, забезпечення стійкого фінансового 
стану за рахунок покращення структури акти-
вів, а також стабільного розвитку потужності 
підприємства і розвитку колективу при само-
фінансуванні в умовах динамічного розвитку 
зовнішнього середовища [6];

д) економічна стійкість як система підтримки 
певного рівня значень економічних параметрів 
підприємства, який забезпечує його рента-
бельне функціонування і стабільний розвиток, 
а також дозволяє відновлювати первісний чи 
приймати новий рівноважний стан після при-
пинення дії збурень зовнішнього і зовнішнього 
середовища на даний час і прогнозованому май-
бутньому [15].

Так, економічна стійкість може бути пред-
ставлена як динамічна категорія, що перед-
бачає здатність підприємства не лише віднов-
ляти первісний, але і приймати новий стійкий 
стан. Така здатність досягається за рахунок 
підтримки певного рівня значень економічних 
параметрів, який визначає рентабельне функці-
онування і стабільний розвиток підприємства.

Метою статті є узагальнення сучасних теоре-
тичних положень економічної стійкості підпри-
ємства як основи розвитку підприємства сфери 
туризму.

У роботі вирішуються наступні завдання:

– визначити сучасні теоретичні підходи до 
представлення поняття «економічна стійкість»;

– сформулювати основні положення форму-
вання стратегії економічної стійкості підприєм-
ства сфери туризму.

Викладення основного матеріалу дослі-
дження. Оскільки ознакою стійкості суб’єкта до 
зовнішніх впливів є його внутрішні властивості, 
у найбільш загальному підході «стійкість» – це 
прояв здатності суб’єкта в умовах «конфлік-
тності» внутрішньої структури підприємства і 
його зовнішнього оточення оптимально адапту-
вати свої можливості до змін зовнішніх умов, 
стимулюючи їх на формування й реалізацію 
нових економічних відносин, випереджаючи 
виникнення явищ стагнації та банкрутства.

Якщо стан суб’єкта господарювання зберіга-
ється незалежно від зовнішніх впливів, то це 
може розглядатися як її економічна стійкість. 
Якщо стан рівноваги можна розглядати як 
деяку тотожність перевтілень, що відбуваються 
у суб’єкті, і визначити однаковий стан на будь-
якому етапі його розвитку, тоді стан економіч-
ної стійкості більш ємний.

Економічну стійкість, як правило, розгляда-
ють як позитивну характеристику підприємства. 
Але за певних умов вона може бути небажаною, 
оскільки не припускає гнучкості в управлінні 
підприємством. Виходячи із проблематики пред-
ставленої роботи, варто звернутися до дослі-
дження С. Пілецької, яке дозволяє сформулю-
вати базові підходи щодо розуміння економічної 
стійкості туристичного підприємства [12]:

1. Економічна стійкість як забезпечення 
рентабельного, ефективного функціонування, 
як основа досягнення конкурентоспроможності 
[3; 10; 17]. За таким підходом економічна стій-
кість туристичного підприємства може поясню-
ватися через його рентабельне функціонування. 
Те, що підприємство може залишатися рента-
бельним навіть за умови скорочення ринкових 
позицій, зниження обсягів виробництва, заван-
таження виробничих потужностей, платоспро-
можності тощо, ще не означає, що воно є еко-
номічно стійким.

2. Економічна стійкість як здатність під-
приємства адаптуватися до змін умов господа-
рювання [4; 5; 7]. Це дозволяє розглядати еко-
номічну стійкість туристичного підприємства з 
точки зору теорії систем, визначаючи її як його 
здатність відновлювати рівновагу після припи-
нення дії збурень. При цьому підкреслюється 
відмінність економічної стійкості підприємства 
від стійкого розвитку, а саме економічна стій-
кість не є процесом, а на відміну від економіч-
ної рівноваги – не є станом [12].

3. Економічна стійкість як стан функціону-
вання, який характеризується динамічною рівно-
вагою стану туристичного підприємства та його 
ефективним розвитком [9; 18]. Такий підхід базу-
ється на понятті рівноваги економічної системи. 
При цьому проводиться ототожнення понять еко-
номічної стійкості та рівноваги підприємства.
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4. Ототожнення понять економічної і фінан-
сової стійкості [2; 14]. При такому підході еко-
номічна стійкість туристичного підприємства 
розглядається як його можливість зберігати 
поточний стан функціонування, підтримку 
певного рівня значень якісних і кількісних 
характеристик підприємства в умовах впливу 
зовнішнього середовища. На думку дослідників, 
економічна стійкість забезпечує вільне маневру-
вання грошовими коштами підприємства: шля-
хом ефективного їх використання сприяє без-
перебійному процесу виробництва і реалізації 
продукції, тобто економічна стійкість повністю 
ототожнюється з фінансовою стійкістю.

Не зважаючи на відмінність підходів, можна 
вести мову про певну методологію і особливості 
підходу до розгляду стратегії економічної стій-
кості туристичного підприємства. Насамперед, 
це орієнтація на досягнення відповідного рівня 
професіоналізму підприємств сфери туризму 
в організації та реалізації процесів зі ство-
рення споживчої вартості вироблених товарів 
і послуг. Це потребує ретельного дослідження 
всіх етапів господарської діяльності суб’єктів 
сфери туризму, складових міжфункціональної 
внутрішньої та зовнішньої взаємодії структур, 
включаючи її численні економічні аспекти, в 
рамках яких діє значна кількість змінних.

