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Актуальність теми дослідження. Ефективна та конкурентоспроможна 

робота кожного бізнесу -  це практично неможливо без якісного та здорового 

економічного розвитку його ресурсного потенціалу. У сучасних умовах, коли 

підприємства переживають фінансову кризу, їх важливе завдання - отримати 

максимальний прибуток за мінімальних витрат ресурсів. Проте, на жаль, 

сьогодні на підприємстві з'являється все більше причин для втрати здатності 

просто відтворювати свої ресурсні потенціали. Серйозний брак виробничих 

ресурсів та структури, дисбаланс призводить до уповільнення економічного 

розвитку економіки, потенціал недостатньо використовується, це уповільнює 

роботу існуючих рішень економічних і соціальних та екологічних проблем. 

Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу 

підприємства відіграють провідну роль в успішних рішеннях економічних та 

соціальних завдань для досягнення основних цілей виробництва - підвищення 

рентабельності. 

Важливість питань, пов'язаних із ефективним посиленням використання 

ресурсним потенціалом підприємств, їхня теоретична та практична значимість 

визначає вибір теми кваліфікованої роботи і визначає його цілі та основні 

завдання. 

Цілі та завдання дослідження. Метою даного дослідження є розробка 

теоретична, методологічна та практична база для забезпечення зміцнення та 

ефективного використання ресурсного потенціалу господарства підприємства. 

Для досягнення цієї мети такі базові рішення завдання: 

- розглянути теоретичні аспекти управління розвитком ресурсного 

потенціалу підприємства: узагальнити сутність, класифікацію та елементи 

ресурсного потенціалу; 



 

- визначити особливості організації ресурсного потенціалу виробничого 

підприємства в умовах інтеграції економіки України та глобалізаційних 

процесів; 

- висвітити методичні підходи до оцінки ефективності управління 

ресурсного потенціалу виробничого підприємства; 

 - здійснити загальну характеристику сучасного стану АТ «ЕЛЬВОРТІ» 

і його системи управління, провести економічну оцінку та аналіз ресурсного 

потенціалу підприємства і фінансово-господарської діяльності; 

- дослідити формування механізма ефективного використання 

ресурсного потенціалу виробничого підприємства АТ «Ельворті»; 

- обгрунтувати методи підвищення управлінням ресурсним потенціалом 

підприємства; 

- оптимізувати планування етапів ефективного використання ресурсного 

потенціалу АТ «Ельворті»; 

- надати напрями стратегічного удосконалення структури. ресурсного 

потенціалу виробничого підприємства; 

Об’єктом дослідження: є АТ «ЕЛЬВОРТІ», предметом - є процес 

формування та ефективне використання ресурсного потенціалу даного 

підприємства.  

Теоретичною, методологічною та інформаційною базою даної 

дипломної роботи були використанні роботи зарубіжних та вітчизняних 

науковців в області менеджменту організації виробничого процесу 

підприємства, економічні показники, оцінка ефективності управління, 

бухгалтерська звітність, фінансові звіти та інші документи підприємства. 

Методи дослідження при виконанні даної дипломної роботи ми 

використовували такі методи: метод аналізу конкурентної стійкості 

підприємства; методи розрахунків фінансового стану підприємства та 

розрахунків оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу, а саме 

визначали: фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, продуктивність, 

трудомісткість, рентабельність активів, рентабельність власного та 



 

інвестиційного капіталу, рентабельність продукції, рентабельність 

операційної діяльності, метод анкетування, вивчали наукові теоретичні 

аспекти.  

Наукова новизна: одержання результатів розрахунків оцінки 

ефективності управління ресурсним потенціалом на підприємстві АТ 

«Ельворті» та аналіз використання ресурсного потенціалу. Було 

запропоновано систему картування, яка дає можливість виявити втрати на 

виробництві. 

Структура роботи: магістерська робота складається з вступу, трьох 

розділів, списку використаних джерел та трьох додатків. 

  



 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА АТ 

«ЕЛЬВОРТІ» 

 

 

1.1.Ресурсний потенціал підприємства: сутність, класифікація, 

елементи 

 

 

Будь-яке підприємство, що веде конкурентну боротьбу на ринку, прагне 

досягти фінансової стійкості та позитивного фінансового результату. 

Рентабельна, конкурентоспроможна діяльність підприємства характеризує, на 

скільки ефективно використовується ресурсний потенціал та як системно 

здійснюється управління в реалізації управлінських рішень. Тому проблема 

вивчення сутності ресурсного потенціалу, його структури в сучасних умовах 

господарювання є актуальною, як в наукових працях присвячених 

управлінням господарською одиницею, так і щодо раціонального 

використання його елементів в забезпеченні підвищенні результативності 

показників підприємницької діяльності. 

Умови діяльності підприємств в становленні ринкової економіки та 

появи фінансових ринків, актуалізували процес ефективного управління, а 

саме прийняття управлінських рішень, щодо визначення основних ринків 

збуту продукції, обсягів виробництва, оптимального матеріального та 

нематеріального забезпечення, застосування прогресивних методів 

управління, використання інноваційних технологій, підвищення кваліфікації 

трудових кадрів. Адже, некоректний розподіл ресурсів, впливає на змінення 

конкурентоспроможності підприємства, його фінансової стійкості та ділової 

активності. 



 

В загальному розумінні «потенціал», являє собою можливість 

підприємства в реалізації функцій управління процесами накопичення, 

вимірювання, аналізу та управління ресурсами підприємства. Формування 

потенціалу спонукає підприємство до формування політики реалізації заходів, 

щодо забезпечення конкурентоспроможності та реалізації поставлених цілей, 

на шляху ефективного розподілу ресурсів. 

У науковій літературі, не має єдиної думки, щодо визначення поняття 

«ресурсного потенціалу підприємства». Так наприклад, Л.Ф. Берднікова, 

вважає, що ресурсний потенціал – це характеристика наявності фінансових, 

виробничих та інноваційних ресурсів, які в подальшому можуть бути 

активовані для ефективного функціонування, а також резервів та можливостей 

мобілізації цих ресурсів, які можна буде використати для забезпечення 

безперебійної роботи в майбутньому [1, c 201]. 

Б.В. Мочалов, вважає, що ресурсний потенціал – це сукупність 

можливостей факторів (ресурсів), що реалізуються в процесі виробництва 

матеріальних благ, а також невикористаних можливостей, задля ефективного 

використання виробничих, природних і науково-технічних ресурсів, 

необхідних для забезпечення економічного зростання підприємства та більш 

повного задоволення суспільних потреб [4]. 

Л.Ф. Берднікова, О.А. Материнська, А.О. Ярова, Б.В. Мочалов, А.А. 

Томпсон та А.Дж. Стрікленд розглядають ресурсний потенціал як здатність 

підприємства освоювати, переробляти та мобілізувати ресурси для 

задоволення суспільних потреб. Оцінювання величини ресурсного потенціалу 

вони зводять до оцінювання максимального обігу продукції, який 

підприємство здатне виробити за певної кількості та структурі ресурсів [2, с. 

139]. 

В.П. Славов та О.В. Коваленко, дотримуються думки, що ресурсний 

потенціал – це комплексна категорія, що є основою матеріального відтворення 

в гармонійному поєднанні з продуктивними силами й виробничими 

відносинами, що збалансовує кількісні та якісні співвідношення ресурсів.  



 

На думку, С.Ю. Стексов, ресурсний потенціал – це сукупність 

накопичених ресурсів господарюючого суб’єкта, що характеризують систему 

його можливостей у реалізації цілеспрямованої діяльності з урахуванням 

впливу постійно змінних факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ [6] 

М.В. Гладій, вважає, що ресурсний потенціал – це сукупна інтегральна 

продуктивність промислових і природних засобів виробництва, а також 

трудових ресурсів, які відображаються показниками виходу валової та 

товарної продукції на одиницю земельної площі [2] 

Як бачимо, дослідники позиціонують дане поняття як вміння 

підприємства використовувати, переробляти, мобілізувати ресурси для 

задоволення суспільних потреб.  

Тому, визначення ресурсного потенціалу має два підходи, такі як 

ресурсний та результативний. Відповідно, дані поняття, дають можливість нам 

виокремити основні ресурси, які формують структуру потенціалу 

підприємства, а саме фінансові, виробничі, інноваційні, інформаційні та 

ресурси часу.  

Ресурсний потенціал підприємства можна охарактеризувати чотирма 

основними критеріями:  

1) реальними можливостями підприємства в тій чи іншій сфері 

діяльності (також і нереалізовані можливості);  

2) обсягом ресурсів як залучених, так і тільки підготовлених до 

використання у виробництві;  

3) здатністю кадрів (менеджерів) використовувати ресурси, вміння 

розпоряджатися ресурсами підприємства;  

4) формою підприємництва та відповідною організаційною 

структурою підприємництва [15, с. 84-87]. 

Для рентабельної діяльності, підприємство здійснює планування своєї 

діяльності, а саме розробляє стратегію розвитку на відповідний період. 

Планування ресурсного забезпечення здійснюється шляхом управління 

ресурсним потенціалом підприємства та його організацією.  



 

Ресурсне забезпечення стратегічної діяльності підприємства має 

здійснюватись у відповідній формі на основі розроблення ресурсних стратегій, 

які сприяють вирішенню таких завдань: визначення перспективних потреб 

підприємства в ресурсах всіх необхідних видів; розрахунок допустимих 

ресурсних обмежень і формування прогресивних норм витрат ресурсів різних 

типів; визначення "зон стратегічних ресурсів", можливостей їх використання 

шляхом збалансування обсягів і складу, термінів постачання з динамікою 

використання; розроблення заходів щодо раціонального використання 

ресурсів підприємства; використання логістичних підходів в системі реалізації 

ресурсних стратегій [4, c.197]  

 

Рис. 1.1. Стратегія управління підприємством 

Ресурсне забезпечення стратегічної діяльності підприємства має 

виконуватись у відповідній формі на основі розроблення ресурсних стратегій, 

які сприяють вирішенню таких завдань: визначення перспективних потреб 

підприємства в ресурсах всіх необхідних видів; розрахунок допустимих 

ресурсних обмежень і формування прогресивних норм витрат ресурсів різних 

типів; визначення "зон стратегічних ресурсів", можливостей їх використання 

шляхом збалансування обсягів і складу, термінів постачання з динамікою 



 

використання; розроблення заходів щодо раціонального використання 

ресурсів підприємства; використання логістичних підходів в системі реалізації 

ресурсних стратегій [4, c.197]  

На рисунку 1.1. зображено стратегію управління підприємством, яка 

включає структуру ресурсного потенціалу підприємства та методи управління, 

належне використання яких, оцінку ефективності стратегії управління.  

До елементів потенціалу підприємства відноситься все, що пов'язано з 

функціонуванням і розвитком підприємства. Основні елементи які формують 

структуру ресурсного потенціалу:  

1. Фінансові ресурси (фінансовий потенціал) –сукупність грошових 

коштів та надходжень, які є в розпорядженні підприємства для виконання 

фінансових зобов'язань, здійснення витрат на відтворення підприємства та 

стимулювання працівників. Фінансові ресурси дуже важливі як вихідний вид 

ресурсів для створення та діяльності підприємства, забезпечують процес 

виробництва, є неодмінною умовою неперервності процесу виробництва. [5, с. 

65]; 

2. Виробничі ресурси підприємства – це всі природні, людські та 

вироблені людиною ресурси, які використовуються для виробництва товарів і 

послуг [8], до них відносяться матеріальні, трудові ресурси та основні засоби; 

3. Інноваційні ресурси – це ресурси, які здійснюють вплив на 

методи впровадження інноваційної діяльності підприємства, в розрізі 

залучення прогресивних технологій, модернізацію сталих організаційних 

процесів виробництва, розробка та застосування «ноу-хау»; 

4. Інформаційні ресурси - мають певні особливості. Так, на відміну 

від інших (матеріальних) ресурсів, вони є практично невичерпними. Зі 

зростанням обсягу використовуваних знань обсяг інформації не зменшується, 

а зростає. Застосування нових інформаційних ресурсів замість застарілих 

потенційно може спровокувати дії радикального характеру, значно підвищити 

продуктивність праці, а також покращити використання інших ресурсів 

підприємства тощо [9]; 



 

5. «Ресурси часові — фонд часу, який має система для реалізації 

мети, задля якої вона існує». Часові ресурси пов’язані з використанням 

технічних і трудових (кадрових) ресурсів [9, с. 208]. 

Отже, враховуючи підходи науковців, ми вважаємо що ресурсний 

потенціал підприємства, це структура взаємопов’язаних ресурсів 

підприємства, які використовуються для виробництва продукції, ефективності 

їх використання, задля забезпечення рівня ділової активності, динаміки росту 

економічних показників та задоволення потреб споживачів продукту. 

Підсумовуючи вищесказане, ресурсний потенціал підприємства це 

сукупність фінансових, виробничих, інноваційних, інформаційних, 

часових  ресурсів, при ефективному використанні яких, підприємство досягає 

поставлених цілей, стійкого функціонування в ринковому 

середовищі,  розвитку підприємства та реалізує стратегію управління.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Організація ресурсного потенціалу виробничого підприємства в 

умовах інтеграції економіки України та глобалізаційних процесів 

 

 

Успіх і динамічний розвиток сильної країни неможливі без певного 

розуміння суспільством мети розвитку виробництва. Основні напрямки 

суспільної праці і основні джерела попиту людства. 

Ресурсний потенціал - одна з найважливіших складових розвитку 

підприємств. Необхідною умовою економічного розвитку України є аналіз 

ресурсного потенціалу підприємств, а також можливості - перспективи 

підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу. 

Підприємництво є органічним будівельним блоком ринку. Економіка, 

лідерство, один з найважливіших економічних факторів соціального розвитку 

на основі методів ринкового управління. Бізнес та ринкова економіка є 

взаємозалежними чинниками, одна сторона ефективність і мотивація розвитку 

ринкової економіки певною мірою залежить від успішної роботи бізнесу, з 

іншого боку - реальний ринковий механізм контролю сприяє формуванню 

підприємницької активності. Існуючою важливою соціальною функцією є її 

можливість задовольнити потреби комерційних структур. Вміти знайти свою 

позицію на ринку для роботи, відкриття нових робочих місць; у повному обсязі 

наповнити державний бюджет, які надаються у вигляді податків сприяють 

формуванню якісної структури ВВП. 

Ідеальні ринкові відносини і особлива глибина кризового процесу, наша 

економіка пов’язана з такою ситуацією, в тому числі і на місцях 

підприємництв. Розвиток та процвітання підприємства потребує добре 

продуманого плану, комерційна підтримка з боку держави [8, с. 74]. 

