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ВСТУП 

 

Давньогрецьке слово «стратегія» означає «мистецтво полководця» чи 

іншими словами «вміння розгортати війська на полі бою». В умовах сучасної 

економіки, коли відбувається прискорення всіх процесів, за рахунок втілення 

різноманітних новітніх технік та технологій, більшість керівників вітчизняних 

фірм усвідомили, що необхідно зосереджувати свою увагу на розробку 

довгострокової стратегії у своїй діяльності. В останні десятиліття, саме це 

усвідомлення, усвідомлення значення стратегічного планування, дозволяє 

фірмам працювати та виживати в конкурентній боротьбі у довгостроковій 

перспективі. 

Великий внесок в дослідженні та систематизації знань з маркетингової 

діяльності та у стратегічному плануванні зробили: Пилип Котлер , Ігор 

Ансофф, Джеймс Колінз, Генрі Мінцберг, Артур Томпсон, Артур Стрікленд та 

ще багато інших гуру з цього питання. 

Раніше організації могли успішно працювати зосереджуючись в 

основному на повсякденній роботі, що була направлена на вирішення 

внутрішніх проблем, вирішення яких покращували ефективність використання 

ресурсів. На сьогодні ж важливо впроваджувати управління так, щоб не усувати 

раціоналізаторську функцію використання ресурсів та ще й так, щоб швидко й 

вірно реагувати на сьогоднішнє мінливе середовище. 

В останній час постійні та швидкі зміни навколишнього середовища, 

вподобань споживачів, конкуренція, розвиток сучасних технологій, 

інформаційних мереж, миттєвої передача та доступу до інформації та 

різноманітних даних, інших факторів суттєво збільшують потребу у 

застосуванні стратегічного управління. 

Практика показує, що на сьогодні не існує єдиної універсальної стратегії 

яку б можна було застосувати для всіх компаній. Кожна організація є 

унікальним середовищем, одні і ті самі фактори на різні компанії діють по 
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різному та потребують різних підходів до вирішення проблем, чи навпаки 

потребують застосування цих факторів у своїх інтересах. 

Вірно впроваджене стратегічне управління дозволяє організаціям 

визначити потреби цільових груп споживачів та зробити їх своїми постійними 

клієнтами. 

Важливість та актуальність теми даної роботи полягає в тому, що 

стратегічне управління є ефективним інструментом, який дозволяє малим 

підприємствам та великим корпораціям впроваджувати довгострокову 

стратегію для зміцнення своїх позицій на ринках, що постійно змінюються. 

Метою роботи є трактування теоретичних методів для практичного 

застосування маркетингових методів для розробки стратегії підприємства з 

використанням сучасних методів та прийомів. 

Метою нашої роботи є дослідження значення та сутності стратегічного 

управління та маркетингових заходів на сучасному підприємстві, а також 

розробка та удосконалення стратегії управління підприємством ПрАТ 

«Гідросила ЛЄДА». Для досягнення мети в кваліфікаційній магістерській 

роботі визначено такі завдання для дослідження: 

- Розглянути загальну характеристику ПрАТ «Гідросила ЛЄДА». 

- Проаналізувати вплив зовнішніх факторів на підприємство ПрАТ 

«Гідросила ЛЄДА» шляхом методу PEST – аналізу. 

- Проаналізувати ринок ШРЗ. 

- Проаналізувати внутрішні ресурси підприємства ПрАТ «Гідросила 

ЛЄДА». 

- Проаналізувати конкурентів на ринку ШРЗ. 

- Зробити SWOT-аналіз підприємства ПрАТ «Гідросила ЛЄДА». 

- Розробити стратегію розвитку підприємства ПрАТ «Гідросила 

ЛЄДА». 
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Об’єктом дослідження обрано систему стратегічного управління 

підприємством та комплекс маркетингових заходів який спрямований на 

збільшення обсягу реалізації продукції. 

Предметом дослідження є теоретичні й методичні основи стратегічного 

управління, прикладні проблеми застосування маркетингових заходів 

підприємства, а також залежність прийняття рішень менеджментом на основі 

аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Нормативно-інформаційною базою дослідження стали законодавчі та 

нормативні акти України; статистична інформація з відкритих джерел; роботи 

українських та іноземних фахівців. У ході написання роботи були використані 

наукові такі методи дослідження: методи порівнянь, спостереження, методи 

угрупувань та обстеження, аналітичні процедури, методи комплексної оцінки 

та інші методи та процедури. 

Наукова новизна даної роботи полягає в узагальненні та удосконалені 

теоретичних та методологічних положень з проведення різноманітних аналізів 

внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства на основі результатів 

яких можна сформувати стратегію розвитку підприємства. 

Структура кваліфікаційної магістерської роботи: Кваліфікаційна 

магістерська робота складається з вступу, 3 розділів, висновків, списоку 

використаних джерел, додатків. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

1.1. Поняття, сутність та мета стратегії 

 

Стратегія є одним з головних елементів стратегічного управління. 

Реалізація стратегії як і сам стратегічний вибір є вкрай важливою частиною 

управлінської діяльності. В стратегічному менеджменті (управлінні) стратегія 

сприймається як визначений якісно та на довгий строк напрямок розвитку 

компанії, сфера діяльності, система зв’язків, середовище та методи та форми 

роботи.[51, с.67] 

Існує безліч варіантів визначення «стратегія» в залежності від підходу 

принципів формування стратегічної поведінки. Наведем деякі з таких термінів у 

табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Варіанти визначення терміну «стратегія» 

Визначення Автор Основний підхід 

Стратегія, як метод 

встановлення довгострокових 

цілей компанії, програми її дій та 

пріоритетних напрямків по 

розміщенню ресурсів 

Артур Чендлер, 

1962 рік 

Довгострокові цілі розробляються та 

не підлягають перегляду до зміни 

зовнішніх чи внутрішніх умов 

середовища функціонування компанії 

Стратегія як метод визначення 

конкурентних цілей організації 

Harvard Business 

School, 

1965 рік 

Стратегія означає основні сфери 

діяльності, які компанія буде 

продовжувати та/чи почне 

здійснювати 

Стратегія, як спосіб реакції на 

зовнішні можливості та погрози, 

внутрішні сильні та слабкі 

сторони 

Майкл Портер, 

1980-1985 роки 

Основна задача стратегії заключається 

в досягненні компанією 

довгострокової конкурентної переваги 

над суперниками в кожній сфері 

діяльності 
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Продовження таблиці 1.1 

Визначення Автор Основний підхід 

Стратегія, як спосіб реакції на 

зовнішні можливості та погрози, 

внутрішні сильні та слабкі 

сторони 

Майкл Портер, 

1980-1985 роки 

Основна задача стратегії 

заключається в досягненні 

компанією довгострокової 

конкурентної переваги над 

суперниками в кожній сфері 

діяльності 

Стратегія – спосіб постановки 

цілей для корпоративного, 

ділового та функціонального 

рівнів 

Ігор Ансофф, 

1965 рік; 

Дж. Стайнер, 

1977 рік 

та ін. автори 

При розробці стратегії слід виділяти 

корпоративні, ділові та 

функціональні цілі з точки зору 

різного їх впливу на процеси 

керування в організації 

Стратегія – послідовна, 

узгоджена та інтегрована 

структура управлінських рішень 

Генрі Мінцберг, 

1987 рік 

При розробці стратегії основну увагу 

слід приділяти формуванню планів, 

котрі слугують для цілей контролю з 

ефективності досягнення 

стратегічних орієнтирів 

Стратегія – спосіб розвитку 

ключових конкурентних переваг 

компанії 

Гарі Хамел, 

1989 рік 

Основу конкурентоздатності 

складають особливі здібності та 

внутрішні ресурси організації 

Стратегія – набір дій та підходів 

по досягненню заданих 

показників діяльності 

Артур Томпсон, 

1995 рік 

Стратегія одночасно є такою що 

працює на упередження та такою що 

адаптується 

 

Виходячи з приведених визначень ми можемо побачити, що розробка 

стратегії, перш за все, направлена на адаптацію фірми до змін зовнішнього 

середовища. Узагальнюючи всі ці визначення ми можемо сказати, що стратегія 

являє собою узагальнену модель дій, необхідних до досягнення поставлених 

цілей за рахунок координації та розподілу доступних компанії ресурсів. 

Загальна стратегія повинна вирішувати лише три головні задачі: 

- відбір основних елементів стратегії; 

- встановлення ролі підрозділів в реалізації стратегії; 
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- визначення способів розподілу доступних ресурсів. 

Ці задачі неможливо вирішити без розподілу стратегії на окремі 

функціональні стратегії [49, с. 12]. Вони є більш вузькими ніж загальна 

стратегія, вони деталізують підходи та кроки організації з управління окремими 

відділами чи підрозділами компанії. 

Підприємство повинно розробляти такі основні види функціональних 

стратегій [11, с. 44]: 

- стратегію маркетингу; 

- інноваційну стратегію; 

- фінансову стратегію; 

- соціальну стратегію; 

- стратегію виробництва; 

- стратегію організаційних змін; 

- екологічну стратегію. 

Стратегії можна класифікувати за багатьма напрямами, тому подивимось 

лише головні. 

По ступеню складності стратегії розподіляються на прості та складні. 

Прості в якості об’єкту мають один господарський процес, а складні зв’язані з 

декількома процесами. 

По напрямку виділяються стратегії підприємницького типу, що 

орієнтуються на використання зовнішніх можливостей, та  на стратегії 

раціоналістичного типу, сконцентровані на розвитку внутрішнього потенціалу 

[11, c. 387] 

По сфері здійснення стратегії кваліфікують на маркетингові, фінансові, 

виробничі, кадрові та інші. Функціональні стратегії розробляються 

безпосередньо відповідальними підрозділами підприємства. 

Найрозповсюдженіші стратегії бізнесу, що виверені практикою та описані 

в літературі зазвичай називають базовими чи еталонними. Вони відображують 

чотири різних підходи до зростання компанії та зв’язані з зміною одного чи 
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декількох з цих елементів: галузь, ринок, положення організації в галузі, 

технологія та продукт. Кожен з цих елементів може бути в одному з таких 

станів: новий стан чи існуючий стан [13, с. 26]. 

Так звані стратегії концентрованого зростання складають першу групу 

базових стратегій. До цієї групи потрапляють ті стратегії, що зв’язані із зміною 

продукту та (або) ринку та не торкаються інших елементів. В разі виконання 

цих стратегій компанія намагається зробити краще свій продукт чи розпочати 

виробництво нового при цьому не змінюючи галузь. Що до ринку, то фірма 

веде пошук можливостей для покращення свого стану на вже існуючому ринку 

чи переходить на новий ринок. Типи стратегій що потрапляють до першої 

групи: 

- стратегія посилення позиції на ринку, при якій фірма намагається 

завоювати найкращі позиції даним продуктом на існуючому ринку. Реалізація 

цієї стратегії дозволяє проводити так звану «горизонтальну інтеграцію», при 

якій компанія хоче домогтися встановлення контролю над конкурентами; 

- стратегія розвитку ринку полягає в пошуку застосування існуючих 

продуктів на нових ринках; 

- стратегія розвитку продукту, при якій вирішується питання 

зростання організації виробництвом нового продукту та реалізації його на вже 

освоєному ринку.[13, с. 28]. 

До другої групи базових стратегій відносять ті, що приведуть до 

зростання через додавання нових структур. Такі стратегії називають 

стратегіями інтегрованого зростання. Існує два типи цих стратегій: 

- стратегія зворотної інтеграції, коли фірма росте за рахунок 

збільшення контролю над постачальниками, можливе створення структури з 

постачання; 

- стратегія вгору їдучої вертикальної інтеграції, за рахунок посилення 

контролю над маркетинговими посередниками, що знаходяться між компанією 

та кінцевим споживачем. 
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До третьої групи відносять стратегії диверсифікованого зростання. Такі 

стратегії застосовуються у тому випадку, коли фірма надалі не може зростати 

на даному ринку з тими продуктами що в неї вже є. Стратегіями третьої групи 

є: 

- стратегія центрованої диверсифікації, що полягає в тому, що 

організація шукає можливості по створенню нових продуктів в існуючому 

бізнесі; 

- стратегія горизонтальної диверсифікації. Пошук можливостей до 

зростання за рахунок пошуку нової технології, що суттєво відрізняється від 

теперішньої, та нової продукції на існуючому ринку; 

- стратегія конгломератної диверсифікації, коли організація зростає 

за рахунок виробництва товарів, що ніяк не пов’язані з тими товарами, що вже 

виробляються, та за рахунок реалізації таких товарів на нових ринках. [13, с. 

29]. 

Також існує чотири типи стратегій ціленапрямленого скорочення бізнесу: 

- стратегія ліквідації, коли доцільніше буде провести ліквідацію 

через те, що компанія не може вести бізнес надалі; 

- стратегія «збору урожаю», коли компанія націлена на отримання 

максимального прибутку при поступовому скороченні даного виду діяльності; 

- стратегія скорочення, коли фірма продає чи закриває один або 

декілька підрозділів для того щоб переорієнтувати границі ведення бізнесу на 

довгий строк; 

- стратегія скорочення витрат. Основним принципом є пошук 

можливостей та здійснення дій напрямлених на скорочення витрат. Ця 

стратегія орієнтована навіть на незначні джерела витрат і носить тимчасовий чи 

короткостроковий характер [13, с. 32] 

Метою конкурентоздатної стратегії є зміна правил конкуренції, що 

склалися в даній галузі, на користь своєї організації. М. Портер виділяє три 

загальні конкурентоздатні стратегії, що можуть використовуватись фірмами 
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для розробки конкурентних переваг та підвищення конкурентоздатності [44, с. 

21]: 

- диференціація; 

- лідер в знижені витрат; 

- фокусування. 

Диференціація означає, що організація хоче досягти унікальності в 

аспекті, що важливий для споживача. Досягнення цього скорочує владу 

споживача але збільшує витрати. Диференціація може змінювати продукт та 

його властивості, сервіс, гарантійне та післягарантійне обслуговування, 

логістику та інші сфери діяльності для того щоб покращити задоволення потреб 

споживача. 

Лідерство в знижені витрат найхарактерніша стратегія. Потрібно 

утримувати свої витрати на більш низькому рівні ніж їх тримає конкурент. Це 

може бути найкраща технологія виробництва, доступ до дешевих джерел 

сировини та матеріалів, економія на масштабах виробництва, сильна та дешева 

мережа розподілу продукції, винахід більш дешевих методів маркетингового 

зв’язку з споживачами без втрати їх ефективності, креще та більш екномічніше 

в порівнянні з конкурентами гарантійне та післягарантійне обслуговування. 

Однак, такий лідер не повинен ігнорувати принципи диференціації. Споживачі 

повинні вважати, що така продукція є порівнянною з продукцією конкурентів. 

Суттю стратегії фокусування є обрання певного сегменту галузі, 

специфічної групи споживачів та обслуговувати їх краще інших. Цього можна 

досягти двома шляхами: перевага в знижені витрат або посилення 

диференціації. 

Як показує практика компанії можуть одночасно застосовувати декілька 

стратегій, особливо в багатогалузевих організаціях, та виконувати стратегії у 

різній послідовності. Про такі організації кажуть, що вони виконують 

комбіновану стратегію. 

 



17 

1.2. Методи розробки стратегій 

 

Виходячи з різних джерел інформації, та аналізу літератури з 

стратегічного менеджменту ми можемо бачити, що різні автори мають різні 

думки щодо процесу побудови та реалізації стратегії. 

Математик та економіст Ігор Ансофф при формуванні стратегії виділяє 

наступну групу рішень [4, с. 97]: 

- внутрішня оцінка компанії; 

- оцінювання зовнішніх можливостей; 

- формулювання цілей та вибір задач; 

- рішення про портфельну стратегію; 

- конкурентна стратегія; 

- створення, вибір та реалізація альтернативних проектів. 

Майкл Мексон структурував процес стратегічного менеджменту таким 

чином (рис. 1.1): розробка місії та цілей; аналіз зовнішнього середовища; аналіз 

сильних та слабих сторін; вибір та аналіз стратегічних альтернатив; реалізація і 

подальший контроль стратегії [4, с. 294]. 

