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АНОТАЦІЯ 

 

Годорожа В.А. УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА 

ПРИКЛАДІ АТ «ГІДРОСИЛА»). Кваліфікаційна магістерська робота зі спеціальності 073 

«Менеджмент». – Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, 

Кропивницький, 2021. 

Кваліфікаційна магістерська робота містить вступ, 3 розділи, висновки, список 

використаних джерел, додатки. Загальний обсяг  роботи становить 81 сторінку, у роботі 

наявні 7 таблиць, 5 малюнки, 3 додатки, список джерел з 53 найменування. 

Кваліфікаційна магістерська робота присвячена вивченню питань управління 

ефективності підприємтсва на прикладі АТ «Гідросила». У роботі розглядаються 

теоретичні аспекти поняття «ефективність» та «управління ефективністю підприємтсва», 

аналізуються основні фінансові, виробничі, кадрові показники АТ «Гідросила», 

досліджуються фактори зовнішнього та внутрішнього характеру, що впливають на 

діяльність підприємтсва та його успішність, надаються рекомендації щодо підвищення 

ефективності підприємства через систему управлінських заходів. Обєктом роботи 

виступає АТ «Гідросила». Предмет дослідження – управління ефективністю даного 

підприємства. Мета роботи: дослідити теоретичні основи поняття «управління 

ефективністю підприємства», дати оцінку управління ефективністю на прикладі АТ 

«Гідросила» та запропонувати шляхи підвищення ефективності цього підприємства. Для 

досягнення поставленої мети мають бути поставлені наступні завдання: розглянути 

основні теоретичні підходи до визначення поняття «ефективність» та «управління 

ефективністю підприємства», на їх основі запропонувати авторське визначення цього 

поняття; визначити роль організаційно-економічного механізму у забезпеченні управління 

ефективністю підприємтсва; висвітлити можливі підходи до оцінки управління 

ефективністю підприємства, обрати найбільш зручний підхід для дослідження; дати 

характеристику АТ «Гідросила», розглянути його основні організаційні, фінансові та 

кадрові показники; дослідити фактори зовнішнього та внутрішнього середовища 

організації, оцінити їх вплив на ефективність діяльності підприємтсва; окреслити основні 

ризики, з якими може зіткнутися підприємство під час своєї діяльності; охарактеризувати 

особливості кадрового менеджменту АТ «Гідросила»; запропонувати шляхи підвищення 

ефективності підприємства. 

Ключові слова: ефективність, управління ефективністю, менеджмент, виробництво, 

показники фінансової стійкості. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Проблема забезпечення ефективності 

діяльності підприємств сьогодні набуває особливої актуальності, оскільки 

наслідки неправильно обраної стратегії і тактики управління в умовах 

висококонкурентного середовища стають критичними та загрожують їх 

існуванню. Ефективне управління сприяє формуванню довгострокових 

конкурентних переваг, що визначає стійкі лідерські позиції підприємства в 

умовах жорсткої конкурентної боротьби. 

Забезпечення ефективності діяльності є одним з головних завдань будь-

якого підприємства. В сучасних умовах господарювання виконання цього 

завдання ускладнюється через вплив безлічі зовнішніх та внутрішніх 

факторів, що сприяють зростанню витрат та скороченню доходів 

підприємств. Управління підприємствами потребує надійних методів та 

інструментів задля протистояння цим негативним факторам. Саме тому для 

забезпечення стійкого зростання ефективності наприкінці ХХ століття й 

виник особливий розділ менеджменту організацій – управління 

ефективністю. 

В останнє десятиріччя в українській науці проблемі управління 

ефективністю діяльності підприємства приділяється все більше уваги. Так, 

питання ефективності та управління ефективністю розглядали такі вітчизняні 

дослідники як Т. Говорушко, А. Гончарук, Н. Климаш, Г. Куденко, А. 

Куценко, І. Тадика, зокрема вони розробляли базові основи поняття 

«управління ефективністю діяльності підприємства» та його деякі теоретичні 

і методологічні аспекти. 

Серед зарубіжних дослідників, що досліджували дане питання, можна 

назвати М. Армстронга, А. Бейрона,  Р. Каплана і Д. Нортона, С. Хетфілда, С. 

Хатчінсона, Дж. Грехема та ін. 

Проте підходи до визначення та розуміння цього поняття значно 

різняться, а оскільки забезпечення ефективності для підприємств є питанням 
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надзвичайно важливим, час від часу виникає потреба в уточненні, 

систематизації та формулюванні основних принципів управління 

ефективністю діяльності підприємства. Саме тому дане дослідження є 

актуальним і важливим. 

Об’єктом дослідження є АТ «Гідросила», предметом – управління 

ефективністю даного підприємства. 

Мета роботи: дослідити теоретичні основи поняття «управління 

ефективністю підприємства», дати оцінку управління ефективністю на 

прикладі АТ «Гідросила» та запропонувати шляхи підвищення ефективності 

цього підприємства. Для досягнення поставленої мети мають бути поставлені 

наступні завдання: 

 Розглянути основні теоретичні підходи до визначення поняття 

«ефективність» та «управління ефективністю підприємства», на їх основі 

запропонувати авторське визначення цього поняття; 

 Визначити роль організаційно-економічного механізму у забезпеченні 

управління ефективністю підприємтсва; 

 Висвітлити можливі підходи до оцінки управління ефективністю 

підприємства, обрати найбільш зручний підхід для дослідження; 

 Дати характеристику АТ «Гідросила», розглянути його основні 

організаційні, фінансові та кадрові показники; 

 Проаналізувати вплив макро та мікросереди на управління ефективністю 

підприємства; 

 Окреслити основні ризики, з якими може зіткнутися підприємство під час 

своєї діяльності; 

 Охарактеризувати особливості кадрового менеджменту АТ «Гідросила»; 

 Запропонувати шляхи підвищення ефективності підприємства. 

Теоретичною, методологічною та інформаційною базою для 

написання роботи були праці вітчизняних і зарубіжних вчених в області 

менеджменту виробничого підприємтсва, економіки підприємства, оцінки 
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ефективності управління, бухгалтерська звітність, фінансові звіти та інші 

документи підприємства. 

Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше 

було зроблено системне дослідження особливостей менеджменту 

підприємства АТ «Гідросила», висвітлені основні аспекти управління цією 

організацією в умовах нестійкого зовнішнього середовища, а також 

запропоновані можливі шляхи підвищення його ефективності та 

рекомендації з оптимізації системи управління і кадрового менеджменту. 

Методи дослідження. Робота написана з врахуванням принципів 

науковості, об’єктивності, системності, єдності теоретичного та практичного. 

Під час дослідження були використані традиційні методи економічних 

досліджень – метод фінансово-економічного аналізу, метод галузевого 

порівняльного аналізу, метод порівняльного аналізу звітних даних за минулі 

періоди часу, метод коефіцієнтного аналізу та ін. Також у роботі 

використовувалися загальнонаукові та міждисциплінарні методи (індукції і 

дедукції, експертних оцінок, екстраполяції та ін.), що дозволило врахувати 

інфляційні процеси, складність зовнішнього середовища, особливості 

організаційно-правової форми господарювання підприємства. Специфіка 

об’єкта і предмета дослідження обумовили використання таких методів як 

методи експертних оцінок, графічні методи, SWOT аналіз та PEST 

моделювання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

запропоновані рекомендації щодо оптимізації системи менеджменту 

підприємства можуть бути використані на практиці для забезпечення сталого 

розвитку організації у невизначених умовах. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох основних 

розділів, висновків, списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.1 Поняття «управління ефективністю підприємства», його 

сутність та етапи 

Сучасний стан ринкових відносин в Україні вимагає від вітчизняних 

підприємств активних дій з підвищення ефективності їх роботи та 

зміцнення конкурентоздатності. Ефективність менеджемнту підприємства 

в ринкових умовах займає центральне місце в конкурентній боротьбі за 

споживача, який обирає більш якісні, надійні, сучасні, технологічні 

товари чи послуги за адекватною ціною. 

У зв’язку з фінансовою кризою стан економіки значно погіршився, 

відбулося падіння промисловості, що обумовлює необхідність пошуку 

шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств, здійснення 

аналізу причин і факторів, що стримують їх розвиток. 

Оцінку наявного рівня ефективності управління підприємством і 

пошук можливих варіантів підвищення цієї ефективності необхідно 

починати з дослідження деяких теоретичних основ менеджменту, зокрема 

з уточнення поняття «ефективність» та «ефективність управління». 

Зміст категорії «ефективність» складний і багатогранний, у науці 

про управління не існує єдиного підходу до визначення цього поняття. 

Ефективність у широкому значенні цього слова означає співвідношення 

між результатом (ефектом) тa витрaтaми. Під ефектом зазвичай розуміють 

результат запровадження зaхoдів, спрямованих нa підвищення 

ефективності виробництва зa рахунок економії всіх виробничих ресурсів. 

Категорія «ефективність» на рівні підприємства характеризує 

зв’язок між величиною отриманого результату (ефекту) його діяльності та 

кількістю вкладених або затрачених у виробництво ресурсів. 
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М. Бедринець вказує, що економічна ефективність (ефективність 

виробництва) − це «співвідношення корисного результату і витрат 

факторів виробничого процесу» [1, с. 190]. Для кількісного визначення 

економічної ефективності зазвичай використовується показник 

ефективності, а також результативність економічної системи, що 

виражається у відношенні корисних кінцевих результатів її 

функціонування до витрачених ресурсів. Тобто береться сукупний 

показник ефективності на різних рівнях економічної системи, він може 

бути визначений як «підсумкова характеристика функціонування 

національної економіки та отримання максимуму можливих благ від 

наявних ресурсів» [1, с. 191].  

Економічна енциклопедія за редакцією С. Мочерного пропонує 

визначення ефективності, як «здатності приносити ефект, 

результативності процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення 

ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат» [12, с. 508]. 

Р. Кушваха пропонує визначати сутнісну характеристику і 

вимірювання ефективності виробництва як: 

 «співвідношення результатів і сукупних витрат; 

 співвідношення ефекту і витрат на його досягнення; 

 досягнення високих результатів з найменшими 

витратами» [23, c. 228]. 

За визначенням М. Насонова, ефективність діяльності підприємства 

– це «комплексна оцінка кінцевих результатів використання основних та 

оборотних засобів, трудових і фінансових ресурсів та нематеріальних 

активів за певний період часу, це категорія, яка виражає відповідність 

результатів і витрат підприємства цілям діяльності та інтересам 

власників» [27]. 

Немає загальноприйнятого варіанту визначення і для категорії 

«управління ефективністю». Одне з перших у вітчизняній науці 

визначення цього терміну запропонував радянський дослідник Б. Смєхов, 
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який розглядав його у макроекономічному контексті для опису 

можливостей підвищення ефективності суспільного виробництва [33, c. 

44]. Згодом, з переходом до ринкових відносин, в цього терміну 

з’являється і мікроекономічний аспект. 

У 1990-ті рр., в період побудови ринкової економіки, під 

управлінням ефективністю підприємства малося на увазі реалізація низки 

управлінських функцій (планування, вимірювання, аналіз, контроль) 

щодо окремих показників ефективності виробництва і фінансових 

результатів, наприклад, продуктивності праці або прибутку, для того, щоб 

забезпечити їх зростання. Однак, враховуючи особливості того періоду, 

дані дослідження були спрямовані на виживання підприємств, їх 

функціонування в умовах затяжної кризи та економічної трансформації, 

що була викликана руйнуванням централізованої системи планування, 

розривом господарських зв'язків, туманними перспективами розвитку. 

Тому результати цих досліджень мали переважно антикризовий та 

короткостроковий характер. До того ж, вони спиралися на методологію 

вимірювання та аналіз ефективності підприємства соціалістичного часу, і 

тому не могли бути застосовані до практики ринкового господарства.  

Сучасні українські дослідники також приділяють багато уваги 

поняттю «управління ефективністю». Так, А. Куценко розглядає 

управління ефективністю підприємства як «цілеспрямоване оперативне 

регулювання діяльності за напрямами управління для забезпечення 

відповідності фактичного стану підприємства заданим параметрам» [22, c. 

51]. 

На думку А. Гончарука, таке трактування є досить обмеженим, воно 

звужує розуміння процесу управління ефективністю до вузьких 

тимчасових рамок; функціонально обмежує його лише регулюванням, 

випускаючи з розгляду інші важливі функції управління – планування, 

оцінку, аналіз, контроль тощо, а також не враховує внутрішні та зовнішні 
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умови роботи підприємства, наприклад, ресурсне забезпечення, ступінь 

конкурентності ринку та ін. [6, c.56]. 

На думку Т. Говорушко і Н. Климаш, в процесі управління 

ефективністю доцільно чітко визначати місію підприємства, оцінювати 

результативність господарювання в ретроспективі, враховувати різнобічні 

аспекти управління і чітко формулювати очікуваний результат діяльності 

[5, c. 134]. Ці дослідники відстоюють вартісно-орієнтованого підхід в 

управлінні ефективністю, визначають цей процес як такий, що націлений 

на досягнення максимальної прибутковості підприємства. Управління 

ефективністю повинне вирішувати наступні завдання: 

- сформувати стратегію розвитку підприємства, встановити етапи її 

реалізації; 

- оптимізувати структуру джерел фінансування підприємства та 

інвестувати кошти в активи, відповідно до зовнішніх та внутрішніх 

умов; 

-  забезпечити ліквідність активів підприємства та прагнути до 

скорочення терміну обертання оборотних коштів; 

- гарантувати захист прав акціонерів, запровадити ефективну систему 

прийняття рішень, надати акціонерам можливість контролювати 

роботу менеджменту; 

- використовувати інноваційні технології, які забезпечать зростання 

обсягу виробництва та продуктивності праці, гарантуватимуть високу 

якість та екологічний контроль продукції; 

- вдосконалювати корпоративну культуру на підприємстві, доводити до 

кожного працівника необхідність зростання прибутковості 

підприємства; 

- сприяти підвищенню ділової репутації, іміджу  та бренду 

підприємства. 

В Україні умови господарювання залишаються досить складними, 

існує багато невизначеностей та ризиків. Реальна оцінка бізнесу 
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ускладнюється низкою чинників, головним з яких є нестабільність 

зовнішнього середовища, в якому відбувається розвиток вітчизняних 

підприємств, і тому практичне застосування вартісно-орієнтованого 

підходу щодо оцінки ефективності підприємтсва в чистому вигляді є не 

завжди доречним. 

Зарубіжні дослідники також не мають єдиної позиції щодо 

визначення сутності поняття «управління ефективністю підприємства» та 

методів його оцінки. Так, М. Армстронг визначає управління 

ефективністю як «систематичний та безперервний процес вдосконалення 

організаційної діяльності шляхом розробки показників ефективності 

окремих працівників та колективів» [45, c.65]. Розглядаючи управління 

ефективністю як систему, що складається із взаємопов'язаних елементів, 

що працюють на досягнення цілей, підвищення індивідуальної, командної 

та організаційної ефективності, він розділяє їх на окремі процеси:  

 планування для поліпшення ефективності і особистісного розвитку;  

 постановку цілей;  

 контроль ефективності;  

 забезпечення зворотного зв'язку;  

 аналіз та оцінку ефективності діяльності;  

 перегляд завдань з ефективності [45, c. 178].  

Крім того, М. Армстронг відзначає, що управління ефективністю 

повинно бути: 

1. стратегічним, тобто працювати з врахуванням широких завдань і 

довгострокових цілей; 

2. комплексним, тобто з'єднувати різні аспекти бізнесу, управління 

кадрами,  воно повинно включати: 

- підвищення ефективності роботи всього підприємства; 

- постійний розвиток окремих працівників і колективу в 

цілому; 
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- управління поведінкою працівників, заохочення поведінки, 

необхідної для оптимізації виробничих відносин [45, c. 216]. 

На думку С. Хетфілда, управління ефективністю є процесом 

створення робочого середовища чи обстановки, в якій люди мають 

можливість продемонструвати свої найкращі здібності: «Управління 

ефективністю – цілісна робоча система, яка починається, коли робота 

визначена як необхідна ... і закінчується, коли працівник залишає ваше 

підприємство» [48]. Тобто дослідник розглядає дане поняття у досить 

широкому контексті підприємства як робочої системи. 

В той же час, більшість науковців сходяться на тому, що управління 

ефективністю – це циклічний процес, а отже він може бути поділений на 

певні стадії або етапи. Більшість дослідників вважають, що процес 

управління ефективністю будь-якого підприємства включає в себе 4 або 6 

етапів. Поділ циклу управління ефективністю на 4 етапи передбачає 

наступні кроки: 

1) усвідомлення пріоритетів, побудову стратегічних планів і 

тактичних кроків їх реалізації; 

2) визначення механізмів вимірювання ефективності управління; 

3) моніторинг, перевірку і оцінку результатів; 

4) виправлення помилок, відповідно до результатів перевірки. 