Зі слів авторів Табінського В. А., Телятника В. М., Сімона А. П. cтає 

зрозуміло, що формування багато в чому залежить від забезпечення його 

стійкого зростання - це виважена та ефективна державна політика. Ось чому 

головні перспективні напрямки розвитку бізнесу базуються на формуванні і 



 

реалізація цілей національної політики, сприяння розвитку юридичних осіб, 

оптимізації національних інструментів регуляторної політики в сфері 

розвитку бізнесу; розширити доступ до фінансових ресурсів, запровадити 

національний механізм фінансової підтримки; програмне забезпечення 

прозорих каналів державних закупівель; покращити доступ до процесів 

міжнародний трансфер технологій; надання національної підтримки інновацій 

та розвитку суб'єктів господарювання; оптимізація адміністративного та 

податкового тиску; безкоштовна організація по наданню юридичних 

консультацій юридичним особам. Підтримка; впровадження 

загальнодержавних антикорупційних заходів. Потужність; створити 

сприятливі умови для розвитку сучасних інновацій інфраструктури; 

забезпечення захисту вітчизняних компаній на міжнародному рівні ринків; 

покращити процедури банкрутства та стягнення платоспроможності; 

створення передумов для підприємництва та розвитку ділової культури [14, с. 

40]. 

На нашу думку, необхідно створити сприятливе бізнес-середовище для 

розвитку суб'єктів господарювання, які відіграють важливу роль у формуванні 

та розвитку економічного потенціалу країни. 

У процесі глобалізації економіки вітчизняний бізнес набуває нового 

фундаменту: інформацію з інших країн, яка може допомогти вирішити 

конкретні проблеми розвитку українського бізнесу. Економічна глобалізація 

допомагає Україні приєднатися до інших країн світу, вона стає більш 

привабливою для іноземців, загальновизнана в сучасному світі. Наразі 

інвестори не довіряють політики нашої країни, так забирають свої інвестиції, 

і в результаті це негативно позначилося на українській виробничій системі [13, 

с. 256]. 

Економічна глобалізація надає як позитивний так і негативний вплив на 

суб’єкти господарювання та на економічний розвиток країни в цілому. 

 До позитивних ефектів можна віднести: 

1. Розширення доступу до товарів та послуг. 



 

2.  Економічна глобалізація фактично витягла людей із злиднів. 

3. Підвищення рівня культурної та економічної обізнаності. 

4.  Сприяти поширенню інформації та технологій. 

До негативних наслідків можна віднести: 

1. Робітники в розвинених країнах (втрачають дешеву робочу силу в 

інших країнах). 

2. Можливе зменшення промислового виробництва. 

3. Коливання валютного курсу може призвести до збиткового імпорту 

або експорту товарів. 

У 2019 році інфляція різко впала до п’ятирічного мінімуму. Уряд 

скористався новими умовами на світовому ринку та макроекономіці. 

Стабілізував та розмістив європейські облігації, залучити 1,25 млрд євро під 

відсоткові ставки на десятирічний період становить 4,375%, що є найнижчим 

показником за останні роки. Однак через швидкі запозичення, курс швидко 

піднявся почалась ревальвація гривні. Ці коливання не допомагають нашій 

економіці. Підвищення курсу гривні також посилило торговельний дефіцит 

країни. Зниження експортного попиту на українську продукцію в цілому 

призвело до скорочення промислового виробництва [12]. 

Таким чином, виникають труднощі у використанні внутрішнього 

потенціалу розвитку бізнесу в умовах глобалізації. Враховуючи, що вирішення 

цієї проблеми можливе при конкурентній боротьбі на сучасному ринку. 

Враховуючи досвід інших країн Україна має підвищувати 

конкурентоспроможність та систематизувати методи в управлінні більш 

інноваційними розробками для можливості приймати участь у міжнародній 

торгівлі. 

Головні проблеми у статусі вітчизняного виробництва можуть входити: 

1. Низький рівень конкурентоспроможності вітчизняної продукції, є 

невідповідністю міжнародним стандартам якості і безпеки. 

2. Недостатня інвестиційна привабливість. 



 

3. Низькі економічні вигоди від провадження у порівнянні з іншими 

країнами, б / у застарілі технології. 

4. Домінування в структурі експорту низької обробки продукції. 

Щоб врятувати виробничі підприємства, треба виділити основні 

пріоритетні етапи розвитку потенціалу ресурсів підприємства: 

1. Удосконалення законодавчої бази. 

2. Проведення фінансово-економічного оздоровлення. 

3. Вдосконалити взаємовідносини між ланками і підрозділами 

підприємства. 

4. Прискорення розробки та впровадження нових механізмів 

господарювання для забезпечення адаптації підприємств до ринкових умов. 

5. Створення економічних умов для оптимізації цінових 

співвідношень між продукціє та інших галузей економіки країни. 

6. Забезпечення мобілізації держави кредитних ресурсів та 

створення відповідних умов для залучення приватних інвестицій у 

виробництво сільськогосподарської техніки, розширення лізингу на 

сприятливих умовах. 

7. Відновлення системи страхування з урахування ринкових 

відносин. 

8. Розроблення заходів, щодо відновлення технічної оснащеності. 

Стратегічний розвиток України багато в чому залежить від зайнятого 

місця в виробничому комплексі в системі міжнародного поділу праці, робоча 

сила - це результат конкурентної стратегії країни. У той же час виробничий 

комплекс і зовнішньоекономічна політика країни повинна бути тісно 

пов'язана. В основному для підвищення ефективності та конкурентно-

спроможності промислової продукції. 

Розвиток ресурсного потенціалу виробничих підприємств - ключ до 

успіху. Він забезпечує ключові інтереси країни, безпеку країни та підтримує 

культурний і соціальний рівень життя в країні.  



 

Потенціал можна трансформувати в виробничу промисловість і 

джерелом інновацій та оновлення у всіх сферах життя суспільства. Поспіх 

залучення - запорука справжнього поліпшення соціальних і економічних умов. 

Більша частина України прагне до європейської інтеграції. 

Вирішальним фактором розвитку виробничих підприємств є 

забезпечення ефективної національної політики і розвитку необхідних 

нормативних документів. 

Метою розвитку виробничих підприємств є створення модернізації 

інтеграції в світовому виробництві промислового комплексу, дієздатні умови 

для вирішення основних проблем економічного і соціального розвитку. 

Затвердження України як високотехнологічної країни. 

Сучасна національна політика повинна в значній мірі створювати умови 

трансформації промислового комплексу та здійснення дистрибуції його 

функцій, незважаючи на умови європейської інтеграції.  

Однак науковий, технологічний, виробничий і ресурсний потенціал 

дозволяє реалізувати ряд переваг інтернаціоналізації економічного 

співробітництва, особливо за участю вітчизняних підприємств. 

Реалізація масштабних міжнародних проектів, розвиток трансферів. 

Ліцензії на високі технології і продажу з появою спільних підприємств 

виробництва п'ятої та шостої продукції, пов'язаної з технологіями. Способи та 

участь транснаціональних компаній, а також наших фахівців робота 

міжнародних організацій з розвитку агропідприємств. 

Умови європейської інтеграції вимагають більше стимулів для 

впровадження інновацій, розвивати нову виробничу культуру і підхід до умов 

праці та заробітна плата відповідаючим європейським стандартам. 

В цілому держава заохочує розвиток підприємств. В кінцевому підсумку 

Україна повинна стимулювати розвиток експортного потенціалу України і 

задовольняти потреби внутрішнього ринку продукції, грунтуючись на 

розширенні внутрішнього попиту в країні, основна частина економіки і 

населення. 



 

Розглянемо основні напрямки управління ресурсами підприємства в 

умовах національної інтеграційної політики. 

Основні складові системи управління ресурсним потенціалом 

підприємств: 

1. Виробничі потужності, які здатні до реалізації сучасних 

технологій і швидкого нарощування обсягів виробництва, тому числі в 

інвестиційно спроможному виробничому секторі. 

2. Науково-технічна система – яка включає понад 100 

академічних організацій, понад 150 вузівських науково-технічних центрів, 300 

галузевих науково-дослідних інститутів, конструкторських і технологічних 

установ з розвинутою інфраструктурою, що спроможна задовольнити потреби 

інноваційного розвитку підприємств. 

3. Висококваліфікований кадровий склад – понад 67 тис. 

наукових працівників, та система відтворення кадрів. 

4. Природні ресурси, які дають змогу виробляти конструкційні та 

функціональні матеріали в обсягах, достатніх для самозабезпечення 

замкнених технологічних циклів в підприємствах.  

Формування ефективної національної політики допоможе активно 

розвивати виробництво, конкурентоспроможність вітчизняних підприємств в 

світі і на внутрішньому ринку, що в свою чергу, забезпечить повну інтеграцію 

становище українських виробників в світовій економіці. 

При розробці і реалізації національної політики розглянемо всі форми і 

методи впливу держави на захід. Основний напрямок нагляду за 

підприємствами орієнтація на європейські національні стандарти управління. 

Основні напрями управління ресурсним потенціалом підприємств в 

умовах інтеграції державної промислової політики: 

1. Формування повнофункціональної структури системи 

управління з включенням у неї центральних і регіональних органів. 



 

2. Застосування нових стратегій управління шляхом переходу від 

запізнілого виправлення дефектів попереднього розвитку до випереджальних 

багатовекторних спрямовуючих дій. 

3. Удосконалення механізмів ринкової самоорганізації 

підприємств на виконання стратегічних напрямів промислового розвитку. 

4. Впровадження комп'ютеризованих систем підтримки 

управлінських рішень та створення єдиної облікової бази даних. 

5. Законодавче розмежування повноважень з формування та 

реалізації державної і регіональної промислової політики. 

6. Поліпшення управління Державною промисловою власністю. 

7. Створення умов для ринкової самоорганізації 

великомасштабних інноваційно орієнтованих об'єднань та передачі їм частини 

управлінських повноважень з реалізації промислової політики. 

8. Підготовка менеджерів нової формації для роботи в органах 

державного управління промисловістю та стимулювання провадження 

лідерного менеджменту, сучасних методів бізнес-планування і стандартів 

інноваційного та інвестиційного проектування на промислових 

підприємствах. 

9. Перехід на функціонально спрямовану організаційну 

структуру органів управління з переважною орієнтацією державної 

промислової політики на створення сприятливих умов функціонування й 

розвитку. 

Отже, вирішальним фактором розвитку підприємств є забезпечення 

ефективної національної політики в Європі. При зіткненні з потребами 

європейського досвіду державного управління, державі потрібно 

удосконалювати заходи національної політики щодо розвитку підприємств. Їх 

основними компонентами повинні бути механізм цілей програм і нормативно-

правові підтримки, відповідно до норм і стандартів Європейського Союзу. 

 

 



 

1.3. Методичні підходи до оцінки ефективності управління 

ресурсного потенціалу виробничого підприємства 

 

 

Ресурсний потенціал підприємства - фундаментальний фактор, що 

забезпечує можливості для його сталого розвитку стратегії , яка реалізується 

підприємством, впливає на ємність ресурсів.  

Для переваг і забезпечення своєї конкурентоспроможності 

підприємства, щоб бути ефективними, в бізнес-операції вимагають 

комплексної оцінки своїх ресурсів, єдності і розумного використання. 

Оцінювання ефективності діяльності займає важливе місце в системі 

управління підприємством, оскільки результати оцінювання можуть бути 

використані для формулювання як стратегічних, так і тактичних цілей. Модель 

оцінки ефективності діяльності є індивідуальною розробкою для кожного 

підприємства, але можливо виділити загальні напрями роботи. 

Ефективність виробничої діяльності підприємства є узагальнюючим 

показником ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів.  

 

Рис. 1.2. Модель оцінки ефективності виробничої діяльності 

підприємства. 



 

Для оцінювання ефективного використання ресурсного потенціалу, 

потрібно провести аналіз виробничого потенціалу до якого відносяться 

основні засоби, незавершене виробництво, виробничі запаси. Виробничий 

потенціал підприємства аналізується шляхом визначення питомої ваги його 

складових у динаміці.  

Збільшення виробничого потенціалу підприємства завжди сприяє 

збільшенню та розширенню обсягів виробничої діяльності. 

Також потрібно провести  фінансовому аналізі ділової активності 

підприємства, яка відображає рівень ефективності використання 

матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів і водночас 

характеризує якість управління та потенціал розвитку підприємства. 

Аналіз ділової активності є важливим етапом оцінки фінансового стану 

компанії, а результати цікавлять як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів 

інформації. Основними завданнями аналізу ділової активності є: оцінка 

економічної ситуації; визначення факторів і причин досягнення стану; 

підготовка та демонстрація майбутніх рішень; відкриття та мобілізація 

резервів підвищення ефективності господарської діяльності. 

Нормальна ситуація характеризується високим рівнем ділової 

активності, що означає, що умови та середовище перетинаються, створюючи 

сприятливі умови для функціонування підприємства та формуючи тенденцію 

до постійного зростання темпів зростання індексу. 

Якщо на підприємстві існує проблемна ситуація, а рівень його ділової 

активності відповідає середньому значенню, яке визначається як збіг 

економічних умов і факторів, у цьому випадку погіршення стану підприємства 

та нестабільна динаміка ділової активності є негативною. 

Кризова ситуація характеризується низьким рівнем ділової активності і 

виникає без своєчасного реагування на стратегічні проблеми, які потребують 

терміновим вирішенням. Його можна визначити як збіг обставин, що 

призводить до збереження негативних тенденцій у підприємницькій 

діяльності та загрози банкрутства. 



 

Вивчити значення та динаміку відповідних показників, що 

характеризують рівень випереджального та ресурсомісткого використання 

підприємств. Пропоновані показники для аналізу: плинність кадрів, 

ефективність використання ресурсів, тривалість циклу є:оборотність активів; 

оборотність капіталу; оборотність дебіторської заборгованості; 

1.  Оборот кредиторської заборгованості; 

2. Строк обороту дебіторської та кредиторської заборгованості; 

3.  Показник оборотності товарно-матеріальних цінностей; 

4.  Оборотність основних засобів (окупність активів); 

5.  Період обороту чистих оборотних коштів. 

Отже, при оцінці стану господарської діяльності з метою виявлення 

проблемних ситуацій або навіть кризових ситуацій необхідно здійснювати 

екстрений нагляд за виробничо-господарською діяльністю шляхом 

використання оперативних управлінських рішень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

РОЗДІЛ 2. 

 АНАЛІЗ СТАНУ ТА ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА АТ «ЕЛЬВОРТІ» 

 

 

2.1 Загальна характеристика сучасного стану підприємства і його 

системи управління 

 

 

АТ «Ельворті» - одне з найбільших підприємств агротехнічного 

машинобудування України, яке виробляє якісну сільгосптехніку для 

внутрішнього та зовнішнього ринків. Компанія має більш ніж 146-річну 

історію, приділяючи особливу увагу розробці сільськогосподарської техніки 

світового класу, прагнучи використати сучасні методи посіву та ведення 

сільського господарства. Продукція АТ «Ельворті» виготовлена з 

високоміцної сталі, що відповідає європейським стандартам, що забезпечує 

тривалий термін служби агрегату та точну глибину загортання насіння, тим 

самим значно покращуючи однорідність та врожайність саджанців. 

Місія – це покликання, яке чітко визначає причину існування. Місія 

промислового підприємства визначає його принцип та загальну базову 

політику управління бізнесом, здійснювати окремі види підприємницької 

діяльності. Місія має відбивати інтереси менеджерів усіх рівнів, пов'язаних із 

діяльністю організація та управління всіх керуючих ланок. 

