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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Головною складовою економічної стійкості підприє!

мства є його фінансова стійкість, яка формується в про!
цесі всієї фінансово!господарської діяльності. Вона
відображає постійне перевищення доходів над витрата!
ми, вільне маневрування грошовими коштами підприє!
мства, здатність шляхом ефективного їх використання
забезпечити безперервний процес виробництва і реалі!
зації продукції, а також витрати на його розширення і
оновлення.

Недостатня фінансова стійкість може призвести до
неплатоспроможності підприємства і відсутності у ньо!
го коштів для розвитку виробництва і взагалі для діяль!
ності господарюючого суб'єкта. Надлишкова фінансо!
ва стійкість також негативно впливає на виробничо!збу!
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тову діяльність, оскільки гальмує її розвиток, збільшу!
ючи витрати підприємства надлишковими запасами і
резервами.

Фінансова стійкість має характеризуватись таким
станом фінансових ресурсів, який би відповідав вимо!
гам ринку і водночас задовольняв потреби розвитку
підприємства. Однак стає все більш очевидним те, що
традиційні методи ведення господарства, використан!
ня досить витратних енергомістких технологій, заста!
рілих моделей машин, недосконалого обладнання, не!
ефективних форм організації праці не можуть забезпе!
чити отримання конкурентоспроможної продукції.
Тому надзвичайно актуальним є впровадження інно!
вацій, що полягає в переважному використанні нових
знань для підвищення економічної стійкості господарсь!
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кої діяльності. Умови господарювання нині орієнтовані
на одержання економічної вигоди від вкладених коштів
у нові технології, сучасну техніку, обладнання та вико!
ристання інших інноваційних розробок. Недостатність
матеріальних і фінансових ресурсів вимагає досить жор!
стких умов оцінки не передбачуваного і фактичного
ефектів, економічної ефективності нововведення, до!
цільності вкладень.

Актуальність цієї роботи підтверджується тим, що
управління підприємством необхідно, в першу чергу,
тоді, коли різко посилюється негативний вплив на його
діяльність різних факторів середовища функціонуван!
ня, й воно перестає адекватно реагувати на його викли!
ки. При цьому стійка робота самої системи управління,
її здатність адекватно та оперативно реагувати на зміну
середовища функціонування підприємства одночасно,
забезпечуючи координацію дій у його основних сферах
діяльності (у першу чергу, фінансовій і виробничій) є
підставою для підтримки стійкості всієї економічної
системи суб'єкта господарювання і його стійкого роз!
витку у майбутньому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання економічної стійкості підприємств та

управління нею досліджувались у працях таких нау!
ковців, як: В.В. Дрофа [1], В.О. Єременко [2], В.Л. Іва!
нов [3], О.В. Кужель [4], Г.В. Козаченко [5], А.Е. Ворон!
кова[5], О.А. Ласкавий [6], Р. Марра [7], В.Ю. Медяник
[5], В.В. Назаров [5], Г.Ш. Шмидт [7] та інші. Проте існує
багато суперечностей у визначенні цих аспектів, а та!
кож важливості цієї проблеми.

МЕТОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення одного із можли!

вих напрямів забезпечення економічної стійкості та
підвищення продуктивності вже в самій системі управ!
ління підприємством, ідеях, правилах побудови і веден!
ня його діяльності. Доцільно було б зазначити, що різні
підрозділи та служби підприємства є елементами однієї
системи, а ефективна їх взаємодія — один із факторів
його сталого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управлінський напрям забезпечення економічної

стійкості підприємств малого бізнесу вміщує елементи,
які дозволяють оцінити управління продуктивністю,
стратегію і політику управління персоналом, його со!

ціально!психологічні аспекти, професійний рівень
підготовки, організацію та створення сприятливих умов
праці, ділову активність менеджерів, мотивацію та сти!
мулювання персоналу, фінансовий менеджмент.

Характеристика елементів управлінського напряму
наведена в таблиці 1.