Поділ циклу управління на 6 етапів передбачає наступні послідовні 

кроки: 

1) встановлення цілей; 

2) планування; 

3) оцінка; 

4) моніторинг; 

5) вжиття заходів; 

6) перегляд завдань і шляхів досягнення цілей. 

Американська дослідниця Е. Нілі  вважає, що «цикл управління 

ефективністю починається з ефективного планування і закінчується 
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заохоченням працівників за їх ефективну роботу» [52, c.12]. Він включає 

5 етапів (рис. 1.1) 

 

Рис. 1.1 Цикл управління за Е. Нілі [40, c.12] 

 

На думку Е. Холдсворд та Д. Джирасин, управління ефективністю 

включає заходи зі спільної роботи, довгострокового мислення, 

формування людського капіталу і лояльності клієнтів. Воно оцінює 

лідерів, які будують людський капітал, мотивацію співробітників та 

розвиток персоналу, а також управління ними [49, c. 145]. У своїй 

монографії ці автори виділяють два засоби управління ефективністю: 

1) розвиток ефективності, що обіцяє мотивацію на робочому місці 

та професійну підготовку співробітників;  

2) вимірювання ефективності, що робить співробітників 

відповідальними та оцінює їх внесок. 

Обидва засоби мають переваги і недоліки, але успішні підприємства 

збалансовують їх задля сприяння зростанню співробітників [37, c. 147]. 

На наш погляд, М. Армстронг, С. Хетфілд, Е. Нілі, Е. Холдсворд та 

Д. Джирасин, а також деякі інші автори невиправдано пов’язують 

управління ефективністю лише з управлінням людськими ресурсами та не 

враховують інших важливих факторів забезпечення безперервного і 

сталого розвитку підприємства, що не залежать від персоналу 

підприємства та мають бути враховані оцінці його ефективності. В цьому 

сенсі доречною є думка іншого британського дослідника С. Хатчінсона, 
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який підкреслює, що управління ефективністю має багато різних значень, 

але, по суті, воно є варіантом оптимізації ефективності і відноситься до 

ряду ініціатив в галузі управління, що прагнуть зробити ефективність 

більш «керованою» [50, c. 52]. До сфери запровадження цих ініціатив 

відносять стратегії, організаційну поведінку, операційний менеджмент, 

економіку та бухгалтерський облік, управління персоналом. 

Дж. Грехем вважає, що управління ефективністю є циклічним 

процесом, що об'єднує в собі два підцикли – організаційний та кадровий, 

кожен з них складається з декількох етапів: визначення вимог покупців та 

інвесторів, розробка планів розвитку і підготовки персоналу, управління 

діяльністю, оцінку результатів, їх співставлення з очікуваннями [51, c. 7].  

С. Хатчінсон в своїй монографії пропонує модель, що намагається 

повязати кадрову складову ефективності та організаційну (рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2 Модель «управління персоналом - організаційна 

ефективність» С. Хатчінсона [51, c, 167] 

 

В моделі С. Хатчінсона показаний причинно-наслідковий та 

зворотній зв’язки. Вона розкриває зв’язок між ефективністю роботи 

окремих працівників та ефективністю всієї організації. Втім, в цій моделі 
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не враховані стратегічні, облікові, операційні та інші аспекти управління 

ефективністю. Тому, на наш погляд, її не можна розглядати як завершену 

модель управління ефективністю діяльності підприємства. 

На відміну від викладених вище, існують й інші, більш системні, 

визначення сутності управління ефективністю, зокрема: «управління 

ефективністю як постійний, систематичний підхід до вдосконалення 

результатів за допомогою науково-обґрунтованих рішень, постійного 

організаційного навчання, зосередження на звітності за результатами 

діяльності» [51, c.78]; «управління ефективністю як особливий підхід до 

менеджменту, що створений для забезпечення ефективної роботи 

підприємства та описує методологію, вимірювання, процеси, методи, 

методики, системи і програмне забезпечення, які використовуються для 

діагностики (оцінки), аналізу, контролю і забезпечення зростання 

ефективності діяльності на різних підприємствах» [52, c. 178] та ін. 

Останнє з визначень, на наш погляд, є найбільш повним та визначає 

управління ефективністю як особливий підхід до управління 

підприємством. Та оскільки ефективність є найбільш важливою 

характеристикою діяльності будь-якого підприємства, враховуючи 

вищезазначене, можна запропонувати власне розуміння управління 

ефективністю на основі синтезу наведених понять. 

Отже, під управлінням ефективністю діяльності підприємства ми 

будемо розуміти інтегрований підхід до менеджменту, що об’єднує різні 

напрями діяльності підприємства, в тому числі стратегічний менеджмент, 

кадровий менеджмент, операційний менеджмент, планування, аналіз, 

облік та контроль, відповідні методи, моделі, системи та програмне 

забезпечення задля забезпечення сталого зростання ефективності 

діяльності підприємства. Управління ефективністю інтегровано в усі 

аспекти управління організацією та процеси прийняття рішень, 

поєднавши усі напрями діяльності організації, так, щоб він був 

орієнтований на досягнення найкращих результатів. 
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До основних принципів здійснення управління ефективністю 

діяльності підприємства віднесемо наступні: 

1) «вимір результатів роботи підприємства та його окремих 

підрозділів, що передбачає розробку показників ефективності та 

встановлення цілей для підвищення ефективності; 

2) оцінку ефективності роботи підприємства, що передбачає 

визначення фактичної ефективності на підприємстві, її порівняння з 

цілями ефективності та виявлення резервів щодо її зростання; 

3) запровадження управлінських дій, що передбачають прийняття 

рішень з підвищення ефективності роботи, тобто за кожним з резервів 

приймаються рішення як наблизити фактичне значення показника до 

запланованого; 

4) моніторинг ефективності, що передбачає контроль виконання 

рішень і збір інформації, необхідної для подальшого виміру ефективності 

діяльності підприємства» [17, c. 98]. 

Т. Катракова вказує, що важливо розрізняти ефективність та 

результативність. Головна відмінність полягає у системі менеджменту: 

ефективне керівництво забезпечує перспективний, інноваційний розвиток 

і стратегічний успіх, а результативне керівництво лише робить можливим, 

тимчасове досягнення короткострокових цілей [16, c. 185]. 

Виходячи зі змісту управління ефективністю, дієве управління 

ефективністю виробництва має реалізовуватися через таку систему 

завдань: 

 «вироблення загального підходу до розуміння проблеми 

результативності і ефективності, усвідомлення необхідності управління 

ними; 

 розробка стратегічних програм, тактичних і оперативних 

планів, пов'язаних з підвищенням ефективності; 

 розробка нових підходів до використання методів обліку, 

аналізу, оцінки і контролю за ефективністю виробництва; 
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 пошук і реалізація додаткових напрямків підвищення 

ефективності; 

 забезпечення організації планування та ефективного 

впровадження всіх елементів системи управління ефективністю 

виробництва». 

В управлінні сучасним підприємством у будь-якій сфері необхідно 

керуватись такими принципами: 

• чіткий розподіл праці; 

• додержання дисципліни і порядку;  

• розподілення повноваженнь і відповідальності;  

• використання мотивації для високопродуктивної праці;  

• забезпечення справедливої та прозорої мотивації для всіх;  

• впевненості у надійності та стабільності роботи;  

• дотримання взаємовідносин із співробітниками, відповідно до 

ієрархії; 

• заохочення ініціативи. 

Популярними принципами управління підприємством сьогодні 

також вважаються: демократизм, єдність політичного і господарського 

підходу, плановість, науковість, матеріальне і моральне стимулювання, 

єдиноначальність, участь колективів в управлінні виробництвом, 

правильний підбір і розміщення кадрів. 

Таким чином, у підрозділі були розглянуті основні підходи до 

визначення понять «ефективність» та «управління ефективністю 

підприємства», запропонований авторський варіант визначення та 

окреслені основні сфери, в яких буде зроблений аналіз практичної 

діяльності досліджуваного підприємства. 
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1.2 Роль організаційно-економічного механізму у забезпеченні 

управління ефективністю підприємства 

 

Управління ефективністю діяльності промислового підприємства 

необхідно розглядати як систему, яка складається з певної кількості 

елементів. Досягти успіху ця система може лише за умов координації 

діяльності її складових, правильно підібраних методів управління, дієвих 

програм мотивацій і механізму управління ефективністю її діяльності. 

Варто зазначити, що управління ефективністю діяльності в момент 

економічної кризи, коли більшість підприємств намагаються просто 

вижити, є дуже важливим, оскільки визначає форму відносин із зовнішнім 

середовищем і реалізує власне процес управління. 

Успішне управління ефективністю діяльності підприємства багато в 

чому визначається ефективністю її організаційно-економічного 

механізму. Система організаційного забезпечення підприємств є 

взаємопов’язаною сукупністю елементів внутрішньої структури, різних 

служб і підрозділів підприємства, що забезпечують розробку і прийняття 

управлінських рішень щодо планування, формування, розподілу і 

використання прибутку, а також несуть відповідальність за результати 

цих рішень. 

О. Щурик визначає організаційний механізм як «сукупність 

різноманітних за своєю природою конкретних механізмів, покликаних 

організувати в інтересах власника ефективну діяльність підприємства, яке 

функціонує в умовах мінливих потреб суспільства і нестабільності 

зовнішнього середовища» [41, c. 7]. 

Розглядаючи категорію «економічний механізм», слід зазначити, що 

вона трактується як складова частина господарського механізму, вона є 

сукупністю підсистем, що забезпечують його функціонування. Так, 

Л. Павлова відзначає, що при дослідженні категорії економічного 

механізму, необхідно враховувати основні його структурні елементи: 
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планування й прогнозування, організацію суспільного виробництва, 

економічне стимулювання, ціноутворення, фінансово-кредитний механізм 

та ін. [28, c. 11-12]. 

На думку О. Єрьоменко-Григоренко «організаційно-економічний 

механізм управління господарською діяльністю підприємства є 

сукупністю підсистем соціально-економічних і організаційно-

економічних відносин, що складається з блоків і відповідних їхньому 

змісту елементів, наповнення яких відповідає розвитку суспільно-

економічного устрою» [11, c. 56]. На нашу думку, таке визначення не 

повною мірою розкриває сутність даного поняття, оскільки розглядається 

на рівні підсистеми і не торкається процесорів і операторів системи. 

А. Куценко розглядає організаційно-економічний механізм 

управління з точки зору ефективності діяльності підприємства, що 

визначається «оптимальною сукупністю форм, структур, методів, засобів 

і функцій управління, яка формує через економічні важелі його відносини 

із зовнішнім середовищем для забезпечення цілеспрямованого 

оперативного регулювання діяльності за напрямами управління 

ефективністю та відповідності фактичного стану підприємства заданим 

параметрам» [22, c. 47]. 

Узагальнюючи зміст категорії організаційно-економічного 

механізму А. Малицький запропонував таке її визначення: організаційно-

економічний механізм – це комплексна система, що складається з системи 

забезпечення, функціональної та цільової системи, які містять певну 

сукупність організаційних і економічних важелів, впливають на 

економічні і організаційні параметри системи управління підприємством з 

для забезпечення ефективності управління і отримання конкурентних 

переваг[24]. 

Погоджуючись з попереднім визначенням, запропонуємо власне: 

під організаційно-економічним механізмом управління підприємством ми 

будемо розуміти комплексну систему важелів, які чинять вплив на 
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економічні і організаційні параметри системи управління підприємством, 

що дозволяє йому керовано розвиватися, а також регулювати його 

внутрішні і зовнішні економічні відносини, отримувати конкурентні 

переваги та підтримувати ефективність діяльності підприємства в цілому. 

Організаційно-економічний механізм – це комплекс, що має 

створювати, а також регулювати стосунки об’єкта управління з 

внутрішнім і зовнішнім середовищем за допомогою економічних важелів. 

До його структури належать складові організаційного та економічного 

механізмів. Найчастіше у складі організаційно-економічного механізму 

виділяють три системи: 

1) функціональну систему;  

2) цільову систему;  

3) систему забезпечення. 

Загальна структура економічно-організаційного механізму 

підприємства і її складові відображені на рис. 1.3. Варто зазначити, що 

складові кожної з систем організаційно-економічного механізму залежать 

від виду підприємства, обсягів та сфери діяльності, впливу зовнішніх 

факторів і результатів роботи підприємства тощо. 

 

Рис. 1.3 Структура організаційно-економічного механізму 

управління підприємством (складено автором) 
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Під час роботи підприємтсва його організаційно-економічний 

механізм спрямований на забезпечення: 

- високоефективної співпрацю складових елементів підприємства, їх 

спрямованість на досягнення поставленої мети; 

- ефективне використання персоналу, що бере участь у процесі 

виробництва; 

- заходів, що сприятимуть зростанню, відповідальності та ініціативи 

співробітників підприємства за результати їх діяльності; 

- вдосконалення технології розробки і прийняття рішень; 

- запровадження переліку показників оцінки ефективності роботи 

підприємства; 

- створення передумов, які надають можливість реалізовувати перелік 

заходів за допомогою економічного інтересу всіх учасників 

процесу [11]. 

В цілому організаційно-економічний механізм управління повинен 

забезпечувати високу ефективність діяльності підприємства, а також 

мінімізувати його витрати. Він значно підвищує рівень прибутковості і 

фінансової стійкості підприємства. Правильне застосування 

організаційно-економічного механізму має забезпечити високу 

ефективність використання його фінансових, матеріальних та трудових 

ресурсів, що є основою зростання економічної стабільності. 

Загальні принципи формування організаційної структури 

управління підприємством передбачають створення центрів управління 

двох типів – ієрархічного і органічного. Ієрархічний тип структур 

управління підприємством передбачає рух управлінських рішень і 

інформаційних потоків чітко по вертикалі, в якій нижчий орган 

управління підпорядковується і контролюється вищим. Відповідно він 

передбачає виокремлення різних рівнів управління. У системі 

ієрархічного типу найбільшого поширення набули проста лінійна, 

лінійно-функціональна і дивізіональна структури управління [13]. 
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Органічний тип структури управління підприємством характеризується 

відсутністю ієрархії  та повною відповідальністю керівників підрозділів за 

кінцеві результати їх діяльності. Такий підхід підвищує гнучкість 

структури управління, забезпечує її високу адаптивність до нестабільних 

зовнішніх та внутрішніх умов функціонування підприємтсва. У системі 

органічного типу найбільш поширеними є проектна і матрична структури 

управління.  

Відповідно до ієрархічного підходу, функціональні центри 

управління будуються на основі принципів незалежної діяльності, а їхні 

контакти з іншими функціональними підрозділами обмежуються лише 

інформаційними зв’язками. Відповідно до другого підходу, функціональні 

центри управління будуються на основі принципів взаємопов’язаної 

діяльності, при цьому більшість управлінських рішень приймаються ними 

самостійно, а низка управлінських рішень, які вимагають комплексної 

розробки, ухвалюються спільно з іншими функціональними службами 

підприємства [3, с. 3]. 

Загальними принципами проектування  організаційної системи є: 

1. Розвиток демократичних основ управління. Велику роль при 

цьому відіграє правильне співвідношення централізації і децентралізації 

прийняття рішень, поділ стратегічних і поточних завдань в управлінні. У 

відповідності з цим принципом,  організаційна структура управління має 

бути доведена до такого ступеня, при якому забезпечуються 

єдиноначальність та персональна відповідальність за результати 

діяльності. 

2. Принцип системного підходу при проектуванні структури 

управління вимагає формування повної сукупності управлінських рішень, 

реалізації усіх цілей функціонування організації. 

3. Принцип керованості обумовлює нормування кількості 

підлеглих та керівника, яке повинно бути оптимальним. Важливим є 

розподіл управлінських рішень по рівнях, він повинен передбачати 
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раціональний ступінь завантаження керівника, який приймає рішення. 

Якщо завантаження керівника набагато перевищує припустимі норми, 

різко знижуються ефективність і оперативність управління.  

4. Принцип відповідності суб'єкта та об'єкта управління – 

важливий методологічний принцип, який полягає в тому, що структура 

управління повинна формуватися, виходячи з особливостей об'єкта 

управління. Структурні підрозділи організації, характер взаємозв'язку між 

ними визначаються специфікою функціонування як структурних ланок, 

так і системи в цілому. Структура управління не тільки координує й 

визначає напрямок діяльності, але й сама обумовлена характером 

виробничих процесів.  