Місія компанії. Виробництво високотехнологічної посівної та 

сільськогосподарської техніки на основі нових технологій з метою 

максимального задоволення потреб споживачів, забезпечення гармонійного 

розвитку акціонерного товариства відповідає інтересам персоналу, акціонерів 

та регіону. 

Ціль компанії. Забезпечити українських виробників сільгосппродукції 

високопродуктивною, надійною та доступною за ціною вітчизняною 



 

сільгосптехнікою, яка не поступається за якісними характеристиками 

аналогічної продукції у світі. 

Стандарт якості. Система управління якістю на основі міжнародного 

стандарту ISO 9001 діє на підприємстві з 2004 року. У 2019 році компанія 

пройшла нову версію міжнародного стандарту сертифікації системи 

менеджменту якості ISO 9001:2015, підтвердивши наявність сертифіката Q-

5402/19, виданого міжнародним органом із сертифікації QSCert від 18 жовтня 

2019 року. 

Структура компанії. 

У структуру компанії входять органи управління (наглядова рада, 

правління, ревізійна комісія, загальні збори (Додаток В), виробничі підрозділи 

та відділи, а також сервісні служби у керуючій організації. 

У виробничу структуру входить продуктова команда. Продуктова група 

- це група виробничого процесу (потоку створення цінності), яка виробляє 

однорідні продукти від проектування та впровадження до масового 

виробництва та доставки клієнтам. На підприємстві їх п'ять: 

- зернових машин – ПКЗМ; 

- просапних машин – ПКПМ; 

- широкозахватних машин – ПКШМ; 

- будівельно-дорожніх машин – ПКБДМ; 

- робочих органів – ПКРО. 

Керівна організація підприємства включає такі служби: 

- Технічна служба - у підпорядкуванні технічного директора знаходяться 

відділи: головний механік, головний енергетик, головний зварювальник, 

відділ розвитку та ремонту об'єктів нерухомості, відділ приладобудування, 

відділ обслуговування головного конструктора. 

- Служба якості - підпорядковується директору з якості, включаючи 

відділ контролю та заводську центральну лабораторію. 



 

- Виробничі служби - підпорядковуються директору з виробництва, 

включаючи відділ закупівель, планування виробництва та внутрішньої 

логістики. 

- Економічні служби. До структури служби, що підпорядковується 

фінансовому директору, входять: головна бухгалтерія, відділ організації та 

заробітної плати, економічного планування та інформаційних технологій. 

- Служби управління персоналом - підпорядковуються директору 

відділу кадрів, у тому числі відділи управління персоналом та медпункти. 

- Відділ охорони праці. 

- Охоронні послуги. 

- Команда розвитку постачальників. 

Основні види діяльності АТ «ЕЛЬВОРТІ» із зазначенням найменування 

виду діяльності та коду за КВЕД: 

28.30 - Виробництво машин i устаткування для сiльського та лiсового 

господарства 

35.11 - Виробництво електроенергiї 

35.14 - Торгiвля електроенергiєю. 

АТ «ЕЛЬВОРТІ» є підприємством-лідером у галузі сільського 

господарського машинобудування, що виробляє різноманітну посівну та 

грунтообробну сільгосптехніку, що відповідає сучасним вимогам агротехніки: 

сівалки для посіву зернових та просапних культур;  культиватори для 

безперервної та міжрядної обробки; дискові борони, що використовуються для 

ресурсозберігаючого передпосівного та основного обробітку грунту, боротьби 

з бур'янами та подрібнення післяжнивних пожнивних залишків; посівні 

комбінації, що використовують мінімальні традиційні методи ведення 

сільського господарства для посіву зернових, бобових та інших культур; 

обприскувачі для внесення рідких мінеральних добрив та засобів захисту 

рослин у ґрунт; запчастини для сільгосптехніки. В свою чергу, продукт, який 

виробляється АТ «ЕЛЬВОРТІ» відповідає сучасним агротехнологіям. 



 

Крім того, останніми роками на підприємстві освоєно принципово новий 

продукт - екскаватор-навантажувач ELEX, у розробці якого задіяно власне 

конструкторське бюро та технологічні розробки провідних закордонних 

виробників. Екскаватори ELEX економічні та універсальні, орієнтовані в 

основному на ринок будівництва та комунальних послуг, а за своїми 

технічними характеристиками не поступаються провідним світовим 

виробникам. 

Компанія також здійснює інші види діяльності: виготовлення 

експериментальних зразків та замовлень, науково-технічні та конструкторські 

розробки, виконання промислових та непромислових робіт для зовнішніх 

потреб та підвищення кваліфікації (для власних потреб). 

Згідно Статуту АТ «Ельворті» (Додаток А) враховано кілька видів 

роботи, але головним видом вважається випуск сівалок різного призначення, 

культиваторів, навантажувачів, допоміжних частин до сільськогосподарських 

машин і багато іншого.  

В Статуті АТ «Ельворті» (Додаток А) вказано, що для здійснення своєї 

роботи товариство має право:  

1) -залучати фахівців за трудовими угодами, договорами 

цивільно-правового характеру і контрактами;  

2) -отримувати, купувати і реалізовувати іноземну валюту, 

укладати валютні угоди у формі міжбанківських операцій, операцій на 

валютних біржах, акціонерах і інших формах, що допускаються чинним 

законодавством; 

3) -виступати на ринках цінних паперів для їх придбання та 

реалізації в Україні та за її межами, випускати цінні папери;  

4) -відкривати фірмові магазини, салони, секції і відділи; -брати 

участь в роботі і розробці спільних підприємств і організацій з фізичними і 

юридичними особами, як резидентами так і не резидентами. 

Складні економічні умови українських машинобудівних підприємств 

вимагають від них швидкого реагування на зміни зовнішнього середовища, 



 

подальшого збереження стабільного фінансового становища та 

конкурентоспроможності, а також підвищення інвестиційної привабливості та 

вдосконалення виробничого процесу. Це не тільки мотивує їх постійно 

вдосконалюватися, але й активно шукає спільні методи для відстеження всіх 

аспектів їхньої діяльності. 

Аналіз конкурентної стійкості – це не лише комплексний аналіз 

зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, за допомогою якого 

можна визначити перспективи зростання чи обмеження його діяльності, а й 

один із основних етапів інноваційної стратегії останнього. Це дуже зручно і 

може використовуватися компаніями на постійній основі. Необхідність 

найбільш точної оцінки стану суб'єктів господарювання зумовлює 

актуальність удосконалення теорії та методології комплексного аналізу 

конкурентоспроможності машинобудівних підприємств. 

Нестабільність ринкової ситуації, з одного боку, вимагає від 

машинобудівних підприємств ефективного використання наявних внутрішніх 

ресурсів, з іншого – оперативного реагування на зміни зовнішніх умов 

(промисловість, державна політика, інновації, інвестиції, відносини 

постачальників та споживачів) [16, с. 41]. 

Тому для детального аналізу конкурентоспроможності підприємства 

необхідно збирати та обробляти інформацію, отриману шляхом моніторингу 

зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Для детального аналізу конкурентної стійкості підприємства АТ 

«Ельворті» ми проведемо дослідження в розрізі: 

1. Аналізу макросередовища PEST-аналіз. 

2. Аналіз мікросередовища SNW – аналіз. 

3. Аналіз конкурентних перспектив - SWOT-аналіз. 

4. Сегментування та аналіз частки ринку. 

5. Аналіз галузі. 

6. Аналіз конкурентів. 



 

При аналізі зовнішніх факторів важливе значення мають політичні 

чинники, оскільки вони регулюють вплив держави на бізнес-середовище 

машинобудівного підприємства, при отриманні ресурсів та інвестицій, які 

необхідні для повноцінної роботи підприємства. 

Аналіз впливу економічних факторів має бути системним, 

використовуючи офіційну інформацію для моніторингу стану української 

економіки та всього світового господарства. Урядові портали та статистичні 

агентства. Водночас необхідно враховувати фактори впливу: економічне 

зростання, безробіття, процентні ставки, продуктивність праці, оподаткування 

та законодавча база. 

Дослідження соціального впливу дозволять оцінити умови праці 

підприємства з одного боку, та з іншого боку його соціальний вплив. 

Дослідження впливу технічних факторів допоможуть реалізувати заходи 

за такими напрямками: - модернізація існуючих технологічних процесів; - 

впровадження нових та інноваційних технологій; - розроблення технічних 

регламентів та інших нормативних документів у сфері технічних регламентів 

відповідно до передових вимог міжнародних стандартів. Технічне 

перетворення з використанням вітчизняного обладнання тощо [17, с. 40]. 

Технічні компоненти дозволяє визначити ці тенденції: розвиток 

корпоративних технологій; забезпечувати підприємства інформацією, яка дає 

змогу своєчасно реагуйте на нові події з точки зору науки і техніки. 

PEST-аналіз – інструмент стратегічного аналізу, який дозволяє виявити 

ряд факторів, що мають зовнішній вплив на функціонування підприємства [18, 

с. 32]. 

Одним з інструментів стратегічного аналізу, який  дає змогу визначити 

сукупність перелічених факторів зовнішнього впливу на функціонування 

підприємства, є PEST-аналіз [11, с. 32] .  

З метою проведення аналізу зовнішнього впливу факторів на 

функціонування підприємства було прийнято рішення про застосування з цією 

метою експертного дослідження. 



 

Таблиця 2.1 

PEST- аналіз АТ «ЕЛЬВОРТІ» 



 

Нами було прийнято рішення про залучення 12 експертів, які є 

фахівцями з різних напрямків діяльності підприємства, керівниками та 

фахівцями підприємства з досвідом роботи, представниками викладацького 

складу ЕТІ ім. Р. Ельворті з якостями неупередженого експерта. Експертне 

опитування здійснювалось на основі проведення анкетування на 

конфіденційних умовах. Результати проведеного дослідження опрацьовано та 

оформлено в табл. 2.1.  

Нами було запропоновано використання шкали відносної важливості від 

3 балів до -3 бали, де +3 бали це позитивний вплив фактор, а – 3 негативний 

вплив фактору, 0 нейтральний вплив фактору. 

Отже, за результатами PEST-аналізу ми можемо виокремити фактори, 

які впливають позитивно та негативно на діяльність підприємства АТ 

«Ельвоті» (табл. 2.2) 

Таблиця 2.2 

Фактори найбільшого впливу на діяльність підприємство АТ 

«Ельворті» за даними PEST- аналізу 

 



 

З даної табл. 2.2, ми бачимо, що основними факторами, які впливають 

на розвиток підприємства є - рівень життя, виробництво, зростання податків, 

політична та економічна ситуація в країні, розвиток технологій, 

вдосконалення виробництва, а саме найбільший негативний вплив на 

підприємство впливає економічна ситуація в країні – високі ставки на кредити, 

високий рівень податків, високий рівень інфляції та зміна валют, 

платоспроможність споживачів на внутрішньому ринку. По політичним 

факторам негативно впливають бойові дії в зоні АТО, відносини з Росією, 

недосконалість законодавства. Соціальні фактором негативного впливу є 

відтік висококваліфікованих інженерних кадрів, а технологічним фактором 

негативного впливу є залежність від комплектуючих інших країн, залежність 

від ресурсів та високий рівень зношення основних фондів.  

Вплив позитивного фактору найбільшим є технологічні фактори – 

продукція відповідає умовам ринку, наявність резервних потужностей, випуск 

нових видів продукції, використання інноваційних технологій, запровадження 

енергозберігаючих та природоохоронних заходів. Соціальними позитивними 

факторами є відносини в трудовому колективі (психологічний клімат), 

соціальні умови на підприємстві, моральне заохочення кадрів. З боку 

економічних факторів позитивним є потенціал інвестицій, а з політичних 

факторів тільки контроль господарської діяльності та управління з боку 

акціонерів, необхідність додержання норм під час імпорту та експорту. 

Для того, щоб більше дізнатися конкурентноздатність підприємства, ми 

проведемо аналіз внутрішніх ресурсів або мікросередовища підприємства за 

допомогою SNW-аналізу, що дасть змогу виявити фактори нейтрального 

впливу та фактори, які здійснюють вплив на внутрішні можливості АТ 

«Ельворті» (табл. 2.3). А також проведення SNW-аналізу, дає змогу виявити 

фактори, які здійснюють вплив на конкурентоздатність досліджуваного 

підприємства. 

В аналізі SNW ми оцінемо сильні сторони компанії (S-сила), нейтральні 

(N-нейтральні) та слабкі сторони (W-слабкі). Основна причина розгляду 



 

нейтральної сторони полягає в тому, що «зазвичай цього стану достатньо, щоб 

виграти змагання». Коли всі конкуренти певної компанії займають усі ключові 

позиції, крім однієї, вони перебувають у стані N і лише один — у стані S». [16, 

с. 46]. 

Таблиця 2.3 

SNW-аналіз акціонерного товариства АТ «Ельворті» 

 

За результатами аналізу зазначимо, що підприємство має достатньо 

сильну конкурентну позицію, адже за більшістю ключових позицій (16 



 

позицій) знаходиться в стані нейтральному Neutral - 10 позицій, в стані 

сильному Strength  - 6 позицій і лише  5 позицій в слабкому Weakness стані.  

Тому, нами було визначено фактори (табл. 2.4), які відносяться до  

сильних та слабких і впливають на конкурентні позиції АТ «Ельворті». 

Таблиця 2.4 

Фактори S-Strength (сила) та W-Weakness (слабкість) які 

впливають на конкурентоспроможність АТ «ЕЛЬВОРТІ» 

 

З даної таблиці нам стало відомо, що слабими сторонами для 

підприємства є рівень заробітної плати, мотивація та стимулювання 

працюючих, рівень корпоративної культури, організаційна структура кадрів та 

цінова політика. За то сильна сторона –це великий досвід підприємства, 

репутація, наявність власних обігових коштів, платоспроможність та 

вдосконалення та модернізація існуючих технологічних процесів. 

 Для повної оцінки конкурентної спроможності підприємства проведемо 

аналіз конкурентних перспектив підприємства – це SWOT-аналіз, проведений  

на  підставі даних першого та другого аналізу, приймаючи за можливості та 

загрози фактори найбільшого  впливу за результатами PEST-аналізу (табл. 

2.2); за  сильні та слабкі сторони – фактори, які характеризують сильні та 

слабкі сторони підприємства за результатами SNW-аналізу (табл. 2.4). 

Результати SWOT аналізу представлені в табл. 2.5.  

 

 

 

 



 

Таблиця 2.5 

SWOT- аналіз АТ «ЕЛЬВОРТІ» 

 

Проаналізувавши сильні сторони з слабкими нами зроблено висновок, 

що багаторічний досвід роботи підприємства та гарна репутація на 

внутрішньому і зовнішньому ринках є запорукою для вкладення інвесторами 

інвестицій без особливих ризиків. Завдяки програм підвищення кваліфікації, 

забезпечується високий рівень кваліфікації працівників для впровадження та 

використання інноваційних технологій, розробки та випуску нових видів 

продукції. Наявність власних обігових коштів дає можливість здійснення 

контролю за господарською діяльністю та управління з боку акціонерів. 