На малих підприємствах сукупну продуктивність
доцільно визначати на основі доданої вартості, яка має
включати прибуток та витрати на зарплату працівників,
службовців, адміністративні, торгівельні і витрати
обігу [2].

Відношення доданої вартості до всіх витрат реалі!
зованої продукції характеризує сукупну продуктив!
ність. Цей показник елімінуючи витрати уречевленої
праці, найбільш об'єктивно відображає фактичний тру!
довий внесок працівників підприємства у створений об!
сяг товарної продукції (робіт, послуг).

Крім сукупної продуктивності підприємства, визна!
чають і часткові її показники. Обсяги доданої вартості
діляться на загальну кількість зайнятих чи кількість
відпрацьованих людино!годин. У цілому підвищення
продуктивності підприємства потребує поєднання як
збільшення обсягів продукції, так і більш раціонально!
го використання наявних ресурсів. Це положення може
бути проілюстроване такими чотирма пропорціями:

— фактичний обсяг продукції, що виробляється, відне!
сений до фактичних витрат виробництва (статус!кво);

— більш високий обсяг продукції, що виробляєть!
ся, віднесений до існуючих фактичних витрат виробниц!
тва;

— фактичний обсяг продукції, що виробляється,
віднесений до більш низьких витрат виробництва;

— максимальний обсяг продукції, що виробляєть!
ся, віднесений до мінімальних витрат виробництва.

Порівнянність показників організаційної діяльності
досить важлива, оскільки своє місце серед конкурентів
господарства може визначити тільки зіставленням ре!
зультатів [3].

На підприємствах показники продуктивності до!
цільно порівнювати за такими напрямами: порівняння
існуючого економічного показника з базисним показ!
ником (таке порівняння дасть можливість з'ясувати, на!
скільки краще чи гірше спрацювало господарство у
звітному періоді); порівняння економічних показників
між однорідними виробничими одиницями, окремими
працівниками, відділами, службами і т. ін.; порівняння
фактичного економічного показника з плановим.

Таблиця 1. Характеристика елементів управлінського напряму формування
економічної стійкості малих підприємств

Джерело: власна розробка.
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Зростання продуктивності малого підприємства по!
ряд із рухом цін і витрат формує його прибутковість.
Цей взаємозв'язок може бути проілюстровано за такою
схемою [6, с. 153]:
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Розглянувши ці взаємозв'язки в часі, визначаємо
прибутковість як зміну вартості виробленої продукції,
порівнювану зі зміною грошових витрат на виробницт!
во, а продуктивність як зміну кількості виробленої про!
дукції, ціни одиниці продукції і собівартості одиниці
продукції.

За цією методикою фактично розраховуються еко!
номічні показники за такими груповими напрямами:
зміна прибутковості; зміна продуктивності; зміна цін.

Показники останніх двох груп оцінюються також з
погляду їхнього впливу на прибутковість.

Як правило, зниження продуктивності та зростан!
ня цін негативно впливає на розмір прибутку. Низька
продуктивність це сигнал про необхідність здійснення
комплексного аналізу економічних показників діяль!
ності підприємства та запровадження коригуючих дій.

Однак необхідно пам'ятати, що підвищення продук!
тивності не завжди веде до зростання прибутку, тим
більше в короткий період.

Управління взаємозв'язком між прибутковістю та
продуктивністю підприємства ілюструється в таблиці 2.

Ці чотири типи взаємозв'язку між прибутковістю й
продуктивністю забезпечують розуміння підходів, які не!
обхідно використовувати, аби забезпечити конкурентос!
проможність господарства та його економічну стійкість.

Як відомо, складовою продуктивності підприємства
є продуктивність праці, яка характеризує рівень вико!
ристання робочої сили. Якщо продуктивність праці має
тенденцію до зниження, то пріоритетною складовою для
поліпшення цього показника стає управління працею,
наприклад, виявлення категорії робітників, чия праця
сприяє регресивній тенденції продуктивності праці, ста!
не відправною точкою для більш глибокого аналізу ди!
наміки продуктивності та усунення причин, які негатив!
но впливають на темпи її зростання [1].

