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РЕФЕРАТ

В  роботі  розглянуті  теоретичні  підходи  до  визначення  сутності 

економічної  стійкості  підприємства,  концептуальні  засади  формування 

механізму її забезпечення  та методичні підходи до її оцінювання; проведено 

аналіз  показників  фінансово-господарської  діяльності  промислового 

підприємства; проведено оцінювання рівня економічної стійкості підприємства 

машинобудівної  галузі  з  використанням  різних  методик  та  запропоновано 

вдосконалений  інструментарій  для  проведення  експрес-оцінювання  рівня 

економічної стійкості та прийняття управлінських рішень задля її підвищення в 

умовах динамічного зовнішнього середовища.

Ключові слова: економічн стійкість, забезпеченя еономічної стійкості, 

оцінювання економічної стійкості

In  the  paper  the  theoretical  approaches  to  the  definition  of  the  essence  of 

economic  stability  of  the  enterprise,  the  conceptual  principles  of  forming  the 

mechanism of its provision and methodical approaches to its evaluation; the analysis 

of indicators of financial and economic activity of an industrial enterprise is carried 

out;  The  estimation  of  the  level  of  economic  stability  of  the  enterprise  of  the 

machine-building industry with the use of different methods has been carried out, and 

advanced  tools  for  conducting  an  express  assessment  of  the  level  of  economic 

stability  and  making  managerial  decisions  for  its  increase  in  the  conditions  of 

dynamic external environment have been proposed.

Key  words: economic  stability,  providing  of  the  eonomic  stability, 

estimation of economic stability
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