5. Принцип адаптації, за яким питання удосконалення 

організаційних структур слід розглядати в динамічному плані.  В умовах 

різноманіття виробничо-господарських завдань, що підкреслюють 

складність як об'єкта управління, так і керуючих процесів, підвищується 

роль координації функціональних підрозділів. Тому організаційна 

структура сучасного підприємства має бути гнучкою, адаптивною, 

здатною швидко реагувати на зміни зовнішніх і внутрішніх економічних 

умов. Важливе значення в зв'язку з цим здобуває удосконалення 

інформаційного  та комунікаційного аспекту взаємодії структурних 

елементів системи. 

6. Принцип спеціалізації, відповідно до якого проектувати 

структуру управління необхідно таким чином, щоб був забезпечений 

технологічний поділ праці при формуванні структурних підрозділів.  

7. Принцип централізації означає, що при проектуванні 

структури управління необхідно поєднувати управлінські роботи з 

повторюваним характером операцій, однорідністю прийомів і методів 

їхнього виконання. Такими операціями можуть бути планові, 

бухгалтерські, облікові й ін. Принцип централізації вимагає скорочення 

числа рівнів управління. 
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8. Принцип професійної регламентації, який припускає 

групування функціональних ланок на кожному організаційному рівні 

таким чином, щоб кожна ланка працювала на досягнення конкретної 

сукупності цілей і несла повну відповідальність за якість виконання своїх 

функцій. Вирішальне значення в цьому зв'язку здобуває розподіл робіт 

між фахівцями, щоб кожен з них ухвалював рішення на основі своєї 

компетенції. Врахування цього принципу означає, що проектувати 

структуру управління необхідно не абстрактно, а з врахуванням ділових 

якостей керівників і виконавців різних рівнів. Адже ухвалення рішення 

керівником, рівень знань якого вищий або нижчий необхідного, часто 

прозводить до зниження економічної ефективності даного підрозділу і 

системи в цілому. 

9. Принцип правової регламентації, за яким створення будь-

якого підрозділу завжди повинно бути закріплено відповідним 

законодавством. Правовий аспект при формуванні підрозділів управління 

формує умови і порядок функціонування даного підрозділу, ступінь його 

значимості і самостійності. Правовими нормами також контролюється 

баланс цілей всіх структурних одиниць апарату управління. Необхідність 

у створенні нового підрозділу або реорганізація вже існуючих диктується 

лише тими цілями, що ставить виробництво перед менеджментом. 

Відповідно до принципу правової регламентації проектувати структуру 

управління необхідно так, щоб забезпечувалося дотримання всіх рішень і 

постанов вищестоящих організацій у частині розподілу обов'язків і 

персональної відповідальності за виконання певних рішень. 

Більшість вітчизняних промислових підприємств характеризуються 

глибоким функціональним розподілом праці і вузькою його 

спеціалізацією, обмеженою самостійністю структурних одиниць 

підприємства і окремого працівника. На більшості підприємств має місце 

надзвичайно високий рівень централізації управління, тобто основне 

навантаження лягає на першого керівника при наявності цілого ряду 
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керівників середньої ланки, існує авторитарна система повноважень і 

незначне їх делегування на нижчі рівні, спостерігається відсутність 

розподілу відповідальності за вирішення стратегічних і оперативних 

завдань. Це при тому, що організаційна структура підприємства є 

важливою складовою успішного досягнення цілей вибраної стратегії, від 

того, як організоване підприємство, залежить вся його діяльність. Дуже 

часто недоліки в організаційних структурах призводили до кризових 

ситуацій навіть на великих і потужних підприємствах.  

Зауважимо, що не існує ідеальної організаційної структури, яка б 

відповідала усім ринковим ситуаціям, тому підприємства повинні 

постійно вдосконалювати свої організаційні структури. Оптимальною 

структурою для промислового підприємтсва є така, що найкращим чином 

дозволяє організації ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем, 

продуктивно і доцільно розподіляти і направляти зусилля своїх 

співробітників і, таким чином, задовольняти потреби клієнтів і досягати з 

високою ефективністю своїх цілей. 

Зовнішнє нестабільне середовище обумовило ціну низку складних 

взаємозв'язків і залежностей вітчизняних підприємств. В цьому контексті 

набуває особливого значення вибір оптимальної організаційної структури 

управління, яка б враховувала складність внутрішнього і динамізм 

зовнішнього середовищ, створювала б можливість швидко і гнучко 

пристосовуватися до їх змін. Важливим завданням для керівників 

підприємств є корінна зміна пріоритетів діяльності та перехід на нові 

принципи господарювання з використанням теоретичних положень 

менеджменту, необхідність оцінювати перспективи розвитку з точки зору 

потенційних можливостей підприємства у процесі вибору оптимальної 

організаційної структури управління. 

Виробнича структура і структура управління – це два організаційні 

комплекси, які є складовими частинами і створюють загальну 

організаційну структуру підприємства. Уточнення виробничої та 
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управлінської структури, перш за все, передбачає: визначення цілей і 

завдань системи, що створюється, і її складових частин; аналіз стану, 

складу, розмірів і форми взаємозв'язку всіх структурних підрозділів для 

встановлення міри відповідності фактичної структури цілям 

функціонування передбачуваної системи; вивчення матеріальних потоків 

і відповідних їм внутрішніх і зовнішніх інформаційних зв'язків. 

Управлінська діяльність є найважливішим чинником функціонування і 

розвитку промислових підприємств, підвищення їх 

конкурентоспроможності та прибутковості. 

З метою підвищення результативності діяльності підприємства та 

його стратегічного розвитку виникає потреба у розробленні стратегії 

управління підприємством, спрямованої на вдосконалення механізму 

формування та управління ефективністю діяльності підприємства. На 

сучасному етапі, в умовах інтеграції України до міжнародної економічної 

спільноти, особливо з урахуванням нинішніх, турбулентних процесів, 

виникає низка нових завдань та інструментів організаційно-економічного 

механізму, які необхідно досліджувати та застосовувати на українських 

підприємствах, що робить цей напрямок одним з найперспективніших для 

подальших наукових розробок.  

 

1.3 Підходи до оцінки ефективності управління підприємством 

 

Ефективність діяльності підприємства у динаміці – величина не 

постійна, вона може змінюватися під впливом наступних факторів: 

1) стан ринкової кон’юнктури підприємства; 

2) залучення у підприємницьку діяльність додаткових інвестицій; 

3) інтенсивне використання внутрішніх резервів та спроможностей 

підприємства, застосування інтенсивних форм відтворення, таких як 

реконструкція, технічне переозброєння, використання новітніх 

технологій; 
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4) запровадження різних інновацій у виробництво. 

Як основний показник економічної ефективності підприємств 

зазвичай використовується система показників рентабельності. 

Показники рентабельності розраховуються на основі величини 

отриманого суб’єктом підприємницької діяльності прибутку. Отриманий 

підприємством у певних абсолютних і відносних розмірах прибуток є 

необхідною умовою його самодостатності, економічної незалежності, 

його подальшого функціонування [22, c. 111]. 

Оцінка ефективності будується на дотриманні певних принципів: 

 у процесі розробки і реалізації проектів необхідно поєднувати 

науково-технологічний аналіз з комерційним, фінансово-економічним, 

соціальним, щоб забезпечити комплексність підходу до їх здійснення;  

 при оцінці ефективності діяльності, зіставлення витрат і результатів 

необхідно проводити з урахуванням зміни цінності грошей у часі;  

 при здійсненні діяльності принципово необхідно враховувати 

невизначеність і ризики. 

Систему показників, які характеризують ефективність діяльності 

підприємства, зображено в табл. 1.1. 

Зазначимо, що одна з головних проблем при виборі показника для 

оцінки ефективності функціонування організації зводиться до проблеми 

вибору, що саме слід вважати показником оцінки економічної 

ефективності. Рішення цієї проблеми пов'язано з тим, які цілі ставить 

перед собою підприємтсво. В цьому контексті організаціям, що мають 

чітко сформульовані цілі і завдання із чіткими строками їх досягнення, 

набагато простіше проводити оцінку ефективності. 

Тому для визначення показників необхідно проаналізувати 

стратегію господарюючого суб'єкта та визначитися з цілями, на 

досягнення яких працює організація. У практичній частині роботи ми 

будемо оцінювати ефективність управління 2 сферами – економічно-

фінансовою та кадровою. 
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Таблиця 1.1. 

Система показників ефективності діяльності підприємства 
 

Ефект Показники ефективності діяльності 

оцінюється 

економічний 

ефект  

прибутком від реалізації продукції; прибутком від впровадження 

нового технологічного процесу; покращенням використання 

виробничих потужностей; прибутком від впровадження винаходів, 

корисних моделей, промислових зразків, патентів, ноу-хау тощо; 

прибутком від ліцензійної діяльності; скороченням термінів 

окупності інвестицій. 

оцінюються 

науково-

технічний ефект  

підвищенням науково-технічного рівня виробництва; підвищенням 

організаційного рівня виробництва і праці; можливим масштабом 

застосування (народногосподарським, галузевим, на рівні 

підприємств); ступенем ймовірності успіху (значним, помірним, 

низьким); кількістю зареєстрованих охоронних документів 

(авторських свідоцтв, патентів, ноу-хау, ліцензій тощо); 

збільшенням частки нових інформаційних технологій; збільшенням 

частки нових технологічних процесів; підвищенням рівня 

автоматизації виробництва; зростанням кількості науково-технічних 

публікацій. 

оцінюється 

соціальний 

ефект  

змінами кількості робочих місць на об’єктах, де впроваджуються 

інновації; покращенням умов праці робітників; приростом доходів 

персоналу фірми; змінами у структурі виробничого персоналу та 

його кваліфікації, у т. ч. змінами чисельності працівників, змінами 

чисельності працівників різної класифікації; змінами у стані 

здоров’я працівників об’єкта, що визначаються за допомогою рівня 

витрат, пов’язаних з виплатами із фонду соціального страхування та 

витратами на охорону здоров’я; збільшенням тривалості вільного 

часу населення тощо. 

оцінюється 

екологічний 

ефект  

зменшенням забруднень атмосфери, землі, води шкідливими 

компонентами; зменшенням кількості відходів виробництва; 

підвищенням ергономічності виробництва (зниженням рівня шуму, 

вібрації, електромагнітного поля тощо); покращенням екологічності 

товарів, які виготовляє підприємство; зниження сум штрафів за 

порушення екологічного законодавства і нормативних документів. 
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Ефективність виробництва є досить складним для аналізу та має 

багато форм прояву. «Різні види ефективності виробництва 

виокремлюються переважно за неоднорідністю отриманих результатів 

(ефектів) господарської діяльності підприємства. По-перше, результат 

виробництва буває економічним або соціальним. Економічний ефект 

відображає різні вартісні показники, що характеризують проміжні та 

кінцеві результати виробництва на підприємстві. До таких показників 

відносяться обсяг товарної, чистої або реалізованої продукції, величина 

одержаного прибутку, економія тих чи інших видів виробничих ресурсів 

або загальна економія від зниження собівартості продукції. Соціальний 

ефект зводиться до скорочення тривалості робочого дня, збільшення 

нових робочих місць і рівня зайнятості людей, поліпшення умов праці та 

побуту, стану оточуючого середовища, загальної безпеки життя тощо. 

Соціальні наслідки виробництва можуть бути не лише позитивними, але й 

негативними (наприклад, безробіття, посилення інфляції, погіршення 

екологічних показників). До того ж не всі вони піддаються кількісному 

вимірюванню. У зв'язку з цим на підприємствах визначають, оцінюють і 

регулюють (у межах своїх можливостей) як економічну, так і соціальну 

ефективність виробництва (продуктивність системи). В залежності від 

об’єкту, стосовно якого визначають результативність його 

функціонування, розрізняють локальний (госпрозрахунковий) і 

народногосподарський ефекти. 

Локальний  ефект означає конкретний результат виробничо-

господарської чи іншої діяльності даного підприємства, внаслідок якої 

воно має певний результат. Якщо ж виробництво продукції на даному 

підприємстві вимагає додаткових витрат ресурсів, але її споживання 

(використання) на іншому підприємстві пов'язане з меншими 

експлуатаційними витратами або іншими позитивними наслідками 

діяльності, то йдеться про визначення народногосподарського ефекту, 

тобто спільного ефекту у сферах виробництва і споживання відповідних 
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виробів (послуг). Внаслідок здійснення виробничо-господарської 

діяльності підприємства, впровадження на ньому прибуткових певних 

технічних, організаційних чи економічних заходів має місце первісний 

або одноразовий ефект. Проте майже завжди початковий ефект може 

повторюватися і примножуватися завдяки багатопрофільності та 

багаторазовому використанню таких заходів не лише на даному, але й 

інших підприємствах, сферах діяльності. Саме тому досить важливого 

практичного аначення набуває визначення і оцінка так званого 

мультиплікаційного ефекту, що має свої специфічні форми прояву. 

Дифузійний ефект може реалізовуватись у тих випадках, коли певне 

господарське управлінське рішення, нововведення технічного, 

організаційного, економічного чи соціального характеру поширюється на 

інші галузі, внаслідок чого відбувається його мультиплікація (наприклад, 

перш ніж знайти широке застосування у чорній металургії метод 

безперервного розливання рідкого металу був започаткований на 

підприємствах кольорової металургії). 

Резонансний ефект має місце тоді, коли якесь нововведення у 

певній галузі активізує і стимулює розвиток інших явищ у виробничій 

сфері (зокрема отримання синтетичного волокна високої якості призвело 

до виробництва нових видів тканин, а це стимулювало появу нових видів 

одягу). 

Ефект стартового вибуху — це ланцюгова реакція у перспективі. 

Він можливий за умови, що певний стартовий вибух стає початком 

наступного лавиноподібного збільшення ефекту у тій же самій або іншій 

галузі виробництва чи діяльності (яскравий приклад застосування 

економіко-математичних методів та моделей в управлінні, виробництві, 

різних галузях науки). У процесі створення будь-яких матеріальних 

цінностей з'являються супроводжувальні можливості з певним ефектом. 

Такі можливості проявляються у вигляді різних проміжних і побічних 

результатів, використання виробничих і побутових відходів тощо. 
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Зрештою у будь-якій діяльності має місце також ефект акселерації, що 

означає позитивний наслідок не лише самого по собі конкретного 

результату, але й прискорення темпів його розповсюдження і 

застосування. Межі між формами мультиплікаційного ефекту досить 

умовні, рухомі і відносні. Діалектичний взаємозв'язок цих форм полягає у 

тому, що усі вони разом формують загальний інтегральний ефект від 

реалізації певного господарського рішення (впровадження нової техніки 

чи технології, прогресивних методів або форм організації виробництва, 

нових форм господарювання тощо). Коли вирішується певна 

великомасштабна проблема з очевидними мультиплікаційними 

характеристиками, то очікуваний ефект має охоплювати одночасно усі 

його специфічні форми. Загальна величина такого ефекту залежить від 

трьох головних чинників: економічної ефективності впроваджуваного 

господарського заходу, масштабів і швидкості його розповсюдження в 

усіх галузях чи сферах діяльності. Необхідні для одержання певного 

результату усі витрати поділяють на поточні (повсякденні) і одноразові. 

До поточних (повсякденних) витрат відносять витрати на оплату праці 

різних категорій персоналу  і обсяг засобів виробництва, які постійно 

використовуються (вартість 25 витрачених предметів праці і сума 

амортизаційних відрахувань), а також деякі інші витрати, що 

включаються у повну собівартість продукції (послуг). Одноразові витрати 

являють собою авансові кошти на відтворення засобів виробництва у 

вигляді капітальних вкладень. При цьому капітальні вкладення 

справляють віддачу (ефект, результат) лише через деякий час, що 

дорівнює тривалості відтворювального циклу засобів праці і враховується 

при визначенні їх ефективності.  

Розрахунки ефективності витрат необхідні для прийняття тих чи інших 

господарських рішень. По-перше, вони потрібні для оцінки рівня 

використання різних видів витрат і ресурсів, здійснюваних організаційно-

технічних і соціально-економічних заходів, загальної результативності 



35 
 

виробничогосподарської діяльності підприємства впродовж певного періоду 

часу. По-друге, за їх допомогою обґрунтовують і визначають найкращі 

(оптимальні) варіанти господарських рішень: застосування нової техніки, 

технології та організації виробництва, нарощування виробничих 

потужностей, підвищення якості і оновлення асортименту продукції тощо. У 

зв'язку з цим розрізняють абсолютний (загальний) і порівняльний ефект. 