 

Платоспроможність підприємства дає можливість своєчасно проводити 

виплати робітникам та  грошову мотивацію.  

Проаналізуємо «сильні сторони / загрози»- завдяки позитивному іміджу 

та досвіду  роботи підприємства, незважаючи на бойові дії на  території країни 

та погіршення торгівельних відносин з Росією, підприємство розширює ринки 

збуту, вдосконалює та модернізовує існуючі технологічні процеси; 

платоспроможність підприємства дає змогу призупинити  відтік 

висококваліфікованих інженерних кадрів за кордон. При наявності власних 

обігових коштів та платоспроможності підприємство може не користуватися 

кредитами з високими ставками. 

Проаналізуємо можливості/ загрозами по даному аналізу, ми бачимо, що 

випуску нової продукції може завадити високий рівень зношення основних 

фондів також залежність від комплектуючих з інших країн, для використання 

інноваційних технологій може завадити відтік висококваліфікованих 

інженерних кадрів за кордон, високі ставки за кредитування, не надання пільг 

для заохочення інноваційої діяльності. Можливість покращити соціальні 

умови, відносини в трудовому колективі та моральне заохочення кадрів може 

завадити недосконалість законодавства, високий рівень податків та 

платоспроможність споживачів на ринку. 

Аналізуємо загрози зі слабкими сторонами – слабкий рівень заробітної 

плати спонукає до відтоку висококваліфікованих кадрів за кордон; слабка 

мотивація та стимулювання працюючих спонукає до залежності виробництва 

від ресурсів, рівень корпоративної культури також до залежності виробництва 

від ресурсів. Слабка цінова політика загрозою може стати до 

платоспроможністю споживачів на ринку. 

Нами проаналізовано, що підприємству потрібно використовувати свої 

сили та можливості в повній мірі, щоб слабкі сторони стали сильними а 

загрози можливостями. 



 

Для кращого розуміння  конкурентної спроможності підприємства АТ 

«Ельворті» проведемо аналіз частки ринку, а саме аналіз зміни ринкової 

частки продажів та проаналізуємо динаміку продажів за 2018 - 2020 роки. 

Таблиця 2.6 

Зміна ринкової частки продажів АТ «Ельворті» в 2020 році 

порівнянні з 2018 - 2019 роками  

 

          *таблиця побудована на основі Додатку  Б  

Динаміка свідчить, що в 2020 році по відношенню до 2018р.,  відбулося 

зменшення ринкової долі продажу сільгосптехніки підприємства, при цьому 

найбільше падіння 2020 року в порівнянні до 2018 року відбулось по дисковим 

боронам -18% та по просапним культиваторам -13%. Тенденція до спаду 

ринкової частки продажів в 2020 році в порівнянні до 2018 році 

прослідковується і по сівалкам зерновим -6%, культиваторам суцільним -9%, 

але продаж по посівним комплексам та просапним сівалкам ( по традиційним 

технології) має додатні відхилення відповідно на 3% та 7% 

Порівнюючи 2020 рік з 2019, також можна бачити тенденцію падіння 



 

продажів по культиваторам суцільним -4%, сівалкам зерновим -3 та по -1%- це 

посівні комплекси, культиватори просапні, дискові борони., а по просапним 

сівалкам можемо сказати, що продажі зросли на 8% .  

Отже, з даних по додатку Б, ми бачимо, що виникнення падіння продажу 

частки ринку викликано, в основному зростанням ємності ринку.  

 

Рис.2.1. Динаміка зміни ринкової частки АТ «Ельворті» по видам 

продукції за 2020р., 2019р. та 2018 р. 

На рисунку 2.1 видно, що з 2018 – 2020рік більший попит на 

культиватори просапні, на другому місті сівалки зернові, на третьому дискові 

борони і т. д. Отже з цього виходить, що за цей період попит на вид продукції 

не змінився. 

Також з додатку Б нам відомо, що в 2020 році обсяги виробництва 

склали 681,2 млн. грн, тобто, підприємство виготовило продукції майже на 

рівні попереднього року. Збільшення обсягів виробництва, яке необхідно було 

для забезпечення плану продаж, не відбулося у зв’язку з відсутністю у 

підприємства достатньої кількості кваліфікованого персоналу. 

Для повного бачення ситуації на підприємстві нами було зроблено 

розрахунок структури та динаміки виробництва за видами продукції, 

приведено в табл. 2.2  
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Таблиця. 2.2 

Структура та динаміка виробництва за видами продукції АТ «ЕЛЬВОРТІ» за 2018-2020 роки 

 



 

За результатами таблиці видно, що у зв’язку з падінням попиту на 

українському ринку сільгосптехніки та введенням санкцій з січня 2019 року на 

ввезення основних видів сільгосптехніки виробництва України до РФ (в 2018 

році питома вага реалізації АТ «Ельворті» до РФ становила близько 37 %), 

відбулося падіння продажів майже по всій номенклатурі продукції, окрім 

незначного росту по посівним комплексам в (+38,65% в кількісному виразі), 

які реалізовувались в Білорусію та Казахстан. 

 З 2018 по 2020 рік ми можемо побачити , що продаж скоротився: 

1. Сівалок зернових на -214878тис. грн у відсотковому відношенні на 

-74,98%; сівалки просапні на -64,832 тис. грн (-59,12%) разом становлять -

279710тис.грн (-70,59%). 

2. Культиваторів просапних на -29112тис.грн. (-55,50%). 

3. Культиваторів суцільних на -3220тис. грн. (-51,79%). 

4. Дискові борони на -1369тис.грн. (-2,05%). 

5. Посівні комплекси на +50527тис.грн. (38,65%). 

З 2019 по 2020 рік ми можемо побачити різницю продажів: 

1.  Сівалки зернові на -74,358тис.грн (-50,90%). 

2. Сівалки просапні на -17,036тис.грн (-27,54%). 

3. Кльтиватори просапні на  -33,850тис.грн. (-55,93). 

4. Культиватори суцільні на -3540тис.грн. (-21,88). 

5. Посівні комплекси на +23396тис.грн. (+36,80). 

6. Дискові борони на -4243тис.грн. (-6,10). 

Зразу видно, що за два роки динаміка по продажу не змінна, дуже велику 

роль  відіграло введення санкцій з січня 2019 року.  

За статистичними даними ми можемо провести аналіз галузі 

машинобудування, за обсягом реалізованої продукції з 2015-2019років: (+ 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань + 

промисловість). 



 

 

Рис. 2.2. Обсяг реалізованої продукції машинобудівного комплексу  

у (%). 

За даним рисунком 2.2 видно, що продаж продукції з 2015 року по 2019 

виріс на 0,7%. Динаміка показує, що попит на продукцію збільшується. По 

графіку ми бачимо, що в 2016 році попит на продукцію був самим меншим, 

який складав 6,10% зменшення порівняно з 2016 роком відбулося на 0,4%, 

потім попит почав зростати за 2017рік порівняно з  2016 роком збільшився на 

0,3%, 2018 рік порівняно з 2017 збільшився на 0,6%, в 2019 році порівняно з 

2018 роком збільшився на 0,3%. 

 

Рис. 2.3. Обсяг реалізованої продукції за видами діяльності за 2018- 

2019 роки (виробництво машин і устаткування для сільського та 

лісового господарства). 

По даному графіку, ми бачимо, що обсяг реалізованої продукції за 

2018рік по місячно зростав приблизно від 545,1 до 1040,9, а в 2019 зростання 

відбувалося від 681,7 до 1031,9, але за кількістю продукції динаміка продажу 
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продукції сільського та лісового господарства в 2019 році пішла на спад ніж в 

2018році. 

Аналіз галузі АТ «Ельворті» наведено в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Аналіз галузі за 2020 рік 

 



 

Для повного розуміння ситуації на ринку та потенційних споживачів 

проведемо сегментування ринку за розмірами господарств. 

  

Рис. 2.4. Сегментація за розміром господарств (кількість гектарів). 

По  графіку, ми можемо відзначити, що по кількості гектарів більшість 

займають агрохолдінги від 9000-10000га , меншість займають дрібні 

господарства від 1000-2000, середні господарства від 3000-4000, крупні 

господарства від 7000-8000. 

Отже, з даного графіка зрозуміло, що найкращими по кількості гектарів 

потенційними споживачами є агрохолдінги. 

 

Рис. 2.5. Сегментація за розміром господарств ( обсягу тис. $ ) 

В даному графіку, ми бачимо, що в грошовому вимірі крупні 

господарства займають найбільшу частку 3000000тис.$, на другому місті 

середні господарства  вони займають 2500000тис.$, агрохолдінги від 2000000-

2500000 тис.$, саму найменшу частку займають дрібні господарства 1000000$. 
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Отже, ми бачимо, що по в грошовому обсягу найкращим сегментом 

виступають крупні господарства.  

 

Рис. 2.6. Сегментація за розміром ( площі тис. гектарів ). 

В даному графіку, представлено чотири різних господарства: 

агрохолдінг по площі займає від 6000-7000тис.га, крупні займають від 8000-

9000тис.га, середні -7000тис.га, дрібні від 2000-3000тис.га, найкращим 

сегментом є крупні господарства. 

 

Рис. 2.7. сегментація за розміром (всього фінансового господарства) 

З даного графіка, ми бачимо, що дрібні підприємства з фінансової сторони 

займають найбільшу частку – від 25000-30000, середні займають -5000, крупні 
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–від 1000-5000, та найменшу агрохолдінги від 1000-2500 найкращим 

сегментом є дрібні господарства. 

 

Рис. 2.8. Сегментація за розміром (доля в сільгосп. обороті %) 

На рис. 2.8. ми бачимо, що долю в сільському господарстві займають 

агрохолдінги –від 25%-30%, крупні від 30%-35%, середні від 25%-30%, дрібні 

від 10%-15%. Найкращим сегментом за розміром у відсотках є крупні 

господарства. 

 

Рис. 2.9. сегментація по структурі продаж в АТ «Ельворті» у %. 

На графіку видно, що підприємство більше використовує сегмент 

дрібних господарств від 60%-70%, середніх господарств від 20%-30%, 

крупних від 1%-10% та агрохолдінги від 1%-5%. 
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У підприємтва основними ринками збуту сільськогосподарської техніки 

є: країни Східної та Західної Європи, Казахстан та Україна. На даний час 

основним ринком реалізації продукції є Казахстан і Україна. 

Згідно з річною інформацією емітента цінних паперів за 2020 рік 

основними конкурентами АТ "Ельвортi" по виробництву сiльгосптехнiки є: 

1) ПП ВКФ "Велес-Агро" (Україна), 

2) ТОВ НВП "Бiлоцерковмаз" (Україна), 

3) "Лозiвськi машини" (Україна), 

4) Maschio Gaspardo (Iталiя), 

5) Unia (Польща), 

6) ТОВ "Богуславська сiльгосптехiка (Україна), 

7) ТОВ "Технополь" (Україна) 

8) ТОВ "Українська аграрна технiка" (Україна) 

Для повного визначення головних конкурентів організації проведемо 

аналіз потенціальних конкурентів в табл. 2.5 

Таблиця 2.5 

Аналіз конкурентів АТ «Ельворті» 

 

З даної таблиці видно, що основними конкурентами для підприємства 

АТ «Ельворті» є Європейські виробники, які займають по зерновим сівалкам -



 

60%, UNIA GROUP Польща має частку ринку по зерновим сівалкам -9%; 

просапним культиваторам -15%, дисковим боронам -8%; та GASPARDO 

Італія, яка займає 28%-просапні сівалки, 24%-просапні культиватори, 7%-

дискові борони. 

 

Рис. 2.10. частка ринку по просапним сівалкам (%). 

За рисунком 2.10, ми можемо прослідкувати, що основними 

конкурентами по просапній сівалці є: Іртем Турция -17%, MONOSEM Франція 

-19%, GASPARDO Італія -28%. Найбільшу частку ринку займає GASPARDO 

Італія. 

 

Рис. 2.11. зернові сівалки (%). 

За даними діаграми на рис. 2.11, ми бачимо, що основну частину 

продажу зернових сівалок займають виробники ПП ВКФ "Велес-Агро" 
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(Україна) -10 %, UNIAGROUP -12%, Европейські виробники -60%. Найбільшу 

частку по зерновим сівалкам займають Европейсьі виробники. 

 

 

Рис. 2.16. дискові борони (%) 

По діаграмі, ми можемо побачити, що найбільшу частку ринку по 

боронам займає LEMKEN Німеччина, за нею йде GASPARDO Італія та 

найменшу UNIANGROUP. 

 

Рис. 2.17. просапні культиватори. 

На рисунку зображена діаграма, по якій ми можемо бачити, що 

найбільшу частку ринку по просапним культиваторам GASPARDO Італія -

24%, UNIANGROUP -15%, MONOSEM Франція – 18%. 
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Отже, за даними рисунками ми бачимо, що по просапним сівалкам та 

просапним культиваторам найбільший відсоток займає GASPARDO Італія, по 

зерновим сівалкам найбільший відсоток займає Європейські виробники- 60%, 

по дисковим боронам LEMKEN Німеччина. 

Одним із інструментів вивчення конкурентного середовища по 

технології Портера є п’ять основних конкурентних методів, заснованих на 

аналізі Портера. 

 

Таблиця 2.6 

Аналіз конкурентних сил за Портером 

 



 

 

Проведемо аналіз конкурентних сил за Портером підприємства АТ 

«Ельворті»: 

1. Рівень технологічності - у компанії впроваджується  система 

організації виробництва "Бережливе виробництво". Управління процесами 

здійснюється за єдиними принципами інтегрованої системи управління 

якістю, що відповідає вимогам системи ISO 9001: 2015. Система якості 

компанії сертифікована міжнародним органом по сертифікації QSCert. 

2. Відносна частка ринку - частка Компанії на системних ринках 

поставки в залежності від номенклатурного ряду становить від 6% (новий 

продукт) до 50%  

3. Організація процесу обслуговування - компанія має в своєму 

розпорядженні структуру обслуговування клієнтів, а саме Торговий дім 

проводить аналіз ринку, маркетингове просування, реалізацію готової 

продукції, а також сервісне і гарантійне обслуговування. Процес 

обслуговування К.П. відбувається за двома напрямками сформована 

дилерська мережа і прямі продажі безпосередньо з підприємства. Процес 

задоволеності кінцевого споживача відбувається через анкетування споживача 

(виставки, дем. покази, об'їзди) і проведення фокус-груп. 

4. Фінансові можливості - підприємство входить в холдинг 

декількох спеціалізованих підприємств, що володіє достатніми фінансовими 

можливостями, завдяки диверсифікації бізнесу і позитивної кредитної історії 

в банківському секторі. 

5. Професіоналізм персоналу - розроблено і діють по підприємству 

«Положення про проведення навчання персоналу», в якому визначені хв. 

годинник і теми. Зокрема для: Топ- менеджерів-100 чол / год, конструктора і 

технологи (ІТП) -90 чол / год, майстри виробничих дільниць - 76 чол / год, 

робочі спеціальності - 70 чол / год. 

