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ВСТУП
Для забезпечення економічної стійкості аграрних

підприємств необхідно, насамперед, визначити кінцеву
мету, розробити план економічної стійкості та провес'
ти порівняльну оцінку запланованих показників із фак'
тичними. Однак усі ці процеси не можливо відстежити
та коригувати, якщо не проводиться моніторинг еконо'
мічної стійкості підприємств. Саме моніторинг дає змо'
гу виявити існуючі на підприємстві проблеми та причи'
ни їхнього виникнення. Під моніторингом розуміють вид
управлінської діяльності, спрямований на оцінку рівня
виконання завдань і досягнення цілей, виявлення відхи'
лень, збоїв, недоліків та причин їхнього виникнення з
метою уникнення на повторення помилок, мінімізації
витрат, подолання складних організаційних проблем в
руслі підтримки економічної стійкості аграрних
підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відповідно до запропонованої нами концепції уп'

равління економічною стійкістю аграрних підприємств
таким є моніторинг за реалізацією тактичних завдань
відповідно до стратегічних планів економічної
стійкості. Він здійснюється з використанням розроб'
леної нами технології послідовних дій щодо підтрим'
ки економічної стійкості шляхом виявлення впливу на
її складові (рис. 1). Відправною точкою цієї технології
є наявність чітко визначених стратегічних цілей
підприємства як об'єкта управління. Технологія моні'
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торингу економічної стійкості підприємств повинна
враховувати існуючі закономірності й специфічні за'
лежності між станом чинників зовнішнього і характе'
ристиками внутрішнього середовища підприємства,
даючи менеджерам можливість своєчасно передбачи'
ти виникнення невідповідностей між запланованими
показниками та своєчасним усуненням їх, попереджа'
ючи таким чином спад темпу зростання економічної
стійкості підприємства.

Отже, на першому етапі реалізації цієї технології
відбувається розробка стратегічних цілей підприємства
завдяки запропонованим нами прогнозним моделям
економічної стійкості підприємств, відповідно до яких і
проводиться моніторинг економічної стійкості підпри'
ємства за розрахованими прогнозними значеннями її
складових.

У цьому контексті необхідно чітко визначити: по'
ліпшення кожної із функціональних складових еконо'
мічної стійкості аграрних підприємств, що повинно
відбуватися насамперед за умов, які інтегрували б мож'
ливий вплив як на програму розвитку, так і на елементи
системи. Необхідно якнайповніше задіяти всі потуж'
ності та ресурси, обгрунтовано сформувати передумо'
ви сталого функціонування підприємства.

Функціональна технологія моніторингу економічної
стійкості аграрних підприємств передбачає наявність
п'яти складових його ефективної роботи, на підставі
яких приймаються відповідні управлінські рішення:
функцій, методів, ресурсів, продуктів та процесів регу'
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лювання економічної стійкості
підприємств. Повна інформаційна
база управління економічною
стійкістю сприяє тому, що ці
рішення будуть адекватними, своє'
часними та правильними на будь'
якому етапі дій технології моніто'
рингу.

Наступним етапом техно'
логії моніторингу економічної
стійкості аграрних підприємств є
визначення системи управління
через координацію дій та її мон'
іторинг. Вибір реакції на розви'
ток подій залежить від швид'
кості розвитку конкретної ситу'
ації та від рівня проінформова'
ності підприємства. Основою
служби контролю за забезпечен'
ням економічної стійкості під'
приємств має бути відповідна
інформаційна інфраструктура,
здатна збирати, організовувати
й трансформувати інформацію
відповідно до поставлених цілей.
Саме тому на підприємствах, що
розглядалися, необхідно ство'
рити аналітичні центри, які виз'
начали б динаміку змін функці'
ональних складових економічної
стійкості.

Успішна діяльність підприєм'
ства значною мірою залежить
саме від ефективності регулю'
вальних заходів щодо усунення
недоліків його діяльності та за'
побігання потенційним втратам,
оскільки виявити недоліки, відхи'
лення чи збої ще недостатньо,
аби забезпечити економічну
стійкість підприємства. Без роз'
роблення дієвих заходів усунен'
ня збоїв та без прийняття відпо'
відних управлінських рішень си'
туація на підприємстві не пол'
іпшиться. Залежно від характеру
перешкод чи недоліків процес ре'
гулювання може коригуватись на
конкретних блоках (планування,
організація чи мотивація). Наприклад, у блоці "Пла'
нування" розроблені заходи стосуватимуться вдоско'
налення фінансового, виробничого, маркетингового,
інвестиційного, кадрового планування; виникнення їх
в організаційній структурі зумовить необхідність ре'
алізації заходів у блоці "Організація", зокрема струк'
тури управління економічною стійкістю підприємства,
інформаційних систем тощо; недоліки матеріального
стимулювання працівників керованої системи необ'
хідно буде коригувати в блоці "Мотивація" шляхом
вдосконалення системи преміювання, дивідендної
політки тощо.