Кожний з них може бути економічним, соціальним, локальним 

(госпрозрахунковим), народногосподарським, первісним, 

мультиплікаційним. Абсолютний ефект характеризує загальну або питому (в 

розрахунку на одиницю витрат чи ресурсів) його величину, яку має 

підприємство від своєї діяльності за певний проміжок часу. Порівняльний 

ефект відображає наслідки порівняння можливих варіантів господарювання і 

вибору кращого з них; його рівень відбиває економічні і соціальні переваги 

обраного варіанту здійснення господарських рішень (напрямку діяльності) у 

порівнянні з іншими можливими варіантами. Абсолютний і порівняльний 

ефекти тісно взаємозв'язані, доповнюють один іншого. Визначення 

економічно найбільш вигідного варіанту господарювання завжди базується 

на зіставленні показників абсолютного ефекту, а аналітична оцінка 

останнього здійснюється шляхом порівняння його запланованих, 

нормативних і фактично досягнутих показників, їх динаміки за певний 

період». 

Еволюція поглядів на оцінювання ефективності управління 

підприємством представлена у таблиці 1.2  
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Таблиця 1.2 

Еволюція наукових поглядів на оцінювання результативності 

діяльності та управління підприємствами [27] 

Модель 

Дюпона  

20-ті роки 

ХХ ст., 

корпорація 

DuPont 

Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства 

та визначення факторів, що впливають на показники 

рентабельності ROE (Формула Дюпона) = (Чистий 

прибуток / Виручка) * (Виручка / Активи) * (Активи / 

Власний капітал) = Рентабельність продаж * Оборотність 

активів * Финансовий леверидж 

Матрична 

модель 

«Бортове 

табло»  

Кінець 30-х 

років ХХ 

ст., 

Ж.Л.Мало 

Визначення центрів відповідальності та 

застосування фінансових і нефінансових 

функціональних та цільових показників, а також 

причинно-наслідкові звязки їх взаємодії для 

оцінювання результативності діяльності 

підприємства на всіх рівнях: на рівні підрозділу – 

операційні показники, на рівні підприємства –

операційні й фінансові. 

Концепція 

управління за 

цілями 

50-ті роки 

ХХ ст., 

П.Друкер 

Система цільового менеджменту, що передбачає 

поряд з визначенням основної цілі управління 

організацією, формулювати цілі та оцінювати їх 

результати  на всіх рівнях прийняття управлінських 

рішень 

Система 

показників 

відповідально

сті 

(Accountably 

Scorecard - 

ASC) 

1985 р., 

Р.Фрімен 

У цій системі взаємопов’язані інтереси й 

відповідальність за результати діяльності різних 

зацікавлених сторін, наприклад, керівників, робітників, 

постачальників, споживачів 

Піраміда 

ефективності 

1990 р., 

К.Мак 

Нейр, 

Р.Ланч, 

К.Кросс 

Побудована на концепціях управління якістю й поєднує 

фінансові й нефінансові показники, що згруповані на 5 

рівнях у 9 блоків: бачення; ринок і фінанси; 

задоволеність клієнтів; гнучкість і продуктивність; 

поставки; час на виробництво, витрати на брак 

Модель 

стратегічних 

карт 

1992 р. 

Л.Мейсель 

Оцінювання ефективності управління здійснюється 

за 4-ма аспектами, у т.ч. й тими, що характеризують 

розвиток людського ресурсу: інновації, освіта й 

обучаємість, розвиток продукції й послуг, 

компетентність і корпоративна культура 

Тривимірна 

модель 

результативн

ості 

1993 р., Е. 

Мосенг та П. 

Бредап 

Оцінювання результативності здійснюється 

враховуючи: ефективність, економічність, гнучкість; що 

утворюють певну тривимірну модель 

Система 

ЕРРМ 

(Effective 

Progress and 

Performance 

Measurement 

1993 р. 

К. 

Адамс и 

П. 

Робертс 

Відповідно до цієї моделі, найбільше значення має 

оцінка ефективності діяльності за чотирма напрямами: 

обслуговування споживачів і задоволення попиту; 

підвищення ефективності і продуктивності; поширення і 

адаптація загальної стратегії компанії на всі нижні рівні 

організаційної структури, стимулювання змін; 



37 
 

— 

ефективний 

прогрес і 

оцінка 

ефективності) 

посилення впливу акціонерів і розширення свободи дій 

працівників. 

Система 

управління 

на основі 

доданої 

вартості 

(ЕVA) 

Stern 

Stevard 

& Co 

(США) 

В основу оцінювання покладено фінансовий 

показник економічної доданої вартості, який 

визначається як різниця між чистим прибутком і 

вартістю власного капіталу, що дозволяє 

сконцентруватися на пріоритетних напрямах 

стратегічного управління з урахуванням того що: 

капітал інвестується в підприємство з метою 

отримання доходу; підприємство створено для 

отримання прибутку; персонал має бути 

спрямованим на приріст вартості підприємтва за 

допомогою системи мотивації. 

 

Маємо зауважити, що сьогодні підхід до визначення показників 

оцінки ефективності діяльності підприємства на основі стратегічного 

планування вважається найбільш перспективним. 

Наступним важливим моментом при оцінюванні ефективності 

управління тим чи іншим підприємством є вибір методів аналізу. Серед 

останніх тенденцій сучасної економічної науки – проникнення 

інструментарію з інших наук, розширення методів економічних 

досліджень за рахунок нових прийомів і способів, що дозволяють 

враховувати інфляційні процеси, надійність контрагентів, складність 

організаційно-правових форм господарювання тощо [5, c. 346]. 

Переважна більшість методів, які сьогодні використовуються при 

економічному аналізі діяльності будь-якого підприємства, 

систематизовані і описані у таблиці 1.3. 

  



38 
 

Таблиця 1.3 

Класифікація методів оцінки ефективності функціонування 

підприємства за співвідношенням об'єктивних і суб'єктивних факторів 

 

 При практичному дослідженні у даній роботі ми будемо 

використовувати методи фінансово-економічного аналізу, який сьогодні 

вважається найбільш зручним і об’єктивним способом оцінки економічної 

ефективності господарювання будь-якого об’єкту. Серед методів, які 

Група методів Підгрупа методів Вид методу 

1. Неформалізовані 

(нематематизовані, 

аналітичні, 

суб'єктивні, 

евристичні) 

1. 1. Розробка системи 

показників 

– збалансована система показників(BSC); 

– економічна додана вартість(EVA); 

– ринкова додана вартість(MVA); 

– показник сукупної акціонерної 

прибутковості(TSR); 

– грошовий потік віддачі на інвестований 

капітал(CFROI). 

1. 2. Методи 

порівнювання 

– порівняння за заданим критерієм удинаміці; 

– ранжування з використанням відносних – 

показників; 

– порівняння з середньогалузевимзначенням. 

1. 3. Методи експертних 

оцінок 

– дельфійськийметод; 

– морфологічнийаналіз; 

– методсценаріїв; 

– мозковийштурм; 

– репертуарнірешітки. 

1. 4. Методи читання 

аналізу фінансової 

звітності 

– горизонтальнийаналіз; 

– вертикальнийаналіз; 

– трендовийаналіз. 

1. 5. Методи деталізації 
– ранжування; 

– факторнийаналіз. 

2. Формалізовані 

(математизовані, 

аналітичні, 

об’єктивні, 

математичні) 

2. 1. Елементарні 

методи 

мікроекономічного 

аналізу 

– балансовийметод; 

– прийомних ланцюговихпідстановок; 

– інтегральнийметод; 

– прийом вирівнювання початкових точок 

аналізу. 

2. 2. Традиційні методи 

економічної статистики 

– метод порівняннявеличин; 

– індекснийметод; 

– методугруповання. 

2. 3. Математико- 

статистичні методи 

вивчення зв’язків 

– кореляційнийаналіз; 

– регресійнийаналіз; 

– кластернийаналіз. 

2. 4. Методи теорії 

прийняття рішень 

– імітаційнемоделювання; 

– аналіз чутливості; 

– метод побудови дереварішень. 

2. 5. Методи фінансових 

обчислень 

– дисконтування танарощування; 

– методи оцінки грошовихпотоків. 
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будуть використовуватися для оцінки ефективності управління 

організацією, необхідно назвати насамперед метод галузевого 

порівняльного аналізу, метод порівняльного аналізу звітних даних за 

минулі періоди часу, метод коефіцієнтного аналізу та ін. 

Важливе місце серед перелічених методик належить методу 

коефіцієнтного аналізу, який є досить зручним інструментом для 

отримання оперативної, наочною і простої оцінки ефективності 

функціонування і розвитку господарюючого суб'єкта. Його перевагою є 

простота розрахунків коефіцієнтів і можливість здійснення розрахунку 

значень на базі зовнішньої звітності, а також наочність одержуваних 

результатів. Однак цей метод має істотні недоліки серед яких статичний 

характер отриманих результатів, ретроспективний характер отриманих 

даних, що зменшує їх цінність для прийняття управлінських рішень, 

некоректність межевих значень та ін. 

Для подолання цих негативних моментів була винайдена концепція 

збалансованої системи показників Balanced Scorecard (BSC), над якою 

працювали Р.С. Каплан і Д.П. Нортон [17]. Ця система була покликана 

створити таку управлінську систему, що дозволила б врахувати інтереси 

всіх стейхолдерів – акціонерів, покупців, кредиторів та інших агентів, що 

взаємодіють з підприємством.  

Система BSC заснована на наступних складових: 

- фінансовій, яка оцінює економічні наслідки вже вжитих дій; 

- клієнтській, що характеризує взаємини зі споживачами продукції, а також 

численні якісні параметри, що впливають на рівень задоволеності 

клієнтів; 

- складової внутрішніх бізнес-процесів, від яких залежить як задоволеність 

клієнтів, так і вирішення фінансових завдань; 

- складової навчання та розвитку персоналу, в межах якої оцінюється 

інфраструктура, що забезпечує стабільне довгострокове зростання і 

здатність вдосконалюватися в майбутньому  
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Позитивними моментами цієї системи є об'єднання фінансових і 

нефінансових показників, можливість виміряти те, що не в змозі виміряти 

бухгалтерський облік, розширені можливості для визначення, оцінки і 

контролю за ефективністю функціонування підприємства. В той же час, на 

думку деяких аналітиків, до використання BSC слід ставитися при аналізі 

підприємств, що функціонують на ринках у стані розвитку, адже невизначені 

зовнішні умови іноді змушують управлінців змінювати стратегію відповідно 

до зміни ринкової ситуації. Крім того, запровадження цієї системи вимагає 

добре налагодженої організаційної структури підприємства та внутрішньо 

організаційного обліку [17]. 

В той же час маємо наголосити, що всі описані методи оцінки 

ефективності функціонування підприємства не можуть бути повністю 

придатними для використання їх у якості базового інструменту. Методи 

оцінки економічної ефективності господарюючих суб'єктів продовжують 

розвиватися і вдосконалюватися, ґрунтуючись на нових наукових підходах і 

математичних методах. 

Природа управлінських впливів, що відбуваються в межах 

підприємства, вимагає комплексного підходу, тобто виникає необхідність 

обґрунтувати управлінські процеси в системі всіх його напрямків. Тому, 

доцільним є здійснювати управління ефективністю у таких напрямках: 

 функціональному (базується на функціях управління – плануванні, 

організації, координації, мотивації, контролі, регулюванні, аналізі);  

 часовому (виходячи з того, що процес виробництва може відбуватися 

безперервно в часі, то і принципи, методи та засоби управління 

ефективністю мають застосовуватися постійно. Як приклад можна 

навести розробку стратегічних програм, тактичних і оперативних планів);  

 структурному (здійснення управління ефективністю в усіх підрозділах 

підприємства: в цехах, дільницях, на робочих місцях);  

 технологічному (управління ефективною роботою підприємства повинно 

також охоплювати всі стадії і фази технологічного процесу); 



41 
 

 ресурсному (управління оптимальним використанням всіх виробничих 

ресурсів – трудових, фінансових, матеріальних, інформаційних); 

 мотиваційному (застосування засобів стимулювання не лише до 

працівників, а й до усіх учасників господарських відносин з 

підприємством, зацікавлених у зростанні ефективності виробництва). 

Таким чином, у розділі були розглянуті основні теоретичні аспекти 

управління ефективністю діяльності підприємтсва. Складність та 

багатоаспектність цього поняття обумовлює той факт, що сьогодні в 

економічній науці не існує єдино правильного підходу до оцінювання 

ефективності, для цього використовують різні методики та показники. 

Світова та вітчизняна наука накопичила достатньо теоретичних 

напрацювань, які відображають різні підходи до оцінки ефективності 

підприємтсва, проте сьогодні найбільш зручним вважаються методи 

фінансово-економічного аналізу. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ НА АТ «ГІДРОСИЛА» 

 

2.1. Характеристика АТ «Гідросила» 

Аналізованим підприємством є АТ «Гідросила». Розглянемо основні 

відомості про підприємство: 

Повне найменування: Акціонерне товариство «Гідросила». 

Скорочене найменування (згідно Статуту):  АТ «Гідросила» 

Код за ЄДРПОУ: 05786100 

Юридична адреса: 25006, м.Кропивницький, вул. Братиславська, 5. 

Керівник: Голова правління – Генеральний директор Засінець Євгеній 

Григорович. 

Вид економічної діяльності: Код за КВЕД 28.12 Виробництво 

гідравлічного та пневматичного устатковання. 

Телефон: 38 (0522) 39-13-94 

Факс: + 38 (0522) 39-14-95 

Emaіl:  corp@hydrosila.com 

Статутний капітал: 50000000.00 

Дата реєстрації: 13.03.1992 

Кількість працюючих: 1029 осіб 

Головною метою АТ «Гідросила» є здійснення підприємницької 

діяльності з метою отримання прибутку в інтересах акціонерів Компанії, 

підвищення добробуту акціонерів у вигляді збільшення ринкової вартості 

акцій Компанії, задоволення потреб підприємств та громадян у продуктах та 

послугах завдяки виробничо-господарській діяльності. 

Компанія є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний, 

валютний та інші рахунки в банках, печатки та штампи із повним 

найменуванням та символами, фірмовий бланк, торгову марку та діє 

відповідно до чинного законодавства України. 
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АТ «Гідросила» входить до складу ПРАТ «Гідросила груп» - 

найбільшого виробника гідравлічних силових машин та гідросистем у 

Східній Європі. 

Історія підіприємства почалася у 1930 р., коли у м. Кропивницькому 

були засновані слюсарно-механічні майстерні для випуску лебідок, пивних 

насосів, ковадл і т.д. З 1938 р. підприємство почало спеціалізуватися на 

випуску запасних частин до тракторів та сільськогосподарських машин, а з 

1950-х рр. до номенклатури продукції додалися водяні і масляні насоси для 

тракторних двигунів та шестерні насоси. З 1980 р. підприємство придбало 

ліцензію на виробництво об’ємних гідроприводів у німецької фірми Sauer-

Standart  і почало випускати гідростатичні трансмісії. Необхідно відмітити, 

що продукція підприємства користувалася попитом не тільки на території 

СРСР, але й багатьох країн «соціалістичного табору» - і якість продукції, і 

рівень кваліфікації працівників був надзвичайно високим. На заводі діяли два 

конструкторських бюро, що розробляли конструкції для підприємств всього 

Радянського Союзу [15]. 

У 1990-ті рр. підприємство, як й інші виробничі об’єднання країни, 

переживало не найкращі часи – значно зменшилися обсяги замовлень, 

скоротилася кількість працівників, погіршилися економічно-фінансові 

показники, підприємство опинилося на межі банкрутства. Заробітна плата не 

виплачувалася місцями, замість грошей іноді робітники отримували 

зароблене у вигляді магнітофонів, одягу, продуктів. Завод працював 3 дні на 

тиждень, простоював по 2-3 місяці [42].  

Проте зусиллями ініціативних та ризикових молодих підприємців 

завод вдалося врятувати, і вже на початку 2000-х відбулася реорганізація 

підприємства і його поступове відновлення. Працівники почали вчасно 

отримувати заробітну платню, були погашені заборгованості, оновилося 

обладнання і технології, ліквідовані напрямки діяльності, які керівництво 

вважало безперспективними та обтяжливими для підприємства (наприклад, 

цех товарів народного споживання) [43]. 
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У 2001 р. була створена керуюча компанія «Гідросила груп», яка 

згодом об’єднала 6 виробничих підприємств, і колишній завод став 

холдінгом. Станом на 2020 р. до складу «Гідросила груп» входять: 

1. АТ «Гіросила» – займається  розробкою і вироництвом шестеренних 

насосів;  

2. ПАТ «Гідросила АПМ» – займається розробкою і виробництвом 

аксіально-поршневих машин і запасних частин до АПМ;  

3. ЗАТ «Гіродсила ЛЕДА»  – виготовляє рукави високого тиску;  

4. ПАТ «Гідросила МЗТГ» –  ідприємтсво займається розробкою і 

виготовленням гідророзподільників;  

5. ТОВ «Гідросила ТЕТІС» і  

6. ТОВ «Гідросила БЕЛАР» – займаються розробкою і виробництвом 

гідроциліндрів). 