6. Репутація, імідж - репутація компанії на ринку с / г 

машинобудування досить висока, що підтверджується великою часткою на 



 

системних ринках поставки своєї продукції. Імідж компанії позитивний, який 

сформувався в галузі с / г машинобудування, як надійного і системного 

партнера. 

Проведемо аналіз «4 P» АТ «Ельворті»:  

 1. Продукт: Нестача продукції на великих та середніх ринках. Сильна 

здатність копіювати продукти. Зниження швидкості розвитку виробництва та 

модернізація існуючих машин.  

2. Ціна: Вихід на ринки конкурентів за нижчими цінами та подібними 

товарами.  

3. Розповсюдження: поява на ринку  нових «альтернативних» 

виробників, з’явилися офіційні підприємства з новими сферами застосування. 

Слабке охоплення в цьому регіоні (Західна Україна, ЄС). На складі відсутні 

запасні частини. Недостатні знання особливостей продукту в області його 

застосування у фахівців з продажу. Висока плинність кадрів в торгових 

організаціях. Поверхневе знання технічних характеристик, переваг в області 

застосування техніки. Відсутність складських залишків, компанії дилери не 

задовольнивши свої потреби в продукції, все частіше звертаються до 

альтернативніших виробників. 

4. Просування: Відсутність лояльності дилера до марки «Ельворті». 

Недостатнє розуміння продукції «Ельворті» менеджерами з продажу в 

дилерській мережі. Недостатнє забезпечення ринку запасними частинами 

призводить до виконання заявок компаній-партнерів на 50% від заялених, 

призводить до того, що дилери включають в свій бізнес-портфель запчастини 

альтернативних виробників. Пропадає інтерес до закупівлі продукції Ельворті. 

АТ "Ельвортi" є провiдним пiдприємством України у галузi сiльського 

господарського машинобудування, яке виробляє сiвалки зерновi та просапнi, 

культиватори, борони, посiвнi комплекси, обприскувачi, запаснi частини для 

сiльсько-господарської технiки. Але, нами були визначені основні фактори які 

впливають на розвиток діяльності підприємства, цими факторами є: 



 

1. Політичні — це ризик, пов'язаний з можливістю 

непередбачених змін у національному законодавстві. У 2020 році на компанію 

торкнеться зняття заборони на продаж земель сільськогосподарського 

призначення з 1 липня 2021 року. Заборона очікується в останні роки і буде 

ухвалена навесні 2020 року. Це впливає на діяльність українських 

фермерських господарств. , які є основними покупцями сільськогосподарської 

продукції.  

2. Природній – це ризик, пов'язаний із можливим впливом 

природних умов на діяльність підприємства. Важливим фактором для компанії 

є збирання врожаю зернових та масляних культур, що вплине на коливання цін 

на сільськогосподарську продукцію. У 2020 році у дуже посушливі весняно-

літні місяці виробництва зерна в Україні значно впало (порівняно з 2019 

роком). Багато південних і центральних ферм втратили більшу частину 

врожаю, найбільше постраждали кукурудза і соняшник. В результаті більшість 

фермерів зазнали збитків і не мали фінансових можливостей для покупки 

сільськогосподарської техніки; 

3. Валютний - можливість зміни валютного курсу. На фінансові 

результати за 2020 рік впливають негативні курсові різниці (від курсових 

різниць та купівлі-продажу іноземної валюти) у розмірі 1,8 млн ОАЕ. Крім 

того, як зазначалося раніше, зниження середньорічного курсу (порівняно з 

курсом 2019 року) зменшило виручку компанії від реалізації продукції більш 

ніж на 30 млн грн. Ці фактори пов’язані із зміцненням гривні та зниженням 

курсу. 

4. Ризик ліквідності - це ризик того, що компанія не зможе 

виконати свої фінансові зобов'язання. Одна з основних цілей управління 

ризиками - підтримання гнучкості у фінансовій діяльності за рахунок 

управління дебіторською заборгованістю та дотримання відстрочених 

платежів. Проблема, з якою стикає компанію, у тому, деякі боржники 

затримують виплату своїх боргів і, отже, немає оборотних коштів на 

погашення своїх боргів. 



 

5. Виробничий - пов'язаний із відомчою характеристикою 

компанії. Еміграцією кваліфікованих кадрів у зв'язку з виїздом за закордон, 

висока вартість робочої сили. Технічна поломка основних робочих засобів. 

Також ми проаналізували, що основними конкуренти є: по просапним 

сівалкам та просапним культиваторам, який має найбільший відсоток 

GASPARDO Італія, по зерновим сівалкам найбільший відсоток займає 

Європейські виробники- 60%, по дисковим боронам LEMKEN Німеччина, 

підприємство більше використовує сегмент дрібних господарств. За період з 

2018року-2020рік включно продаж продукції скоротився на -262884 тис. грн. 

Отже, ми з’ясували, що підприємству потрібно розширювати ринки 

збуту на Заході України та Европейському Союзі. Потрібно більше і вчасно 

виробляти запасні частини, шукати дилерів, (які розуміються на продукції, і 

мають бажання працювати), також не допускати копіювання продукції, а 

виробляти свій інноваційний продукт, збільшити сегмет ринку по середнім 

господарствам, крупним господарствам та агрохолдінгам. Зменшити 

плинність кваліфікованих кадрів. 

 

 

 

  



 

2.2 Економічна оцінка та аналіз ресурсного потенціалу 

підприємства. 

 

 

Ресурсний потенціал підприємства - фундаментальний фактор, що 

забезпечує можливості для його сталого розвитку стратегії , яка реалізується 

підприємством, впливає на ємність ресурсів.  

Для переваг і забезпечення своєї конкурентоспроможності 

підприємства, щоб бути ефективними, в бізнес-операції вимагають 

комплексної оцінки своїх ресурсів, єдності і розумного використання. 

Оцінювання ефективності діяльності займає важливе місце в системі 

управління підприємством, оскільки результати оцінювання можуть бути 

використані для формулювання як стратегічних, так і тактичних цілей. Модель 

оцінки ефективності діяльності є індивідуальною розробкою для кожного 

підприємства, але можливо виділити загальні напрями роботи. 

Для того, щоб проаналізувати виробничий потенціал, ми беремо з 

балансового звіту про фінансовий стан підприємства АТ «Ельворті» форми 

№1 показники - основні засоби, виробничі запаси, незавершене виробництво. 

Шляхом визначення питомої ваги та динаміки його складових визначаємо 

ефективність використання виробничого потенціалу підприємства в табл. 2.7 

Таблиця 2.7 

Аналіз модифікації виробничого потенціалу підприємства 

 



 

З даної таблиці, ми бачимо, темпи модифікації основних засобів 

зменшилися на кінець звітного періоду на -0,95, значить, що не ефективно 

використовуються основні засоби або вони є застарілі і потребують 

відновлення та модернізації. 

Також, ми з’ясували, що виробничий потенціал зменшився на відмінно 

с початку року на -0,23%, це означає, що підприємство не може збільшувати 

та розширювати свої обсяги виробничої діяльності. 

Для повного аналізу ефективності використання ресурсного потенціалу 

підприємства, ми проведемо аналіз ділової активності підприємства АТ 

«Ельворті» за період з 2018року по 2020рік в якому ми визначимо рівень 

ефективності використання матеріальних, трудових, фінансових і інших 

ресурсів і в той же час охарактеризуємо якість управління, а також можливості 

потенційного розвитку підприємства, дані показники зведемо в таблицю 2.8 

Отже проведений аналіз ділової активності, дасть нам змогу оцінити 

фінансовий стан підприємства з внутрішньої так і зовнішньої сторони 

підприємства, проаналізувавши основні завдання підприємства господарської 

діяльності. Оцінити економічні показники, фактори та чинники 

продуктивності ,статус підготовки та демонстрації майбутніх рішень, відкрити 

та мобілізувати резерви ефективності господарської діяльності.  

Також при проведенні фінансового аналізу ділової активності 

підприємства ми можемо бачити ефективність використання підприємством 

трудових ресурси, матеріальних ресурси, фінансових ресурси та інших 

ресурсів підприємства, а також характеристику управління та можливості 

потенційного розвитку. 

При визначеності ефективності використання ресурсів визначається і 

результативність діяльності підприємства. 

 

 



 

Таблиця 2.8 

Зведена таблиця фінансових показників ділової активності підприємства. 



 

З даної таблиці, ми можемо бачити, що коефіцієнт оборотності активів 

збільшився порівняно з 2018р. та 2019р., це означає, що підприємство 

ефективно використовує свої ресурси. По коефіцієнту дебіторської та 

кредиторської заборгованості, ми бачимо, що в 2020р. зменшилась порівняно 

з попередніми роками, це означає, що підприємство стає більш самостійним і 

стійким у фінансовому відношенні, також позитивним є те, що і терміни 

погашення заборгованості теж зменшилися.  

При збільшеному коефіцієнті оборотності матеріальних запасів свідчить 

про  зменшення виробничих запасів, незавершеного виробництва та про 

зростання попиту на готову продукцію.  

В періоді з 2018року по 2020рік ми бачимо, що зменшився коефіцієнт 

оборотності основних засобів та оборотності власного капіталу – це негативна 

тенденція, що означає зменшення кругообігу засобів підприємства та не 

ефективного використання основних засобів, але з 2019року по 2020рік ми 

бачимо, що коефіцієнт почав збільшуватись і це свідчить, що прискорюється 

кругообіг засобів підприємства та ефективне використання основних засобів. 

Для повного аналізу ефективному використанню ресурсу по основним 

засобам визначимо стан основних виробничих засобів, які характеризуються 

такими коефіцієнти: зносу основних засобів; придатності; оновлення; вибуття 

(приросту) основних засобів. 

До показників, які характеризують ефективність використання основних 

засобів, належать: фондовіддача, рентабельність основних засобів, сума 

прибутку на одну гривню основних засобів. Найбільш загальним показником, 

який характеризує ефективність використання основних засобів, є 

фондовіддача. Показники ефективності використання основних засобів 

наведено в табл. 2.9. 

 

.



 

Таблиця 2.9 

Ефективне використання основних засобів на підприємстві АТ «Ельворті» 



 

 З даної таблиці, ми можемо зробити висновки, що показник 

фондомісткості за період з 2018року по 2020рік зменшився на -0,05% – це 

значить, що забезпеченість основними засобами зменшилась. 

Фондоозброєність з 2018року по 2020року зросла на 35,83%,- це значить, що 

зросла кількість основних засобів  на одного працівника. Коефіцієнт зносу 

основних засобів теж збільшився на 1,37%, а коефіцієнт придатності основних 

засобів зменшився і це є негативними показниками тому що показує, що 

основні засоби є застарілі і потребують оновлення або модернізації, в 

результаті цього придатними є 52% основних засобів. По показнику 

фондовіддачі, ми бачимо зростання ефективного використання основних 

засобів на 0,14%. Рентабельність основних засобів визначає ступінь 

використання Оз, на відмінно від 2018 року в 2020% цей показник зменшився 

на -13,63. 

За період з 2019року по 2020рік показник фондомісткості зменшився на 

1%, що говорить про те, що зменшення основних засобів не значне. 

Фондоозброєність зросла на 18,69%, ми бачимо, що зросла кількість основних 

засобів на одного працівника. Коефіцієнт зносу збільшився на 1,18%, а 

коефіцієнт придатності зменшився на -1,18 і цей показник показує, що є 

застарілі основні засоби, які потребують оновленню і модернізації., 

придатними є тільки 52%. Незначне збільшення фондовіддачі показує, що 

ефективність використання основних засобів зросла лише на 2%. 

Рентабельність ступені використання основних засобів зросла на 0,82%, це є 

позитивним показником. 

За 2020рік. коефіцієнт вибуття основних засобів становить 55,12, дає 

знати ,що вибуття Оз є інтенсивним. Коефіцієнт приросту основних засобів, 

показує нам ступінь збільшення Оз, збільшення якого не відбулось. 

Для того, щоб зрозуміти ступеня ефективного використання ресурсного 

потенціалу, ми розрахуємо рентабельність (активів, власного капіталу, 

продукції, операційної діяльності) та продуктивність і трудомісткість дані 

показані в табл. 2.10 



 

Таблиця 2.10 

Аналіз ступеня використання ресурсного потенціалу 



 

З даної таблиці, ми можемо зробити висновок, що продуктивність праці 

за період з 2018року по 2020рік  зменшилася на -27.52%, це означає, що 

зменшився відсоток кваліфікованих працівників – це є негативним фактором 

для розвитку діяльності підприємства. Трудомісткість збільшилася лише на 

0.0002%, це незначне зростання. Рентабельність по всім показникам 

зменшилась нижче 1%, це свідчить, що підприємство не ефективно 

використовує фінансові ресурси. 

З 2019року по 2020рік динаміка по продуктивності (виробітку) 

залишилась не змінна, тобто зменшення відбулось на -14,57. Трудомісткість 

збільшилась лише на 0,0001. Рентабельність активів збільшилась на 0,67%- це 

гарний показник, що означає, що фінансові ресурси використовуються 

ефективно. Рентабельність власного капіталу збільшилась на 0,82%. 

Рентабельність продукції зменшився на -1,89 – це є показником, що потрібно 

в продукцію застосувати, якісь інновації. Рентабельність операційної 

діяльності зменшилась на -0,007, це є негативним показником для діяльності 

підприємства, він значить, що виробництво продукції є невигідним. 

Отже, ми можемо зробити висновок , що підприємство АТ « Ельворті» 

за три роки своєї діяльності не ефективно використовувало свій ресурсний 

потенціал. Причиною є зменшення кваліфікованого персоналу, застарілі 

основні засоби, які потребують оновлення або модернізації - 52% тільки є 

придатними. Зросла кількість основних засобів на одного працівника. 

Розрахунок коефіцієнта виробничого потенціалу показав, що наданий час 

підприємство не може розширювати та збільшувати свої обсяги виробництва. 

Рентабельність продукції зменшилась на -1,89 – це є показником, що потрібно 

в продукцію застосувати, якісь інновації. 

Але є і позитивна сторона – по коефіцієнту дебіторської та 

кредиторської заборгованості, ми бачимо, що в 2020р. зменшився порівняно з 

попередніми роками, це означає, що підприємство стає більш самостійним і 

стійким у фінансовому відношенні, також позитивним є те, що і терміни 

погашення заборгованості теж зменшилися. Збільшений коефіцієнт 



 

оборотності матеріальних запасів свідчить про  зменшення виробничих 

запасів, незавершеного виробництва та про зростання попиту на готову 

продукцію. Рентабельність активів збільшилась на 0,67%- це гарний показник, 

що означає, що фінансові ресурси використовуються ефективно. 

Рентабельність власного капіталу збільшилась на 0,82%. 