Успіх технології регулювання проблемних ситу'
ацій визначається за ступенем готовності підпри'
ємства до потенційних загроз та їхнього прояву, на'
явністю резервів, рівнем підготовки менеджерів,
рівнем профілактичних заходів, ефективністю засто'
совуваних методів управління. Витрати часу і засобів
на завчасне створення резервів системи управління,
підготовку заходів часто буває вигіднішим, ніж ма'
лоефективні поспішні дії менеджерів щодо подолан'
ня кризи на основі попереднього досвіду, інтуїції та
ентузіазму.

Встановлено, що визначальними функціональни'
ми складовими економічної стійкості є фінансова та

виробнича, хоча саме ці визначальні структурні скла'
дові, у свою чергу, безпосередньо знаходяться у
прямій залежності від інвестиційної, маркетингової,
управлінської і кадрової складових. Відповідно до
даної системи заходів можна стверджувати, що зав'
данням механізму всієї системи підприємства є
організація ефективної інвестиційної діяльності
(інвестиційної стійкості підприємства) і забезпечен'
ня на цій основі фінансової стійкості підприємства.
Остання, у свою чергу, є результатом виробничої
стійкості підприємств, зокрема кадрової та марке'
тингової складових, а дієвість усіх цих складових за'
безпечується за рахунок управлінської складової.
Відповідно до визначної системи заходів щодо
підтримки економічної стійкості аграрного підприє'
мства необхідно зазначити, що вона повинна вклю'
чати:

— постійний моніторинг за зовнішнім і внутрішнім
станом підприємства. Цей фактор повинен бути одним
із найпріоритетнішим для постійного дослідження його
динаміки;

— розробку заходів для зниження зовнішньої враз'
ливості підприємства;

— посиленням гнучкості всередині підприємства,
наприклад, структурної, за рахунок забезпечення до'
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Рис. 1. Технологія моніторингу економічної стійкості аграрних підприємств



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 5/20129 6

чірніх підприємств, а також малих підприємств шляхом
виділення їх із складу великих;

— розробку підготовчих планів при виникненні про'
блемних ситуацій, здійсненні попередніх заходів для
їхнього забезпечення;

— впровадження планів практичних заходів при ви'
никненні кризової ситуації. У цих умовах менеджер по'
винен уміти оперативно налагоджувати роботу окремих
груп і фахівців для виконання поставлених завдань;
приймати ризикові і нестандартні рішення у випадку
відхилення розвитку ситуації від допустимого ходу
подій; координувати дії всіх учасників і постійно конт'
ролювати хід виконання заходів та їхніх результатів [5,
6].

Кожна із функціональних складових економічної
стійкості підприємства має базуватися на послідов'
ному єдиному підході — досягнути її розвитку, про'
те слід враховувати, що кожна із складових (фінан'
сова, виробнича, кадрова, маркетингова, інвестицій'
на, управлінська) характеризується своїм переліком
заходів, які перешкоджають погіршенню їх цільово'
го значення. Тому ми пропонуємо систему моніторин'
гу кожної із складових економічної стійкості
підприємств, яка змогла б надати можливість оптим'
ізувати її відповідно до перспектив розвитку. Так,
якщо моніторингом виявлено недостатній рівень
фінансової стійкості аграрного підприємства, то мож'
на реалізувати такі дії:

1) оптимізація руху фінансових ресурсів підприєм'
ства і врегулювання фінансових відносин, що виника'
ють у процесі розрахункових відносинах між господа'
рюючими суб'єктами з метою ефективного їхнього роз'
поділу;

2) розробка стійкої фінансової стратегії підприєм'
ства;

3) розробка проектів перспективних і поточних
фінансових планів, прогнозних балансів та бюджетних
коштів;

4) розрахунок прогнозних значень реалізації про'
дукції (план продажів) і відповідно до нього розробка
планів капіталовкладень, собівартості продукції тощо;

5) визначення джерел фінансування господарської
діяльності;

6) координація фінансових підрозділів підприємства.
Головна мета управління фінансовою стійкістю

підприємства полягає у забезпеченні необхідного рівня
самофінансування його виробничого розвитку [2]. На
наш погляд, цей процес на підприємствах повніше відоб'
ражається з позиції правильного перерозподілу фінан'
сових ресурсів. При цьому обсяг формування власних
фінансових ресурсів зумовлює зміну структури капіта'
лу підприємства, а отже, й фінансової стійкості
підприємств. Отже, фінансова складова вважається про'
відною й вирішальною, оскільки в ринкових умовах гос'
подарювання фінанси є "двигуном" будь'якої економі'
чної системи.