Сьогодні «Гідросила груп» має розгалуджену мережу своїх 

представництв та опорних точок, компанія представлена у Російській 

Федерації, Казахстані, Білорусі, КНР, Польщі та інших країнах. Продукція 

компанії відома і затребувана у багатьох регіонах світу, а гідравлівлічні 

силові машини та компоненти гідросистем, вироблені на підприємствах 

«Гідросила Груп», неодноразово експонувалися та мали успіх на тематичних 

виставках в країнах Азії, Європи і Північної Америки. 

У 2019 р. «Гідросила ГРУП» була визнана найбільшим виробником 

гідравлічних силових машин та їх запчастин на території країн Східної та 

Центральної Європи [25]. 

Пріоритетним ринком збуту продукції для підприємтсва є ринок країн 

СНД (доля цього ринку складає 80% від усього ринку збуту комапнії). 

Важливими для підприємтсва є також ринки Китаю, країн Південно-Східної 

Азії, Південної Америки та Євросоюзу (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Ринок сбуту продукції АТ «Гідросила» по регіонах 

 

Підприємство будує договтривалі відносини з постачальниками та за 

їх згодою бере участь у підвищенні якості їх продукції та послуг, які вони 

надають. АТ «Гідросила» широко використовує аутсорсинг, інвестує в 

розробку нових видіа продукції, технічне переобладнання виробництва та 

інші інноваційні проєкти не менш як 5% річного обороту. 

Відповідно до установчих документів, підприємство здійснює 

наступні види діяльності: 

 Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування; 

 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового 

господарства; 

 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; 

 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого 

тимчасового проживання; 

 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; 

 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім 

страхування та пенсійного забезпечення [25]. 
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За роки існування на підприємстві було зосереджено потужну 

матеріальну базу, необхідну для життєдіяльності АТ «Гідросила», зокрема 

площа виробничих потужностей становить понад 55 тис. кв. м., вартість 

основних засобів виробництва становить 189 629 тис. грн., з них будівлі та 

споруди – 67 145 тис грн., машини та обладнання – 97 005 тис. грн., 

транспортні засоби – 1 771 тис. грн., земельні ділянки – 9 263 [30]. 

Проте головне значення для тактичних і стратегічних цілей організації 

мають  нематеріальні активи – так званий інтелектуальний капітал. 

Інтелектуальний капітал – це нематеріальний ресурс, який визначає 

цінність та конкурентоспроможність організації і складається з таких 

елементів як людський капітал, структурний (організаційний) капітал і 

споживчий капітал. Схематично структура інтелектуального капіталу 

зображена на малюнку 2.2. 

 

Рис. 2.2. Структура інтелектуального капіталу 

 

1. Людський капітал – це сукупність знань, навичок, творчих 

здібностей, а також спроможність власників та наукомістких працівників 

відповідати вимогам і задачам підприємства. У випадку  АТ «Гідросила» - це  

знання, досвід, навички та здібності працівників підприємства.  
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2. Структурний капітал – програмні засоби, програмне забезпечення, 

бази даних, організаційна структура, патенти, товарні знаки, організаційні 

механізми, які забезпечують продуктивність працюючих та функціонування 

підприємства. Тобто це все, що зaлишaється нa підприємстві після тoгo, як 

персoнaл іде з рoбoти дoдoму, a сaме: інтелектуaльнa влaсність, інфoрмaційні 

системи, системa фінaнсoвих взaємoвіднoсин, інструкції, положення, 

стaндaрти, нaгoрoди, грaмoти, призи, які oтримaлo підприємствo. 

3. Споживчий або клієнтський капітал – бренд, клієнтурa, фірмoве 

нaйменувaння, кaнaли збуту, ліцензійні дoгoвoри, майбутні споживачі 

продукції підприємства, її спроможність задовольнити їх запити.  

Інтелектуальний капітал компанії безпосередньо пов’язаний з видом 

діяльності, конкурентним середовищем, історією та культурою певної 

організації. Управління інтелектуальним капіталом, а також оцінка його 

ефективності здійснюється на основі організаційної структури підприємства, 

з врахуванням таких факторів як корпоративна культура, традиції, специфіка 

виробництва та ін.  

АТ «Гідросила» відоме в місті та області як надійний роботодавець, 

зацікавлений у відданій праці та розвиткові своїх працівників. Станом на 1 

січня 2020 р. середньооблікова чисельність працівників становила 1 029 чол, 

з яких основні працівники становили 578 ос., допоміжні – 196 ос., керівники 

– 255. 

Аналіз фінансових звітностей підприємства у період 2017-2019 рр. 

демонструє, що за цей період обсяги виробництва і доходи підприємства 

дещо знизилися. Зокрема, у 2017 р. було вироблено 633 766 гідравлічних 

насосів (вартістю 349 489,5 тис. грн., було реалізовано 632 043 од.) та 22 904 

насоси для палива, масла і рідин (вартістю 10 972 тис. грн., було реалізовано 

22 904 од.), у 2019 р. їх кількість зменшилася до 549 559 од. гідравлічних 

насосів (вартістю 354 298,4 тис. грн., реалізовано 563 867 од.) та 21 094 од. 

насосів для палива, масла і рідин (вартістю 12 209,4 тис. грн, було 

реалізовано 20 737 од.). Також зменшився і чистий дохід від реалізованої 
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продукції, зокрема у 2017 р. він становив 519 838 тис. грн., у 2018 р. – 

571 227 тис. грн., у 2019 – 504 941 тис. грн. [30, 31, 32]. Таке падіння було 

пов’язано з ускладненням умов реалізації продукції підприємства, зокрема 

валютними коливаннями, збільшенням зовнішніх ризиків та зростанням 

конкуренції на ринку. 

В той же час за аналізований період величина власного капіталу 

залишилася стабільною, статутний та резервний капітал залишилися без змін. 

Також важливим для оцінки успішності управління організацією є 

оцінка його фінансової стійкості, що є однією з найважливіших 

характеристик фінансового стану підприємства.  

Фінансова стійкість – це рівновага між власними та залученими 

засобами, надійно гарантована платоспроможність, незалежність від 

випадковостей ринкової кон’юнктури та партнерів, наявність такої величини 

прибутку, який би забезпечив самофіксування, довіра кредиторів та 

інвесторів, а також рівень залежності від них.  

Фінансова стійкість показує ступінь фінансової незалежності 

підприємства у питаннях володіння своїм майном і його використання. Цю 

незалежність можна оцінювати за різними критеріями:  

 рівнем покриття обігових коштів (або запасів) стабільними 

джерелами фінансування; 

 спроможністю (навіть потенційною) підприємства покрити 

термінові зобов'язання мобільними активами; 

 часткою власних джерел у сукупних джерелах фінансування. 

Фінансова стійкість організації передбачає, що ресурси, вкладені її 

діяльність, повинні окупатися за рахунок грошових надходжень, а отриманий 

прибуток забезпечувати самофінансування та незалежність підприємства від 

зовнішніх джерел формування активів. 

Показники фінансової стійкості АТ «Гідросила» у 2017-2019 рр. 

представлені у таблиці 2.1 
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Таблиця 2.1 

Показники оцінки фінансової стійкості АТ «Гідросила» у 2017-2019 рр. 

Показник 
31.12.2017 

 

31.12.2018 

 

31.12.2019 

 

Відхилення 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Коефіцієнт автономії 

(нормативне значення ˃ 0,5) 
0,92 0,84 0,78 -0,08 0,06 

Коефіцієнт фінансової 

залежності (нормативне 

значення ˂ 0,5) 

0,08 0,34 0,24 0,26 0,10 

Коефіцієнт забезпеченості 

власними оборотними 

коштами 

(нормативне значення ˃ 0,1) 

-0,29 -0,28 0,60 0,01 0,88 

Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу 

(нормативне значення ˃ 0,4) 

1,25 3,78 1,70 2,53 2,08 

Коефіцієнт поточних 

зобов’язань 

(нормативне значення ˃ 0,5) 

1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Коефіцієнт співвідношення 

необоротних і власних коштів 

(нормативне значення ˃ 0,5) 

0,98 1,08 0,70 0,10 -0,38 

Коефіцієнт співвідношення 

власного та залученого 

капіталу (фінансової 

стійкості)  

5,62 2,92 4,01 -2,70 1,09 

Коефіцієнт співвідношення 

залученого і власного 

капіталу (фінансового ризику, 

фінансування) 

(нормативне значення ˂ 1,0) 

0,09 0,34 0,2 0,26 -0,14 

Уточнений коефіцієнт 

ліквідності  (˃ 0,81) 
1,26 2,45 3,7 1,19 1,25 

Коефіцієнт 

платоспроможності (в межах 

2-3) 

2,7 2,1 2,5 -0,6 0,4 
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Аналіз показників, наведених у таблиці 2.1., показав, що АТ 

«Гідросила» відчувало нестачу власних обігових коштів протягом 2017-2018 

рр., решта показників оцінки фінансової стійкості мають позитивне значення. 

Більш детальна інформація про фінансовий стан, баланс підприємства та рух 

коштів представлена у Додатках А, Б, В. 

Відповідно до Стратегії підприємства, на наступний 2021 рік 

планується розширення виробництва, реконструкції виробничих площ, 

ремонт транспорту і обладнання, поліпшення фінансового стану, освоєння 

нових видів робіт, залучення нових клієнтів. Звісно, при побудові стратегії, 

керівництво враховують фактори, що можуть вплинути на діяльність 

підприємства, зокрема подальшу інфляцію, зростання цін на сировину і 

матеріалу, подорожчання кредитних ресурсів, зменшення кількості клієнтів 

та ін. Аналізу зовнішнього середовища організації та можливих ризиків буде 

присвячено наступний підрозділ. 

Таким чином, аналіз фінансових показників підприємства показав певні 

зниження обсягів виробництва і реалізації продукції, а відповідно і 

зменшення доходу у 2017-2019 рр., що були пов’язані із зовнішніми 

факторами. В той же час аналіз інших показників продемонстрував 

фінансову стійкість підприємства, стабільність його власного, статутного і 

резервного капіталів, відповідність коефіцієнтів за основними показниками 

встановленим нормативам, що свідчить про в цілому успішне ведення 

господарської діяльності, ефективність економічно-фінансової політики та 

ефективність управлінських рішень менеджерів організації. 

 

2.2 Аналіз впливу макро та мікросереди на управління ефективністю 

підприємства 

 

Аналіз зовнішнього середовища АТ «Гідросила» дозволяє 

розробникам стратегічного плану контролювати зовнішні чинники, 

визначати потенційні можливості та загрози для підприємтсва. Аналіз 
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середовища – це дуже важливий і складний процес, він вимагає уважного 

дослідження процесів, які відбуваються ззовні підприємства, оцінки і 

встановлення зв'язку між чинниками, сильними і слабкими сторонами 

організації, а також можливостями і загрозами. 

На діяльність підприємства впливає безліч факторів зовнішнього, 

внутрішнього та опосередкованого впливу. До зовнішніх факторів необхідно 

віднести політичні, економічні, соціальні, науково-технічні та інші чинники. 

Для зручності побудуємо таблицю 2.2., в якій опишемо всі елементи 

зовнішнього середовища, які мають вплив на діяльність АТ «Гідросила». 

Таблиця 2.2 

PEST – аналіз для ПрАТ «Гідросила ЛЄДА»
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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. Військовий конфлікт на сході країни ускладнює транспортування 

продукції на східні ринки. 

3. Введення санкцій проти Росії погіршило торгівельні відносини. 

4. Корупція на ринку СНГ досягає високого рівня, тобто торгівельні 

відносини будуються на "откатах". 

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: 
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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. 

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. 

5. Епідемія Covid 19. Просідання виробництва по всій країні.  

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. 

 



54 
 

Використаємо метод складання профілю макро та мікро оточення та 

методом експертних оцінок (опитування працівників АТ «Гідросила») 

оцінемо їх значущість для підприємства за наступною шкалою: 

1. важливість для галузі: 3 - велика, 2 - помірна, 1 - слабка; 

2. вплив на організацію: 3 - сильне, 2 - помірне, 1 - слабке, 0 – 

відсутність впливу; 

3. спрямованість впливу: +1 - позитивне, -1 - негативне. 

На основі результатів опитування  складаємо інтегральну оцінку 

важливості кожного з факторів для діяльності організації. Результати 

наведені у таблиці 2.3 

Таблиця 2.3 

Матриця профілю зовнішнього середовища для АТ «Гідросила» 

 

Таким чином, на думку експертів, найважливішими чинниками 

середовища, що найбільш сильно впливають на ефективність роботи 

підприємства є ринкові, технологічні, конкурентні та міжнародні фактори 

(найбрали найбільшу кількість балів – 5), меше впливають економічні, 

політичні та соціальні фактори (4 та по 3 бали відповідно). 

Зауважимо, що на діяльність підприємства також суттєво впливають 

нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу 

інфляції, що призводить до зростання цін на послуги, товари, енергоносії та 

інші витратні матеріали, обумовлює платоспроможність контрагентів; 

податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати 

№ 

з/п 

Чинники 

середовища 

Важливість 

для галузі 

Вплив на 

підприємство 

Спрямованість 

впливу 

Ступінь 

важливості 

1 Економічні 3 2 -1 4 

2 Політичні 2 2 -1 3 

3 Ринкові 3 3 +1 5 

4 Технологічні 3 3 +1 5 

5 Конкурентні 3 3 +1 5 

6 Міжнародні 2 2 +1 5 

7 Соціальні 1 1 +1 3 
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праці, нестабільність законодавства України, а також вплив міжнародних 

подій та нестабільних факторів на ситуацію всередині країни (погіршення 

відносин з іншими державами, пандемія та їх наслідки тощо.). Перелічені 

фактори суттєво стримують ділову активність підприємства, оскільки вона 

залежить від законодавчих та економічних обмежень. Відповідно до 

складеного профілю зовнішнього середовища, для АТ «Гідросила»,  

найбільшу загрозу представляють ринкові та міжнародні чинники. У той же 

час великі можливості підприємству дають технологічні, економічні і 

конкурентні чинники зовнішнього середовища. 

Ринкові чинники - це поява нових конкурентів на ринку, нових 

методів роботи з покупцями з урахуванням всіх їх вимог. Все це вимагає від 

підприємства ефективнішої роботи і змушує стежити за чинниками 

зовнішнього середовища, що постійно змінюються, а адекватне на них 

реагування дозволить АТ «Гідросила» налагодити свою діяльність в 

найбільш перспективному напрямі і підвищити конкурентоспроможність 

своєї продукції. Важливим чинником для розвитку діяльності АТ 

«Гідросила» є економічно-фінансова ситуація в державі. На діяльність 

досліджуваного підприємства опосередкований вплив мають його 

конкуренти, споживачі продукції, постачальники і партнери по бізнесу, а 

також персонал підприємства, що використовується для здійснення 

підприємницької діяльності на даному ринку. Варто виділити вплив також 

конкурентів і споживачів, оскільки конкуренція на ринку є досить високою. 

Таблиця 2.4. 

Поточний стан риноку НШ 

Роки  Ринок 
Зростання 

ринку  %  
Гідросила 

(Холдинг) 
Доля ГС %  ВАЗ  Доля ВАЗ %  

2015 918 693 -14,6 786 894 85,7 131 799 14,3 
2016 956 189     4,1 841 016 88,0 115 173 12,0 
2017 977 954     2,3 850 353 87,0 127 601 13,0 
2018 981 986     0,4 832 242 84,8 149 744 15,2 
2019 869 794 -11,4 740 400 85,1 129 394 14,9 



56 
 

2020 883 072     1,5 755 689 85,6 127 383 14,4 
 

 

Рис. 2.3. Поточний стан риноку НШ 

З таблиці 2.4. видно, що обсяг ринку в 2020 році збільшився на 1,5% і 

склав 883 072 шт. насосів шестеренних. АТ Гідросила збільшила свою долю 

ринку порівнянно з 2019 роком на 0,5%.  

Таблица 2.5.  

Реалізація НШ по ринкам в 2019-2020 гг. 