Для ефективного використання ресурсного потенціалу потрібно надалі - 

продовжувати впровадження системи дуального навчання, інтегрованої з 

освітніми установами, щоб студенти могли пройти виробничу практику в 

компанії та отримати кваліфікаційні навички в освітніх закладах для 

підвищення якості працівників компанії; 

- подальші вдосконалювати системи мотивації співробітників компанії 

для зниження плинності кадрів та підвищення ефективності роботи 

співробітників та їх задоволеності роботою; 

- для зниження ризику технічного збою обладнання у відділі обробки 

впроваджувати систему оцінки загальної ефективності обладнання, а також 

впроваджувати систему обліку ремонту та технічного обслуговування 

електронного обладнання. 

  



 

2.3 Аналіз фінансово-господарської діяльності АТ «Ельворті» 

 

 

На фінансовий стан підприємства та перспективи його змін впливають 

не тільки фінанси, а й багато інших факторів, які взагалі не мають значення. 

Сюди входять можливі політичні та загальноекономічні зміни, 

реструктуризація галузі чи корпоративної організаційної структури, зміна 

власності, професійна та загальна підготовка працівників тощо. Таким чином, 

аналіз фінансової звітності є лише частиною комплексного економічного 

аналізу, який не використовує лише формальні стандарти, але й неформальні 

оцінки. 

Фінансовий стан компанії - це складне поняття, що породжується 

взаємодією всіх елементів фінансових відносин компанії, що визначається 

багатьма виробничими та економічними факторами і що характеризується 

системою показників, наявністю, розташуванням та використанням 

фінансових ресурсів [1]. 

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів її виробничої, 

комерційної, фінансово-господарську діяльність. Тому на нього впливає вся 

ця корпоративна діяльність. На фінансовий стан компанії переважно 

позитивно впливає безперебійне виробництво та продаж високоякісної 

продукції. 

Для повного аналізу розвитку та діяльності підприємства АТ «Ельворті», 

ми проведемо ряд аналізів: спрощений бухгалтерський баланс підприємства, 

горизонтальний баланс, вертикальний баланс, порівняльний аналітичний 

баланс горизонтального та вертикального балансу, ліквідність балансу. 

Проведемо аналіз загального ознайомлення з результатами роботи 

підприємства та його фінансовим станом за спрощеним бухгалтерським 

балансом, а також розрахунок коефіцієнтів, що характеризують фінансовий 

стан підприємства АТ «Ельворті» в табл. 2.11



 

Таблиця 2.11 

Спрощений варіант бухгалтерського балансу, тис. грн. 



 

По даній таблиці, ми спостерігаєм, зменшення по активам необоротним, 

оборотним активам – запаси, дебіторська заборгованість за товари, роботи та 

послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками та інше. Збільшення по 

активам відбулось на кінець звітного періоду по грошовим коштам та їх 

еквівалентах та інших оборотним активам. 

По пасивам, ми теж спостерігаємо зменшення: власного капіталу, 

нерозподіленого прибутку (непокритий збиток); поточні зобов'язання і 

забезпечення  у т. ч.; короткотермінові кредити банкам; поточна 

заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями. Збільшення по пасивам 

відбулось по: кредиторські заборгованості за товари, роботи та послуги і інші 

поточні зобов’язання. Незмінним залишився тільки зареєстрований (пайовий) 

капітал.   

Зменшення суми балансу дає негативний вплив на підприємство, 

фінансова сума, яка в розпорядженні підприємства зменшилась на -91791 тис. 

грн., також зменшився нерозподілений прибуток порівняно з початком року 

на -2546, але гарним показником є зменшення дебіторської заборгованості за 

товари, роботи та послуги і зменшення за рахунками та інших факторів. 

Збільшення відбулось по кредиторській заборгованості за товари, 

роботи та послуги на 11096 тис. грн.  

Зменшення валюти балансу свідчить, про скорочення підприємством 

господарського обороту. А це, в свою чергу, викликано спадом попиту на 

продукцію підприємства, значним зменшенням доступу на ринки сировини та 

ін.   

Горизонтальний аналіз цих показників може встановити абсолютне 

відхилення та темп зростання кожної статті балансу та аналіз вертикального 

балансу – зробить висновки про взаємозв'язок власного та позикового капіталу 

із зазначенням ступеня автономії комерційної та фінансової стабільності. 

Для аналізу характеру змін окремих статей балансу проведемо 

горизонтальний баланс підприємства АТ «Ельворті» в табл. 2.12 



 

Таблиця 2.12 

Горизонтальний баланс підприємства АТ «Ельворті»  

 



 

 

Продовження табл. 2.12 

 



 

З даного балансу ми можемо побачити, що на кінець звітного періоду 

активи: необоротні зменшилися на -1,78%; оборотні активи зменшилися на – 

15,93%; запаси і витрати зменшилися на -29,68; дебіторська заборгованість за 

товари, роботи та послуги зменшилася на -29,21%; баланс зменшився на -

0,08%. Збільшилась дебіторська заборгованість за розрахунками та інше на 

37,91%  та грошові кошти та їх еквіваленти на 1962,39%. 

Пасиви зменшилися по: власному капіталу на -2,07%; нерозподіленому 

прибутку на -0,4%; довгостроковим зобов’язання і забезпечення на -10.86%; 

поточним зобов’язання і забезпечення на -22,84%; поточній кредиторській 

заборгованості за розрахунки та інші на -4,08%. Збільшилися поточні 

забезпечення на 23,88%.  

Для більш детального аналізу фінансового стану підприємства АТ 

«Ельворті» проведемо вертикальний баланс підприємства в табл. 2.13 

З даного вертикального балансу, ми бачимо, який показаний нижче в 

табл. 2.13, що питома вага на кінець звітного періоду збільшилася по активам: 

необоротним на 55,97%; дебіторській заборгованості за розрахунками та інші 

на 3,6%; грошових коштів та їх еквівалентів на 5,46%. Зменшення відбулось 

по: дебіторській заборгованості на товари та послуги на 10,24%; запаси і 

витрати на 24,63%; оборотні активи на 44,02%. 

Пасиви на кінець звітного періоду збільшили питому вагу по: власному 

капіталу на 73,13%; зареєстрований (пайовий) капітал на 0,96%; капітал у 

дооцінках – 8,02%; додатковий капітал – 0,006%; нерозподілений прибуток – 

64,13%; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками та інші – 

24,86%; поточні забезпечення -1,2%. Зменшення відбулось по: поточні 

зобов’язання і забезпечення – 26,7%; довгострокові зобов’язання і 

забезпечення – 0,79%.  

 

 

 



 

Таблиця 2.13 

Вертикальний баланс АТ «Ельворті» 



 

Продовження табл. 2.13 



 

 

З даного вертикального балансу, ми бачимо, що питома вага на кінець 

звітного періоду збільшилася по активам: необоротним на 55,97%; 

дебіторській заборгованості за розрахунками та інші на 3,6%; грошових 

коштів та їх еквівалентів на 5,46%. Зменшення відбулось по: дебіторській 

заборгованості на товари та послуги на 10,24%; запаси і витрати на 24,63%; 

оборотні активи на 44,02%. 

Пасиви на кінець звітного періоду збільшили питому вагу по: власному 

капіталу на 73,13%; зареєстрований (пайовий) капітал на 0,96%; капітал у 

дооцінках – 8,02%; додатковий капітал – 0,006%; нерозподілений прибуток – 

64,13%; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками та інші – 

24,86%; поточні забезпечення -1,2%. Зменшення відбулось по: поточні 

зобов’язання і забезпечення – 26,7%; довгострокові зобов’язання і 

забезпечення – 0,79%.  

Проведемо порівняльний аналітичний баланс горизонтального та 

вертикального балансу табл. 2.14. 

З даного порівняльного балансу, ми можемо бачити, що валютний 

баланс зменшився на -91791тис.грн.,  тобто на -8,56%, тобто сума фінансових 

ресурсів зменшилась, і не є в розпорядженні підприємства, це свідчить про 

зменшення виробничого потенціалу і підприємство заслуговує на низьку 

оцінку його діяльності. 

Негативним також є фактор зменшення власного капіталу на -

15180тис.грн або -16,53%, також спостерігається зменшення необоротних 

активів на -9958тис.грн або -10,84%, зменшення оборотних активів на -

81833тис.грн. або 89,15%. Це значить, що підприємство працює пасивно. 

Позитивним фактором є зменшення поточного зобов’язання на -

75684тис.грн/-82,45%, 



 

Таблиця 2.14 

Порівняльний аналітичний баланс горизонтального та вертикального балансу АТ «Ельворті» 



 

Продовження табл. 2.14



 

Як видно з таблиці структура активів майже не змінилась якщо на 

початку звітного періоду необоротні активи були у питомій вазі 52,11%, а на 

кінець 55,97% збільшення відбулось на +3,86 і по оборотним активам на 

початок -47,88% на кінець 44,02 зменшення питомої ваги на -3,86%, 

зменшились запаси і витрати на початку були 32,03, а в кінці становить 24,63 

зменшення відбулось на -7,4, це є гарний показник. 

Аналіз пасивів показує, що збільшення питомої ваги на початку звітного 

періоду були по власному капіталу 68,29% , а на кінець 73,13% збільшення 

відбулось на 4,84; зменшились довгострокові зобов’язання  у питомі вазі на 

0,01%, поточна кредиторська заборгованість зросла на 1,15, збільшились 

також поточна забезпеченість на 0,31%. 

Для повного аналізу фінансової діяльності підприємства проведемо 

аналіз поточної платоспроможності, який  означає спроможність підприємства 

сплатити свої поточні зобов’язання негайно та в найближчому періоді. 

Поточна платоспроможність тотожна поняттю ліквідності .  

Проведемо аналіз ліквідності балансу в табл. 2.15, по якій ми можемо 

побачити нижче, щоб дізнатися ліквідність підприємства необхідно порівняти 

групи активу та пасиву: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤П4. 

З даної рівності, ми бачимо, що на кінець звітного періоду нерівність 

перша, друга та третя виконується, тобто поточні активи перевищують 

зовнішні зобов’язання тож має позитивний фактор - це свідчить, що  

підприємство має власний оборотний капітал, який при ефективному 

використанні може забезпечити належну фінансову сталість. Якщо 

виконуються перші три умови, то обов’язково виконується й остання умова, 

яка характеризує наявність оборотних коштів, що є мінімальною умовою 

фінансової стійкості підприємства.  

    



 

Таблиця 2.15 

Ліквідність балансу АТ «Ельворті» 



 

Отже, провівши аналізи фінансового стану підприємства на кінець 

2020р., ми можемо дійти висновку, що підприємство АТ «Ельворті» 2020р., 

пропрацював у збиток, але є і позитивні показники зменшилась дебіторської 

заборгованість за товари, роботи та послуги, за рахунками та інших факторів, 

також виконується нерівність ліквідності - активи перевищують пасиви, що 

означає, що фінансовий стан підприємства є стійким. Щоб запобігти та 

знизити ризики, які можуть вплинути на розвиток компанія, на майбутній 

період потрібно зробити такі дії: 

-підвищити продажі сільгосптехніки в Україні до 37% (31% у 2020 році) 

для зниження ризиків, пов'язаних із курсовою різницею; 

-продовжувати аналізувати та контролювати умови погашення боргу, 

пов'язані з очікуваним надходженням коштів; 

  



 

РОЗДІЛ 3. 

 ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМА ЕФЕКТИВНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОГО 

ПІДПРИЄМСТВА АТ «ЕЛЬВОРТІ» 

 

 

3.1 Обгрунтування методів підвищення управлінням ресурсним 

потенціалом підприємства 

 

 

У процесі створення системи управління якістю в організації 

рекомендується впроваджувати її основні принципи та методи управління. 

Принцип управління якістю є основним принципом і концепцією побудови та 

функціонування управління якістю. Цей принцип визначає механізм 

створення системи управління якістю, яка допомагає зрозуміти ДСТУ ISO 

9001-2016 та оцінити існуючу систему менеджменту. Відповідно до цього 

стандарту побудова системи управління якістю базується на таких основних 

принципах: 

1) Клієнто-орієнтованість.  

2) Лідерство.  

3) Участь працівників.  

4) Методи процесу.  

5) Систематичні методи управління.  

6) Постійне вдосконалення.  

7) Рішення засновані на фактах.  

8) Взаємовигідні відносини з постачальниками. 

Принципи управління якістю необхідно постійно застосовувати у 

процесі виробництва, оскільки вони спрямовані на вдосконалення 

підприємства та підвищення якості. Основним залишається принцип 

інтегрованого управління якістю, а саме: якість продукції - це не просто 

окрема самостійна функція технічних та спеціальних відділів, а загальний 



 

процес, що охоплює всі підрозділи компанії, клієнтів і постачальників. Це 

спосіб управління організацією; якість повинна бути забезпечена на етапах 

маркетингу, проектування тощо, виробництва та обслуговування продукту. 

Для постійного удосконалення підвищення якості вимагає використання 

нових технологій. 

До сучасних принципів управління якістю в організації відносяться: 

1. Орієнтація на клієнта - керівництво повинно розуміти поточні 

та майбутні потреби клієнтів і відповідати їх вимогам. 

2. Лідерство - особа, яка відповідає за організацію, визначає 

напрям і цілі діяльності та створює сприятливе середовище для досягнення 

цілей. 

3. Участь співробітників є основою компанії, а повноцінна участь 

здібностей співробітників допомагає досягти цілей і завдань. 

4. Процесний підхід - система управління якістю базується на 

управлінні підготовки виробництва та наданням послуг. 

5. Системний підхід до управління - виявлення, розуміння та 

управління взаємозалежними процесними системами через їх внесок у 

досягнення цілей і завдань. 

6. Постійне вдосконалення та покращення є стратегічними 

цілями організації. 

7. Прийняття рішень на основі фактів. Ефективне прийняття 

рішень базується на логічному аналізі та раціональній оцінці інформації та 

порівняльних даних. 

8. Взаємовигідні відносини з постачальниками - покращують 

здатність обох сторін створювати послуги. 

В  управлінні якістю виділяють чотири методи управління якістю: 

- Забезпечення економічних методів створення економічних умов, 

заохочення підприємств до вивчення потреб і вимог споживачів, створення 

виробництва та обслуговування продукції на основі цих потреб і вимог; 



 

- Методи матеріального стимулювання, у тому числі мотивація 

працівників до створення та виробництва якісної продукції, а також 

відшкодування шкоди, заподіяної низькою якістю; 

-Методика організації та управління, що реалізуються за допомогою 

обов'язкових розпоряджень керівника. 

-Методи навчання, що впливають на свідомість та емоції учасників 

виробничого процесу, спонукають їх до якісної роботи та точно виконувати 

функції управління якістю продукції. Це етичне просування високоякісної 

продукції, виховання поваги до бренду тощо. 

Психосоціальний підхід базується на використанні інструментальних 

систем для впливу на суспільство і відносини між персоналом і керівництвом, 

а також для управління психосоціальними процесами для досягнення якісних 

цілей. У методах соціальної психології слід відзначити наступні моменти: 

1. Інструменти підвищення самодисципліни, почуття 

відповідальності, ініціативи та творчості кожного співробітника у підвищенні 

якості.  

2. Методика мотивації на якісні результати праці.  

3. Методи покращення психологічної атмосфери в організації, 

включаючи вирішення конфліктів. 

4. Розумні методи управління якістю, що забезпечують 

психологічну сумісність працівників. 