Що стосується кадрової стійкості підприємства,
то важливість цієї функціональної складової поля'
гає у тому, що від кваліфікації та корпоративної
культури і компетенції працівників залежатиме, чи
буде конкретний клієнт і надалі замовляти продук'
цію підприємства, чи обере конкурента. Це залежить
від: кваліфікованого обслуговування під час прода'
жу та післяпродажного обслуговування; професіо'
налізму, ввічливості, чесності, порядності, над'
ійності, оперативності, ініціативності та комуніка'
бельності працівників; якісної технічної підтримки
продукції; добрих стосунків на всіх рівнях; кваліфі'
кованих менеджерів та інженерно'технічних праці'
вників; корпоративної культури, що склалася на
підприємстві [1].

Для того, щоб працівники підприємства відповіда'
ли всім переліченим вище характеристикам, потрібен
системний аналіз кадрової політики та постійне її вдос'

коналення. Так, на провідних аграрних підприємствах
нині створюють відділи "Управління персоналом", які
займаються підвищенням кваліфікації персоналу: про'
водять тренінги, семінари; дбають про поліпшення
умов праці; працюють над проблемами мотивації праці.
Інакше кажучи, кадрова стійкість підприємства забез'
печується в процесі ефективної кадрової політики та
соціальної програми стратегії кадрового розвитку пер'
соналу.

Таким чином, необхідною передумовою забезпечен'
ня кадрової стійкості підприємства є постійне удоско'
налення менеджерами систем: оплати і стимулювання
праці; контролю за рівнем конфліктності колективу;
підготовки і перепідготовки кадрів; комплектування та
підбору персоналу та його структури. Кадрова політка,
має, насамперед, враховувати заходи щодо підвищення
кваліфікації працівників, удосконалення їхньої фахо'
вої підготовки та організації роботи щодо комплекту'
вання підприємства кадрами необхідних професій, спе'
ціальностей і кваліфікації відповідно до цілей, стратегії
та профілю підприємства.

Важливим об'єктом регулювання відповідно до
проведеного моніторингу є виробнича стійкість
підприємства. З огляду на складність виробничих
відносин на підприємстві та різноманітність виконува'
них ним функцій його стійкість визначається багатьма
внутрішніми і зовнішніми факторами, кожний з яких
впливає на постачання та відновлення якісного, кон'
курентоспроможного продукту. Управління виробни'
чим процесом через виробничий менеджмент найуспі'
шніше здійснюється завдяки гнучким планам, правиль'
ному використанню елементів виробничої системи та
дієвого контролю над усіма видами діяльності
підприємств. Саме за рахунок постійного контролю за
підвищенням ефективності виробництва й ресурсним
забезпеченням можна забезпечити виконання основ'
них цілей виробничого процесу підприємств та його
стійкості [3].

Темпи зростання товарообороту, підвищення його
якості безпосередньо впливають на величину витрат,
прибутку, рівень рентабельності та виробничу стійкість
зокрема. Тому в процесі аналізу необхідно враховува'
ти: оцінку рівня реалізації за угодами та динаміку ви'
робництва продукції; вплив факторів на обсяг вироб'
ництва та реалізації продукції; внутрішньогоспо'
дарські резерви збільшення випуску і реалізації про'
дукції; реалізацію заходів з освоєння таких резервів
(рис. 2).

Маркетингова стійкість аграрного підприємства пе'
редбачає можливе максимально широке і повне вико'
ристання ринкових умов, усіх чинників комерційного ус'
піху заради досягнення основної мети — одержання
прибутку. Таке загальне спрямування стратегії марке'
тингової стійкості, яка з урахуванням умов, що склали'
ся, визначає сукупність тактичних прийомів виходу на
ринок, сприяє зміцненню конкурентних позицій, опти'
мізації збуту та активному впливу на сферу реалізації
через розробку системи заходів.

Зближенню продавця та споживача сприяють ви'
ставки, ярмарки, конкурси, акції тощо. Вони є знач'
ною частиною такого високоефективного важеля уп'
равління споживчим попитом, як реклама. Мета рек'
лами — залучити потенційних покупців. Чим вища
віддача реклами, тим стійкішим буде становлення
підприємства в конкурентному середовищі ринку,
тим вищою буде його економічна стійкість. Реклама
є значимою, але не єдиною складовою політики мар'
кетингової стійкості, яка ставить перед собою ціль
задовольняти потреби як споживача, так і продав'
ця, розглядаючи останнього як важіль економічної
стійкості підприємства. Загалом маркетингова скла'
дова забезпечує підприємство інформацією про ри'
нок, варіантами ціноутворення, сприяє зміцненню
наявних та займається підготовкою нових госпо'
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дарських зв'язків, зміцнює дієвість
інших складових, зокрема економіч'
ної стійкості підприємства [7; 8].