Модель процесу розробки стратегії В. Маркової та С. Кузнєцової 

складається з таких етапів: постановка цілей; аналіз «пробілів», який також 

робить оцінку внутрішнього та зовнішнього оточення; формулювання стратегії 

з урахуванням альтернативних варіантів; реалізація стратегії на основі 

складання бюджетів та планів [38, с. 15]. 

 

 

Рис. 1.1. Формування стратегії підприємства за М.Месконом [4] 
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За теорією, що викладена в працях Алберта Томпсона та Альберта 

Стрікленда, стратегічне управління включає вирішення п’яти взаємопов’язаних 

задач (етапів), в яких аналіз не є самостійним етапом, а включається до складу 

кожного з етапів [50, с. 212]. 

1. Визначення типу комерційної діяльності та формування напрямку 

розвитку організації, визначення цілей та довгострокових перспектив розвитку. 

2. Перетворення загальних цілей до конкретних напрямів діяльності. 

3. Реалізація обраного плану для досягнення бажаних показників. 

4. Ефективна реалізація стратегії, що була обрана. 

5. Оцінювання зробленої роботи, аналіз ситуації на ринку, за 

необхідності, внесення коректив до довгострокових основних напрямів 

діяльності, до цілей, до стратегії чи до її реалізації базуючись на здобутому 

досвіді, зміні умов, нових ідей чи нових можливостей. 

Такий процес стратегічного управління складається з декількох етапів, які 

виконуються циклічно та паралельно-послідовно. 

Етапи «Постановка цілей», «Формування місії» та «Розробка стратегій» 

можливо поєднати та назвати такий етап «Стратегічне планування». В такому 

випадку відміна від зображення (рис. 1.2.) буде незначною, буде наявний етап 

«Корекція». 

 

 

Рис. 1.2. Процес стратегічного управління за Томпсоном-Стріклендом 
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При співставленні думок вчених виявлено, що до відношення переліку 

етапів стратегічного управління нема суттєвих відмінностей. Хоча А. Томпсон 

та А. Стрікленд на першому етапі пропонують визначити стратегічне бачення, 

місію та цілі а на другому етапі вже дослідити середовище компанії. Деякі інші 

автори вважають робити це навпаки. На думку інших авторів не тільки 

можливо, а й доцільно спочатку робити огляд факторів зовнішнього 

середовища, а вже потім ставити реалістичні цілі, та аж після цього робити вже 

детальний збір та аналіз інформації про зовнішнє середовище та на основі 

цього розробляти стратегії [13, с. 41.] 

Враховуючи різноманітні точки зору може бути складена найбільш 

узагальнена послідовність стратегічного управління організаціями (рис. 1.3.). 

Вибір стратегії є основним моментом цікавого для нас процесу 

планування стратегії та здійснюється коли розглянуті всі інші альтернативні 

варіанти. Вибір стратегії повинен здійснюватися за умов відповідності 

зовнішній та внутрішній середі, тим обмеженням, що витікають з цих аналізів, 

а також обраним цілям бачення компанії. Повинні бути позначені всі можливі 

результати роботи в якісних та кількісних показниках для кожної з можливих 

стратегічних альтернатив. Потрібно обов’язково співставляти переваги та 

недоліки кожної з розглядаємих стратегій, вірогідність їх виконання, та їх 

можливі наслідки. Метою даного етапу є вибір певної та однозначної стратегії, 

яка максимально збільшить довгострокову ефективність підприємства [55, 

с.78]. 

На практиці всі ці етапи доволі складно розмежувати між собою тому, що 

вони являються різними рівнями одного процесу аналізу, але використовують 

різні методи. На першому етапі складаються стратегії, що дозволяють досягти 

встановлених цілей. В цьому сенсі важливо розробити найбільшу кількість 

різноманітних стратегій, потрібно щоб над цим працювали не тільки топ-

менеджери, але й менеджери середньої ланки. Це дасть змогу розширити 
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кількість варіантів та надасть можливість не пропустити потенційно найкращій 

варіант. 

 

 

Рис. 1.3. Процес стратегічного управління в організації [42] 

 

На другому – стратегії доопрацьовуються до рівня адекватності цілям 

розвитку компанії та формується загальна стратегія. На третьому – 

аналізуються альтернативи в рамках обраної загальної стратегії підприємства та 

оцінюються на ступінь погодженості та відповідності його головних цілей. На 

цьому етапі йде наповнення загальної стратегії конкретним змістом. 
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Серед великої кількості підходів до формування стратегічних альтернатив 

виділимо такі: 

- конкурентний підхід; 

- підхід розробки сценаріїв; 

- моделювання; 

- мозковий штурм; 

- підхід на основі SWOT-аналізу; 

- амбіційний стратегічний підхід; 

- зростання ринку – конкурентна позиція ринку; 

- портфельний стратегічний підхід [42, с. 189]. 

Конкурентний стратегічний підхід, потребує дати відповіді на питання: 

що і кому, де і як реалізовувати, враховуючи, що відповідей може бути дуже 

багато варіантів. Отже, можливе виникнення декількох альтернатив. Дуже 

важливо правильно оцінити їх та вибрати єдиний вірний варіант. 

Стратегічний підхід через розробку сценаріїв дозволяє розробляти 

альтернативи на основі прорахунку декількох, зазвичай чотирьох, сценаріїв 

поводження галузі та ринку в майбутньому (потрясіння, сплеск через 

пропонування на ринку широкого асортименту нових продуктів з-за технічного 

прориву, розвиток на основі наявних трендів в галузі). Після цього компанія 

розробляє стратегічні варіанти в рамках кожного сценарію [30, с. 211]. 

Моделювання – це використання різноманітних моделей, що дозволяє 

тестувати безліч варіантів при різноманітних відомих даних. Привабливість 

цього методу в тому, що можливо послідовно перевіряти різни припущення. 

Отримані результати можуть стати одною з альтернативних стратегій, в іншому 

б випадку на які ніколи не звернули уваги [30, с. 215]. 

Основна ідея мозкового штурму полягає в поділі за часом на декілька 

етапів процесу рішення проблеми в умовах колективної взаємодії. Поділяють 

такі етапи: вибір проблеми, генерування ідей, обговорення ідей, критика, 

конструктивна проробка ідеї, прийняття рішення. Доцільно поділяти учасників 
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мозкового штурму на генераторі та аналітиків в залежності від типу мислення. 

Даний стратегічний підхід є надзвичайно ефективним. 

Використовуючи метод SWOT-аналізу можна встановити сильні та слабкі 

сторони, що є у організації, а також загроз та можливостей навколишнього 

середовища. Після виявлення всіх сторін можливо буде встановити ланцюги 

зв’язків між ними, які в майбутньому будуть використані в формулюванні 

стратегії. Слід пам’ятати, що можливості та загрози можуть переходити в 

протилежність, можливість яку не використали може стати загрозою і навпаки. 

Розробка стратегічних варіантів розвитку підприємства базується на 

аналізах конкретних сегментів ринку для оцінювання можливості проникнення 

до намічених сфер діяльності, їх використанні для підсилення своїх позицій.  

Портфельний стратегічний підхід використовується в організаціях де є 

два і більше напрями діяльності (портфелі). При цьому може бути використана 

будь-яка з портфельних матриць, наприклад матриця бостонської 

консалтингової групи (BCG) (рис. 1.4.). 

 

 

Рис. 1.4. Матриця BCG 
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Матриця BCG виглядає наступним чином. По горизонталі розташована 

доля ринку, яку займає продукт, по вертикалі темпи росту ринку. Нанесені на 

вісях координат кола показують положення продукту. Розмір кола 

пропорційний об’єму реалізації даного продукту. Квадрати матриці 

відображують різноманітні ситуації: 

- «Дика кішка» - низька доля та високий темп росту ринку. Потребує 

великих вкладень для збільшення долі, при можливості потрібно в нього 

вкладати ресурси компанії через те, що в майбутньому буде можливе 

перетворення цього продукту в «зірку». 

-  «Собака» - низькі темпи росту та доля ринку. Продукт якого краще 

позбутися або якось доопрацювати чи вдосконалити, бо він потребує багато 

уваги та часу і не приносить прибутку. 

- «Зірка» - високі темп росту та доля ринку. Продукт приносить 

достатньо грошей для своєї підтримки, але можуть спостерігатися складнощі з 

його розвитком у перспективі. 

- «Дійна корова» - висока доля але низький темп росту ринку. 

Продукт дає достатньо грошей, щоб була можливість фінансування «диких 

кішок» чи на збільшення долі «зірок». 

В основу стратегічного підходу, що сформульовано як «зростання 

ринку – конкурентна позиція організації» та запропоновано Томпсоном та 

Стріклендом, закладено матрицю стратегічних альтернатив в залежності від 

того куди рухається галузь в цілому та безпосередньо від конкурентного 

положення підприємства [13, с. 44].  

Дана матриця (рис. 1.5.) показує, що лідери, сильні компанії, повинні 

максимально використовувати можливості, для закріплення свого лідируючого 

положення на ринку. Якщо галузь знаходиться на стадії спаду то упор слід 

робити на диверсифікацію. Якщо галузь зростає, то потрібно використовувати 

стратегії концентрованого або інтегрованого зростання. 
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Рис. 1.5. Матриця Томпсона та Стрікленда [42] 

 

Слід зазначити, що використання даного підходу, має обмежений 

характер, так як при виборі напрямку розвитку пропонують акцентувати увагу 

тільки на поводження галузі та конкурентне поводження підприємства. Окрім 

цього деякі вказівки для різних відділів матриці дублюються та мають 

узагальнений характер. 

 

1.3. Оцінювання та контроль стратегії розвитку 

 

Для оцінювання обраної стратегії необхідно оцінювати всі стратегічні 

варіанти для виявлення їх придатності та порівнювати результати з рівнем 

досягнення цілей. 

Головні характеристики ефективної стратегії [31, с. 145]: 
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- ментальна вірність стратегії. Сюди відносять розуміння та знання 

ефективної стратегії. Абсолютна та гранична ірраціональність – два крайні 

полюси ефективної стратегії; 

- ситуаційність. З цієї точки зору ефективна стратегія завжди 

інтегрує особливості саме для цієї конкретної ситуації в головні фактори 

успіху; 

- унікальність. Повинно бути закладено унікальні, сильні моменти, 

які створять її відмінною та кращою від конкурентів. 

В теорії розроблено набір критеріїв, яким повинна відповідати стратегія 

підприємства, у цьому так чи інакше думки різних авторів сходяться. А.А. 

Томпсон та А.Дж. Стрікленд пропонують такі критерії: відповідність 

зовнішньому і внутрішньому середовищам, забезпечення переваг перед 

конкурентом та ефективність [50]. Також розглядаються інші критерії такі як, 

повнота обсягу основних критеріїв діяльності, ступінь ризику, гнучкість та 

інші, однак вони є бажаними, а не обов’язковими та не можуть безпосередньо 

вплинути на вибір стратегії. 

У 1990 році Девід Нортон та Роберт Каплан (професори Гарвардської 

школи економіки) провели дослідження, метою якого було знайти нові методи 

підвищення ефективності діяльності та досягнення цілей компанії. На основі 

цього дослідження було розроблено систему збалансованих показників (BSC – 

Balanced Scorecard) [42, с. 315]. Основним принципом є те, що досягнути ціль 

можливо тільки у випадку коли є показники, що можливо виміряти. 

Розглядають наступні головні напрямки діяльності: 

- фінансові – дають уявлення інвесторам та акціонерам про стан 

підприємства; 

- показники професійної зацікавленості покупців; 

- аналіз та оптимізація бізнес-процесів; 

- персонал та перспективи зростання за рахунок підвищення його 

кваліфікації. 
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Однак, ця система не дає єдиного показника, за допомогою якого 

можливо було б порівнювати різні стратегії. 

Є декілька схем оцінювання, що вимагають виявити логіку для компанії. 

По суті вони всі пов’язані з відповідністю конкретних варіантів стратегії з 

положенням компанії на ринку та її можливостями. Найбільш поширеними 

схемами є: 

- аналіз портфелю заказів; 

- матриця МакКінсі; 

- аналіз життєвого циклу; 

- бенчмаркінг. 

Перша концепція виникла з опиту роботи Бостонської консалтингової 

групи (BCG). Даний метод дозволяє оцінити на якому місці даної матриці 

знаходиться кожен з видів діяльності. 

Матриця МакКінсі – так само як і в матриці BCG, кожен з видів 

діяльності оцінюється за двома напрямами: конкурентне положення організаці 

та привабливість галузі. 

Аналіз життєвого циклу – вертикальний напрям в матриці вказує на різні 

стадії еволюції продукту чи ринку, горизонтальний напрям вказує конкурентне 

положення. 

Бенчмаркінг – це співставлення себе з лідером галузі, та запозичення в 

нього його найкращих здобутків в технологіях, процесах роботи, 

обслуговуванні тощо. 

Існує багато інших систем та методів оцінювання результативності 

стратегії, але в кожному з них є і переваги, і недоліки. Загалом, оцінювання 

стратегії передбачає розгляд обраних стратегічних варіантів для визначення їх 

успішності у порівнянні результатів її виконання з рівнем досягнення цілей. 

Ефективна система оцінювання повинна містити три основні елементи: 

мотивацію, інформацію та критерії по яким буде оцінюватись прийняття 

рішень за результатами оцінювання стратегії. Для оцінки ефективності 
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реалізації стратегії використовуються різноманітні показники, що враховують 

як показники поточної діяльності так і показники рівня виконання стратегій чи 

досягнення цілей. 

Отже, як ми бачимо з першого розділу кваліфікаційної магістерської 

роботи, одним з ключових складників стратегічного менеджменту є стратегія. 

Стратегія розвитку – це визначена дорога яку потрібно пройти підприємству 

для досягнення поставлених цілей з урахуванням стану підприємства у 

відправній точці. Стратегія обов’язково необхідна бути у кожної компанії чи 

фірми для того, щоб у будь-який проміжок часу можливо було оцінити і 

зрозуміти де на даний час знаходиться наша організація та за необхідності 

внести корективи в подальшому русі до поставленої мети. 
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

2.1. Загальна характеристика підприємства ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» 

 

На 2019 рік до складу «Гідросила ГРУП» входить 5 виробничих 

підприємств, розташованих на території України. 

Я працюю на посаді комерційного директора в підприємстві 

ПрАТ «Торговий дім «Гідросила», на яке покладено функції з реалізації, 

маркетингу, логістики та сервісу усієї продукції, що виробляється групою 

компаній. З усіх обов’язків, що покладені на мене, хотів би виділити участь в 

прийнятті управлінських рішень в тому числі і тих що стосуються діяльності 

ПрАТ «Гідросила ЛЄДА», про яке надалі піде мова. 

ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» - спеціалізоване підприємство по виробництву 

рукавів високого тиску та різних фітингів. Підприємством освоєний випуск 

рукавів за стандартами DIN, SAE та ГОСТ. Фітинги випускаються за 

вітчизняними та світовими стандартами з різьбовим приєднанням, приєднанням 

під фланець. Також підприємством випускається приєднувальна арматура: 

штуцери, трійники, хрестовини, куточки і швидкороз’єнімні з’єднання (ШРЗ). 

У табл. 2.1 приведено основні види діяльності підприємства за кодами КВЕД. 

 

Таблиця 2.1 

Основні види діяльності ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» 

Код за КВЕД Вид діяльності 

25.60 РВТ (Рукава високого тиску) 

28.12 ШРЗ 
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Захисне покриття металевих деталей від атмосферної дії виконується за 

технологією гальванопокриття цинком, з використанням екологічно безпечних 

компонентів. 

Місія корпорації - задоволення потреб ринку в гідроустаткуванні для 

мобільних машин та іншому устаткуванні шляхом їх розробки, виробництва з 

використанням високоефективних технологій, кваліфікованого персоналу, 

ґрунтуючись на розвитку традицій підприємства в області новацій, якості, 

культури виробництва і взаємовідносин між людьми. 