Разом з тим, стратегія економічної стій-
кості повинна оцінюватися за обмеженим чис-
лом критеріїв, які відображають її пріоритетні 
цільові настанови і показують, наскільки такі 
цілі реалізуються в кожному із напрямів госпо-
дарської діяльності туристичного підприємства. 
Ступінь реалізації підприємством таких цілей 
відбиває ефективність його стратегії економіч-
ної стійкості, міру зацікавленості всіх праців-
ників підприємства у досягненні успіху і, в 
результаті, – виправданість орієнтації на стра-
тегічний розвиток.

На першому етапі вирішується питання фор-
мування мети стратегії економічної стійкості 
туристичного підприємства. Мета – це бажаний 
стан об’єкта управління у майбутньому. Це кон-
кретний кінцевий результат, якого намагається 
досягти підприємство (сукупність підприємств) 
у процесі своєї виробничо-обслуговуючої діяль-
ності [13]. Вона характеризує поведінку відпо-
відної економічної системи, яка спрямована на 
досягнення певного остаточного результату.

Встановлення мети є початком будь-якого 
управлінського впливу або дії, основою побу-
дови критеріїв, стандартів, нормативів, що 
використовуються і для оцінки функціонування 
сфери туризму у цілому, і для окремих її під-
приємств. При цьому цілеутворення є однією із 
основних складових, що використовуються для 
виявлення проблем економічного характеру та 
встановлення загального або попереднього варі-
анту стратегічного рішення.

Отже, процес встановлення стратегічних 
цілей економічної стійкості є стрижнем функ-
ціонування як ринку послуг у цілому, так і 

підприємств, що діють на ньому, оскільки саме 
усвідомлення мети допомагає згуртувати пра-
цівників та створити дієву мотивацію на досяг-
нення очікуваного результату. Як відзначають 
А. Томпсон і А. Стрікленд, саме встановлення 
цілей переводить стратегічне бачення напрямів 
розвитку підприємства у конкретні завдання, 
що пов’язані з виробництвом і результатами 
діяльності підприємства [16]. Цілі у такому 
випадку складають певні зобов’язання підпри-
ємства щодо досягнення встановлених резуль-
татів його роботи у визначений часовий період. 
Загальні настанови, у яких дається опис бажа-
ного стану підприємства, складають комплекс 
його стратегічних цілей утримання економічної 
стійкості. До них відносять:

а) стратегічна спрямованість дій щодо еко-
номічної стійкості підприємства сфери туризму 
визначається сукупність певних значень реле-
вантних параметрів, які у загальному вигляді 
описують бажаний стан у майбутньому його 
господарської діяльності;

б) оцінка стратегічних перспектив досягнення 
економічної стійкості підприємства та пріори-
тетних напрямів його реорганізації носить як 
об’єктивний, так і суб’єктивний характер, і 
вирішальною мірою залежить від природи вну-
трішніх і зовнішніх взаємовідносин;

в) формалізація різних прагнень та очіку-
вань від результатів розвитку сфери туризму 
здійснюється шляхом формування на основі 
компромісу між всіма учасниками взаємовідно-
син цілісної, інтегрованої системи цілей страте-
гії економічної стійкості та ймовірних способів 
їх досягнення. Тому ігнорування інтересів будь-
якої групи учасників таких відносин при вста-
новленні цілей стратегії стійкості призведе до 
суттєвого зменшення мотивації участі суб’єктів 
ринку у досягненні кінцевих результатів роз-
витку сфери послуг, а відтак і до скорочення її 
економічного потенціалу;

г) цілі стратегії економічної стійкості, визна-
ченні підприємствами сфери послуг, мають від-
повідати наступним вимогам: бути конкрет-
ними і придатними для визначення на підставі 
якісних і кількісних показників, бути зорієнто-
ваними у часі та бути спроможними до безпере-
чного досягнення;

ґ) складність системи цілей стратегії еко-
номічної стійкості підприємства сфери послуг 
має повністю відповідати складності внутріш-
ніх взаємовідносин. Структура такої системи 
у більшості випадків має ієрархічний харак-
тер, який повною мірою відповідає можливос-
тям суб’єктів господарювання як носіїв певних 
стратегічних очікувань. А відтак місце страте-
гічних цілей у такій ієрархії визначається саме 
їх можливостями до постійного розвитку;

д) характер і складність внутрішніх і зовніш-
ніх відносин, що існують на ринку послуг, без-
посередньо відбивається на процедурах визна-
чення цілей та принципів формування ієрархії 
стратегічних цілей економічної стійкості. Тому 
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ігнорування складного характеру таких від-
носин неминуче призведе до виникнення між 
функціональних конфліктів.

Висновки. Важливим моментом у розгляді 
питання формування стратегії економічної стій-
кості є визначення найбільш вдалого співвідно-
шення об’єктивного та суб’єктивного підходу до 
встановлення цілей стратегічного управління 
економічною стійкістю підприємства. З одного 
боку, такі цілі мають відповідати об’єктивним 
законам управління та закономірностям. 
З іншого боку – такі цілі складають продукт 
свідомості, формулюються та реалізуються кон-
кретними працівниками підприємства. Тобто на 
правильність формування стратегії економічної 
стійкості та визначення шляхів її реалізації зна-
чною мірою впливають інтереси суб’єктів, які 
мають відношення до такої діяльності.
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