Підвищення продуктивності праці може відбуватись
завдяки впровадженню більш продуктивних машин, облад!
нання, а не більш високої особистої віддачі працівників.

Це викликає необхідність визначити продуктивність
праці в динаміці та порівняти її із продуктивністю капі!
талу. Остання визначається відношенням доданої вар!
тості до капіталу, який може бути представлений у ви!
гляді: а) матеріальних і нематеріальних активів; б) мате!
ріальних активів основного капіталу; в) матеріальних
активів і фінансового капіталу.

Так, коефіцієнт співвідношення продуктивності
праці (за кількістю працівників) і продуктивності капі!
талу (за матеріальними активами балансу) в динаміці
може показувати на поліпшення або погіршення вико!
ристання засобів виробництва працівниками господар!
ства.

LL (1),

де  — додана вартість; L  — кількість працюю!
чих; K — капітал.

Використовуючи продуктивність праці і капіталу та
їх співвідношення пропонується визначати, що від!
бувається в господарстві та забезпечувати відповідні
управлінські дії (табл. 3).

Керівник малого підприємства, виборюючи певну стра!
тегію і політику має враховувати чинники зовнішнього і
внутрішнього середовища [4]. Наприклад, політика управ!
ління персоналом передбачає необхідність безумовного
виконання прав і обов'язків громадян у сфері праці, дотри!
мання роботодавцями та кожним працівником положень
законів про працю, типових правил внутрішнього трудово!
го розпорядку та інших документів, які регулюють соціаль!
но!трудові відносини. Тому політика управління персона!
лом залежить від гнучкості національного трудового зако!
нодавства, взаємовідносин із профспілками, територіаль!
ного розміщення господарства, стану економічної кон'юн!
ктури, перспектив розвитку ринку праці та інше [5].

Серед внутрішньогосподарських факторів найсуттє!
вішими є вимоги виробництва, стратегія і цілі розвитку
підприємства його перспектива в часі та ступінь конкре!
тизації. Наприклад, якщо мале підприємство спрямова!
не на швидке отримання прибутку, а потім швидке згор!
тання виробництва, то воно буде інакше будувати свою
політику стосовно персоналу, ніж підприємство зорієн!
товане на постійне розгортання та розширення вироб!
ництва. Оцінюючи фактор політики за умовами праці, слід
звернути увагу на те, що може приваблювати або відштов!
хувати працівників підприємств від роботи: "місцезнаход!
ження робочих місць; взаємодії з іншими працівниками в
ході виконання роботи; ступінь свободи під час вирішен!
ня завдань; ступінь шкідливості роботи для здоров'я; не!
обхідні фізичні і психічні зусилля, тривалість та струк!
турованість роботи тощо" [7, с. 140].

   

   ?   ? 

 1        
   

    
  

 2        
   

.  
  

  
« ’ »  

  

 3       
    

    

   
  ,  

’  ,  , 
       

4     ,     
 

Таблиця 2. Управління взаємозв'язком між прибутковістю та продуктивністю підприємств малого бізнесу

Джерело: адаптовано за [6].
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ВИСНОВКИ
Можливості підвищення продуктивності вітчизня!

них малих підприємств, та забезпечення їх економічної
стійкості безпосередньо залежать від результатів впро!
вадження інновацій у виробництво продукції та надан!
ня послуг. Забезпечити належне місце в розподілі праці,
стає все більш неможливим без постійного оновлення
технологій, вдосконалення організації праці і виробниц!
тва, процесів управління і підвищення на цій основі кон!
курентоспроможності вітчизняних підприємств. Для
успішної реалізації цих процесів необхідним є органі!
заційно!економічний механізм, що орієнтує на макси!
мально повне використання не тільки інноваційного, але
і загального виробничо!економічного потенціалу малих
підприємств, орієнтованих не на кількісні показники
економічного зростання, а на розвиток з урахуванням
нарощування потенціалу їх конкурентоспроможності.
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