Станом на 31.12.2019 року загальні зобов`язання Товариства дорівнюють 

78 403 тис. грн. Довгострокові зобов'язання та забезпечення станом на 

31.12.2019 року відсутні. Поточні зобов'язання i забезпечення Товариства 

станом на 31.12.2019 року дорівнюють 78 403 тис. грн. i складаються з: 

поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у сумі 33 519 

тис. грн., поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом у сумі 87 тис. грн., 

поточних зобов'язань за розрахунками із страхування у сумі 154 тис. грн., 

поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці у сумі 348 тис. грн., 

поточних зобов'язань за одержаними авансами в сумі 44 295 грн. Кредиторська 

заборгованість, по якій минув строк позовної давності, в балансі Товариства 

відсутня. 

Форма власності: приватна. Підпорядкованість: недержавне підприємство. 

Чисельність працюючих станом на 01.01.2020р. загальна чисельність 

працюючих складає 143 осіб, працівників за сумісництвом 3 особи (Додаток А). 

На сьогоднішній день використовує виробничу базу розміром 7826м2. 

Включаючи в себе складські та офісні приміщення, асфальтовані під’їзні шляхи 

і площадку з вантажопідйомними механізмами. Виробничі дільниці обладнані 

автоматними верстатами, верстатами з ЧПУ, верстати холодної штамповки, 

гальванічної системні допоміжним обладнанням. 

Робочі місця обладнані новітньою оргтехнікою і комп’ютерними 

програмами, дозволяючи якісно виконати любі поставлені завдання. 
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Розташоване в межах міста, безпосередньо в спальному районі неподалік старої 

Ровенської траси, має великі переваги з точки зору логістики і кадрового 

забезпечення. 

В 2013 році підприємство почало впроваджувати технологію по 

виготовленню швидко роз’ємних з’єднань (ШРЗ) (Додаток Г), які виготовляють 

по теперішній час.  

У структурі виробництва головним є Генеральний директор, якому 

підпорядковуються технічний директор, директор з якості, керівник 

виробництва, головний економіст, головний бухгалтер та спеціаліст по 

персоналу. В свою чергу технічному директору підпорядковується технічний 

відділ, спеціаліст по техніки безпеки, головний механік та головний електрик. 

Директору з якості підпорядковується відділ технічного контролю. Керівнику 

виробництва підпорядковуються відділ закупівлі, господарсько-складське 

бюро, автоматна дільниця, дільниця гнучких технологій, гальванічна дільниця 

та дільниця збирання. Головному економісту підпорядковується планово-

економічне бюро, а головному бухгалтеру – бухгалтерія (Додаток Д). 

 

2.2. Аналіз впливу зовнішніх факторів методом PEST – аналізу 

 

Сутність PEST-аналізу полягає у виявленні й оцінці впливу факторів 

макросередовища на результати поточної й майбутньої діяльності 

підприємства. PEST - це абревіатура чотирьох англійських слів: P – Political 

legal - політико-правові, E - Economic - економічні, S - Sociocultural - 

соціокультурні, T - Technological forces - технологічні фактори. 

У табл. 2.2 наведено основні фактори макросередовища, що впливають 

або будуть впливати на результати діяльності підприємства та показують 

тенденції чи події, непідконтрольні підприємству, що впливатимуть на 

прийняття стратегічних рішень. 
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Таблиця 2.2 

PEST – аналіз для ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» 

Р - політичні Е - економічні 

1. Нестабільність політико-економічного 

становища України. 
1. Високий рівень інфляції. 

2. Військовий конфлікт на сході країни. 
2. Зростання цін на сировину та 

енергоресурси. 

3. Погіршення торгівельних відносин з 

Росією. 
3. Низька рентабельність виробництва. 

4. Високий рівень корупції. 4. Недостатній обсяг інвестицій. 

5. Можливість конкурувати на багатьох 

ринках. 
5. Падіння споживчого попиту. 

  
6. Відкриваються нові ринки Європи та 

США. 

S - соціальні Т - технологічні 

1. Незадовільна мотивація працівників. 
1. Низький рівень фундаментальних та 

науково-практичних досліджень. 

2. Скорочення працездатного населення. 2. Велика амортизації обладнання. 

3. Зниження привабливості праці. 3. Недостатня якість продукції. 

4. Відтік кваліфікованих кадрів. 

4. Довге впровадження інноваційних 

розробок, надмірні на енерго- та 

матеріаломісткість виробництва продукції. 

  

5. Продукція, що випускається у 

більшості випадків підприємством, є новою 

не для ринків, а для підприємства. 

  
6. Залежність від постачань вузлів, 

деталей та комплектуючих з інших країн. 

 

Політичні: 

1. На даний момент в Україні дуже нестабільна політична та 

економічна ситуація в країні. Курс гривні нестабільно змінюється, що не може 

гарантувати точність економічних розрахунків. 

2. Конфлікт на сході країни ускладнює транспортування продукції на 
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східні ринки. 

3. Введення санкцій проти Росії погіршило торгівельні відносини. 

4. Корупція на ринку України та ЄАЕС досягає високого рівня, тобто 

торгівельні відносини будуються на "відкатах". 

5. Конфлікт з Росією прискорює відкриття ринку Європи та США. 

Економічні: 

1. Нестабільний курс гривні за відношенням до долару призводить, 

що ціни на продукцію швидко зростають. 

2. Зростання ціни на імпорт сировини призводить до збільшення ціни 

на продукцію, також електроенергія дорожчає, незважаючи на те, що вона 

виробляється в Україні.  

3. Збільшення ціни на собівартість продукції та не стрімке зростання 

ціни на продукцію - зменшує рентабельність підприємства. 

4. Відсутність інвестицій зменшує можливості впровадження нової 

продукції та закупівлі нового виробничого обладнання на підприємстві. Яке 

буде менше використовувати електроенергії та зменшить цикл виготовлення 

продукції. Тим самим ми зменшимо собівартість продукції і збільшимо 

рентабельність. 

5. Збільшення ціни на продукцію, ускладнює можливість споживача 

купувати потрібний їм продукт. Споживачі змушені шукати дешевший аналог 

продукту або змінювати його на інший. 

6. Відкриття нових ринків Європи та США, дає можливість 

розширення сегментів ринку та номенклатурного ряду продукції на 

підприємстві. Зростання сили бренду. 

Соціальні: 

1. Невелика заробітна платня працівників, не використовується 

заохочення до праці, тощо - це все призводить до незадовільної мотивації. 

2. В Україні  швидко скорочується працездатне населення, через виїзд 

за кордон молодого покоління та вихід на пенсію старшого покоління. 
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3. Не використання підприємством мотивації працівників - знижує 

привабливість праці працівників. 

4. Більшість працездатного населення вимушені виїжджати 

працювати за кордон, через значно більші заробітні плати в тих же умовах 

праці, громадяни в Україні невпевненість в завтрашньому дню. 

Технологічні: 

1. Розроблення нового продукту займає дуже багато часу та сил, 

обладнання застаріле на підприємстві. Китай, Європа та США швидше 

розвиває свої навики та вміння, використовуючи новітні технології, які 

розробляють самі або використовують розроблені іншими країнами. 

2. Нове обладнання вимагає списання великої амортизації, що 

відзначається на собівартості виготовленої продукції. 

3. В Україні 60% старого обладнання, що не дає змоги якісно 

виготовляти продукт згідно стандарту ISO. 

4. Інноваційні розробки впроваджуються дуже довго, через зависоку 

ціну на обладнання. Станки СССР загострені на виготовлення конкретної 

продукції. 

5. Потужності, які використовуються на підприємстві не достатньо 

для виготовлення всієї номенклатури продукції, а тим паче займатися 

виготовленням продукції під замовлення користувача. Отже продукцію, 

підприємство виготовляє під потребу ринку. 

6. Україна не виготовляє обладнання, воно все імпортується з Китаю, 

Європи та США. Отже на обслуговування або ремонт обладнання тратиться 

багато часу та грошей, виникають простої обладнання. 

 

2.3. Аналіз ринку ШРЗ 

 

Глобальний ринок ШРЗ. 

Глобальний ринок характеризується великим асортиментом ШРЗ з 
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різними стандартами і типорозмірами. 

Основні в виробництві ШРЗ: 

- ISO 7241 series А – займає 80% світового ринку – переважно: 

трактори, комбайни, навісна та причіпна сільськогосподарська техніка; 

- ISO 14541 (різьбова фіксація) – використовується на 

сільськогосподарській техніці, будівельно-дорожня техніка, комунальна техніка 

і т.д. Також використовують при імпульсних навантаженнях і вібраціях. 

- ISO 16028 («flat-face») – переважно: будівельно-дорожня техніка – 

навантажувачі, екскаватори, бурові установки, лісові машини та ін. 

Лідери на глобальному ринку з ШРЗ:  

- Faster (Італія) – обсяг 8-10 млн. шт. ШРЗ в рік (оборот - 107 млн. євро). 

-  Stucchi (Італія) – обсяг 5-6 млн. шт. ШРЗ в рік (оборот - 49 млн. євро).  

- Voswinkel (Німеччина) – обсяг 2 млн. шт. ШРЗ в рік (оборот – 34 млн. 

євро). 

- Inteva (Іспанія) – обсяг виробництва – біля 500 тис шт. ШРЗ в рік 

(оборот - 5 млн. євро). 

- Також: Parker (США), Eaton (США), Hansa-Flex (Німеччина), Hydac 

(Німеччина), Alfagomma (ТМ "Argus") (Італія), Manuli (Великобританія) та 

інші. 

ШРЗ на ринку ЄАЕС та України. 

Обсяг ринку в 2019 році склав 1 млн. комплектів (експертно). Частка ШРЗ 

ТМ «Гідросила» в 2019 році – 16,5%. 

Основні конкуренти на ринку СНД: 

- Барановічський Завод Станкопринадлежностей – 330 тис. 

комплектів на рік. 

- Агроімпульс – 128 тис. комплектів на рік. 

- Ганзафлекс – 25 тис. комплектів на рік (дилер Hansa-Flex, Stucchi). 

- Промімпекс – 22 тис. комплектів на рік (дилер Inteva (Іспанія). 

- ТД Ірбіс – 1 7тис. комплектів на рік (дилер Voswinkel). 
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- НАК – 5 тис. комплектів на ринку (дилер Faster). 

- Китайські виробники. 

Сучасний стан ринку ШРЗ. 

Аналіз основних конкурентів на ринку України та ЄАЕС. 

На сьогодні ринок ШРЗ залишився на місці, тобто ринок не виріс, і не 

зменшився, але ситуація між конкурентами ринку ШРЗ має істотні зміни (табл. 

2.3). Компанія «Гідросила ЛЄДА», втратила частку ринку на 0,8% порівняно з 

2018 роком, ТД «Ірбіс» офіційний дилер Voswinkel втратив 0,3% ринку, «НАК» 

офіційний дилер Faster втратив 0,3%,також інші компанії малих дилерських 

мереж втратили 4,7% ринку. 

 

Таблиця 2.3 

Частки основних конкурентів на ринку України та ЄАЕС 

Виробник 
Продажі 

2019, шт. 

Продажі 

2018, шт. 

Зроста

ння,% 

Частка 

ринку 

2019, % 

Частка 

ринку 

2018, % 

Зміна 

частки 

ринку, 

% 

Гідросила, Кіровоград 164 886 173 096 -4,7% 16,5% 17,3% -0,8% 

Агроімпульс, Мелітополь 128 012 87 868 45,7% 12,8% 8,8% 4,0% 

Барановичеський завод 

станкопринадлежностей(БЗ

С), Білорусь 

330 000 330 000 0,0% 33,0% 33,0% 0,0% 

Ганза-Флекс, Київ 18 521 17 981 3,0% 1,9% 1,8% 0,1% 

Проміпмекс, Київ 18 116 17 622 2,8% 1,8% 1,8% 0,0% 

Ірбіс, Харків 17 309 20 748 -16,6% 1,7% 2,1% -0,3% 

НАК, Львів 5 159 8 321 -38,0% 0,5% 0,8% -0,3% 

Інші компанії (Китай) 50 000 30 000 66,7% 5,0% 3,0% 2,0% 

Інші компанії 263 951 310 519 -15,0% 26,4% 31,0% -4,7% 

Разом: 1 000 898 1 000 964 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 

 

Компанія «Агроімпульс» (один з основних конкурентів «Гідросили 

ЛЄДА») виріс в долі ринку на 4,0%, «Ганза-Флекс» виросла на 0,1%, та інші 
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компанії (Китай) збільшили свою часту ринку в порівнянні з 2018 роком на 

2,0%. 

Для наглядності та швидкого розуміння представимо ці дані у вигляді 

діаграм (рис. 2.1.) 

 

 

Рис. 2.1. Сегментування частки ринку ШРЗ 

 

Розглянемо динаміку реалізації ШРЗ з 2015 року, по ринкам експлуатації 

(вторинний ринок), комплектації (первинний ринок) та далекого зарубіжжя 
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(табл. 2.4 та рис.2.2.).  

 

Таблиця 2.4 

Динаміка реалізації ШРЗ 2015-2019 роках 

Ринок 2015 2016 2017 2018 2019 
Частка,

% 

2019/ 

2018, 

%  

Експл. 14 996 80 964 109 038 152 918 144 548 87,7% -5,5% 

Компл. 4 407 19 144 28 845 17 078 19 830 12,0% 16,1% 

ДЗ 100 - 820 3 100 508 0,3% -83,6% 

Всього 19 503 100 108 138 703 173 096 164 886 100% -4,7% 

 

 

Рис. 2.2. Динаміка реалізації ШРЗ 2015-2019 роках 

 

Реалізація ШРЗ в 2019 році зменшилася по відношенню до 2018 року на 8 

210 шт. (- 5%), в т.ч.: 

- Ринок експлуатації (вторинний ринок) має стрімке зростання з 2015 

року по 2018 рік, в 2019 році ми спостерігаємо падіння ринку на 5,5% (падіння 

ринку обумовлене падінням продаж ШРЗ клієнтам споживачам, споживачі 

купують дешевший продукт не звертаючи уваги технічні характеристики 
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продукту, почали використовувати ШРЗ односторонньої дії, в компанії 

«Гідросила ЛЄДА» такого продукту в номенклатурі немає). 

- Ринок комплектації (первинний ринок) має стрімке зростання з 

2015 року по 2017 рік, в 2018 році було падіння ринку на 41%, а в 2019 році 

зростання ринку по відношенню до 2018 року на 16,1%. 

- Ринок Далекого зарубіжжя (ДЗ) у 2015 році реалізував малу 

кількість ШРЗ, це було пробне відвантаження клієнтам для випробувань, наш 

виріб не сподобався через зовнішній вигляд. У 2016 році реалізації не було, а в 

2017 році, після доопрацювання всіх недоліків почалися продажі знов. У 2018 

ріці було розширено географію постачання (відвантаження в Пакістан), що дало 

результат, в 2019 році ми спостерігаємо падіння на 83,6% (це падіння 

обумовлене одноразовою поставка на Пакистан в кількості 3000 шт.). 

Проаналізуємо реалізацію продукції ШРЗ компанії «Гідросила ЛЄДА» по 

країнам в період з 2018 по 2019 роки (табл. 2.5 та рис 2.3.). Спостерігаємо 

загальне падіння ринку на 4,7%. Розглянемо детальніше по країнам та ринкам: 

 

Таблиця 2.5 

Реалізація ШРЗ по ринках в 2018-2019 роках 

Ринки Україна 

 Країни МС 

МС ДЗ 

Інші 

країни 

СНД 

Всього 

Росія Білорусь Казахстан 

Обсяг 

продажів, 2019 

р., шт. 

29 884 100 704 21 910 7 940 130 554 508 3 940 164 886 

Обсяг 

продажів, 2018 

р., шт. 

37 192 97 689 24 085 8 335 130 109 3 100 2 695 173 096 

Зростання 

ринку до 2018 

р., % 

-19,60% 3,10% -9,00% -4,70% 0,30% -83,60% 46,20% -4,70% 
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- В Україні ми спостерігаємо падіння продажів продукції на 19,6%, 

що обґрунтовує втратою ринку на користь конкурента «Агроімпульс», який 

продає ШРЗ односторонньої дії зібраний з китайських запчастин. Ці ШРЗ 

почали користуватися попитом із-за дешевої ціни. 

 

 

 

Рис. 2.3. Реалізація ШРЗ по ринках в 2018-2019 роках 

 

- На ринку ЄАЕС ми спостерігаємо зростання ринку на 0,3%. 