5. Методи мотивації членів колективу до роботи для досягнення 

необхідної якості.  

6. Методи збереження та розвитку організаційних традицій для 

забезпечення необхідної якості.  

7. Методи залучення працівників до управління якістю. 

Використання інженерно-технічних методів базується на методах 

управління якістю технічних процесів і контролю якості продукції. Вибраний 

набір технологій залежить від характеру об’єкта контролю, технології 



 

виробництва, методів внутрішнього контролю, засобів вимірювальної техніки 

тощо. 

Усі інженерно-технічні методи управління якістю умовно поділяють на 

такі групи: автоматичні, автоматизовані, механізовані та ручні. Основне 

завдання цих методів – мінімізувати відхилення існуючого процесу від 

заданих параметрів і прийняти управлінські рішення для усунення 

невідповідностей при виникненні відхилень. Усі ці методи можна 

використовувати для управління якістю на всіх етапах життєвого циклу товару 

чи послуги, а також для покращення будь-якої діяльності. Важливим фактором 

створення системи управління якістю в організації є впровадження її 

технологічних прийомів. 

«Метод процесу» відноситься до застосування в рамках організації 

системи процесів разом з їх ідентифікацією та взаємодією, а також 

управлінням для досягнення визначеного результату. Такий підхід передбачає 

перехід від функціональної моделі організації до інтеграції всіх операцій, 

спрямованих на задоволення попиту споживачів на якісну продукцію. Модель 

процесу — це механізм організації та структурування роботи в організації, що 

дає змогу розглядати її діяльність як по вертикалі, так і по горизонталі 

відповідно до принципів закритого менеджменту [7, с.74]. 

Відповідно до вимог стандарту ISO 9001 будь-яка організація, що 

впроваджує систему управління якістю, повинна: встановити список та 

кількість процесів, необхідних для управління якістю; побудувати процес, 

визначити порядок його впровадження та взаємодії, уточнити межі між 

процесами; та визначити особу, яка відповідає за процес (власник процесу); 

сформулювати необхідні стандарти та методи для забезпечення 

результативності процесу та результативності управління ним; забезпечити 

доступність ресурсів та інформації, необхідних для підтримки роботи та 

моніторингу цих процесів; контролювати, відстежувати та контролювати 

відповідно до певних показників. 



 

Економічними наслідками кращого управління якістю можуть бути такі: 

зменшення витрати на управління, отримання прибутка від ліцензування 

діяльності; прибутку від реалізації винаходів, патентів і запатентованих 

технологій; збільшення обсягів продажів; скоротити термін окупності 

інвестицій; збільшення коефіцієнту використання ресурсів: підвищення 

продуктивності праці, підвищення рентабельності активів; прискорення 

оборотності оборотних коштів; зменшення витрат виробництва на 

виправлення дефектів продукції; зниження витрат на контроль продукції; 

зменшення трудомісткості процесу виготовлення; запобігти проникненню 

виробництво некваліфікованої сировини та матеріалів; зниження витрат на 

усунення недоліків у претензіях споживачів; зменшення суми оплати штрафів 

і рекламацій за постачання неякісної продукції; зниження витрати на гарантію 

та ремонт; зменшити шкоду за замовчуванням; збільшити прибуток за рахунок 

поліпшень асортименту продукції; збільшення прибутку за рахунок продажу 

споживачеві якісної продукції (за незмінною вартістю) [72]. 

Загалом процес управління складається із загальних управлінських 

функцій, об’єднаних в управлінський цикл наведено в рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Процес управління в організації 



 

Отже, побудова та впровадження системи управління якістю в 

організації – це складна процедура, трудомістка, і ресурсо-затратна. 

Зосереджена на постійному вдосконаленні діяльності. Змістом створення 

системи управління якістю має на меті ідентифікувати всі процеси. Залежно 

від якості наданого товару чи послуги, існує дві основні цілі розробки системи 

управління якістю. Перша – оптимізація організації роботи, особливо для 

забезпечення конкурентоспроможності, виробництва продуктів та послуг для 

підвищення ефективності виробництва. Друга – показати можливості всім 

потенційним споживачам. Стабільно виробляти продукцію заданого рівня 

якості, яка відповідає всім вимогам та потребам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Оптимізація планування етапів ефективного 

використання ресурсного потенціалу АТ «Ельворті» 

 

 

Шляхом оптимізації використання ресурсів підприємства можна 

досягти оптимальної структури потенціалу. Процес її оптимізації передбачає 

дослідження, оцінку й аналіз існуючої структури потенціалу, величини та 

якості її елементів; встановлення вимог до величини та якісної характеристики 

елементів потенціалу (визначення оптимальної структури); розробки заходів 

щодо оптимізації структури потенціалу. 

Для планування етапів ефективного використання ресурсного 

потенціалу АТ «Ельворті» на основі проведеного аналізу в розділі 2, ми 

визначили слабкі місця, а саме: 

1. Недостатність кваліфікованого персоналу. 

2. Застарілі основні засоби, які потребують оновлення і модернізації 

-48%. 

3. На одного працівника зросла кількість основних засобів. 

4. Продукція потребує інноваційності. 

5. Виробничий потенціал підприємства занизький, щоб збільшувати 

обсяг виробництва. 

Для покращення ситуації на підприємстві з недостатністю 

кваліфікованого персоналу потрібно запровадити: 

1. надалі - продовжувати впровадження системи дуального 

навчання, інтегрованої з освітніми установами, щоб студенти могли пройти 

виробничу практику в компанії та отримати кваліфікаційні навички в освітніх 

закладах для підвищення якості працівників компанії; Спонукати до 

перенавчання існуючих робітників, з подальшим збільшенням заробітної 

плати. 



 

2. -Вдосконалювати системи мотивації співробітників компанії 

для зниження плинності кадрів та підвищення ефективності роботи 

співробітників та їх задоволеності роботою; 

Матеріальні стимули - премії, фінансові бонуси, путівки та інші грошові 

заохочення; 

Нематеральні стимули: 

- Освітня мотивація - деякі люди працюють не тільки для того, щоб 

заробляти гроші, а й для того, щоб розвиватися в певній сфері і отримувати 

нові знання. 

- Вітання зі знаменними датами - дні народження, закінчення 

випробувального терміну, річниця роботи та інші знаменні дати – все це 

можливості привітати цю людину та підняти їй настрій ще раз. Крім того, 

зросте важливість співробітника для компанії, що підвищить їхню самооцінку. 

- Публічна похвала старанним співробітникам - простий, але водночас 

дуже ефективний метод. Однак це не можна назвати прямою мотивацією, це 

швидше засіб підтримати наснагу видатних співробітників. 

- Подарунок новачкам - у компанії кожен новий співробітник отримує 

подарунок від останнього найнятого працівника. Він може бути знаковим або 

добрим, без будь-яких обмежень. Це створює миттєві позитивні зв'язки та 

полегшує одній людині приєднання до нової команди. 

3.  Підвищувати самодисципліну, почуття відповідальності, ініціативи 

та творчості кожного співробітника у підвищенні якості: давати можливість 

проявляти свої здібності, а саме, брати участь у проектах, у вирішенні 

важливих питань. 

4. Покращити психологічну атмосферу в організації, включаючи 

вирішення конфліктів. 

- Співробітники мають право висловлювати свою думку, ділитися 

своїми побажаннями та коментарями щодо організації робочого процесу. 

Проте слід враховувати різницю в характерах. Для деяких людей зробити 

публічну заяву нескладно, а для інших зробити анонімну заяву простіше. У 



 

першому випадку людина може діяти за планом, у другому – організувати 

«поштову скриньку» компанії або дошку наклейок. 

- вирішення конфліктів за допомогою переговорів. 

5. Запровадити резерв робітників, для заміни не продуктивних 

робітників або робітників пенсійного віку. 

Для покращення продуктивності робітника оцінити можливості його 

роботи на кількох виробничих машин, та виявити причини неефективного 

використання виробничого потенціалу запровадити систему картування на 

кожному з виробничих ділянок. 

За допомогою системи картування, ми зможемо виявити проблеми 

пов’язаних з організацією і виконання робіт в середині виробничої дільниці. 

Система картування дає можливість:  

1. виявити втрати продуктивності працівника – робота, яка не 

додає цінності продукту.  

2. виявити незначну роботу, яка теж не додає цінності продукту . 

3. виявити значну роботу, яка додає цінності продукту і є 

ефективною. 

4. визначення часу проходження виробу по потоку від початку і 

до кінця.  

Основними причинами втрат є: 

1. Надлишкове виробництво, має негативний фактор (збільшення 

складських майданів, передчасне витрата сировини, підвищення витрат на 

закупівлю матеріалу, затрати виробничого часу, збій ритмічності виконання 

заказів). 

2. Зайві запаси –  спричиняють до неналежного використання 

території. 

3. Зайві рухи – збільшують втомленість працівника, зменшується 

продуктивність праці. 

4. Переробка і брак – призводить до додаткових витрат. 



 

5. Непотрібне транспортування або переміщення – призводить до 

затрат виробничого часу. 

6. Зайва обробка – призводить до затрат виробничого часу 

(виникає коли не якісні інструменти або не чіткий технологічний процес). 

7. Очікування – призводить до збою ритмічності виконання 

заказів ( очікування можливе, якщо несправне обладнання або невчасне 

постачання сировини). 

По системі картування першим етапом є: 

1. Визначення відповідальних за проведення картування і тих 

працівників, які безпосередньо відповідають за виробництво виробу. До 

складу комісії відносяться: керівник проекту директор по виробництву; 

відповідальним за проведення проекту повинні бути директор або зам. 

директора продуктових команд. 

До складу обов’язкових виконавців проекту входять учасники: 

технологи, спеціаліст з відділу планування виробництва, диспетчер 

логістичної служби, начальник дільниці, майстер дільниці, бригадир, 

контролери по якості. 

2. Для  вивчення поточного стану виробничого процесу на даній 

дільниці (побудувати карту потоку по фактам, які є на даний час). Зробивши 

збір інформації о виробничих місцях – вияснивши чим займається оператор 

устаткування, які виконує витратні операції не відповідні його роботі. 

Головне зібрати, як найбільше інформації на дільниці – час такту, час 

циклу, партії і періодичність транспортування між операціями, сигнали на 

виробництво і транспортування, час переналадки обладнання, рівень браку.  

 Заміри циклу повинні виконуватися в один день, і по декілька замірів 

для достовірної інформації. 

Час такту – розрахунковий інтервал часу , по якому потрібно виробляти 

продукт , щоб відповідати умовам замовника. 

Час циклу – це фактичний інтервал часу виконання технологічної 

операції. 



 

 

Рис. 3.2. Схема зображення часу такту і циклу. 

 

Рис. 3.3. Схема циклу виробничого процесу 

По даному рисунку, ми бачимо, що одна операція по виробу визначає 

час циклу. За допомогою якого ми можемо вирахувати можливості і кількості 

виготовлення продукції.  

Для повного збору інформації потрібно зробити таблицю для занесення 

всіх даних на прикладі табл. 3.1. 

 



 

Побудувавши фактичну карту потоку дільниці і зібравши, як найбільше 

інформації. Нанести всі дані на фактичну карту потоку, проаналізувати, 

виявити проблемні місця, причини цих проблем.  На прикладі рис. 3.3. 

 

Рис. 3.4. Алгоритм побудови карти 

Проаналізувавши ситуацію на дільниці, при виявленні відхилень почати 

третій етап картування.  

3. Етапом є зображення ідеального стану поточного виробництва на 

дільниці. Після проведення дослідження по даній дільниці, визначивши всі 

проблеми та проаналізувавши, як можна змінити ту чи іншу ситуацію. 

Потрібно визначитися з планом заходів покращення ситуації на дільниці, 

визначити дати початку і закінчення термінів виконання частин плану, з  

відповідальними за їх виконання  Також потрібно проводити навчання 

учасників процесу – співробітники повинні бути обізнані, проінформовані і 

поступово звикати до змін. 

4. Етапом є реалізація планових покращень. План реалізації повинен 

бути зафіксований документально, і обов’язковим до виконання. Зміни 



 

фіксуються тільки в стандартах, нові стандарти повинні бути перевірені на 

практиці. 

5. Етапом є контролінг проведення покращення виробничого 

процесу. Періодичність перевірки виконання частин плану заходів не рідше 

одного разу на тиждень. 

Маючи в своєму розпорядженні всю інформацію, менеджери повинні 

контролювати весь розвиток виконання проекту - моніторити процес у режимі 

реального часу, що відбувається з втіленням проекту; порівнювати звіти про 

результати роботи даного проекту з найкоротшим часовим інтервалом (день, 

тиждень, місяць); порівнювати з досягнутими цільовими результатами. 

Для визначення застарілості основних засобів, які потребують 

оновлення і модернізації, нами запропоновано провести такі дії: 

Провести техогляд обладнання, визначити стан обладнання, провести 

аналіз стану і можливості його ремонту. Розділити обладнання по видам робіт, 

які потрібно і можливо відремонтувати і оновити. 

За такими видами робіт: 

1. Техобслуговування обладнання – для визначення робіт, 

спрямованих на підтримку обладнання, тобто заміна мастил, фільтрів і т. д . 

проводити техобслуговування потрібно в залежності від характеристики 

даного обладнання. 

2. Поточні ремонтні роботи проводити з тим обладнанням, які 

потребують незначні роботи, тобто заміна запчастин і т. д. 

3. Капітальні ремонтні роботи проводяться з тим обладнанням, які 

потребують повне відновлення основних запчастин, заміни на якісніші і довго 

триваліші частини. Для більшої економії ресурсів і часу підчас виробничого 

процесу. 

4. Ремонти для покращення характеристик обладнання та 

збільшення часу його експлуатації, до цих робіт відносяться – дообладнання, 

реконструкція, модифікація, модернізація та добудова. 

Проводити техогляд повинні фахівці, які мають відповідну 



 

кваліфікацію, бажано, щоб була сформована комісія. 

Якщо є обладнання, яке не придатне до ремонту, зробити йому оцінку і 

здати на утилізацію або розібрати на запчастини та для прибутку підприємства 

зробити аукціон продажу б\у запчастин. 

Отже, для ефективного використання виробничого потенціалу на 

підприємстві АТ «Ельворті»  запровадити систему картування, за допомогою, 

якої визначити проблемні місця на дільницях, зменшити надлишкове 

виробництво, зайві запаси, зайві рухи робітників, очікування та збільшити 

продуктивність робітників, ритмічне виконування замовлень, виконати 

правильну будову операційного потоку. Провести навчання учасників процесу 

– співробітники повинні бути обізнані, проінформовані і поступово звикати до 

змін.  

Для ефективного використання основних засобів нами було 

запропоновано зробити техогляд обладнанню, розподілити по групах і 

виконати ремонтні роботи або непридатне обладнання утилізувати чи 

розібрати, і провести аукціон продажу б/у запчастин. 