Ринки Країни ТС Україна ДЗ 
Інші країни  

СНД 
Всього 

Обсяг 

продаж, 

2020, шт. 
513 442 88 093 82 773 71 381 755 689 

Обсяг 

продаж, 

2019, шт. 
506 007 95 214 73 863 65 316 740 400 

Ріст,% 1,47 -7,48 12,06 9,29 2,06 
 

Отже згідно таблиці 2.5., обсяг продажу в 2020 в країни ТС зріс на 

1,47%, обсяг продажу на ринку України зменшився на 7,48%, далеке 

зарубіжжя зросло на 12,06%, інші країни СНД 9,29%. Всього ріст реалізації 
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НШ в 2020 році порівнянно з 2019 роком виріс на 2,06%.  

 

 

 

Рис 2.4. Реалізація НШ по ринкам в 2019-2020 гг. 

На ринку України представлено безліч виробників гідравлічного 

спорядження та різних торгових марок. Зокрема, на вітчизняному ринку 
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пропонуються вироби з Італії, Болгарії, Туреччини та інших країн.  

 

Таблиця 2.6. 

Карта конкуренції по НШ 

Конкуренти 
Корпус из прокатного 

профілю (Аналоги K ) 
Корпус з чавуну (Аналоги 

T,F) 

Корпус алюміній  

(прив’язка до 

ДСТУ) 

 

 Комплектація: Маз 

(Фан-драйв) 

 ДЗ: Індія, Европа 

    

 

 Комплектація: 

«Ростсельмаш» 

ДЗ:Европа 

    

 

 Комплектація: МАЗ 

(Фан-драйв) 

ДЗ: Европа, США,, Китай, 

Корея.  

 ДЗ: Европа, США,, Китай, 

Корея 

  

  

 Експлуатація:  (ринок 

маслостанцій)  

ДЗ: Европа 

    

  
 Експлуатация: (ринок 

маслостанцій) 

    

 

 Комплектація:  

«Гомсельмаш» 

    

 

ДЗ: Европа   

 

ДЗ: Европа 

Експлуатация: ринок 

маслостанцій 

  

 

 Комплектація: 

«БЕЛАЗ»,«СМАРТЭКО-

НН», «Ряжский 

авторемонтный завод» 

 Комплектація:  

«Промтрактор», 

«Ростсельмаш» 

 Експлуатація 

 

 ДЗ: Европа, Турция,    

 

 Комплектація: «КамАЗ», 

Кранові заводи (КАЗ, 

ГаКЗ) 

 ДЗ: Европа  

 

 

 ДЗ: Европа, Північна 

Америка, Комплектація:  

«Автомастер», «СПМ» 

Експлуатация 

 

 

  Комплектація: 
«МТЗ», «ММЗ», 

«ПТЗ» ДЗ: 

Вьетнам, Египет 

http://www.casappa.com/eng/home.ht
http://www.marzocchipompe.com/
http://www.caproni.bg/index.php?p=hom
http://www.jihostroj.com/en
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    Експлуатація 

Комплектація: 
«МТЗ», «ММЗ»,  

ДЗ: Пакистан, 

Вьетнам, Европа 

 

Серед вітчизняних підприємств, основними конкурентами АТ 

«Гілросила» на ринку гідронасосів є ДП «Харківський машинобудівний 

завод «ФЕД», ТОВ ВП «МОТОРІМПЕКС», ТОВ «УКРСПЕЦПРОЕКТ» та ін. 

Таблиця 2.7. 

Ранжування географічних ринків по критеріям обсягу і дохідності 

Країна Вузли Група Маржа, % Група 

Росія 363 753 А 51,7 А 

Біларусь 97 371 А 51,4 А 

Україна 88 093 А 57,4 А 

Узбекистан 50 206 В 39,8 В 

Казахстан 45 815 В 53,3 А 

Пакистан 36 011 В 28,3 С 

Польща 18 829 С 57,5 А 

Вьетнам 9 134 С 33,1 С 

Литва 8 115 С 63,4 А 

Молдова 7 021 С 59,2 А 

Угорщина 5 121 С 61,5 А 

Азербайджан 4 666 С 48,2 А 

Киргизія 4 560 С 33,4 С 

Афганістан 2 840 С 41,1 В 

Египет 2 680 С 24,8 С 

Болгарія 2 362 С 49,6 А 

Арменія 1 943 С 44,2 В 

Нідерланди 1 128 С 22,4 С 

Інше 6 041 С 40,1 В 

ВСЬОГО 755 689       

 

Продукція українських виробників вважається оптимальним 

співвідношенням якості та ціни. Гідронасоси українського виробництва легко 

переживають тривале зберігання, залишаються готовими до експлуатації на 
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100% навіть після тимчасової консервації. Головною особливістю 

вітчизняної продукції є те, що всі гідравлічні пристрої, що втготовляються в 

Україні, повінстю відпвідають особливостям нашого температурного 

режиму. Перевагами імпортних моделей є більш широка номенклатура 

виробів, сучасніші технології виробництва, підвищені функціональність та 

надійність, триваліший термін експлуатації та ін. 

Таблиця. 2.8. 

Обсяг ринку комплектації НШ по гео ринкам 

Сегмент 

ЕАЭС ЕС Індія Ср. Схід Ю.-

Схід. 

Азія 

Китай ВСЬОГО 

2020 

ВСЬОГО 

2019 

2020/2019 

% 

Мінітрактори   1 588 3840 346 650 21 950 н/д 102 000 476 028 484 700 -2,6 

Трактори с/х до 

150 лс 
57 326 253 000 121 600 71 800 66 200 265 860 835 786 855 700 -2,5 

Трактори с/х 150 

лс 
 5 479 102 150 н/д н/д н/д н/д 107 629 111 180 -3,2 

Комбайни 21 573 35 400 18 400 н/д 38 400 277 200 390 973 388 000 0,4 

Автокрани н/д 4 050 н/д н/д н/д 23 000 27 050 27 250 -0,9 

Крани-

маніпулятори 
н/д 7 620 н/д н/д н/д н/д 7 620 8 000 -4,8 

Катки дорожні, 

асфальтоукладчики 
    212 32 800 3 400 н/д н/д н/д 36 412 38 000 -4,2 

Грейдери     337 н/д н/д н/д н/д н/д 337 600         -43,7 

Погрущики н/д 122 800 7 000 н/д н/д 232 000 361 800 367 900 -3,9 

Ковшові 

погрузчики 
1 246 29 770 2 990 н/д н/д 91 600 125 606 126 300 -2,7 

Бульдозери 1 568 н/д н/д н/д н/д н/д 1 568 1 563 0,3 

Екскаватори   176 43 950 23 400 4 050 14 250 71 700 157 526 160 400  -2,2 

Екскаватори-

погрузчики 
  113 58 320 92 400 7 400 н/д 3 960 162 193 167 400 -3,2 

Автосамосвали 6 778 5 860 57 100 н/д н/д 147 300 217 038 210 900 0,4 

Комунальна 

техніка 
  625 н/д н/д н/д н/д н/д 625 796     -21,5 

Мініекскаватори н/д 34 400 2 600 н/д н/д 9 000 46 000 47 800 -3,9 

Погрузчики с 

бортовим 

поворотом 

н/д 10 400 н/д н/д н/д н/д 10 400 10 800 -3,7 

Погрузчики с 

телескопичною 

стрілою 

н/д 21 140 н/д н/д н/д н/д 21 140 22 200 -4,8 

Стрелові 

подємники 
н/д 4 900 н/д н/д н/д н/д 4 900 5 100 -4,4 

ВСЬОГО 97 021 770 400 675 540 105 200 118 850 1 223 620 2 990 631 3 027 834 -1,2 
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Також для всебічного вивчення зовнішнього та внутрішнього 

середовища функціонування АТ «Гідросила» проведемо SWOT-аналіз, 

метою якого мають стати ефективні рішення, обмовлені реакцією організації 

відповідно до сигналу зовнішнього середовища. 

 Таблиця 2.9. 

SWOT-аналіз середовища АТ «Гідросила» 

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

1. Широка номенклатура продукції  1. Відсутність поставок на комплектацію на 
глобальному ринку 

2. Відомий бренд  "Гідросила" (на ринку пост-СНД), 
впізнаваний на ринку країн ДЗ. 

2. Відсутність повного циклу виготовлення 
продукції на «Союзгідравліка» 

3. Широка мережа регіональних складів й гарантійно 
- сервисних центрів  (в країнах пост-СНД). 

3. Рівень якості продукції недостатен для 
витіснення конкурентів на глобальних заводах - 

споживачах 

4. Повний цикл виробництваа продукції на АО 
"Гідросила". 4. Плинність кадрів - більше 19%. 

5. Наявність виробничих потужностей в РФ, РБ 5. Недостатня кількість працюючого персоналу 

6. Наявність пакета брендів для конкурентной 
боротьби  

7. Систематичне підвищення рівня компетенцій 
працівників компанії – проведення навчання всього 

персоналу  

можливості (O) загрози (T) 

1. Збільшення продажів на ринках Південно-Східної 

Азії за рахунок адаптаціїї серійних насосів під потреби 

ринку 

1. Зниження обсягів ринку в звязку з 

зменшенням парку с\г техніки виробництва 

країн СНД 

2. Збільшення обсягів продажу на ринку комплектації 

РФ у звязку зі збільшенням відсотка локалізації на 

«Союзгідравлика» 
2. Розширення переліку товарів підпадаючи 

під санкції РФ, РБ 

3. Збільшення обсягів продажу на ринку ЄС 

3. Загроза закриття ринку країн ЕАЭС, та 
ринку РБ 

4. Підвищення рівня якості та зниження собівартості 
продукцції за рахунок впровадження 

вісокотехнологічних процесів для виготовлення 
заготовок та механічної обробки деталей 

4. Тренд замінення гідравлічних приводів на 

електричні  

 
5. Відсутність якісної освіти 
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6. Зріст рівню трудової міграції 

висококваліфікованих кадрів 

 
7. Коливання курсу національної  валюти 

 

8. Погіршення комунікацій та 

ділової активності у звязку з COVID – 19. 

На основі SWOT-аналізу можемо зробити висновок, що АТ 

«Гідросила» є доволі потужним гравцем вітчизняного ринку. 

Таким чином, аналіз зовнішнього середовища організації 

продемонстрував наявність серйозних ризиків, що можуть вплинути на 

виробництво та доходи підприємства у поточному та наступному роках. В 

той же час, окрім ризиків, зовнішні фактори обумовлюють наявність і низки 

можливостей для підвищення ефективності підприємства, збільшення обсягів 

його виробництва та реалізації готової продукції, а відповідно і збільшення 

доходів АТ «Гідросила» у майбутньому. 

 

2.3  Особливості кадрового менеджменту АТ «Гідросила» 

 

Основною метою кадрової політики АТ «Гідросила» є створення 

високопрофесійного колективу працівників для виконання цілей і завдань 

організації, розвиток і збереження кадрового складу. Як вже зазначалося, 

підприємство відоме в місті та області як надійний та стабільний 

роботодавець, що готовий інвестувати в своїх працівників, забезпечуючи їх 

професійний розвиток, кар’єрне зростання, соціальний пакет і гарантії 

працевлаштування. Своїм діючим і потенційним працівникам підприємство 

гарантує оформлення і соціальне забезпечення відповідно до трудового 

законодавства, суворе дотримання стандартів охорони праці та забезпечення 

безпеки на роботі, своєчасну виплату заробітної плати, корпоративне 

навчання, періодичні медичні огляди, матеріальну допомогу при 

захворюванні та інші корпоративні програми [4]. 
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Соціальна відповідальність підприємства втілюється і у практиці 

працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями. Так, за 

нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з особливими 

потребами у розмірі 4% від середньооблікової чисельності штатних 

працівників облікового складу (45 осіб), фактична кількість штатних 

працівників з встановленою інвалідністю станом на 01 січня 2020 р. 

становила 47 осіб. 

На підприємстві існує прозора система мотивації і стимулювання 

працівників у вигляді заробітної плати та преміальних виплат. Заробітна 

плата є цілком конкурентоспроможною для регіону та сфери виробництва, на 

кінець 2019 р. середньомісячна заробітна плата працівників складала 10 205,4 

грн (на кінець 2017 р. її розмір становив 6 923 грн). Зростання заробітної 

плати свідчить про зацікавленість підприємства у збереженні кадрового 

складу, увагу до мотивації і стимулювання плідної праці співробітників, а 

також стабільність фінансового стану підприємства. Тим не менш, останніми 

роками на підприємстві відчувається брак кадрів достатньої кваліфікації та 

досвіду роботи, що призводить до недоотримання прибутку та певних 

виробничих ризиків. Кількість працівників зменшилася з 1 128 осіб у 2017 р. 

до 1 019 у 2019 р. Основними причинами недостатнього забезпечення 

кадрами підприємства стали:  

- зменшення чисельності населення, відтік персоналу за кордон (трудова 

міграція), старіння колективу та вихід на пенсію кваліфікованого 

персоналу; 

- недостатня кількість професійно-технічних учбових закладів міста, що 

навчають професіям для підприємства (тільки одне вище професійно-

технічне училище міста проводить навчання за професіями оператора 

верстатів з програмним керуванням та верстатника широкого профілю);  

- погіршення стану здоров'я населення, в результаті чого кандидати на 

посаду за станом здоров’я не можуть виконувати професійні обов’язки, 

необхідні для виробництва; 
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- відсутність на ринку праці фахівців необхідної кваліфікації та з досвідом 

роботи, необхідних для підприємства тощо. 

Дійсно, аналіз забезпечення трудовими ресурсами за останні 5 років 

продемонстрував, що підприємство недостатньо забезпечене персоналом 

необхідного рівня кваліфікації, що призводить до ускладнень у виробничому 

процесі та недоотримання прибутків. Так, за останні роки кількість 

звільнених працівників перевищує кількість прийнятих працівників, при 

цьому необхідно врахувати, що звільняється персонал з високою 

кваліфікацією, а наймаються на роботу, як правило, працівники з 

мінімальними знаннями та без необхідного досвіду роботи. Так, у 2015 р. 

було звільнено 214 осіб, а прийнято на роботу – 171 людина; у 2016 р. 

звільнено 278 осіб, прийнято на роботу – 269 осіб; у 2017 р. звільнено 244 

особи, прийнято на роботу – 233 особи; у  2018 р., звільнено 235 осіб, 

прийнято на роботу – 204 особи, у 2019 р. звільнено 286 осіб, прийнято на 

роботу – 205 осіб. У 2019 р. коефіцієнт плинності кадрів становив 28%, що є 

достатньо високим коефіцієнтом (усереднені норми для кваліфікованих 

працівників становлять 5-20% ) [19]. В більшості випадків ініціаторами 

звільнення виступали самі працівники, серед основних причин, які вони 

вказували в анкетах при звільненні, були: неконкурентна заробітна плата, 

відсутність можливості професійного зростання, неможливість виконувати 

професійні обов’язки за станом здоров’я/сімейними обставинами, поганий 

зворотній зв'язок або його відсутність, рутинна робота, переїзд в інше 

місто/іншу країну та ін. 

Таким чином, проведений аналіз кадрового управління АТ «Гідросила» 

продемонстрував наявність певних проблем на підприємстві, а саме 

недоукомплектованість штату, плинність кадрів, недостатню кваліфікацію та 

досвід роботи у наявного персоналу. Для подолання цих викликів у 

наступному розділі будуть запропоновані певні рекомендації, спрямовані на 

покращення кадрової політики і збільшення зацікавленості у роботі на 
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підприємстві кадрів, що відповідали б вимогам виробництва та інтересам 

компанії. 

Отже, у розділі був проведений аналіз основних напрямів та показників 

діяльності підприємтсва АТ «Гідросила»,  зовнішніх та внутрішніх факторів, 

які мають вплив на успішність підприємтсва та його 

конкурентоспроможність, подані можливі зовнішні та внутрішні ризики, які 

будуть впливати на діяльність підприємтсва у 2021 р. Аналіз макро і мікро 

середовища функціонування підприємтсва продемонстрував, що АТ 

«Гідросила» є впливовим гравцем вітчизняного ринку виробництва 

гідравлічних пристроїв, її продукція є якісною та доступною. В той же час 

широка конкуренція та слабкі сторони організації обумовлюють необхідність 

вжиття відповідних заходів, які підтримують стратегію розширення 

представлення компанії на вітчизняних та зарубіжних ринках. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АТ 

«ГІДРОСИЛА» 

 

Проведені у попередньому розділі дослідження показали, що на 

підприємстві протягом останніх років відбувались наступні негативні 

процеси: 

• Зростання конкуренції;  

• Зниження доходів; 

• Нестача кваліфікованих кадрів; 

• Плинність кадрів.  

Для зменшення негативних тенденцій, а також для мінімізації ризиків, 

які загрожують підприємству, необхідно розробити план заходів 

організаційно-економічного характеру. 