Розглянемо детально по країнам: в Росії ми спостерігаємо зростання ринку на 

3,0%, в країні Білорусь ми спостерігаємо падіння продаж на 9,0%, що 

обумовлене використанням продукції вітчизняного виробника та розширення 
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конкурента «Промімпекс», в країні Казахстан падіння продажу на 4,7%, що 

пояснюється появою нових конкурентів, локальних виробників. 

- На ринку Далекого Зарубіжжя (ДЗ) ми спостерігаємо падіння 

продажу продукції ШРЗ, що ми пояснювали раніше, одноразова поставка на 

Пакистан в кількості 3000 шт. 

- В інших країнах (Молдова, Чорногорія та Латвія) ми спостерігаємо 

зростання ринку на 46,2%. 

Проаналізуємо ранжування географічних ринків за критеріями обсягу і 

прибутковості виробництва «Гідросила ЛЄДА» на ринку СНД (табл. 2.6 та 

рис. 2.4). Группу А за обсягами та прибутковістю займають Росія та Україна. 

 

Таблиця 2.6 

Ранжування географічних ринків за критеріями обсягу і прибутковості 

ШРЗ виробництва «Гідросила ЛЄДА» 

Країна 
Кількість, 

шт. 

Частка 

(шт),% 

Обсяг 

реалізації, 

грн. 

Маржа, 

% 

ВСЬОГО 164 886 100,00% 22 882 461 33% 

Росія 100 704 61,07% 14 138 385 33% 

Україна 29 884 18,12% 3 913 737 28% 

Білорусь 21 910 13,29% 3 135 170 38% 

Казахстан 7 940 4,82% 1 115 589 34% 

Молдова 2 545 1,54% 348 619 30% 

Литва 1 395 0,85% 180 938 28% 

Угорщина 508 0,31% 42 247 34% 
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Рис. 2.4. Ранжування географічних ринків за критеріями обсягу і 

прибутковості ШРЗ виробництва «Гідросила ЛЄДА» 

 

Сучасний стан ринку ШРЗ в Україні. 

Проаналізуємо сучасний стан ринку ШРЗ в Україні (табл. 2.7). Обсяг 

ринку за 2019 рік зменшився на 6,5% від обсягу 2018 року. 

 

Таблиця 2.7 

Сегментування ринку ШРЗ в Україні 2018-2019 роках 

Назва підприємства 

Обсяг за 

2019, шт. / 

рік. 

Частка 

ринку 

2019,% 

Обсяг за 

2018, шт. / 

рік. 

Частка 

ринку 

2018,% 

Зміна 

обсягів,% 

Агроімпульс, Мел-ль 57 246 36,1% 57 805 34,0% -1,0% 

Гідросила 29 884 18,8% 37 192 21,9% -19,6% 

Ганза-Флекс, Київ 18 521 11,7% 17 981 10,6% 3,0% 

Проміпмекс, Київ 18 116 11,4% 17 622 10,4% 2,8% 

Ірбіс, Харків 17 309 10,9% 20 748 12,2% -16,6% 

НАК, Львів 5 159 3,2% 8 321 4,9% -38,0% 

Інші компанії  12 553 7,9% 10 121 6,0% 24,0% 

Разом: 158 771 100,0% 169 790 100,0% -6,5% 
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Компания «Агроімпульс» є основним конкурентом «Гідросили ЛЄДА». В 

2019 році «Агроімпульс» займає 36,1% ринку України, а «Гідросила ЛЄДА» - 

18,8% ринку. В порівнянні 2019 року з 2018 роком, у компанії «Агроімпульс» 

обсяги зменшилися на 1%, а «Гідросила ЛЄДА» зменшилася на 19,6%. Для 

наглядності зобразимо у вигляді діаграм (рис. 2.5.). 

 

 

Рис. 2.5. Сегментування ринку ШРЗ в Україні 2018-2019 роках 
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Компанія «Ганза-Флекс» має широку дилерську мережу на глобальному 

ринку. В 2019 році збільшила обсяги реалізації в Україні у порівнянні з 2018 

роком на 3% та займає 11,7% ринку. 

«Промімпекс» займає 11,4% ринку України та збільшив свою частку 

ринку на 2,8%. 

ТД «Ірбіс» є основним дилером компанії Voswinkel та займає 10,9% 

ринку України в 2019 році, але в порівнянні з 2018 роком зазнав спаду обсягів 

реалізації на 16,6%. 

Компанія «НАК» офіційний дилер компанії Faster. Займає 3,2% ринку 

України в 2019 році. Зазнав спаду порівняно з 2018 роком на 38%. 

Проаналізуємо продажі основного конкурента «Гідросила ЛЄДА» 

(табл. 2.8). 

 

Таблиця 2.8 

Продажі ШРЗ компанією «Агроімпульс», Мелітополь 2018-2019 роках 

Компанія 
Продажі 

2019, шт. 

Продажі 

2018, шт. 
2019/2018, % 

Україна 57 246 57 805 -1,00% 

Російська Федерація 48 997 4 087 1098,90% 

Казахстан 12 982 12 460 4,20% 

Білорусь 8 182 10 275 -20,40% 

Литва 2 121 2 370 -10,50% 

Латвія 164 1 200 -86,40% 

Молдова 93 1 200 -92,30% 

ВСЬОГО: 128 012 87 868 45,70% 

 

Компания «Агроімпульс» має в Україні лідируюче положення на ринку 

ШРЗ. Для наглядності географії розповсюдження зобразимо дані у вигляді 

діаграм (рис. 2.6.). 
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Рис. 2.6. Сегментування реалізації по ринках ШРЗ компанією 

«Агроімпульс», Мелітополь 2017-2018 роках 

 

Проаналізуємо номенклатурний ряд виробництва ШРЗ за 2019 рік та за 

2018 рік, одного з основних конкурентів «Агроімпульс» (табл. 2.9 та рис. 2.7.): 

- Class A (односторонньої дії) – займає 0,5% від долі продажу за 2019 

рік та 0,1% від продажу в 2018 році. Ця ШРЗ не користується попитом на 

ринку. 

- Class В (односторонньої дії) - займає 65,3% від долі продажу за 

2019 рік та 56,9% від продажу в 2018 році. Ця ШРЗ почала користується 

більшим попитом на ринку (попит на продукцію в 2019 році виріс на 53% в 

порівнянні з 2018 роком) та складає основний дохід по лінійці продукту ШРЗ у 

компанії «Агроімпульс». 

Як стало зрозумілим, ШРЗ такого типу в номенклатурній лінійці компанії 

«Гідросила» не має. На це потрібно негайно звернути увагу розробити 
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конструкторську та технічну документацію. Рішенням менеджменту є негайно 

впровадити цю ШРЗ у масове виробництво. 

 

Таблиця 2.9 

Аналіз продажів ШРЗ виробництва «Агроімпульс» за номенклатурою 

Тип ШРЗ 

2019 2018 2019/2018 

Кіл-сть 

шт. 
Доля 

Кіл-сть 

шт. 
Доля % 

Class A (одностор.) 568 0,5% 60 0,1% 847% 

Class В (одностор.) 72 819 65,3% 47 633 56,9% 53% 

Class C (двохсторон.) 14 564 13,1% 11 200 13,4% 30% 

Class D (flat face) 84 0,1% 41 0,0% 105% 

Муфта з'єднувальна 23 511 21,1% 24 761 29,6% -5% 

ВСЬОГО: 111 546 100,0% 83 695 100,0% 33% 

 

 

Рис. 2.7. Сегментування продажів ШРЗ виробництва «Агроімпульс» 

за номенклатурною лінійкою. 

 

- Class C (двохсторонньої дії) - займає 13,1% від долі продажу за 2019 

рік та 13,4% від продажу в 2018 році. Ця ШРЗ користується попитом на ринку. 
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У компанії «Гідросила» - це масовий продукт та дуже добре користується 

попитом споживачів. 

- Class D (flat face) - займає 0,1% від долі продажу за 2019 рік та 0% 

від продажу в 2018 році. Ця ШРЗ користується попитом на ринку в дорожньо-

будівній техніці, кар’єрній техніці, при імпульсних навантаженнях та в 

особливих умовах навколишнього середовища (пилі, грязі, тощо). 

- Муфта з'єднувальна (різьбова фіксація) - займає 21,1% від долі 

продажу за 2019 рік та 29,6% від продажу в 2018 році. Ця ШРЗ користується 

попитом на ринку в дорожньо-будівній техніці, кар’єрній техніці, при 

імпульсних навантаженнях і вібрації. 

 

2.4. Аналіз конкурентів 

 

Лідери глобального ринку ШРЗ 

FASTER (Італія) - лідер глобального ринку 

Один з найбільших виробників на глобальному ринку з ШРЗ. Компанія 

виробляє ШРЗ з 1951 року. За цей час вироблено понад 500 млн. шт. ШРЗ. 

Зареєстровано понад 80 патентів. 

Чисельність працюючих - 400 чол. 

У 2017 році оборот компанії - 105 млн. євро. Рентабельність по EBITDA 

(без урахування податків і амортизації) склала 27,5%. Кількість вироблених 

ШРЗ - біля 10 млн. комплектів на рік. 

Сертифікація по ISO 14001 (системи екологічного менеджменту) і ISO 

9001: 2015(системи менеджменту якості). 

У 2019 році Faster був визнаний однією з компаній в якій було визнано 

найкращим робочим середовищем в Італії. 

Під час дня постачальників AGCO, Faster був нагороджений, як кращий 

постачальник для інновацій за розробку концепції AutoDock (tm) з їх 
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автоматичним підключенням (система навішування жатки комбайна Fendt 

IDEAL). 

Faster став частиною корпорації Sun Hydraulics (США) - лідера в галузі 

промислових технологій, який розробляє і виробляє рішення для ринків 

гідравліки й електроніки. На ринку гідравліки компанія є провідним 

виробником гідравлічних картриджних клапанів, електрогідравліки і ін. 

Скомпонуємо відомі нам дані про глобального гравця на ринку ШРЗ до 

табл. 2.10 розділивши всі дані за принципом 4P. 

 

Таблиця 2.10 

Аналіз 4Р компанії FASTER (Італія) 

Продукт 

1.ШРЗ і зворотні клапани: 

- стандарт ISO 16028 («flat-face»); 

- стандарт ISO 7241-А (застосовуються в с/г); 

- стандарт ISO 7241-В (застосовуються в промисловості); 

- з’єднувальні (різьбові); 

- стандарт ISO 15171-1 (для діагностичних цілей); 

- стандарт ISO 5676 (для гальмівних систем); 

- для ультрависоких тисків (до 150 Мпа); 

- для японського ринку; 

- для американського ринку; 

- зворотні клапана стандартні і компактні. 

2. Мульти-ШРЗ 

3. Спеціальні рішення (литі картриджі з вбудованими в них ШРЗ) 

4. Аксесуари до ШРЗ (заглушки, ущільнення та ін.) 

Ціна 

Ціна на ШРЗ (на ринку далекого зарубіжжя) 

ГС = «FASTER» – 30%. 
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Продовження таблиці 2.10 

Розподілення 

Штаб-квартира в Італії. 

Офіційні представництва в Німеччині, США, Китай, Індія, Бразилія. 

Місцеві представники в Франції, Японії та Польщі. 

Просування 

EIMA (Італія), CONEXPO (Лас-Вегас), Bauma China (Шанхай), N-EXPO 

(Токіо), FEIMEC (Бразилія), Agrishow (Бразилія), Bauma (Мюнхен), CIPPE 

(Пекін). 

В Україні - дилерська компанія «НАК» м. Львів. 

 

Parker Hannifin (США) - лідер глобального ринку 

Компанія заснована в 1918 р. 

Виробляє гідравлічні насоси і мотори, фільтри, рукава, гідравлічні труби, 

трубні фітинги). Також розробляє системи промислової автоматизації, пов'язані 

з гідравлічними системами. 

Один з найбільших виробників на глобальному ринку по ШРЗ. До складу 

корпорації входить 142 підрозділи і 323 виробничі майданчики. Виробництво 

ШРЗ розташоване в 4-х містах: Minneapolis (Minnesota), Grantsburg (Wisconsin), 

Chetek (Wisconsin), Lincoln (Nebraska). 

Оборот за 2019 р. - 14,3 млрд. дол. США, маржинальність у всіх 

сегментах - 15,7%.  

Мета до 2023 р. досягти маржинальність - 19%. 

На етикетках PTS (Parker Tracking System) використовуються штрих-коди 

і RFID-мітки для значного поліпшення процесу обслуговування обладнання. За 

допомогою PTS оператори можуть не тільки уникнути дорогих простоїв, але і 

захистити навколишнє середовище, значно збільшуючи термін служби свого 

обладнання. 

Компанія постійно бере участь у міжнародних профільних виставках. 

Дистрибьюторська мережа налічує 13 тисяч клієнтів у 104 країнах. 
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Має специфічний вид бізнесу типу Parker Store – це торгові точки, що 

займаються обтисканням РВТ выдразу при замовнику під його потреби. Кожна 

з цих точок обладнана станками для обтиску рукавів та маэ значну 

номенклатуру фытингу та резини у погонажі. Має понад 3000 таких точок по 

всьому світу. 

Скомпонуємо відомі нам дані до табл. 2.11 розділивши всі дані за 4P 

 

Таблиця 2.11 

Аналіз 4Р компанії PARKER (USA) 

Продукт 

1.Швидкороз'ємне з'єднання для роботи: 

- На низькому тиску; 

- На середніх тисках (до 300 бар); 

- На високому тиску (до 1500 бар); 

- Діагностики та інших цілей. 

2. Рукава високого тиску (тиск нижче атмосферного (вакууму) до 500 бар. 

3. Трубні фітинги і труби гідравлічні. 

4. З’єднання для низького тиску Parker. 

5. Промислові рукава. 

6. Термопластікові рукава 

Ціна: ШРЗ ГС = PARKER – 70%. 

Розподілення 

Офіційні представництва в 55 країнах світу, підтримуючи 100 підрозділів з 

336 виробничими майданчиками. 

Дистриб'юторська мережа Parker налічує 13 000 місць в 104 країнах. Торгові 

точки Parker Store - більше 3000 точок у всьому світу. Компанія Parker 

Hannifin обслуговує понад 400 000 клієнтів, пропонуючи обладнання і 

системні рішення більш ніж на 1 100 різних мобільних, промислових і 

аерокосмічних ринків. В Україні - дилерська компанія «НАК» м. Львів. 
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Продовження таблиці 2.11 

Просування 

Беруть участь у всіх топових профільних виставках. 

 

STUCCHI (Італія) - лідер глобального ринку 

Один з найбільших виробників на глобальному ринку по ШРЗ. Компанія 

заснована в 1960 році. Виробництво - в Італії. Представництва в США, 

Австралії, Китаї та Бразилії. 

Чисельність працюючих - 180 чол.. 

Оборот компанії - 49 млн. євро.  

Кількість вироблених ШРЗ - біля 5 млн. комплектів за рік. 

Сертифікація: система менеджменту якості - ISO 9001:2015, система 

менеджменту охорони праці і техніки безпеки – BS OHSAS 18001 та система 

менеджменту навколишнього середовища – ISO 14001. 

ШРЗ flat-face винайдено в 1983 році, ця конструкція лягла в основу 

стандарту ISO 16028 в 1999 році. 

Просування своїх продуктів на ринки через прямі продажі. 

Має своїх дилерів по всьому світу. 

Приймає участь у більшості міжнародних виставок, таких як: 

CIPPE (Пекін), CEPE (Пекін), Bauma China (Шанхай), OSEA (Сінгапур), 

INTERMAT (Париж), Mecanica (Бразилія), OTC (Х'юстон), GPS (Канада). Fluid 

Power & Systems (Великобританія), Elmia Lastbill (Швеція), Industrial Fashion 

Fair (Швеція), EIMA (Італія), Bauma (Мюнхен), Hannover Мессе. 

В Україні компанія «Моторімпекс» є офіційним представником. 