Ще одним об'єктом регулювання є
інвестиційна стійкість підприємства,
заходи щодо забезпечення якої спря'
мовані на: оптимізацію форм інвес'
тицій; підвищення обгрунтованості
інвестиційних рішень; зростання ефек'
тивності інвестиційної діяльності; зни'
ження інвестиційних ризиків; забезпе'
чення необхідного рівня ліквідності
балансу підприємства. Інвестиційної
стійкості підприємства можна досяг'
ти за умови, що керівництво проводи'
тиме достатньо ефективну інвестицій'
ну політику відповідно до стратегічної
мети розвитку підприємства на заса'
дах перспективності: самофінансуван'
ня; обгрунтованості інвестиційних
рішень; концентрації інвестицій;
мінімізації інвестиційного ризику.
Саме тому важливість якісної оцінки
ефективності інвестиційних проектів,
своєчасна та досконала порівняльна
оцінка їхньої ефективності та ризику
інвестиційних проектів допомагає вибрати найефек'
тивніші проекти та сформулювати інвестиційний пор'
тфель підприємства, забезпечуючи при цьому інвести'
ційну стійкість підприємства. Управління інвестицій'
ною діяльністю підприємства полягає не лише у виборі
найефективніших інвестицій, а й визначає її доцільність
та передбачає створення умов для їхнього реального
здійснення. З цією метою підприємство має розроби'
ти комплекс заходів конкретної реалізації прийнятих
інвестиційних проектів. Своєчасність та системність у
проведенні моніторингу реалізації інвестиційних про'
ектів з огляду на мінливість внутрішнього і зовнішньо'
го середовища сприяють своєчасній та запланованій ре'
алізації інвестиційних проектів та забезпеченню
стійкості інвестиційної діяльності.

На наш погляд, регулювання процесу управління як
економічної складової необхідно розглядати з таких
позицій: стилю керівництва; можливостей вдало та адек'
ватно реагувати на зміни зовнішнього середовища; пе'
редбачення факторів успіху та шляхів його досягнення;
наявності перспективного мислення — пошук найближ'
чих та довгострокових стійких перспектив; адекватності
реагування на тимчасові труднощі; готовності та рішу'
чості у ризикових ситуаціях.

Стійкості управління можна досягти завдяки забез'
печенню ефективної роботи важливих груп внутрішніх
керованих змінних (технології, організаційної структу'
ри та функціональних зон) [4]. Досить важливу роль у
стійкому процесі управління відіграє корпоративна
культура, у межах якої діють не тільки глобальні норми
і правила, а й поточні графіки діяльності. Відхилення від
цих норм помітно впливає на працівника як позитивно,
так і негативно. Рівень корпоративної культури зале'
жить саме від стилю керівника — його розуміння внут'
рішнього середовища підприємства. У свою чергу, стиль
керівника залежить від його внутрішніх якостей: демо'
кратичності, цілеспрямованості, оперативного прийнят'
тя рішень, компетентності, відповідальності, організо'
ваності, вимогливості, передбачливості, енергійності
тощо.

Важливою вимогою й умовою ефективної реалізації
рішень є авторитетність та престижність керівника се'
ред підлеглих та працівників сторонніх організацій. Це
визначається не особистими рисами лідера, а ставлен'
ням до нього у суспільстві, яке, у свою чергу, перетво'
рюється на інструмент ефективного управління. Авто'
ритет забезпечує керівникові додаткові можливості
впливу на підлеглих у досягненні важливих та екстре'

них завдань. Престиж також виступає важелем впливу,
особливо в інтелектуальних і творчих колективах. Ма'
ючи ці властивості, можна побудувати ефективну та
дієву організаційну структуру, а під впливом корпора'
тивної культури — створити необхідний мікроклімат для
реалізації стратегічних цілей підприємства, забезпечи'
ти стійкість процесу управління і, зрештою, сприяти до'
сягненню економічної стійкості підприємства.

ВИСНОВОК
Таким чином, проведене нами дослідження еконо'

мічної стійкості аграрних підприємств доводить пра'
вомірність застосування єдиного послідовного підходу.
Насамперед, щодо засобів розробки й реалізації моні'
торингу процесів, спрямованих на реалізацію стратегії
розвитку економічної стійкості підприємства через її
складові. З урахуванням особливостей підприємств, та'
кий моніторинг може доповнювати загальну концепцію
реформ і сприяти постійному та динамічному розвит'
кові економічної стійкості аграрних підприємств.
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Рис. 2. Заходи щодо забезпечення виробничої стійкості аграрних
підприємств