По-перше, підвищення ефективності діяльності підприємства зумовлює 

необхідність упровадження контролінгу – орієнтованої на досягнення цілей 

інтегрованої системи інформаційно-аналітичної та методичної управлінської 

діяльності, спрямованої на досягнення оптимальної узгодженості розвитку і 

прибутковості підприємства. Об’єктивними передумовами цьому є:  

• підвищення нестабільності зовнішнього середовища, що висуває 

додаткові вимоги до управління; 

• ускладнення процесу управління та необхідність запровадження 

механізму внутрішньої координації організаційної системи; 

• величезний обсяг інформації, яку необхідно враховувати при прийнятті 

управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності 

підприємства. 

Зазвичай контролінг спрямований на оптимізацію керування 

організаційною структурою компанію, організацію ефективної системи 

обліку операцій і результатів, запровадження систем планування, контролю й 

аналізу діяльності працівників, забезпечення мотивації персоналу в 
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підвищенні ефективності роботи компанії та автоматизацію систем обліку і 

керування компанією. 

У випадку АТ «Гідросила» запровадження контролінгу, на нашу думку, 

має відбуватися у наступних напрямках: 

1. Підготовчий етап (вивчення поточного стану підприємства, експрес-

аналіз); 

2. Етап запровадження контролінгу в таких сферах як: 

• Зміни в організаційній структурі; 

• Оптимізація інформаційних потоків в системі підприємства; 

• Оптимізація кадрової політики, мінімізація ризиків, пов’язаних з 

персоналом; 

3. Етап автоматизації системи контролінгу. 

Одна з причин зниження рентабельності господарської діяльності АТ 

«ГІдросила» полягає в тому, що менеджмент пріоритетне місце віддав 

нарощуванню кінцевих результатів роботи, обминаючи соціальні аспекти 

діяльності. В зв'язку з цим втратився логічний взаємозв'язок комерційних і 

некомерційних критеріїв задоволення усіх зацікавлених сторін (в першу 

чергу споживачів, постачальників, інвесторів), створюється дисбаланс у 

плануванні фінансових (комерційних) і нефінансових (некомерційних) 

показників. В той же час основна увага в процесі формування та реалізації 

діяльності підприємства повинна бути приділена не стільки показникам 

росту суб'єкта господарювання, скільки показникам його розвитку. Під 

плановим критерієм, у даному випадку, пропонується розуміти ту ціль, що 

ставить перед собою підприємство, реалізація якої в повному обсязі 

забезпечить ріст ефективності його функціонування. Практика 

господарювання показала, що ніхто, крім самого підприємства, не зможе 

забезпечити високої віддачі в плануванні ефективності виробництва, 

оскільки тільки на ньому лежить відповідальність за формування планів із 

зазначенням варіантів розвитку підприємства. 
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Виходячи з цього, АТ «Гідросила» має озброїтися сукупністю 

комерційних і некомерційних показників. Останні сприяють досягненню 

перших – комерційних показників і характеризують їх якість, а також дають 

можливість удосконалити процес стратегічного управління. 

З метою вдосконалення господарської діяльності АТ «Гідросила» та її 

реалізації можна використовувати один з найвідоміших і успішних методів 

стратегічного управління організацією – PLM (product lifecycle management) 

– управління життєвим циклом продукції.  

PLM – це концепція перенесення і декомпозиції стратегічних цілей для 

планування операційної діяльності та контроль їх досягнення. По суті, ЗСП – 

це механізм взаємозв'язку стратегічних задумів і рішень з щоденними 

завданнями, спосіб направити діяльність всієї компанії на їх досягнення. Це 

порівняно нова технологія, розроблена на початку 1990-х рр. професором 

Гарвардської бізнес-школи Робертом Капланом і президентом 

консалтингової фірми «Ренесанс» Девідом Нортоном. 

Призначення методу – представити керівництву організації найбільш 

важливу інформацію про її стан в максимально структурованій формі, у 

вигляді чотирьох різних систем показників. Дана інформація повинна 

відображати всі сторони діяльності організації. 

У класичному варіанті цього методу вся інформація, необхідна 

керівникові для прийняття рішень, розбивається на чотири взаємопов'язаних 

блоки (так звані «перспективи»): 

• «Фінанси/Економіка»; 

• «Ринок/Клієнти»; 

• «Бізнес-процеси»; 

• «Інфраструктура/співробітники». 

Всі чинники, необхідні для управління підприємством, повинні бути 

виміряні і представлені у вигляді показників (індикаторів). У цьому полягає 

ключова ідея Balanced Scorecard – виміряти необхідний показник кількісно. 
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Проте можуть виникнути складнощі при визначенні показників 

інтелектуального капіталу співробітників. 

Розглянемо перспективи впровадження даної системи у АТ 

«Гідросила» більш докладно. 

 

Рис. 3.1. Удосконалення управління ефективністю підприємства 

Перспектива «Фінанси/Економіка» містить інформацію про фінансове 

становище компанії у вигляді основних показників: ліквідність, 

рентабельність, обсяг продажів, прибуток, чистий грошовий потік, 

оборотність капіталу та ін. Тут можна задати ключове питання для даної 

перспективи: «Яким чином стратегія організації вплине на її фінансове 

становище в майбутньому?». 

Перспектива «Ринок/Клієнти» містить інформацію про ставлення 

клієнтів до компанії, а також про динаміку ринку: зміну попиту на  продукти; 

зростання ринку; конкурентну ситуацію. Типові показники: 

 число нових клієнтів; 

 число постійних клієнтів; 
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 індекс задоволеності клієнтів; 

 витрати на маркетинг; 

 забезпеченість замовленнями в днях; 

 конкурентоспроможність фірми та ін. 

Ключове питання: «Як організація повинна виглядати перед 

конкурентами, щоб реалізувати стратегію?». 

Перспектива «Бізнес-процеси» містить різну інформацію про бізнес- 

процеси в компанії, важливу для реалізації довгострокової стратегії. До числа 

типових показників для даної перспективи можна віднести: 

 відхилення плану / факт по витратах; 

 індекс продуктивності праці; 

 показники оборотності; 

 середній термін обробки і виконання замовлення; 

 середні час і вартість виконання окремих процесів тощо. 

Ключове питання: «Які процеси стратегічно важливі для організації?». 

Перспектива «Інфраструктура / Співробітники» призначається для 

оцінки забезпеченості компанії необхідною інфраструктурою і людським 

капіталом.Типові показники для даної перспективи: 

• ступінь зношеності потужностей; 

• плинність кадрів; 

• витрати на персонал; 

• індекс задоволеності персоналу; 

• ступінь автоматизації окремих процесів тощо. 

Ключове питання: «Як і за рахунок кого можна підтримувати здатність 

до зміни і вдосконалення, щоб реалізувати стратегію?». 

Розробка стратегії фірми в рамках методу Balance Scorecard виглядає 

наступним чином. По-перше, дається відповідь на питання: «Які параметри 

фінансового стану прийнятні для нашої організації, а також наших 

засновників (перспектива «Фінанси / Економіка»)? Далі слідує питання: «Як 

ми повинні виглядати перед нашими клієнтами для досягнення поставлених 
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цілей і завдань (у порівнянні з конкурентами)?». Третє питання: «Якими 

повинні бути наші процеси, щоб ми змогли досягти тих цілей, які перед 

собою поставили в рамках блоку «Ринок / Клієнти»? Четверте питання: «Яка 

інфраструктура і співробітники нам необхідні для досягнення цілей в рамках 

блоку «Бізнес-процеси»? Всі критерії оцінки чотирьох складових системи 

показників обов'язково повинні бути пов'язані між собою причинно-

наслідковими відносинами: одна група показників неминуче впливає на 

сусідню з нею групу. 

 

Рис. 3.2. Виробничий процес в одній системі PLM 

Модель PLM здатна значно спростити розробку та коригування 

стратегії АТ «Гідросила». Співробітники, зайняті кожен своєю справою і 

згуртовані в єдину команду, дозволяють забезпечити необхідну якість бізнес-

процесів. Розвинені бізнес-процеси формують репутацію організації на ринку 

(задоволеність клієнтів, досягнення конкурентних переваг), позитивно 

впливаючи на маркетингову стратегію. У свою чергу, маркетингова стратегія 

організації служить запорукою її фінансових успіхів у подальшому. Всі ці 
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процеси поступово ведуть до досягнення стратегічних цільових установок 

компанії на ринку. Причини незадовільних значень фінансово-економічних 

показників слід шукати в перспективі «Ринок/Клієнти», незадоволеність 

клієнтів означає наявність проблем в перспективі «Бізнес-процеси», а 

існування проблем з бізнес-процесами криються в перспективі 

«Інфраструктура/Співробітники». 

 

Рис. 3.3. Оцінка ефективності впровадження PLM системи 

Типова послідовність розробки стратегії організації із використанням 

методу PLM наступна: 

• визначення довгострокової (стратегічної) установки підприємства (місія 

організації, напрямок розвитку організації); 

• визначення показників, довгострокових цілей і завдань для блоку 

«Фінанси/Економіка»; 

• визначення показників, довгострокових цілей і завдань для блоку 

«Ринок/Клієнти»; 

• визначення показників, довгострокових цілей і завдань для блоку 

«Інфраструктура/Співробітники»; 
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• визначення показників, довгострокових цілей і завдань для блоку «Бізнес-

процеси»; 

• побудова причинно-наслідкового ланцюжка стратегічних цілей компанії; 

• розробка заходів, необхідних для досягнення стратегічних цілей, 

визначення термінів, бюджетів і відповідальних за реалізацію заходів. 

Так само, як і будь-який інструмент внутрішньо-фірмового планування, 

PLM має свої можливості і обмеження в практичному застосуванні. Ця 

система є інструментом втілення ідей, але не способом їх створення. 

Зазначимо, що PLM не дозволяє: 

 запровадити цю ідеологію на підприємстві з негативною 

корпоративною культурою; 

 створити стратегію; 

 відмовитися від традиційних інструментів планування і 

контролю. 

Для АТ «Гідросила», використовуючи PLM, необхідно розробити таку 

стратегію, яка буде складатися з комплексу технічних, організаційних, 

планово-економічних і соціальних заходів, спрямованих на підвищення 

технічного рівня виробництва, збільшення випуску високоякісної продукції, 

зростання продуктивності праці, поліпшення використання основних фондів, 

виробничих потужностей, матеріальних і трудових ресурсів, вдосконалення 

внутрішньої системи управління, планування, економічного стимулювання, 

поліпшення умов праці. 

Головними чинниками підвищення ефективності функціонування 

підприємтсва мають стати наступні чинники: 

1) Технологія. Інновації, сучасні технології справляють найістотніший 

вплив на рівень і динаміку ефективності виробництва продукції (надання 

послуг). 

2) Управлінські процеси, особливостями якого мають стати 

неперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, відносна 

змінність та сталість. Головними елементами успішного процесу управління 
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є збір і передача інформації про об'єкт управління, її обробка й аналіз, 

вироблення на основі цього аналізу управлінського рішення, передача 

рішення на об'єкт управління і його реалізація цим об'єктом, порівняння 

отриманих внаслідок реалізації рішення показників з їх планованими 

величинами. Основними елементами управління підприємством є стратегії, 

структура, системи, стиль, сумісність цінності, склад персоналу, сума 

навичок. 

3) Матеріальні ресурси, які мають позитивний вплив на ефективність 

підприємтсва, якщо розв’язуються проблеми ресурсозбереження, зниження 

матеріаломісткості та енергоємності продукції за рахунок раціоналізації 

управління запасами матеріальних ресурсів і джерелами їх постачання. 

4) Кадри, які є основним джерелом і визначальним чинником зростання 

ефективності діяльності є працівники – керівники, менеджери, спеціалісти, 

робітники. Особисті та ділові якості працівників, підвищення продуктивності 

їхньої праці багато в чому обумовлюється прозорим та ефективним  

механізмом мотивації на підприємстві, підтриманням сприятливого 

соціального мікроклімату в трудовому колективі. 

5) Системність та єдність трудового колективу, раціональне 

делегування відповідальності, належні норми керування характеризують 

правильну організацію діяльності підприємства, забезпечують необхідну 

спеціалізацію та координацію управлінських процесів, а отже, вищий рівень 

ефективності (продуктивності) будь-якої складної виробничо-господарської 

системи. 

Серед інших економічних інструментів, що дадуть змогу підприємству 

покращити свої фінансово-економічні показники, необхідно назвати:  

1. Пошук і залучення нових ділових партнерів, що надасть змогу 

провести реконструкцію та модернізацію наявного обладнання, а також 

купити нове високопродуктивне устаткування;  

2. Мінімізація ризику дефіциту обігових коштів за рахунок кредитів 

або вдалого продажу своїх активів; 
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3. Мінімізація кредиторських ризиків (не для підприємства, 

оскільки воно на даний час не має кредитів, а для контрагентів-дебіторів, 

щоб переконатися, що вони вчасно зможуть погасити свої зобов’язання); 

4. Використання інструментів страхування та самострахування або 

резервування засобів на покриття непередбачених витрат; 

5. Розширення асортименту продукції, розрахованого на конкретні 

ринки, з врахуванням їх специфіки; 

6. Запровадження на підприємстві більш ефективної і прозорої 

системи мотивації співробітників, наприклад на основі системи KPI; 

7. Вжиття заходів щодо найму і навчання працівників для 

досягнення ними необхідної кваліфікації, співпраця з навчальними закладами 

міста і області; 

8. Запровадження сприятливого для навчання співробітників 

середовища, підтримка прагнення до навчання, запровадження системи 

дуальної освіти (за бажанням), що дозволить підготувати персонал 

безпосередньо під свої виробничі технології та обладнання, зекономити час 

та кошти на пошук та адаптацію кадрів; 

9. Планування кадрового резерву та управління процесами 

вивільнення і залучення нових кадрів; 

10. Вдосконалення кадрової політики з врахуванням причин 

звільнення працівників, розробка заходів, спрямованих на утримання цінних 

кадрів, посилення соціального пакету, зміцнення статусу підприємства як 

надійного та привабливого роботодавця. 

За сучасних умов основним ресурсом успішного функціонування 

підприємства є персонал, який більшою мірою, ніж інші чинники, визначає 

стратегічний успіх підприємства, є основою забезпечення його 

конкурентоспроможності. Стратегія, у центрі якої перебуває персонал, може 

виконувати роль організаційного важеля, що, у свою чергу, може 

забезпечити додаткові можливості для одержання прибутку. Саме надійність 

персоналу є одним із джерел конкурентного успіху, тобто здатністю 
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підприємства, котре управляє людьми, виживати й процвітати за різних 

обставин, а також ефективно реагувати на різноманітні зміни, спонукати 

рекомендувати в якості основного організаційного підходу ставити персонал 

на перше місце. 

 

Рис.3.4. Основні переваги від впровадження PLM 

Разом з тим, вдосконалення управління підприємством залежить від 

шляхів розвитку – екстенсивного або інтенсивного. Інтенсивний розвиток 

підприємства, метою та результатом якого є підвищення економічної 

ефективності виробництва і збільшення на цій основі обсягів виготовленої 

продукції, характеризується способом змін, змістом яких є використання у 

виробництві досягнень науки і техніки, передового практичного досвіду, 

особливим способом розвитку підприємства, що спирається на досягнення 

науково-технічного прогресу. На відміну від інтенсивного, екстенсивний тип 

розвитку підприємства пов'язаний з нарощуванням обсягів виробництва, 

підвищенням його ефективності за рахунок залучення в господарський 

процес якомога більшої кількості економічних ресурсів. Виходячи з цього, 

інтенсивний тип розвитку в якості ефективного управління підприємством 

буде більш пріоритетним, оскільки забезпечує розширення й оновлення 

асортименту за рахунок виробництва і реалізації нової 
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конкурентоспроможної продукції, покращення процесів організації 

виробництва та праці, більш повне задоволення потреб як керівників та 

працівників підприємства, так і суспільства без збільшення обсягів 

необхідних ресурсів. 

Таким чином, для підвищення ефективності управління АТ 

«Гідросила» мають бути вжиті заходи, спрямовані на зібльшення фінансово-

економічних показників та поліпшення кадрової політики. Це дозволить вже 

у найближчий перспективі покращити фінансовий стан підприємства, 

збільшити обсяги його продукції, зупинити плинність кадрів та зміцнити 

позиції підприємства на національному та зовнішніх ринках. 
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ВИСНОВКИ 

 

Після проведеного дослідження, відповідно до поставлених у вступі 

завдань, можна зробити наступні висновки. 