Для наглядності відомої нам інформації про цю компанію скомпонуємо ці 

дані до табл. 2.12 розділивши всі дані за принципом 4P: 
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Таблиця 2.12 

Аналіз 4Р компанії STUCCHI (Італія) 

Продукт 

1. ШРЗ та зворотні клапана: 

- стандарт ISO 16028 ("flat-face"); 

- стандарт ISO 7241-А (застосовуються в с/г); 

- стандарт ISO 7241-В (застосовуються в промисловості); 

- з'єднувальні (різьбові); 

- для ультрависоких тисків (до 150 Мпа); 

2.Мульти-ШРЗ 

3.Спеціальние рішення (литі картриджі з вбудованими в них ШРЗ) 

4.Аксессуари до ШРЗ (заглушки, ущільнення та ін.) 

Ціна:  ШРЗ ГС = Stucchi – 73%. 

Розподілення: Штаб-квартира в Італії. Виробництво в Італії. 

Офіційні представництва в США (Чикаго, Іллінойс), Китаї (Шанхай), 

Австралії (Мельбурн), Бразилії (Сан-Паулу). Місцеві представники в 

Франції, Японії та Польщі. Компанія «Моторімпекс» - офіційний 

представник Stucchi в Україні., дилерська компанія «ГідроХаус» г. Київ. 

Просування 

Прямі продажі, є свої мережі дилерів по всьому світу. 

Участь у виставках в 2018 році: CIPPE (Пекін), CEPE (Пекін), Bauma China 

(Шанхай), OSEA (Сінгапур), INTERMAT (Париж), Mecanica (Бразилія), OTC 

(Х'юстон), GPS (Канада). Fluid Power & Systems (Великобританія), Elmia 

Lastbill (Швеція), Industrial Fashion Fair (Швеція), EIMA (Італія), Bauma 

(Мюнхен), Hannover Мессе. 

 

Агроімпульс (м. Мелітополь) – основний конкурент в Україні 

Один з найбільших виробників РВТ в Україні, підприємство засноване у 

2001 році. Є власне виробництво фітингу.  
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Устаткування: старі 6-ти шпиндельні автомати і верстати з ЧПУ. 

За 12 місяців 2019 року: 

- загальний оборот компанії до 69,7 млн. грн. 

- реалізували обтиснутих РВТ - 249 тис. штук; 

- реалізували РВТ метражем - 95 тис. м.п.; 

- реалізували фітинга - 567 тис. комплектів; 

- реалізували ШРЗ - 128 тис. шт. 

Підприємство засноване у 2001 році. Є власне виробництво фітингу.  

Устаткування: старі 6-ти шпиндельні автомати і верстати з ЧПУ. 

За 12 місяців 2019 року: 

- загальний оборот компанії до 69,7 млн. грн. 

- реалізували обтиснутих РВТ - 249 тис. штук; 

- реалізували РВТ метражем - 95 тис. м.п.; 

- реалізували фітинга - 567 тис. комплектів; 

- реалізували ШРЗ - 128 тис. шт. 

Скомпонуємо відомі нам дані до табл. 2.13 розділивши всі дані за 4P 

 

Таблиця 2.13 

Аналіз 4Р 

Продукт 

РВТ метражем, РВД як готовий виріб та фітинг для обтискання РВТ. 

ШРЗ (власне виробництво 15%, Китай - 85%) масового виробництва різних 

типорозмірів (муфта одностороння - 70%, муфта розривна  - 10%) - 12% від 

загального обороту компанії. 

Приєднувальна арматура (перехідники, трійники, кутові) -16% від загального 

обсягу. 

Інші продукти (крани гідравлічні, спеціальні рукави та ін.) - 17% від 

загального обсягу. 

Гарантійний термін - 1 рік. 
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Продовження таблиці 2.13 

Ціна 

Муфта одностороння ГС = АІ + 15% 

Муфта розривна ГС = АІ + 2% 

Розподіл 

Готовий продукт безпосередньо клієнтам в Україні, РФ, Білорусі, Казахстані, 

Молдові, країни Балтії. 

Використовується продаж продукції за готівковий розрахунок (ціна нижче на 

5% від б.н.). 

Просування 

Прямі продажі, об'їзди клієнтів, участь у тендерах, а також в програмах держ. 

закупівель (PROZORRO). 

 

Таким самим чином аналізуємо й інших виробників, та шукаємо місця 

потенційного росту для яких потім будемо оцінювати свої сили і можливості, 

щоб покращити свою ринкову позицію. 

 

2.5. Аналіз внутрішніх ресурсів ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» 

1. Manpower (Людські ресурси): людські ресурси, організація, рівень 

менеджменту і т.д.: 

- Кількість персоналу ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» (Додаток А); 

- Коефіцієнт плинності персоналу у 2019 році на підприємстві 

складає 40%: 

Причини плинності персоналу: 

- недостатній рівень оплати праці; 

- низька кваліфікація прийнятих працівників; 

- відтік кадрів з-за нестабільної ситуації в країні. 

- Середня заробітна плата за 2019 рік становила 9 800 грн., За 

листопад 2019 року - 10 567 грн. 
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2. Materials (Матеріали): джерела і системи постачання матеріалами і 

продуктами і т.д.: 

До основної групи стратегічних матеріалів відноситься метал. 

Метал:  

- У 2019 році постачання каліброваного металопрокату 

забезпечувало 6 постачальників і 3 постачальника по трубному прокату. 

- У 2020 році планується скоротити номенклатуру металу для 

виготовлення ШРЗ за рахунок удосконалення конструкції. Перейшли на 

підвищену точність закуповуваного металу. 

- В результаті тендерного відбору по кожній групі визначено 

постачальники (2-7). 

- Процес відбору постачальників - стандартизований. 

3. Machines (Здатність і ресурси для чого-небудь): виробничий потужності і 

можливості, рівень технологічної експертизи і т.д. 

- Підприємство має парк обладнання, що дозволяє виконувати 

необхідну обробку деталей ШРЗ, а саме 20 одиниць верстатів з ЧПУ. Також є 

власна лінія гальванопокриття. Середній вік обладнання становить 5 років. 

- У виробництві ШРЗ задіяно 65% обсягу потужностей. Сумарні 

потужності з виробництва ШРЗ складають - 240 тис. шт. / рік. 

- Повний цикл виробництва - від отримання заготовок - до готового 

продукту; 

 

2.6. SWOT – аналіз на ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» 

 

Після аналізу зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства 

зазвичай йде опис конкурентів, виділення їх переваг та недоліків. Проводиться 

сегментація ринків та складається позиціонування. 
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Як завершення аналізів дослідження діяльності підприємства та умов в 

яких воно діє доцільним є аналіз комплексу внутрішніх і зовнішніх чинників, 

які впливають на розвиток підприємства за допомогою SWOT-аналізу. 

SWOT-аналіз - це метод стратегічного планування за допомогою якого 

виявляють зв'язки між зовнішніми можливостями та загрозами, а також між 

своїми слабкими та сильними сторонами. Цей аналіз проводять групою осіб з 

метою обстеження компанії в ринковому середовищі. 

SWOT-аналіз часто використовують для стратегічного планування. З 

цього виду аналізу може починатися будь-яка дія підприємства. Такий аналіз є 

найкращим методом покращення стратегії. При застосуванні цього методу 

необхідно щоб всі хто залучений до складання цього аналізу вже мали чітке 

теперішнє положення підприємства на ринку. 

Основним завданням SWOT-аналізу  повинно бути виявлення правдивих, 

обґрунтованих результатів про загрози та можливості підприємства. 

Саме тому, для отримання результатів за підсумками проведеного аналізу 

складається матриця SWOT-аналізу (табл. 2.14). 

 

Таблиця 2.14 

SWOT – аналіз ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» 

Сильні сторони  Слабкі сторони 

Відома торговельна марка на 

території країн СНД. 

Низьке присутність на ринку 

комплектації. 

Наявність широкої мережі розподілу 

в СНД. 

Відсутність знання глобального ринку 

ШРЗ. 

Двостороння робота муфти. 
Відтік кваліфікованих кадрів з 

виробничих підрозділів. 

Можливість фіксації ШРЗ на техніці. 

Підвищені вимоги до металопрокату 

(Н9) обумовлене тех. 

характеристиками обладнання. 
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Продовження таблиці 2.14 

Муфти серії "QR" мають «розривну 

функцію». 

Відсутність конкурентного продукту 

для дешевого сегмента ринку СНД. 

Ідентифікація ШРЗ протягом усього 

терміну експлуатації (маркування 

інформації про виробника і дату 

випуску). 

  

Орієнтація виробництва продукції 

під заявку клієнта. 
  

Можливості Загрози 

Збільшення частки поставок ШРЗ на 

ринок комплектації і ДЗ. 

Наявність і створення митних бар'єрів, 

(збільшення ввізних мит, акцизу, вимог 

сертифікації, ембарго). 

Освоєння муфти односторонньої дії 

(аналог дешевої АІ). 

Нестабільна політична ситуація в 

країні. 

Продаж ШРЗ разом з іншими 

продуктами ТМ Гідросила на ринок 

ДЗ. 

Військовий конфлікт на Сході країни, 

«прецедентне» введення воєнного 

стану, загострення політичного 

конфлікту з РФ. 

Збірка ШРЗ в Республіці Білорусь м. 

Гомель. 
  

 

Отже, підводячи підсумки цього розділу, ми провели всебічний аналіз як 

зовнішнього так і внутрішнього середовища, розглянули основних конкурентів 

як на локальному ринку так і на гломбальному, вивчили номенклатуру свою та 

конкурентів, провели цінові аналізи, звели всі дані у сприймаємий вигляд та 

вже після цього всього зробили SWOT-аналіз. До виконання цих аналізів 

залучались менеджери та топ-менеджери підприємства які виконували роль 

експертів.  
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РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

3.1. Визначення стратегічних проблем 

 

Концепція стратегічного бачення вимагає вміння працювати зі 

стратегічними цілями і організаційної ідеологією і є ключовим навиком для 

топ-менеджменту компаній. Стратегічне бачення включає ключові цілі 

компанії і організаційну ідеологію, що складається з ключового призначення і 

ключових цінностей. 

Все, що зараз відбувається навколо нас (неважливо, в якій мірі воно нас 

стосується), знову актуалізує питання стратегічного бачення не тільки в роботі, 

але і в житті. Поєднання цих двох слів, з першого погляду, бачиться досить 

простим, але за уявною простотою є кілька важливих складових, про які і піде 

мова. 

Людина, як і бізнес, - це цілий світ зі своїми законами, цінностями, 

питаннями і відповідями на них. Дозволимо собі і далі проводити таку 

паралель, аргументуючи це тим, що бізнес будують люди, і те, який він буде, 

безпосередньо залежить від людини: яку мету він поставить перед собою і 

бізнесом, яку роль визначить для себе, якими принципами буде керуватися, які 

правила організовує всередині, яку команду набере. 

Що таке стратегічне бачення і чому воно так важливо? Бачення - це 

бажаний майбутній стан, в який сподіваються прийти компанія і її лідер. По 

суті, це образна картина майбутнього стану справ, яку фірма хоче досягти. 

Бачення походить від латинського videre - «щоб побачити». Бачення відповідає 

на питання «Хто я в майбутньому?», а якщо для компанії, то «Хто моя компанія 

в майбутньому?». Бачення повинно бути сформульовано в теперішньому часі. 
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Щасливим людину роблять не гроші, не статус, не середовище. По-

справжньому щасливим людину робить усвідомлення і отримання відповідей 

на два питання: «Хто я?» і «Заради чого все це»? 

Це важливо для формування цілком визначених етапів на шляху до 

підкорення особистого Евересту. Коли ви можете відповісти собі на питання 

про самого себе (це завжди найскладніше), ви стаєте всесильним і здатним 

досягти максимуму не тільки в своєму житті, але і в кар'єрі. Наявність 

стратегічного бачення і місії в своєму житті дозволяє сформулювати кроки 

стратегічного бачення і в бізнесі – все взаємопов'язане. 

Як розумів Д. Колінз, стратегічне бачення – то є результат вірно 

сформульованих цілей компанії та ідеології компанії (ключові цінності і 

ключові наміри). 

Таким чином, через стратегічне бачення ми хочемо вплинути на те, як 

люди мислять, чому вони так мислять, що їх мотивує, хто в них вселив віру в 

те, що це правда. 

Багато хто думає, що ідеологія – це стандартна проблема держави, але це 

не так. У будь-якої спільноти, а значить і у величезної корпорації або у міні-

організації ідеологія або є, або її немає. У разі, коли вона є, можливо впливати 

на маси / групи / колективи. А маси / групи / колективи вимагають впливу і 

управління, інакше це може привести до хаосу. 

Наявність стратегічного бачення в компанії і для самого себе – це 

найпотужніший інструмент впливу, зміни і розвитку. 

Так чи інакше, ми замислюємося про майбутнє і про те, як бути 

максимально ефективним не тільки тут і зараз, але і через місяць, рік, п'ять чи 

більше років. Недарма ми робимо акцент на усвідомлене лідерство, тому що 

тільки справжній керівник – де-факто, а не де-юре – в силах і залишатися на 

плаву, і виводити компанію на новий рівень. Зараз склалася ідеальна ситуація, 

щоб перевірити, хто тут найслабша ланка. Такий природний відбір, це все є 

реалії економічної та політичної ситуації в нашій державі. 
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Успішна компанія – це завжди історія про продукт і клієнта, тільки 

різного масштабу. І успішна компанія ставить собі за початковою метою 

користь для клієнта, а не отримання прибутку. Якщо це твердження не 

виконується, то рано чи пізно (в сьогоднішніх реаліях скоріше рано) опиниться 

у складному фінансовому становищі, а далі може й дійди до невиконання 

взятих на себе зобов’язань, що невідворотно приведе до банкрутства та 

ліквідації. Для отримання клієнтом цієї самої користі співробітники компанії 

повинні бути мотивовані на ефективну роботу. Мотивації сприяють кілька 

чинників: місія компанії, її цінності, ідентифікація співробітника з компанією, 

мрія, яку всі разом завдяки роботі хочуть здійснити, - все це становить 

ідеологію компанії. Стратегічне бачення – це та частина ідеології компанії, 

якою керує її топ-менеджмент. 

Керівник, який знає, що потрібно стратегічне бачення, має інструмент 

впливу. Людина, котра не розуміє, що це потрібно, володіє інструментом 

впливу на більш низькому рівні (це розмір зарплати, масштабність завдань, 

оточення і т. і.), і на ньому ж він і залишається. Є люди на керівних посадах, які 

не вміють або не хочуть працювати з цим інструментарієм: не знають, що таке 

бачення, не розуміють, що таке місія і цінності, ідеологія. 

Як наслідок цього – вони заважають своїм співробітникам працювати: 

втручаються в шляху досягнення цілей, вважають, що краще знають, хто їхні 

клієнти. Це відбувається тому, що людина займає посаду, для якої у нього 

немає компетенцій. 

Стратегічне бачення розвивається від зміни завдань і від того, що люди 

починають розуміти, що завдання, які вони зараз вирішують, відрізняються від 

тих завдань, які вони вирішували ще вчора. Припустимо, вчора ти операційний 

директор – це одні завдання. Завтра – генеральний директор, і це інші завдання. 

Це завжди рух з двох сторін. 

Як би ми не хотіли, рух завжди йде або вгору, або вниз. «Вниз» - це 

історія про те, що людина з точки зору управління групою людей зупиняється 
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на якомусь етапі і далі може захотіти стати найкращим експертом або головним 

наставником, людина не хоче більше будувати великі системи. 

Припустимо, людина може дійти до рівня ідентифікації «я - фахівець», і 

тут він розуміє, що з точки зору управлінського розвитку він дійшов до своєї 

межі, і йому треба розвиватися в іншу сторону. Але важливо пам'ятати, що з 

будь-якого солдата неможливо зробити генерала. І це причина, по якій ми часто 

бачимо на керівних позиціях людей, яких там не повинно бути. 

Є люди, у яких природжений талант і мотивація досягати більшого за 

допомогою інших людей; і є люди, які випадково там опинилися. 

Самоідентифікація в цьому сенсі дає важливе знання. Головний талант 

людини – знати, чого вона хоче. За цією короткою фразою стоїть вся 

багатовікова людська мудрість. У сучасних людей є проблема з визначенням, 

чого вони хочуть. Список є у багатьох, а ось саме того єдиного бажання нема. 