Ефективність запропонованих  дій, в тому, щоб мінімізувати втрати на 

виробництві та покращити прибутковість підприємства з меншими затратами.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3  Напрями стратегічного удосконалення структури ресурсного 

потенціалу виробничого підприємства 

 

 

Реалізація стратегічного управління ресурсним потенціалом 

здійснюється за допомогою обраної компанією стратегії, оскільки забезпечує 

досягнення мети в умовах успішної реалізації. Без формування елементів 

стратегічного управління ресурсним потенціалом компанії, розробка 

стратегічних пріоритетів неможлива. У літературі зі стратегічного 

менеджменту використовується термін «стратегічний потенціал компанії», що 

означає наявність безлічі доступних ресурсів та можливостей для 

формулювання та реалізації стратегії компанії. 

Основна увага приділяється ресурсам компанії, що використовуються 

для розробки та реалізації стратегій. Формування стратегічного потенціалу 

залежить не тільки від наявних ресурсів, а й від ресурсів, які підприємство 

може отримати, змінюючи власні показники у реалізації стратегічних рішень. 

Отже, для ресурсів, що становлять потенціал компанії, необхідно додати, як 

доступні, так і потенційні ресурси [19, с.480]. 

Удосконалення структури ресурсного потенціалу здебільшого 

реалізовують у таких аспектах: особливо покращення складових ресурсного 

потенціалу – оновлення виробничого обладнання, забезпечення підвищення 

кваліфікації кадрів їх перепідготовки, перенавчання, здійснення заходів для 

покращення якості продукції, удосконалення технологічних процесів по 

виготовленню продукції, застосування інноваційних технологій у виробництві 

для забезпечення економічної ефективності підприємства. 

Ми вважаємо, що для підвищення ефективності використання основних 

засобів компанії необхідно: 

1) Технічне вдосконалення робочого обладнання: 

-Технічна трансформація на основі комплексної автоматизації та 

впровадження гнучкої виробничої системи; 



 

-замінити застаріле обладнання та модернізувати обладнання; 

-усунення вузьких місць та дисбалансів виробничих потужностей 

компанії; 

-механізація допоміжного та обслуговуючого виробництва; 

-розвиток винаходів та інноваційних розробок; 

2) Продовжити термін служби машин та обладнання з наступних 

причин: 

-Утилізація обладнання, що не використовується (оренда, лізинг, 

продаж та ін); 

-Скорочення часу обслуговування обладнання; 

-Скорочення часу простою: в середині зміни або весь робочий цикл; 

3) Удосконалення управління виробничою організацією, саме: 

-прискорення реалізації проекту продуктивності введення в 

експлуатацію основних засобів 

-запровадити наукові роботи та організацію виробництва; 

-поліпшити матеріально-технічне забезпечення; 

-поліпшити управління виробництвом на основі сучасних комп'ютерних 

технологій; 

-розвивати матеріальні блага працівників та допомагати підвищувати 

ефективність виробництва. 

Практичне застосування встановлених заходів (економічних ефектів) на 

підприємстві дозволить збільшити кількість товарної продукції, підвищити 

рентабельність капіталу та збільшити обсяг продажу та балансовий прибуток, 

тим самим підвищивши рентабельність виробничих потужностей. 

Основними напрямками стратегічного удосконалення структури  

ресурсного потенціалу є: 

1. Використання виробничого потенціалу в повному обсязі з 

здатністю забезпечити випуск продукції, що відповідає попиту, з найменшими 

затратами для підприємства. 



 

2. Використання фінансового потенціалу з здатністю 

ефективного його розподілу. 

3. Ефективність менеджменту вміти застосовувати 

організаційний потенціал з використанням  всіх можливих ресурсів 

підприємства разом.  

4. Ефективність менеджменту використовувати інформаційний 

та часовий потенціал, для покращення  результативності виконання завдань. 

5. Використання основних засобів та запровадження 

інноваційних технологій виробництва, для зменшення затрат на виробництво. 

6. Використання трудового потенціалу (збільшення 

кваліфікаційного персоналу) в повному обсязі з здатністю збільшити 

виробничі обсяги. 

Отже, нами було встановлено, що головною стратегією підприємства є 

забезпечення конкурентноспроможності. Для удосконалення і використання 

ресурсного потенціалу, потрібно покращувати виробничий процес, 

фінансовий процес, організаційний, інформаційний та інноваційний процес. 

 Дослідження показують, основні фонди становлять важливу частину 

матеріально-технічної бази будь-якої галузі, особливо промисловості. За 

рахунок їх зростання збільшився економічний потенціал та виробничі 

потужності галузі, підвищився рівень технології виробництва. Це в свою чергу 

збільшує продуктивність, що робить значний внесок у поліпшення 

розширеного відтворення і правильне формування найважливішої частини 

управління. 

Щоб використовувати основні засоби було справді рентабельним, 

необхідно не тільки слідкувати за технічними станом, а й залучати експертів 

по наданню комплексних послуг; вивчати товарні ринки; залучати спеціалістів 

відділу маркетингу; підвищувати рівень спеціалізації виробництва; 

застосовуючи передові технології. 

 

 



 

ВИСНОВКИ 

 

 

Виконавши магістерську роботу, ми можемо зробити висновки: 

1. Враховуючи підходи науковців, ми вважаємо що ресурсний 

потенціал підприємства, це структура взаємопов’язаних ресурсів 

підприємства, які використовуються для виробництва продукції, ефективності 

їх використання, задля забезпечення рівня ділової активності, динаміки росту 

економічних показників та задоволення потреб споживачів продукту. 

Підсумовуючи вищесказане, ресурсний потенціал підприємства це 

сукупність фінансових, виробничих, інноваційних, інформаційних, 

часових  ресурсів, при ефективному використанні яких, підприємство досягає 

поставлених цілей, стійкого функціонування в ринковому 

середовищі,  розвитку підприємства та реалізує стратегію управління. 

2. Вирішальним фактором розвитку підприємств є забезпечення 

ефективної національної політики в Європі. При зіткненні з потребами 

європейського досвіду державного управління, державі потрібно 

удосконалювати заходи національної політики щодо розвитку підприємств. Їх 

основними компонентами повинні бути механізм цілей програм і нормативно-

правові підтримки, відповідно до норм і стандартів Європейського Союзу. 

3. При оцінці стану господарської діяльності з метою виявлення 

проблемних ситуацій або навіть кризових ситуацій необхідно здійснювати 

екстрений нагляд за виробничо-господарською діяльністю шляхом 

використання оперативних управлінських рішень. 

4. АТ "Ельвортi" є провiдним пiдприємством України у галузi 

сiльського господарського машинобудування, яке виробляє сiвалки зерновi та 

просапнi, культиватори, борони, посiвнi комплекси, обприскувачi, запаснi 

частини для сiльсько-господарської технiки. Але, нами були визначені основні 

фактори які впливають на розвиток діяльності підприємства, цими факторами 

є: 



 

Політичні — це ризик, пов'язаний з можливістю непередбачених змін у 

національному законодавстві. У 2020 році на компанію торкнеться зняття 

заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 

2021 року. Заборона очікується в останні роки і буде ухвалена навесні 2020 

року. Це впливає на діяльність українських фермерських господарств. , які є 

основними покупцями сільськогосподарської продукції.  

Природній – це ризик, пов'язаний із можливим впливом природних умов 

на діяльність підприємства. Важливим фактором для компанії є збирання 

врожаю зернових та масляних культур, що вплине на коливання цін на 

сільськогосподарську продукцію. У 2020 році у дуже посушливі весняно-літні 

місяці виробництва зерна в Україні значно впало (порівняно з 2019 роком). 

Багато південних і центральних ферм втратили більшу частину врожаю, 

найбільше постраждали кукурудза і соняшник. В результаті більшість 

фермерів зазнали збитків і не мали фінансових можливостей для покупки 

сільськогосподарської техніки; 

Валютний - можливість зміни валютного курсу. На фінансові результати 

за 2020 рік впливають негативні курсові різниці (від курсових різниць та 

купівлі-продажу іноземної валюти) у розмірі 1,8 млн ОАЕ. Крім того, як 

зазначалося раніше, зниження середньорічного курсу (порівняно з курсом 

2019 року) зменшило виручку компанії від реалізації продукції більш ніж на 

30 млн грн. Ці фактори пов’язані із зміцненням гривні та зниженням курсу. 

Ризик ліквідності - це ризик того, що компанія не зможе виконати свої 

фінансові зобов'язання. Одна з основних цілей управління ризиками - 

підтримання гнучкості у фінансовій діяльності за рахунок управління 

дебіторською заборгованістю та дотримання відстрочених платежів. 

Проблема, з якою стикає компанію, у тому, деякі боржники затримують 

виплату своїх боргів і, отже, немає оборотних коштів на погашення своїх 

боргів. 



 

Виробничий - пов'язаний із відомчою характеристикою компанії. 

Еміграцією кваліфікованих кадрів у зв'язку з виїздом за закордон, висока 

вартість робочої сили. Технічна поломка основних робочих засобів. 

Також ми проаналізували, що основними конкуренти є: по просапним 

сівалкам та просапним культиваторам, який має найбільший відсоток 

GASPARDO Італія, по зерновим сівалкам найбільший відсоток займає 

Європейські виробники- 60%, по дисковим боронам LEMKEN Німеччина, 

підприємство більше використовує сегмент дрібних господарств. За період з 

2018року-2020рік включно продаж продукції скоротився на -262884 тис. грн. 

Отже, ми з’ясували, що підприємству потрібно розширювати ринки 

збуту на Заході України та Европейському Союзі. Потрібно більше і вчасно 

виробляти запасні частини, шукати дилерів, (які розуміються на продукції, і 

мають бажання працювати), також не допускати копіювання продукції, а 

виробляти свій інноваційний продукт, збільшити сегмент ринку по середнім 

господарствам, крупним господарствам та агрохолдінгам. Зменшити 

плинність кваліфікованих кадрів. 

5. Підприємство АТ « Ельворті» за три роки своєї діяльності не 

ефективно використовувало свій ресурсний потенціал. Причиною є 

зменшення кваліфікованого персоналу, застарілі основні засоби, які 

потребують оновлення або модернізації - 52% тільки є придатними. Зросла 

кількість основних засобів на одного працівника. Розрахунок коефіцієнта 

виробничого потенціалу показав, що наданий час підприємство не може 

розширювати та збільшувати свої обсяги виробництва. Рентабельність 

продукції зменшилась на -1,89 – це є показником, що потрібно в продукцію 

застосувати, якісь інновації. 

Але є і позитивна сторона – по коефіцієнту дебіторської та 

кредиторської заборгованості, ми бачимо, що в 2020р. зменшився порівняно з 

попередніми роками, це означає, що підприємство стає більш самостійним і 

стійким у фінансовому відношенні, також позитивним є те, що і терміни 

погашення заборгованості теж зменшилися. Збільшений коефіцієнт 



 

оборотності матеріальних запасів свідчить про  зменшення виробничих 

запасів, незавершеного виробництва та про зростання попиту на готову 

продукцію. Рентабельність активів збільшилась на 0,67%- це гарний показник, 

що означає, що фінансові ресурси використовуються ефективно. 

Рентабельність власного капіталу збільшилась на 0,82%. 

Для ефективного використання ресурсного потенціалу потрібно надалі - 

продовжувати впровадження системи дуального навчання, інтегрованої з 

освітніми установами, щоб студенти могли пройти виробничу практику в 

компанії та отримати кваліфікаційні навички в освітніх закладах для 

підвищення якості працівників компанії; 

 - подальші вдосконалювати системи мотивації співробітників компанії 

для зниження плинності кадрів та підвищення ефективності роботи 

співробітників та їх задоволеності роботою; 

- для зниження ризику технічного збою обладнання у відділі обробки 

впроваджувати систему оцінки загальної ефективності обладнання, а також 

впроваджувати систему обліку ремонту та технічного обслуговування 

електронного обладнання. 

6. Провівши аналізи фінансового стану підприємства на кінець 2020р., 

ми можемо дійти висновку, що підприємство АТ «Ельворті» 2020р., 

пропрацював у збиток, але є і позитивні показники зменшилась дебіторської 

заборгованість за товари, роботи та послуги, за рахунками та інших факторів, 

також виконується нерівність ліквідності - активи перевищують пасиви, що 

означає, що фінансовий стан підприємства є стійким. Щоб запобігти та 

знизити ризики, які можуть вплинути на розвиток компанія, на майбутній 

період потрібно зробити такі дії: 

-підвищити продажі сільгосптехніки в Україні до 37% (31% у 2020 році) 

для зниження ризиків, пов'язаних із курсовою різницею; 

-продовжувати аналізувати та контролювати умови погашення боргу, 

пов'язані з очікуваним надходженням коштів; 

7. Побудова та впровадження системи управління якістю в організації – 



 

це складна процедура, трудомістка, і ресурсо-затратна. Зосереджена на 

постійному вдосконаленні діяльності. Змістом створення системи управління 

якістю має на меті ідентифікувати всі процеси. Залежно від якості наданого 

товару чи послуги, існує дві основні цілі розробки системи управління якістю. 

Перша – оптимізація організації роботи, особливо для забезпечення 

конкурентоспроможності, виробництва продуктів та послуг для підвищення 

ефективності виробництва. Друга – показати можливості всім потенційним 

споживачам. Стабільно виробляти продукцію заданого рівня якості, яка 

відповідає всім вимогам та потребам. 

8. Для ефективного використання виробничого потенціалу на 

підприємстві АТ «Ельворті»  запровадити систему картування, за допомогою, 

якої визначити проблемні місця на дільницях, зменшити надлишкове 

виробництво, зайві запаси, зайві рухи робітників, очікування та збільшити 

продуктивність робітників, ритмічне виконування замовлень, виконати 

правильну будову операційного потоку. Провести навчання учасників процесу 

– співробітники повинні бути обізнані, проінформовані і поступово звикати до 

змін. 

Для ефективного використання основних засобів нами було 

запропоновано зробити техогляд обладнанню, розподілити по групах і 

виконати ремонтні роботи або непридатне обладнання утилізувати чи 

розібрати, і провести аукціон продажу б/у запчастин. 

Ефективність запропонованих  дій, в тому, щоб мінімізувати втрати на 

виробництві та покращити прибутковість підприємства з меншими затратами. 

9.Нами було встановлено, що головною стратегією підприємства є 

забезпечення конкурентноспроможності. Для удосконалення і використання 

ресурсного потенціалу, потрібно покращувати виробничий процес, 

фінансовий процес, організаційний, інформаційний та інноваційний процес. 

Дослідження показують, основні фонди становлять важливу частину 

матеріально-технічної бази будь-якої галузі, особливо промисловості. За 

рахунок їх зростання збільшиться економічний потенціал та виробничі 



 

потужності галузі, підвищиться рівень технології виробництва. Це своє чергу 

збільшить продуктивність, що робить значний внесок у поліпшення 

розширеного відтворення і правильне формування найважливішої частини 

управління. 

Щоб використовувати основні засоби було справді рентабельним, 

необхідно не тільки слідкувати за технічними станом, а й залучати експертів 

по наданню комплексних послуг; вивчати товарні ринки; залучати спеціалістів 

відділу маркетингу; підвищувати рівень спеціалізації виробництва; 

застосовуючи передові технології. 
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