1. У роботі були розглянуті основні теоретичні підходи до 

визначення понять «ефективність» та «управління ефективністю 

підприємства». Складність самих понять, а також різноманіття підходів до 

оцінки ефективності обумовлюють широкий спектр визначень, 

запропонований вітчизняними і зарубіжними дослідниками. Більшість 

вітчизняних дослідників розглядають управління ефективністю з позицій 

вартісно-орієнтованого підходу до управління, що не зовсім доречно в 

умовах господарювання нашої країни, які характеризуються складністю, 

наявністю невизначеностей та ризиків, нестабільністю зовнішнього і 

внутрішнього середовища. Зарубіжні дослідники розглядають ці поняття 

більш комплексно, з врахуванням як організаційно-структурних, так і 

людських чинників функціонування організації. В цьому контексті найбільш 

повними були визначення таких авторів як С. Хатчінсон та Дж. Грехем, які 

поєднали у своїх концепціях стратегії, організаційної поведінки, операційний 

менеджмент, економіку та бухгалтерський облік, а також управління 

персоналом. 

2. На основі синтезу різних підходів до визначення поняття 

«ефективність» та «управління ефективністю підприємства» було 

запропоновано авторське визначення, за яким під управлінням ефективністю 

діяльності підприємства розуміється інтегрований підхід до менеджменту, 

що об’єднує різні напрями діяльності підприємства, включаючи стратегію, 

управління персоналом, операційний менеджмент, планування, аналіз, облік 

та контроль, відповідні методи, моделі, системи та програмне забезпечення 

задля забезпечення сталого зростання ефективності діяльності підприємства. 

Управління ефективністю має бути інтегровано в усі аспекти управління 
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організацією та процеси прийняття рішень, поєднавши усі напрями 

діяльності організації, так, щоб воно було орієнтовано на досягнення 

найкращих результатів. 

3. Оскільки управління ефективністю діяльності промислового 

підприємства необхідно розглядати як систему, яка складається з певної 

кількості елементів, а досягати успіху вона може лише за умов 

скоординованих дій усіх її складових, правильно обраних методів 

управління, програми мотивацій та механізму управління ефективністю 

діяльності підприємства, то роль організаційно-економічного механізму в 

управлінні ефективністю є надзвичайно важливою. При цьому під 

організаційно-економічним механізмом управління підприємством ми 

розуміємо комплексну систему важелів (кожному з яких властиві власні 

форми управлінського впливу), які чинять вплив на економічні і 

організаційні параметри системи управління промисловим підприємством, 

що дозволяє йому керовано розвиватися, а також регулювати його внутрішні 

і зовнішні економічні відносини і сприяє формуванню та посиленню 

організаційно-економічного потенціалу, отриманню конкурентних переваг та 

ефективності діяльності підприємства в цілому. 

4. Оскільки ефективність діяльності підприємства у динаміці – 

величина не постійна, яка може змінюватися під впливом різноманітних 

факторів, основними підходами до оцінки управління ефективністю 

підприємства були обрані такі показники як рентабельність підприємства та 

якість його кадрового стану. Для дослідження були обрані такі методи як 

метод галузевого порівняльного аналізу, метод порівняльного аналізу звітних 

даних за минулі періоди часу, метод коефіцієнтного аналізу, експертних 

оцінок, екстраполяції та ін. Обрання цих методів дозволило всебічно 

розглянути обрану проблематику, врахувати різноманітні чинники, дати 

найбільш повний аналіз наявної ситуації на підприємстві та запропонувати 

шляхи підвищення ефективності на АТ «Гідросила». 

5. У другому розділі була представлена характеристика АТ 
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«Гідросила», розглянуті його основні організаційні, фінансові та кадрові 

показники. Ретельно було досліджено історію підприємтсва,  його місію, 

основні сфери діяльності, організаційну структуру, наявні та перспективні 

ринки збуту продукції, кадровий склад та ін. У розділі був проведений аналіз 

основних фінансових показників (чистий дохід, обсяги виробництва та 

реалізації продукції, фінансова стійкість тощо). Аналіз продемонстрував 

певне зниження обсягів виробництва і реалізації основних видів продукції, 

що було обумовлене несприятливими зовнішніми факторами, зокрема, 

інфляцією, зростанням цін на сировину і матеріалу, подорожчанням 

кредитних ресурсів, зменшення кількості клієнтів та ін. 

6. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів існування організації 

дозволив визначити основні умови, що впливають на діяльність 

підприємства, зокрема були проаналізовані політичні, економічні, 

міжнародні, правові та інші чинники, що обумовили падіння обсягів 

виробництва і реалізації продукції, зниження доходу підприємства у 2017-

2019 рр. До них ми віднесли політичну нестабільність, коронакризу та її 

наслідки, загострення міждержавних відносин країнами, де представлені 

наявні та потенційні партнери підприємства, зростання цін на сировину, 

деструктивний вплив фіскального режиму в Україні, розвиток інфляції і 

зниження курсу гривні та ін. Також були проаналізовані основні ризики для 

підприємства у найближчому майбутньому і розглянуті можливості для 

підвищення ефективності підприємства у наявних політичних та економічних 

умовах. 

7. Аналіз кадрового менеджменту АТ «Гідросила» продемонстрував 

наявність певних проблем з персоналом, серед яких основними є плинність 

кадрів вище прийнятої норми, недоукомлектованість кадрами, недостатня 

кваліфікація наявного персоналу, певна незадоволеність персоналу існуючою 

кадровою політикою. На основі аналізу причин звільнення працівників були 

надані рекомендації щодо вдосконалення кадрової політики підприємства, 

зміцнення його репутації як найдійного та прибавливого роботодавця. 
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8. У третьому розділі були запропоновані шляхи покращення 

показників управління підприємством, зокрема були запропоновані наступні 

кроки: запровадження системи контролінгу, використання методу 

стратегічного управління організацією на основі збалансованої системи 

показників (PLM), а також низка інших інструментів, спрямованих на 

мінімізацію ризиків діяльності підприємства, поліпшення його фінансових та 

кадрових показників (залучення нових ділових партнерів, розширення ринків 

збуту, мінімізація ризику нестачі обігових коштів за рахунок кредитування, 

використання інструментів страхування та самострахування, запровадження 

на підприємстві більш ефективної і прозорої системи мотивації 

співробітників на основі системи KPI, використання дуальної освіти для 

поповнення кадрового складу та ін.). 

Таким чином, всі поставлені у вступі завдання були виконані у ході 

дослідження. 

Реалії нашої країни, а також практика господарювання підприємств 

демонструє, що сьогодні ніхто, крім самого підприємства, не зможе 

забезпечити високої віддачі в плануванні ефективності виробництва, адже 

тільки саме підприємство може найбільш повно і системно сформувати 

реальні стратегічні плани свого розвитку із можливим варіантами, 

враховуючи виклики і загрози зовнішнього і внутрішнього середовища. Саме 

тому гнучкий підхід до управління, системність менеджменту, інтегрований 

підхід в змозі забезпечити ефективність виробництва та всіх сфер діяльності 

сучасної організації. 

  



82 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

 

1. Бедринець М.  Ефективність діяльності суб’єктів підприємництва в 

сучасних умовах господарювання. Бізнес Інформ. 2013. № 4. С. 183 –

190. 

2.  Бугров Д. Метрика эффективности. Вестник McKinsey. 2014. № 3. С. 

12–16. 

3. Бухонова С., Дорошенко Ю., Трунова Е. Применение систем 

показателей функционирования предприятий в целях управления. 

Экономический анализ: теория и практика. 2004. № 10. С. 3-9. 

4. «Гидросила групп» – это ответственный работодатель. URL: 

https://www.hydrosila.com/job/  

5. Говорушко Т., Климаш Н. Управління ефективністю діяльності 

підприємств на основі вартісно-орієнтованого підходу : монографія,. – 

К. : Логос, 2013. 204 с. 

6. Гончарук А. Управление эффективностью деятельности предприятия. 

Одеса: Астропринт, 2012. 260 с. 

7. Горобець А. Організаційно-економічний механізм ефективності 

господарської діяльності промислового підприємства: теоретичний 

підхід. Пріоритети. 2016.  № 3. С.346-351. 

8. Гравель Є. Методологічні підходи до формування організаційно- 

економічного механізму управління підприємством. Держава та 

регіони.  2007. №1. С.9-14.  

9. Должанський І., Загорна Т. Конкурентоспроможність підприємства: 

Навчальний посібник. К: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с. 

10.  Друкер П. Эфективное управление / пер с англ. М. Котельникової. М.: 

Изд-во «Астрель», 2006. 284 с. 

11.  Єрьоменко-Григоренко О. Організаційно-економічний механізм 

управління господарською діяльністю підприємства: дис. канд. екон. 

https://www.hydrosila.com/job/


83 
 

наук:08.06.01 / НАН України. Ін- т економіки пром-сті. Донецьк, 2000. 

198 c. 

12.  Економічна енциклопедія: У 3 т. / Відп. ред. С.В. Мочерний та ін. – К.: 

Видавничий центр «Академія», 2000. − Т. 1. − С. 508. 

13.  Жучкова Г. А. Результативність діяльності підприємства: науково-

методичні аспекти її визначення . Ефективна економіка. 2013, № 11. 

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2517 

14.  Звіт про управління АТ «Гідросила». URL: 

http://hydrosila.pat.ua/documents/zvitnist?doc=66745 

15.  История развития «Гидросила Груп». URL: 

https://www.hydrosila.com/history.html 

16.  Катракова Т.  Управління ефективністю діяльності підприємства – 

запорука його успішного функціонування. Економічний аналіз: зб. 

наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; 

редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. Тернопіль: Видавничо-

поліграфічний центр Тернопільського національного економічного 

університету “Економічна думка”, 2015. Том 19.  № 2.  С. 13-19. 

17.  Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От 

стратегии к действию. М.: Олимп-Бизнес, 2016. 435 с.  

18.  Касянчук Ю. Малик І. Роль організаційно-економічного механізму у 

забезпеченні ефективності діяльності підприємства. Актуальні 

проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих 

вчених. 2018. Вип.12. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24617 

19.  Коефіцієнт плинності кадрів: як рахувати і роль в бізнесі. URL: 

https://hr-security.ua/ua/koefitsient-plinnosti-kadriv-yak-rahuvatj-rol-v-biznesi 

20.  Коріненко В. Методичний підхід до аналізу ефективності 

організаційно-економічного механізму управління підприємством. 

Ефективна економіка. 2016. № 4. С.179 – 184. 

21.  Куденко Г. Управление эффективностью хозяйственной деятельности 

промышленного предприятия. Донецк: Вебер, 2009. 239 с. 

http://hydrosila.pat.ua/documents/zvitnist?doc=66745
https://www.hydrosila.com/history.html
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24617
https://hr-security.ua/ua/koefitsient-plinnosti-kadriv-yak-rahuvatj-rol-v-biznesi


84 
 

22.  Куценко А.  Організаційно-економічний механізм управління 

ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України: 

монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008.  205 с. 

23.  Кушваха Р. Ефективність − одна з найважливіших категорій в 

економіці та її значення в процесі господарювання. Науковий вісник. 

2005. Вип. 15.2. С. 227 − 229. 

24.  Малицький А.  Організаційно-економічний механізм управління 

підприємством: сутність та структура.  XII Міжнародна наукова 

інтернет-конференція «Простір і час сучасної науки» / Оргкомітет 

МНПІК. Київ, 2016. URL: http://inkonf.org/mailitskiy-aa- organizatsiyno-

ekonomichniy-mehanizm-upravlinnya-pidpriemstvom-sutnist-ta- struktura/.  

25.  Миссия предприятия  «Гидросила Груп». 

URL:https://www.hydrosila.com/mission.html 

26.  Лазарева Н. Про розуміння управління ефективністю діяльності 

підприємства. Економічний вісник Донбасу. 2015. №3 (40). С.105-109. 

27.  Насонов М.  Методика оцінювання управління ефективністю 

підприємства: теоретичні аспекти. Ефективна економіка. 2018. № 11. 

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6711  

28.  Павлова Л.  Финансы предприятий.  Москва: Финансы, 1998. 639 с. 

29.  Понедільчук Т. Інтелектуальний капітал: сутність та методи оцінки. 

Ефективна економіка. 2014. № 6. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3288 

30.  Річний звіт АТ «Гідросила» за 2019. URL: 

http://hydrosila.pat.ua/emitents/reports/year/2019 

31.  Річний звіт АТ «Гідросила» за 2018. URL: 

http://hydrosila.pat.ua/emitents/reports/year/2018 

32. Річний звіт АТ «Гідросила» за 2017. URL: 

http://hydrosila.pat.ua/emitents/reports/year/2017 

33. Смехов Б. Управление эффективностью. М.: Политиздат, 1984.  222 с. 

http://inkonf.org/mailitskiy-aa-organizatsiyno-ekonomichniy-mehanizm-upravlinnya-pidpriemstvom-sutnist-ta-struktura/
http://inkonf.org/mailitskiy-aa-organizatsiyno-ekonomichniy-mehanizm-upravlinnya-pidpriemstvom-sutnist-ta-struktura/
http://inkonf.org/mailitskiy-aa-organizatsiyno-ekonomichniy-mehanizm-upravlinnya-pidpriemstvom-sutnist-ta-struktura/
http://inkonf.org/mailitskiy-aa-organizatsiyno-ekonomichniy-mehanizm-upravlinnya-pidpriemstvom-sutnist-ta-struktura/
https://www.hydrosila.com/mission.html
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3288
http://hydrosila.pat.ua/emitents/reports/year/2019
http://hydrosila.pat.ua/emitents/reports/year/2018
http://hydrosila.pat.ua/emitents/reports/year/2017


85 
 

34. Смолін І. Стратегічне планування розвитку організації : монографія. К. 

: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004.  344 с. 

35.  Сулл Д. Жизненный цикл и смена управленческих стереотипов. URL: 

http://www.management. com.ua 6.  

36. Тадыка И. Управление эффективностью производства. Системно-

синергетический подход О.: ИПРЭЭИ НАНУ, 2007. 328 c. 

37. Терещенко О., Стецько М. Системи показників у концепції 

фінансового контролінгу у сфері бізнесу. Фінанси України. 2013. № 11. 

С. 66-83. 

38. Фролова Т. Фінансовий аналіз. Навч.пос.  К.: ЄУ, 2005 195с. 

39. Чемчикаленко Р., Майборода О., Люткіна А. Оцінка ефективності 

управління активами та пасивами підприємства. Економіка і 

суспільство. Вип. 11. Мукачів: Мукачівський державний університет, 

2017. С.486-489 

40. Хопчан М., Літковець Ю., Хопчан В.Управління ефективністю фірми 

Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.03050401 

Економіка підприємства. Тернопіль ТНЕУ 2011. URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/10012/1.pdf 

41.  Щурик О. Формування організаційно-економічного механізму 

управління підприємством: теоретичний аспект. Економічна думка. 

2017. № 4. С.7-9. 

42.  Юрий Титов: «В министерстве считали, что «Гидросила» – самый 

интеллектуальный завод отрасли». URL: hydrosila.com/news/titov-

hydrosila-review.html  

43.  54 года жизни Гария Бугреева. URL: https://www.hydrosila.com/news/54-years-

bugreev.html 

44.   A performance management framework for state and local government: 

from measurement and reporting to management and improving. – Chicago: 

National Performance Management Commission, 2010. – 194 p.  

https://www.hydrosila.com/news/54-years-bugreev.html
https://www.hydrosila.com/news/54-years-bugreev.html


86 
 

45. Armstrong M. Armstrong's Handbook of Performance Management: An 

Evidence-Based Guide to Delivering High Performance. London: Kogan 

Page, 2015. 416 p.  

46. Armstrong M., Baron A. Managing Performance: Performance Management 

in Action . London: Chartered Institute of Personnel and Development, 

2005. 192 p. 

47.  Goncharuk A.G. Formation of the mechanism of enterprise performance 

management: a case of the food industry of Ukraine.  Saarbrücken: Lambert 

Academic Publishing, 2011. 306 p. 

48. Heathfield S.M. Performance Management Is NOT an Annual Appraisal. 

URL: http://humanresources.about.com/od/performanceevals/a/ 

performancemgmt_2.htm. 11. 

49.  Houldsworth E. Managing and Measuring Employee Performance. London: 

Kogan Page, 2006 245 p. 

50.  Hutchinson S. Performance Management: Theory and Practice. London: 

Chartered Institute of Personnel and Development, 2013. 328 p. 

51.  Graham J. Developing a Performance-Based Culture / J. Graham // Journal 

for Quality and Participation. 2004. Vol. 27, № 1. P. 4–8. 

52. Neely A. Business Performance Measurement: Unifying Theory and 

Integrating Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.  528 p. 

53. Goncharuk A.G. Formation of the mechanism of enterprise performance 

management: a case of the food industry of Ukraine. Saarbrücken: Lambert 

Academic Publishing, 2011.  306 p. 

 

 

 

 

 

 