Стратегічне бачення говорить, що якщо не буде тої самої єдиної мети, все, 

навколо чого ти будеш бігати і чого ти будеш досягати, може виявитися не тим, 

що ти хотів. Найстрашніше – зрозуміти, що це все не те, коли ти підходиш до 

якогось перехідного чи контрольного етапу. 

Потрібно розуміти, що в тебе є єдина мета і ти до неї йдеш на протязі 

всього часу. Вона не змінюється поки ти її не досягнеш. Можуть змінюватись 

на якомусь проміжку часу тільки методи її досягнення. 

Тут хочеться згадати піраміду логічних рівнів мислення Роберта Ділтса – 

модель мислення про зміни особистості. В основі піраміди – ваше  оточення, на 

наступному етапі – поведінка і здійснювані вами дії, трохи вище – ваші 

здібності, передостанній рівень відповідає за цінності і переконання, потім, 

власне – ідентифікація і на вершині піраміди – місія. Піраміду можна 

застосувати і для бізнесу. 

Розвиток навику стратегічного мислення пов'язаний з самоаналізом, 

самопізнанням і питаннями до себе. Для початку потрібно визначити сферу, для 

якої хочемо сформувати стратегічне бачення, наприклад, робота, будинок, сім'я 
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чи бізнес. Це важливо тільки для початку, так як далі в аналізі правильне 

стратегічне бачення і місія будуть поширюватися на всі сфери життя. 

Далі потрібно дати відповіді на ряд питань: 

1. На рівні оточення відповідаємо собі на запитання: «Де ми будемо 

працювати? Хто (які компанії) мене оточує?»; 

2. На рівні поведінки і дій: «Що я роблю в цьому оточенні? Яка моя 

роль (позиція )? Перераховуємо головні дії, які робимо у своїй ролі у своїй 

компанії і в тих умовах, які описали вище. 

3. На наступному рівні – відповідаємо на питання: «За рахунок чого я 

буду здійснювати? Які здібності та навички, ресурси в мене є, щоб здійснювати 

ці дії в цих місцях найкращим чином?». Перераховуємо всі здібності та 

навички, які у нас є для того, щоб робити свою роботу якнайкраще. 

4. Опиняємося на передостанньому рівні і запитуємо себе: «Що 

цінного в тому, що я в ролі ..., здійснюючи дії ..., використовую саме ... ці 

здібності?» 

5. Ідентифікація – «Хто я на даний момент?». Саме на даний момент, 

це важливо: не «Ким я буду?» (До цього ми ще прийдемо), а «Хто я зараз?». 

6. Остання сходинка: це МІСІЯ. Відповіді на питання «Що? Для кого? 

За рахунок чого?» 

Вище було згадано, що стратегічне бачення відповідає на питання «Як?» 

до реалізації твоєї місії. Йдучи по тим же логічним рівням, ставлячи собі 

питання в зворотному порядку, ми здатні створити для себе план досягнення і 

реалізації нашого стратегічного бачення. Відповідаємо на наступні питання: 

1. Що ще цінного для мене в тому, що я реалізую своє стратегічне 

бачення? 

2. Що мені потрібно розвивати, щоб реалізувати своє стратегічне 

бачення? 

3. Які дії потрібно зробити, щоб реалізувати бачення і наблизитися до 

реалізації місії? 
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4. У яких ще сферах життя я можу реалізувати місію? 

Завдяки відповідям на ці питання можна створити етапи що приведуть до 

змін. Стратегічне бачення – хороший інструмент, який допомагає зрозуміти, на 

якому рівні ми зараз і зрозуміти куди ми можемо прийти. 

Щоб побудувати стратегію потрібно розуміти чим компанія буде 

займатись і в якому напрямку їй потрібно рухатись. 

Місія компанії Гідросила: «Задоволення потреб ринку в гідравлічному 

обладнанні для мобільних машин та іншому обладнанні, шляхом його 

розробки, використання високоефективних технологій виробництва, 

кваліфікованого персоналу, ґрунтуючись на розвитку традицій підприємства в 

області новацій, якості, культури виробництва і взаємовідношень між людьми. 

Сприяти створенню, виробництву і просуванню машин насичених 

гідрообладнанням.» [41]. 

Як ми можем бачити діюча місія компанії дуже чітко ставить границі в 

можливостях подальшого розвитку компанії і це є дуже добре, так як більшість 

вітчизняних підприємств, нажаль, на сьогоднішній час не мають поняття, що 

таке місія компанії та на що вона має вказувати. 

Отже, місія компанії Гідросила дає нам чітке розуміння, що компанія 

повинна працювати на ринку гідроустаткування для мобільних машин та 

іншого обладнання. Це означає, що при стратегічному плануванні не можна 

переключатись на виробництво будівельних матеріалів, медичних препаратів та 

інші види діяльності. 

При забезпеченні ринку гідроустаткуванням компанія повинна 

використовувати високі технології, кваліфікований персонал та його 

багаторічний досвід. 

Маючи чітко сформульовану місію компанія розуміє, як у даному 

випадку, хто є її клієнтом (власники та виробники мобільних машин та 

устаткування, а також ті люди (служби на підприємствах), що їх обслуговують 
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чи працюють на них). Також компанія розуміє та має бачення ким вона буде 

через певний час. 

У другому розділі кваліфікаційної магістерської роботи було розглянуто 

та проведено основну частину аналізів, що зазвичай проводять при 

маркетинговому плануванні (аналіз макросередовища, PEST-аналіз, аналіз 

галузі, аналіз внутрішнього середовища, аналіз конкурентів, аналіз своїх 

ресурсів т. і.) які нам в більшій мірі дають відповіді на наведені вище питання. 

Для того щоб підготувати підприємство до майбутнього, та бути готовим 

до різних ситуацій потрібно сформувати чіткі цілі, що не будуть перечити тезам 

вказаним у місії компанії. Мета – це конкретний результат і підсумок, який 

повинен бути досягнутий до певного терміну; тісно пов'язаний з стратегічним 

баченням і цінностями компанії. Мета може бути короткостроковою, 

середньостроковою, довгостроковою та обов’язково бути поставлена за 

технологією SMART (конкретними, вимірюваними, досяжними, не суперечити 

одна одній та бути визначеними в часі). 

В наш час, час постійних змін та нестабільності, довгострокові цілі 

потрібно ставити наближено до бачення компанії (Наприклад, через 10 років 

стати компанією номер один в країні з продажу таких-то товарів за кількістю; 

або через 10 років зайняти частку ринку не нижче 50%, тощо). 

Середньострокові цілі потрібно ставити на 3-5 років, короткострокові – один 

рік. 

Нажаль на аналізованому підприємстві відсутні довгострокові цілі, але 

присутнє деяке не сформоване та ніде не записане їх бачення, тому мною було 

запропоновано поставити такі цілі: 

1. До 2030 року стати лідером (зайняти більше 50% ринку 

пострадянських країн) з виробництва та продажу всіх типів ШРЗ. 

2. До 2030 року зайняти не менше 15% частки світового ринку ШРЗ. 

3. До 2030 року досягти рівня якості ШРЗ на рівні світових лідерів – 

150 ppm. 
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Довгострокових цілей не повинно бути багато, але вони повинні 

стосуватись основних напрямів діяльності і вказувати якими ми хочемо стати 

через 10 років в іншому випадку компанія буде розпилювати свої сили і 

ресурси, що може призвести до неможливості контролю за ними та за самим 

досягненням мети. 

Далі, завдяки аналізам проведеним у другому розділі ми можемо 

зрозуміти де ми знаходимось зараз, саме у цей час та поставити 

середньострокові цілі, що будуть нас наближати до довгостроковим цілям і ні в 

якому разі не суперечити їм. Середньострокові цілі є більш конкретними: 

Цілі до 2025 року: 

1. До 2025 року досягти рівня реалізації ШРЗ всіх типів на 

пострадянських країнах не менше 350 тис. шт. та зайняти частку ринку не 

менше 40%, з них реалізувати: 

- на ринки комплектації – 100 тис. шт. ШРЗ за рік, частка ринку не 

менше 10%; 

- на ринки експлуатації – 250 тис. шт. ШРЗ в рік, частка ринку 30%; 

2. До 2025 року досягти рівня реалізації на ринки ДЗ на рівні не 

менше – 150 тис. шт. ШРЗ на рік. 

3. Увійти з поставками на Європейські заводи причіпної 

сільськогосподарської техніки, та поставляти не менше 50 тис. шт. на рік. 

4. Утримати рівень рентабельності по продукту ШРЗ на рівні не 

менше 10%. 

5. До 2025 року досягти та утримувати рівень якості ШРЗ на рівні не 

більше 250 ppm. 

Маючи місію, стратегічне бачення, сформовані під стратегічне бачення 

середньострокові цілі, проаналізувавши діяльність ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» та 

його стан на ринку визначимо стратегічні проблеми підприємства на ринку 

ШРЗ, які нам заважають дістатись наших цілей. 
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Стратегічні проблеми на ринку ШРЗ: 

1. Низька присутність на ринку комплектації; 

Обумовлено нашими спробами розпочати поставки продукції на 

підприємства, що виробляють техніку, в ранніх періодах, як виявлялося з 

продукцією низької якості. У нас були проблеми з проходженням вхідного 

контролю, чи випробувань на багатьох підприємствах. 

2. Нестабільна якість при виводі нових продуктів; 

При розробці та виводі нових типів ШРЗ ми проводимо випробування 

так, як і інших ШРЗ, але як виявляється в подальшому, такі випробовування не 

дають змоги виявляти наші недоліки на етапі виробництва. 

3. Наявність імпортного мита в РФ - 9%; 

На даний час ми є дуже залежні від реалізації продукцію в цю країну. 

Більша частина реалізації йде в РФ. Ввізне мито робить нашу продукцію менш 

конкурентоспроможною в порівнянні з виробниками з інших країн. 

4. Відсутність системних крупних заказів з ринків ДЗ; 

На ринках ДЗ є жорстка конкуренція в даному продукті, присутні світові 

лідери. Також на глобальному ринку присутній дуже широкий асортимент 

різноманітних типів, видів та типорозмірів. На даний період часу ми маємо 

лише якісь невеликі, пробні продажі специфічних, для нашого звичного ринку, 

типів та розмірів ШРЗ, що не дає можливості на повну силу отримати ефект від 

масштабу виробництва. 

5. Відсутність конкурентного продукту для дешевого сегмента на 

ринку СНД (муфта односторонньої дії). 

В ході проведених аналізів, виявлено, що наш основний конкурент на 

звичному для нас ринку реалізує муфту односторонньої дії, вона дешевша за 

нашу звичайну муфту за рахунок своєї конструкції, хоча і використовується в 

тих же сегментах. Ми програємо в ціні і відповідно не можемо забрати у 

конкурента споживача, що орієнтується в першу чергу на ціну. 

Як ми бачимо ми змогли виділити ряд проблем, що заважають нашому 
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просуванню по досягненню нашої мети. 

Тепер дивлячись на ці проблеми ми можемо поставити перед собою 

короткострокові цілі. 

Складемо економічні ціль на ПрАТ «Гідросила ЛЄДА»: в плановому році 

реалізувати ШРЗ на суму 25 млн. грн., приріст до минулого року 12,7%. 

Відрахувавши всі постійні та змінні витрати, ми отримаємо планового 

чистого прибутку 3,8 млн. грн. Економічна ціль нам потрібні для складання 

подальшого бюджету на запланований період, а також в кінці кінців може дати 

зрозуміти на скільки наші «бажання» не вкладаються в наші можливості, чи 

зможемо ми забезпечити додаткове фінансування на технічне переобладнання 

необхідне для досягнення мети, чи можливо нам потрібно провести деякі 

коригування для більш правильного використання доступних нам ресурсів. 

Маркетингові цілі. 

Маркетинг потрібно застосовувати компаніями, через те, що він вирішує 

проблеми ринку найкращим чином, дозволяє ефективно використовувати та 

оптимально застосовувати доступні для компанії ресурси з ринковими 

можливостями організації, з засобами виробництва. Маркетингова діяльність 

дозволяє передбачувати тенденції, що будуть в майбутньому, та спрощує 

завдання з стратегічного планування розвитку організації. 

Маркетинг став на сьогодні невід’ємною частиною механізму, що 

дозволяє оптимізувати взаємний пошук споживача та постачальника, 

стимулюючи споживача до дії, вживати для регулювання процесів що 

впливають на ціни на ринку, застосовувати інструменти, скеровувати 

виробництво на потреби споживача, тим самим зменшуючи рівень нерозуміння 

подальшого розвитку компанії. Функціонування маркетингу на підприємстві 

закладає основу у пізнанні ринку та робить прогнозування подальшої його 

поведінки, тим самим даючи розуміння та передбачуваність. 

Ринок доцільно розглядати як сукупність потенційних споживачів, які 

мають платоспроможну потребу (попит) на різноманітну сировину, матеріали, 
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комплектуючі вироби, складні компоненти для устаткування, обладнання та 

різні види промислових послуг. 

Проаналізувавши діяльність підприємства ПрАТ «Гідросила ЛЄДА», 

основних конкурентів, цільові сегменти споживачів та ринок продукту ШРЗ, ми 

можемо спрогнозувати маркетингові цілі: 

1. Реалізувати в плановому році ШРЗ всіх типів - 179 000 комплектів. 

Зростання на 5,3% в порівнянні з попереднім роком. 

Забезпечити – це зростання шляхом введення в виробництво нової ШРЗ 

типу QS (односторонньої дії) та потрібно буде провести роботу з роз’яснення 

споживачам правильність встановлення ШРЗ типу QR (розривної муфти) на 

техніці. 

2. Зайняти в плановому році відносну ринкову частку на ринку 

пострадянських країн сумарно по експлуатації та комплектації на рівні не 

менше 18% (у минулому році - 16,6%). 

Зростання на 1,4% зумовлене збереженням існуючих споживачів та 

введенням в експлуатацію нової ШРЗ типу QS (односторонньої дії). 

3. Зайняти в плановому році відносну ринкову частку з основним 

конкурентом на ринку України не менше 38% (у попередньому році - 34%). 

Забезпечити шляхом введення в виробництво ШРЗ типу. 

 

3.2. Стратегії управління підприємством 

 

Для досягнення довгострокових цілей ми бачимо, що ми не маємо довіри 

в якості наших продуктів на ринку комплектації. Це каже про те, що наша 

технологія контролю якості продукції не виявляє всіх проблем у застосовуваній 

технології виробництва, тому насамперед нам потрібно відпрацювати цю 

технологію. Це є одним із стратегічних завдань на короткий проміжок часу, це 

зможе дати поштовх для збільшення об’ємів реалізації на ринках СНД в 

майбутньому і на ринку експлуатації. Для того щоб це зробити необхідно 
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провести аналіз всіх відмов наших ШРЗ при проходженні вхідного контролю. 

Запросити технологію вхідного контролю на даних підприємствах для 

співставлення з нашою. 

Коли ми відпрацюємо технологію свого вихідного контролю ми зможемо 

доопрацювати технологію виготовлення для зниження кількості браку при 

виготовленні, що позитивно відгукнеться на нашій реалізації і дасть змогу 

увійти з поставками на заводи виробники техніки. 

Друге, що нам потрібно зробити, то це освоїти виробництво нового типу 

муфти, а саме муфти односторонньої дії – типу QS. Це дозволить нам 

збільшити нашу реалізацію в канали конкурента. До цього аналізу ми 

конкурували своїм більш дорогим продуктом з більш дешевим продуктом 

конкурента на ціновому ринку. Саме тому при аналізі частки ринку у другому 

розділі кваліфікаційної магістерської роботи ми побачили, що частка ринку 

була втрачена. І саме ця частка ринку була втрачена на ринках ЄАЕС, як ми 

надалі з’ясували, саме через реалізацію конкурентом «Агроімпульс» більш 

дешевої конструкції ШРЗ під виглядом такої самої, як випускаємо та реалізуємо 

ми. 

Для виходу на ринки ДЗ нам потрібно сконцентрувати увагу на обраному 

сегменті, а саме причіпна техніка в ЄС. Потрібно скласти список виробників 

цієї техніки та почати з ними роботу, визначити цільові ціни та досягти їх за 

рахунок стратегії низьких трат, ознайомитись з технологією вхідного 

контролю, досягти необхідного показника якості, запропонувати зразки. 

Розробимо позиціонування для нового продукту ШРЗ типу QS 

(односторонньої дії), який у аналізі головного конкурента ПрАТ «Гідросила 

ЛЄДА» займає основну частку продажу, через те що «Агроімпульс» реалізує 

цю конструцію, яка є більш дешева, під виглядом нашої, більш дорогої 

конструкції. Розроблене позиціонування внесемо до таблиці (таб. 3.1): 
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Таблиця 3.1 

Позиціонування продукту ШРЗ типу QS (односторонньої дії) 

Серія QS (від "Quick-Standart") ШРЗ - ISO 7241 series А. 

Технічні 

характеристики 

Одностороння: Відтягування фіксуючої втулки на напівмуфті охоплюючої (мамі) 

в одну сторону забезпечує під'єднання / від'єднання напівмуфти. 

Кулькова фіксація. 

Не допускається приєднання / від'єднання під тиском. 

Для роботи в гідросистемі з робочим тиском до 250 bar 

діапазоном робочої температури від -25 до + 100°С. 

Конічний клапан (т.н. "ЄВРО-клапан"). 

Різні типи штуцерів і різьб (внутрішня або зовнішня, метрична (від М 14х1,5 до 

M 27х1,5 або дюймова від 1/4 "до 1"). 

Штуцери з'єднуються з основною частиною напівмуфт шляхом різьбового 

з'єднання через ущільнювальне гумове кільце. 

Якість 

Система менеджменту якості сертифікована по ISO 9001-2015. Контроль якості 

на всіх етапах виробництва. 

100% контроль на функціональність і міцність, 100% перевірки пневматичного 

тиском, 10% на герметичність при тиску 1,3 від номінального. 

Маркування продукції захищає від підробок і ідентифікує продукт "Гідросили". 

Умови 

виробництва 

Куплені матеріали (гумові вироби (SEALGET), фторопласт (Мінаєва), кульки) від 

постійних постачальників якість яких відповідає вимогам стандарту ISO 

9001:2015. 

Сучасний завод, виробничі потужності до 300 000 ШРЗ в рік. 

Виготовлені на високоточному обладнанні з вуглецевої сталі. 

Виробляється під брендом "Гідросила". 

Застосування С/г техніка, БДТ (будівельно - дорожня техніка), комунальна техніка, та ін. 

 

Надалі викладаємо наші цілі та стратегії в розрізі кожного ринку. 

Ринок КОМПЛЕКТАЦІЇ ШРЗ 

Цілі і стратегії: 

Реалізувати на ринок комплектації 25 000 шт. ШРЗ, збільшити реалізацію 

на 31%. Досягти шляхом: прискорення обробки заказів, продавати продукцію з 
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власних складів для скорочення шляхів доставки продукту до споживача, 

участь у виставках та директ-маркетинг. 

Стратегія продукту ШРЗ 

1. Провести випробування і поставити пробну партію ШРЗ на 

ВАТ «Гомсельмаш» і ВАТ «МТЗ», також розсилати покращення продукту в 

e-mail розсилках, банерній рекламі, референт-листах про співпрацю з іншими 

виробниками сільськогосподарської техніки. 

2. Відновити постачання ШРЗ на ПАТ «Уманьферммаш» - 100% 

(2 000шт.). Запропонувати ШРЗ типу QS (односторонньої дії), передати 

продукт на випробування та продати пробну партію. 

3. Увійти з поставками ШРЗ на ПАТ «Ельворті» 100% обсягу (2500 

шт.). Довести до відому зміни, які били проведені в удосконаленні продукту, 

запропонувати новий продукт ТМ «Гідросила», використати директ-маркетинг. 

4. Увійти з поставками ШРЗ на ТОВ «Краснянське «АГРОМАШ» 

100% об'єму (1 000шт). Довести до відому зміни, які били проведені в 

удосконаленні продукту через e-mail розсилки, запропонувати новий продукт 

ТМ «Гідросила» ШРЗ типу QS, відправити пробні партії на випробування, 

банерні реклами, референт-листах про співпрацю з іншими виробниками 

сільськогосподарської техніки. 

5. Увійти з поставками ШРЗ на ТОВ «Ореховсельмаш» 100% об'єму 

(500шт). Довести до відому зміни, які били проведені в удосконаленні продукту 

через e-mail розсилки, запропонувати новий продукт ТМ «Гідросила» ШРЗ 

типу QS, відправити пробні партії на випробування, банерні реклами, референт-

листах про співпрацю з іншими виробниками сільськогосподарської техніки. 

6. Увійти з поставками ШРЗ на ТОВ «Транссервіс» 100% обсягу 

(600шт.). Довести до відому зміни, які били проведені в удосконаленні 

продукту через e-mail розсилки, запропонувати новий продукт ТМ «Гідросила» 

ШРЗ типу QS, відправити пробні партії на випробування, банерні реклами, 

референт-листах про співпрацю з іншими виробниками сільськогосподарської 
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техніки. 

7. Увійти з поставками ШРЗ на ТОВ «Богуславська сільгосптехніка» 

100% (700шт.). Довести до відому зміни, які били проведені в удосконаленні 

продукту через e-mail розсилки, запропонувати новий продукт ТМ «Гідросила» 

ШРЗ типу QS, відправити пробні партії на випробування, банерні реклами, 

референт-листах про співпрацю з іншими виробниками сільськогосподарської 

техніки. 

Стратегія цінової політики ШРЗ 

Витримувати співвідношення ціни на ринках продукту ШРЗ в різних 

країнах з основними конкурентами та лідерами глобального ринку:  

1) Україна: ТМ «Гідросила» = Агроімпульс. 

2) Білорусь: - МТЗ: ТМ «Гідросила» = БЗС - 5%, Voswinkel - 10%;  

          - Гомсільмаш: ТМ «Гідросила» = Inteva -10% 

Стратегія розподілу ШРЗ 

1) Прискорити виконання заявок споживача в обсязі 100% в строк 30 

днів з моменту отримання. 

2) Використовувати максимально прямі продажі з наших власних 

складів та своєчасно мінімально заповнювати їх перед заказом споживача на 

місяць вперед. 

Стратегія просування ШРЗ 

1) Прискорити виконання заявок споживача в обсязі 100% в строк 30 днів 

з моменту отримання. 

2) Використовувати максимально прямі продажі з власних складів та 

своєчасного їх поповнення. 

3) Активні продажі, повідомлення про покращені зміни в продукті 

споживача, відрядження менеджерів для збирання первинної інформації про 

продукт та пропонування інших продуктів ТМ «Гідросила». 
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4) Приймання участі у виставках СТТ 2020, AgroExpo 2020, що посилить 

силу бренду, зміцнить довіру споживачів, залучить нових споживачів та 

розширить частку ринку ШРЗ ТМ «Гідросили». 

5) Директ-маркетинг допоможе наглядно споживачеві 

проконсультуватися про властивості продукту, задати зацікавлені запитання 

про продукт та проекспериментувати продукт в присутності представника 

виробника на якість ШРЗ. 

Ринок ЕКСПЛУАТАЦІЇ ШРЗ 

Цілі ШРЗ 

1. Утримати реалізацію муфти типу QR на рівні не менше минулого 

року – 142 тис. шт. 

2. Вивести на ринок муфту типу QS та реалізувати  

Стратегія продукту ШРЗ 

1. Реалізувати ШРЗ в 2020 році : 

-  на ринку МС 110 000 шт. –  продукту використовується на техніці 

пострадянського простору, тому більшість її продається на ринок Росії. 

- на ринку України 28 000 шт. – використовується техніка 

пострадянського простору, але в меншій кількості.  

- на ринку Прибалтики 4 000 шт. – використовують техніка 

пострадянського простору, але довге плече доставки. 

2. З другого кварталу почати реалізацію муфт QS 12 (односторонньої 

дії), так як ринок почав користуватися попитом на цей продукт. 

3. З другого кварталу почати реалізацію муфт серії QT (різьбове 

з’єднання), яка використовується на техніці з імпульсним навантаженням та 

при вібраціях. 

4. Для досягнення збільшення рентабельності, потрібно збільшити 

частку в реалізації ШРЗ, відмінних від масових (типу QR-12 з різьбою 20x1,5 і 

27х1,5), а саме таких типорозмірів: 
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- з внутрішньою дюймовою різьбою: QR 38 - G 3/8"; QR 12 - G 1/2"; 

QR 34 - 3/4". 

- з метричним зовнішнім різьбою: 

- діаметр умовного проходу 10мм: QR 38 - CM M14x1,5; QR 38 - CM 

M16x1,5; QR 38 - CM M18x1,5; QR 38 - CM M20x1,5; QR 38 - CM M22x1,5; 

- діаметр умовного проходу 12мм: QR 12 - CM M14x1,5; QR 12 - CM 

M16x1,5; QR 12 - CM M18x1,5; QR 12 - CM M24x1,5; 

- діаметр умовного проходу 20мм: QR 34 - CM M24x1,5; QR 34 - CM 

M27x1,5; QR 34 - CM M30x1,5. 

- з внутрішньої дюймовою різьбою і клапаном "FLAT FACE" 

(плоский торець): QF 12 - G1/2"; QF 34 - G3/4 ". 

В зв’язку з довгим конфліктом на сході України з Росією, введенням 

санкцій проти Росії та закриття кордону в торгівельних відносинах з Росією 

розробити методику, щодо здійснення збірки ШРЗ в Республіці Білорусь. 

Стратегія цінової політики ШРЗ 

Витримувати співвідношення ціни на ринку експлуатації продукту ШРЗ в 

різних країнах з основним конкурентом: 

1. Ціна на ШРЗ типу QS (односторонньої дії):  

ТМ «Гідросила» = Агроімпульс. 

2. Ціна на ШРЗ типу QR (двосторонньої дії): 

ТМ «Гідросила» = Агроімпульс + 15%. 

Стратегія розподілу ШРЗ 

1. Реалізація ШРЗ через власну дистриб'юторську та дилерську 

мережу, утримувати у них 15% місячного попиту ШРЗ для швидкого 

обслуговування споживачів. 

2. Почати з другого кварталу реалізацію ШРЗ в Україні через 

інтернет-магазин, що зробить доступнішим для споживача продукт та 

розширить частку ринку ШРЗ ТМ «Гідросила» з-за допомогою роздрібної 

торгівлі. 
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3. Забезпечення 100% виконання заявок розподільчої мережі, не 

зважаючи на закриття кордону в торгівельних відносинах з Росією. 

Стратегія просування ШРЗ 

1. Провести вебінари (дистанційне навчання) продавців наших 

партнерів, розповісти різницю між типами ШРЗ та область їх використання, 

пояснити розуміння стандарту ISO . 

2. Розробити і поширення поліграфічної рекламної продукції (флаєри, 

брошури, плакати, каталоги, тощо) в дистриб’юторські та дилерські мережі, на 

виставках та ін.  

3. Приймання участі у виставках Вauma СТТ Russia і AGROEXPO в 

Україні, що посилить силу бренду, зміцнить довіру споживачів, залучить нових 

споживачів та розширить частку ринку ШРЗ ТМ «Гідросили». 

4. Активні продажі, повідомлення про покращені зміни в продукті 

споживача, відрядження менеджерів для збирання первинної інформації про 

продукт та пропонування інших продуктів ТМ «Гідросила». 

5. Своєчасне оновлення та розміщення на сайтах партнерів інформації 

про бренд і продукцію ТМ «Гідросила», донесення інформації до споживача в 

максимально короткий час про покращенні зміни у виробництві продукту ШРЗ. 

6. Директ-маркетинг (e-mail розсилки), допоможе наглядно 

споживачеві проконсультуватися про властивості продукту, задати зацікавлені 

запитання про продукт та проекспериментувати продукт в присутності 

представника виробника на якість ШРЗ. 

Ринок ДЗ ШРЗ 

Цілі ШРЗ 

1. Реалізувати на ринок Далекого зарубіжжя 3 000 шт. ШРЗ (308 шт. в 

2019 році), розширити ринок за рахунок низької ціни та заявити про існування 

ТМ «Гідросила» та її продукту ШРЗ. 
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2. У 2020 увійти з поставками ШРЗ в великі мережеві компанії 

Євросоюзу з продажу запчастин, відіславши їм каталоги продукції, комерційну 

пропозицію та телефонувати їм з-за нав’язування продукту. 

Стратегія продукту ШРЗ 

1. Реалізувати ШРЗ типу QR-12 з різьбою М14х1,5, М16х1,5, М18х1,5, 

М20x1,5, М22х1,5, М24х1,5 та М27х1,5 для комплектації техніки виробництва 

СНД та України на вторинному ринку. 

2. Реалізація ШРЗ на глобальний ринок з акцентом на більш 

технологічну номенклатуру: "flat face" QF 12-G1/2 "; QF 34-G3/4", тобто ШРЗ, 

яке використовується в техніці з більшими екологічними, технологічними та 

функціональними вимогами, ніж техніка пострадянського простору. 

Стратегія цінової політики ШРЗ 

На ринках Східної Європи та Азії витримувати ціну: 

ТМ «Гідросила» = Основний конкурент - 5%. 

Стратегія розподілу ШРЗ 

1. Комплексні поставки через існуючу дилерську мережу разом з 

іншими видами продукції ТМ «Гідросила» - Польща, Угорщина, Болгарія; а 

також на техніку країн СНД в Пакистан, Єгипет і В'єтнам (ШРЗ типу QR-12 з 

різьбою 20x1,5). 

2. Реалізація через віддалений склад Hydrosila EU (Польща) оптовим 

покупцям, що скоротить час доставки продукту ШРЗ. 

3. Вивчення сегментів, обсягів, номенклатури, специфіки поставок і 

конкурентне середовище для можливих поставок заводам ґрунтообробної і 

тракторної техніки, будівельних та дорожньо - комунальних автомобілів. 

4. Реалізація та виробництво ШРЗ для мереж великих європейських 

компаній, що займаються продажем рукава, фітингу і іншої сполучної 

арматури: Hansa-Flex (Італія), Madejski (Польща), Kramp (Нідерланди), Granit 

Parts (Німеччина), Oest Flexible (Франція), Dicsa (Іспанія), Еriks (Нідерланди), 

Kurt (США). 
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Стратегія просування ШРЗ 

1. Провести переговори з ключовими європейськими операторами в 

галузі виробництва сільськогосподарської техніки, будівельної та комунальної 

техніки. 

2. Об'їзди менеджерами виробників сільськогосподарських машин, 

будівельної та комунальної техніки, що допоможе краще зрозуміти ринок ШРЗ 

на далекому зарубіжжі та більш точно намалювати портрет споживача. 

3. Приймання участі у виставці AGRITECHNICA (Німеччина), що 

посилить силу бренду, зміцнить довіру споживачів, залучить нових споживачів 

та розширить частку ринку ШРЗ ТМ «Гідросили». 

4. Реклама в мережі інтернет допоможе довести до споживача про 

існування ТМ «Гідросила» та відповідність стандарту ISO. 

5. Розміщення інформації на світових B2B майданчиках. Своєчасне 

оновлення та розміщення на сайтах партнерів інформації про бренд і продукцію 

ТМ «Гідросила», донесення інформації до споживача в максимально короткий 

час про покращенні зміни у виробництві продукту ШРЗ. 

6. Директ-маркетинг (e-mail розсилки), допоможе наглядно 

споживачеві проконсультуватися про властивості продукту, задати зацікавлені 

запитання про продукт та проекспериментувати продукт в присутності 

представника виробника на якість ШРЗ. 

Цілі в області якості ШРЗ 

Цілі та стратегії в області якості, в першу чергу, ставляться на 

задоволення потреб споживача, на виконання умов ринку та суворого 

дотримання міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Також на зменшення 

виробничого браку на підприємстві, сервісного обслуговування, контролю 

вихідної продукції, тощо (табл. 3.2 та табл. 3.3). 
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Таблиця 3.2 

Забезпечити рівень дефектності вузлів у споживачів, після 

приймально-здавальних випробувань 

№ 

п/п 

Найменування 

серії або групи 

виробів 

Комплектація Експлуатація 
Вторинний 

ринок 

Задов-ність 

заявок 

% РРМ % РРМ % РРМ % 

1. 
Муфти швидко-

роз’ємні QR (ШРЗ) 
0,025 250 0,025 250 0,025 250 98 

 

Таблиця 3.3 

Старатегічні цілі в області поліпшення якості продукції 

Забезпечити зниження внутрішньозаводських втрат від браку, 

включаючи гарантійне обслуговування до 0,90% замість 0,95% в 

минулому році 

термін - IV кв.                     

Забезпечити функціонування на підприємстві стандарту APQP 

"Менеджмент якості при плануванні, розробці та підготовці 

виробництва виробів" із застосуванням методик FMEA, MSA, SPC в 

обсязі 100%. 

термін - IV кв.                     

Забезпечити функціонування на підприємстві статистичного 

управління процесами (SPC), із забезпеченням індексу 

відтворюваності Ср≥1,33, в обсязі 50%, Cp ≥ 1,67 в обсязі 50%. 

термін - IV кв.                     

Забезпечити функціонування на підприємстві "бережливого 

виробництва", з ефективністю циклу процесу не менше 10%. 
термін - IV кв.    

Забезпечити підтримку системи "Упорядкування" в обсязі 100%. термін - IV кв.  

 

Цілі в області персоналу з виробництва ШРЗ 

З метою забезпечення підприємства висококваліфікованим персоналом і в 

зв'язку з випадками звільнення робітників (операторів ЧПУ, токарів-

автоматників, слюсарів-складальників) з причин: виїзду за кордон і зміни місця 

роботи. 

Шляхи вирішення: 

1. Виконати програму з навчання персоналу: 
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- навчити резерв наладчиків верстатів і з програмним керуванням: 

- на базі Кіровоградського машинобудівного коледжу представником 

сервісної служби фірми HAAS - 5 чол., 

- підготувати нових робочих, які не мають робітничих професій, 

забезпечивши рівень їх професійної кваліфікації, необхідної для продуктивної 

професійної діяльності; 

- забезпечити керівників і фахівців додатковими знаннями, які 

сприяють якісному виконанню своїх обов'язків, в області стратегічного 

менеджменту, операційного менеджменту, основ управління персоналом, 

економіки, управлінського обліку і охорони праці; 

- перепідготовити робочих (навчити другим і суміжним професіям) 

для розширення професійного профілю; 

- підвищити кваліфікацію робітників для удосконалення знань, умінь 

і навичок за наявною спеціальністю. 

2. Продовжувати співпрацю з Кіровоградським вищим технічним 

училищем № 4 і Кіровоградським машинобудівним коледжем КНТУ. 

3. Забезпечувати співвідношення: основні робітники – 65%, персонал 

інших категорій – 35%. 

 

3.3. Оцінка і контроль виконання намічених цілей та планів 

 

Здійснення функції «Контроль» в менеджменті призначене для 

попередження можливих відхилень від намічених планів. Контроль виступає в 

якості багатозначного терміну, тому, необхідно відзначити, що застосовуючи 

його в теорії менеджменту, мають на увазі організаційний або, як ще 

називають, управлінський контроль. Специфіка контролю як управлінської 

функції полягає в тому, що він являє собою систему зворотного зв'язку, що 

дозволяє коригувати дії організації, яка з тих чи інших причин відхилилася від 

початкового курсу. 
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Контроль (організаційний / управлінський контроль) - це процес 

забезпечення досягнення організацією своїх цілей; постійне порівняння, що є, з 

тим, що повинно бути. 

В ролі суб'єкта контролю (або його ініціатора) виступає контролююча 

ланка. Залежно від ситуації в якості такої ланки можуть виступати: засновники 

(власники) організації; акціонери; топ-менеджери; лінійні керівники різного 

рівня; спеціалізований підрозділ організації або спеціально виділений 

працівник, державні органи, громадські організації (наприклад, профспілки), а 

також міждержавні органи і міжнародні організації 

Об'єкт контролю – це сама організація, всередині якої контролю 

піддаються процеси в ній або окремі елементи системи (підрозділи організації, 

її філії, окремі працівники). 

Предметом контролю можуть стати технічні характеристики, кількість і 

якість продукції, службові документи, настрій і поведінку людей, ступінь 

задоволеності роботою, інформаційні та фінансові потоки і т. д. При чому всі 

короткострокові цілі повинні бути розбиті ще на менші цілі і доведені до 

кожного з підрозділів. У кожного підрозділу на підприємстві повинен бути 

місячний план на який вони повинні орієнтуватися та досягати його виконання, 

за для досягнення компанією одної глобальної мети. 

Спираючись на це одним із основних етапів управлінського циклу є 

постійний контроль за досягненням поставлених цілей. 

Для отримання зворотного зв’язку від різних підрозділів підприємства я 

пропоную проводити щомісячний контроль по досягненню поставлених цілей 

та задач, за орієнтир потрібно брати успіхи по цим цілям в минулому, важливо 

розуміти чи не почали ми рух у зворотному напрямку, а також порівнювати з 

запланованими показниками, та виявляти причини з яких ми не досягли 

поставленої мети. 

В нашому випадку щомісячно потрібно відстежувати: 

- обсяги реалізації ШРЗ на ринках ДЗ, комплектації та експлуатації; 
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- виконання фінансових показників кожним з підрозділів; 

- виконання показників по досягненню цілей з якості; 

- виконання показників по досягненню цілей з персоналу. 

Кожного кварталу потрібно проводити контрольний аналіз макро- та 

мікросередовища компанії, щоб розуміти які ходи відповіді за цей час 

придумали ваші конкуренти, та не зволікати з коригувальними діями для їх 

блокади. 

Обов’язково треба розуміти які зміни вже прийшли, що з цих змін ми собі 

планували, а що не планували. Постійно потрібно відстежувати курси валют за 

НБУ, зміни в законодавстві і негайно співставляти свої дії з діями конкурента 

та вводити коригування у намічені стратегії. Стратегія і її виконання, 

досягнення мети це процес постійного руху, пошуку інформації, прийняття 

рішень, контролю та внесення змін (коригування). 

Таким чином, виходячи з третього розділу кваліфікаційної магістерської 

роботи, ми на основі аналізів зроблених у другому розділі сформували 

стратегічні проблеми, сформували довго- та середньострокові цілі. Було 

зрозуміло що може стати нам на заваді у найближчий час та що потрібно 

зробити саме зараз для досягнення наших довгострокових цілей. Виходячи з 

цього було розроблено цілі на наступний рік та стратегії їх досягнення.  

Послідовність дій що викладена у роботі можна застосовувати не лише 

для даного підприємства чи галузі, а для абсолютно будь-яких організацій як 

малих, нових так і великих корпорацій, що мають за плечима багаторічну 

історію.  
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дало змогу сформулювати наступні висновки: 

1. ПрАТ "Гідросила Леда" - спеціалізоване підприємство по 

виробництву рукавів високого тиску, фітингів та швидкороз’ємних з’єднань. 

Підприємством освоєний випуск рукавів за стандартами DIN, SAE та ДСТУ з 

різними видами фітингів як з подовжнім, так і з поперечним обтисканням. 

Фітинги випускаються за вітчизняними та світовими стандартами з різьбовим 

приєднанням, приєднанням під фланець. Також підприємством випускається 

приєднувальна арматура: штуцери сполучні, трійники, хрестовини, куточки і 

швидкороз’ємні з’єднання.  

Дослідивши загальну характеристику підприємства виявлено, що 

підприємство має непогані позиції на ринку та є конкурентоздатним. 

На сьогоднішній день в структуру холдингу входить і торговий дім,  який 

займається збутом продукції. Дивлячись на те, що підприємство 

ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» входить у групу компаній «Гідросила ГРУП» вся, без 

винятку, продукція що виробляється на підприємстві реалізується через ПрАТ 

«Торговий дім «Гідросила». Торговий дім має широкий список споживачів з 

якими постійно контактує та вивчає їх потреби, а також постійно шукає 

можливості для збільшення прибутку. Торговий дім спільно з керівним складом 

підприємства намагаються розширювати асортимент продукції для задоволення 

усіх потреб споживача. Кожного року департаментом маркетингу проводиться 

розробка плану маркетингу в який входять різноманітні аналізи зовнішнього та 

внутрішнього середовища компанії, аналіз внутрішніх ресурсів, складається 

SWOT-аналіз. Далі на основі цих аналізів керівництво визначається з цілями та 

стратегіями для їх досягнення, розробляються тактичні дії, проводиться 

коригування довгострокових стратегій. 

Сьогоднішній покупець має безліч можливостей для вибору товарів та 

послуг, при цьому він ставить більш високі вимоги до рівня якості 
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обслуговування. У конкурентній боротьбі виграє той, хто може запропонувати 

покупцеві дещо унікальне та цінне. Якісне обслуговування – ось конкурентна 

перевага. Розуміючи це, підприємство ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» розробило 

положення роботи з покупцем (анкети, опитування, збирання первинної 

інформації). 

2. Проаналізувавши вплив зовнішніх факторів на підприємство ПрАТ 

«Гідросила ЛЕДА» методом PEST - аналізу, ми з’ясували, що великий вплив 

мають політичні та економічні фактори. Ситуація на сході країни та санкції 

проти Росії погіршують торгівельні відносини, куди підприємство продає 

більшу частину виготовленої продукції. Але це відкриває для підприємства нові 

можливості для входу на Європейські ринки. 

Нестабільний курс, зростання ціни на імпортну сировину призводить до 

підвищення собівартості продукції та зменшення рентабельності підприємства. 

Соціальні фактори мають вплив пов’язаний з виїздом працездатного 

населення за кордон на заробітки. 

3. Проаналізувавши глобальний ринок, ринок СНД та України з 

виробництва ШРЗ ми з’ясували, основних гравців на цих ринках та їхню 

займану частку ринку. 

Об’єм ринку ШРЗ на ринку СНД залишився без змін, але основний 

конкурент ПрАТ «Гідросила ЛЄДА», ТОВ «Агроімпульс», збільшив обсяг 

продажу на 4% (через надмірний попит на швидко роз’ємне з’єднання 

(одностороннє)), а підприємство ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» втратило частку 

ринку на 0,8% в порівнянні з минулим роком. 

Проаналізувавши динаміку реалізації ШРЗ підприємства 

ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» з 2015 року по 2019 рік, по ринкам експлуатації 

(вторинний ринок), комплектації (первинний ринок) та далекого зарубіжжя, ми 

з’ясували, що відбулося зменшення реалізації ШРЗ в 2019 році по відношенню 

до 2018 року на 5%. На ринку експлуатації (вторинний ринок) - ми спостерігали 

падіння продажу на 5,5%; проте на ринку комплектації (первинний ринок) – ми 
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спостерігали зростання продажу на 16,1%; на ринку далекого зарубіжжя 

відбулося падіння на 83,6%. 

Проаналізувавши ранжування географічних ринків за критеріями обсягу і 

прибутковості виробництва «Гідросила ЛЄДА» на ринку СНД, ми з’ясували, 

що прибутковість підприємства становить  в середньому 33%. 

Проаналізувавши сучасний стан ринку ШРЗ в Україні в 2019 році в 

порівнянні з 2018 роком, ми спостерігаємо падіння ринку на 6,5%, в якому 

ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» зазнала втрати ринку на 19,6%, а основний конкурент 

ТОВ «Агроімпульс» - втратив ринок на 1%. Після детального аналізу діяльності 

конкурента  ТОВ «Агроімпульс» було з’ясовано, що основну частку продажу 

номенклатурного ряду продукції ШРЗ займає тип ШРЗ (одностороннє). 

4. Проаналізувавши внутрішні ресурси ПрАТ «Гідросила ЛЄДА», ми 

робимо висновки, що підприємство конкурентоздатне, має достатній парк 

новітнього обладнання. Виробництво комплектуючих ШРЗ займає 65% цього 

обладнання. Всі комплектуючі матеріали продукту ШРЗ підприємство 

виготовляє самостійно. 

Має значну проблему в плинності персоналу (40% за 2019 рік) та велику 

залежність від собівартості сировини (металу). 

5. Проаналізувавши діяльність основних конкурентів на світовому 

ринку, ми з’ясували, що вони виробляють широкий номенклатурний ряд ШРЗ в 

порівнянні з ПрАТ «Гідросила ЛЄДА». Ціна на їх продукцію значно вища 

(більше 30%). Вони приймають активну участь у виставках в багатьох країнах 

та мають широку лінійку розподілу продукту (продають продукт більш як у 20-

ти країнах). 

Проаналізувавши діяльність основних конкурентів на ринку України, 

зроблено висновок, що основний конкурент ТОВ «Агроімпульс» найбільше 

продає ШРЗ односторонні (70% від усього об’єму продажу ШРЗ з 

комплектуючих з Китаю).  
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В ціновій політиці, ТОВ «Агроімпульс»,  використовує стратегію, що 

передбачає ціну на 15% нижчу від ПрАТ «Гідросила» для завоювання ринку. 

Свій продукт вони просувають прямими продажами споживачу, через об’їзд 

клієнтів та участь у тендерах.  

6. Проаналізувавши цільові сегменти потенційних споживачів 

продукції  ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» на ринку СНД та світовому ринках, можна 

зробити висновок, що продаж ШРЗ зосереджено в основному в сегменті 

причіпної та навісної сільськогосподарської техніки як на ринку комплектації, 

так і на ринку експлуатації. Проте, ШРЗ може зайняти сегмент 

сільськогосподарських тракторів та комбайнів на ринку комплектації.  

Визначено, що для підвищення рівня конкурентоспроможності продукції 

ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» на ринку, підприємству необхідно враховувати 

вимоги споживачів для покращення якості продукції. Підприємство має 

високоточне обладнання, що дозволяє виробляти досить складні конструкції 

ШРЗ. 

7. Сильні сторони діяльності підприємства полягають у повному циклі 

виробництва, кращій якості продукту та у маркуванні продукту (що дозволяє 

ідентифікувати виробника та захищає від підробок). 

Слабкі сторони діяльності підприємства показують найбільш 

проблематичні місця підприємства: залежність від якості та вартості сировини 

для виробництва продукції (металу) та відтоку кваліфікованих кадрів тощо. 

Можливості підприємства полягають у розвитку та розширенні реалізації 

продукції підприємства на ринку Далекого Зарубіжжя, розширення 

номенклатурного ряд продукції тощо.  

Загрози показують нам перешкоди, які з’являться при розвитку 

підприємства (низькі бар’єри входу в бізнес), у більшій мірі – це політичні 

фактори, стан ринку, перешкоди, які з’являються незалежно від діяльності 

підприємства. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність 
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підприємства в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, 

подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність. 

8. Підприємство сегментує продаж продукції в напрямках продуктів 

та ринків. Розробляє стратегії управління підприємством спираючись на 

основні види аналізів що проводяться при складанні плану маркетингу, 

маркетингміксу (4P: продукт, ціна, розподіл, просування). Вивчає портрети 

споживача на всіх ринках та умови конкурентів, їх номенклатурний ряд, ціну, 

та методи просування і розподілення продуктів. 

Суворо дотримується системи менеджменту якості та відповідності 

стандарту 9001:2015. Контролює не допускання браку у виробничих 

підрозділах. Розробляє стратегії планування для досягнення найкращих 

результатів виробництва продукції. 

Підприємство займається навчанням персоналу у відповідності з 

новітніми технологіями та освоєнням шляхів виробництва продукту з меншими 

трудомісткими затратами, розширює кваліфікаційні навики працівників за 

суміжними професіями. Дотримується співвідношення: основні робітники - 

65%, персонал інших категорій - 35%. 

Менеджмент ставить перед собою економічні та маркетингові цілі 

виходячи з багатостороннього аналізу ситуації, що розробляється в контексті 

розробки плану маркетингу. Виходячи з даних аналізів стає зрозумілим яку 

стратегію потрібно використовувати та яким чином її виконувати. Це все 

робиться менеджментом компанії для кращого задоволення потреб споживачів, 

та отримання прибутку від цього, в контексті написання плану маркетингу. 

Таким чином, перспективи подальшого розвитку підприємства ПрАТ 

«Гідросила ЛЄДА» виглядають амбіційними, обґрунтованими та досяжними 

завдяки розробці стратегії управління підприємством на основі аналізів що 

застосовуються при плануванні. Розробленні та запровадженні ідеї стратегічної 

політики досягнуть намічених результатів в діяльності Товариства при 

відповідному контролі та внесенні змін. 
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