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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження. Будь-яка організація може бути розташована та 

працювати в певному середовищі, і тому кожна дія організації можлива лише 

в тому випадку, якщо середовище дозволяє її реалізувати. Внутрішнє 

середовище організаціє є одним з ключових чинників її ефективності. Саме в 

середовищі існує потенціал, який надає можливості організації 

функціонувати, отже, існувати і виживати в конкурентному середовищі. 

Однак, якщо внутрішнє середовище не забезпечує необхідних умов для 

функціонування підприємства, воно також може стати джерелом проблеми та 

причиною смерті організації. У зовнішньому середовищі відбуваються зміни, 

які обумовлені розвитком економіки, посиленням конкурентного середовища 

та ін. 

Сьогодні організації все частіше опиняються в умовах, коли зміни 

стають постійними факторами, і самі зміни стають все більш масштабними і 

непередбачуваними, і тягнуть за собою далекосяжні наслідки. Все це 

розставляє принципово нові акценти в методах управління. Однак на рівні 

управління підприємством менеджмент не завжди готовий відповідати даним 

умовам діяльності. Так, багато організацій не до кінця усвідомлюють 

важливість процесу вдосконалення та розвитку систем управління. Ось чому є 

незаперечним фактом важливість розробки та застосування ефективних 

методів управління, які відповідають новим реаліям ринкової економіки. 

Метою дослідження є дослідження методів управління сучасною 

організацією на прикладі АТ «Ельворті». 

У зв'язку з поставленою метою визначені наступні завдання: 

 Висвітлити сутність завдань і функцій менеджменту сучасної 

організації; 

 Визначити  зміст системи управління підприємством; 
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 Окреслити основні напрямки вдосконалення систем управління, які 

сьогодні пропонують різні теорії менеджменту; 

 Охарактеризувати АТ «Ельворті» та описати основні напрямки 

діяльності підприємства; 

 провести аналіз оцінки макро- і мікросередовища АТ «Ельворті»; 

 провести аналіз наявної системи управління підприємства АТ 

«Ельворті», визначити її переваги та недоліки; 

 Запропонувати можливу стратегію розвитку цієї організації в умовах 

нестабільності зовнішнього середовища; 

 запропонувати шляхи оптимізації організаційної структури управління і 

системи управління персоналом на цьому підприємстві, економічно 

обґрунтувати необхідність їх запровадження. 

Об'єктом дослідження є підприємство АТ «Ельворті». 

Предметом дослідження є система управління підприємства АТ 

«Ельворті». 

Теоретичною, методологічною та інформаційною базою для 

написання роботи послужили нормативні та законодавчі акти України, праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених в області менеджменту, бізнес-економіки, 

економічного аналізу діяльності підприємства, економіки підприємства та 

теорії управління, бухгалтерська звітність та інші документи підприємства.  

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

було зроблено системне науково-практичне дослідження підприємства АТ, 

«Ельворті», висвітлені основні аспекти управління цією організацією в умовах 

нестійкого зовнішнього середовища і запропоновані можливі шляхи 

оптимізації системи управління та кадрового менеджменту АТ «Ельворті». 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі 

використовувалися такі методи наукового дослідження як абстрактно-

логічний і системно-структурний, морфологічний аналіз при визначенні та 

уточненні сутності понять «система управління організацією», порівняльний 
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аналіз та групування при дослідженні взаємозв’язків між макро- і мікро-

середовищами підприємства та аналізу наявної системи управління 

підприємства, економіко статистичні методи – вибірки, групування, 

порівняння, методи експертних оцінок, і графічні методи для пошуку 

можливих шляхів оптимізації системи управління АТ «Ельворті», 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

запропоновані рекомендації щодо оптимізації системи управління та 

кадрового менеджменту АТ «Ельворті» можуть бути використані 

управлінським персоналом для забезпечення сталого розвитку організації у 

невизначених умовах. Реалізація запропонованих рекомендацій може 

підвищити ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства, 

конкурентоспроможність його продукції, покращити його бренд як 

роботодавця. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох основних 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому 

розділі розглянуто теоретичні основи системи управління підприємством. У 

другому розділі проаналізовано ефективність системи управління 

підприємством. У третьому розділі запропоновані заходи щодо вдосконалення 

системи управління підприємством. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

 

1.1 Завдання та функції менеджменту сучасної організації 

Однією з найважливіших категорій менеджменту є поняття 

«управління».  

Під управлінням зазвичай розуміється процес, в ході якого відбувається 

планування, організація, мотивація і контроль, необхідні для досягнення цілей 

організації. Цей процес реалізується співробітниками організації, що мають 

відповідні повноваження [5]. 

Мета управління полягає в тому, щоб ефективно використовувати наявні 

в організації трудові та інші ресурси. Відповідно до мети виділяють наступні 

завдання управління: 

 підтримка процесу виробництва продукції і надання послуг, 

забезпечення циклічності і стабільності даних процесів; 

 сприяння розвитку виробництва, вдосконалення послуг, що надаються, 

розвиток інформаційних технологій. 

Схематично процес управління можна уявити наступним чином 

(рис.1.1). Ланки циклу управління утворюють так звані етапи, яких може 

знадобитися більше, ніж вказано на рис.1.1, в залежності від розв'язуваного 

управлінського завдання. 

Постановка цілей – це один з вихідних пунктів менеджменту будь-якої 

організації. Цілі можуть бути неоднорідними, різноплановими, різними за 

важливістю, між ними може бути певна ієрархія. Для того, щоб цілі були 

зрозумілі та структуровані, формують дерево цілей та функцій. Даний метод 

дозволяє виявити глобальність мети і місії організації, визначити кінцеві 

продукти і процеси організації як результат досягнення її мети [8]. 
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Рис.1.1. Цикл управління 

 

Дерево цілей і функцій – це структурована, побудована за ієрархічним 

принципом сукупність цілей і функцій. При його побудові виділяються 

глобальна мета і підлеглі їй підцілі декількох рівнів. У моделі відображається 

підпорядкованість цілей і функцій і їх внутрішні взаємозв'язки. 

Одним з переваг застосування методу дерева цілей і функцій є 

можливість вибудовування взаємозв'язку між цілями різних рівнів і 

декомпозування (поділ) великих цілей на етапи. 

При побудові дерева цілей і функцій необхідно враховувати низку 

положень: 

 формування функції будь-якої системи визначається цілями системи 

більш високого рівня; 
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 при переході на будь-який наступний нижній рівень ієрархії має місце 

деталізація і розукрупнення цілей. 

При розробці дерева цілей і функцій враховується взаємодія об'єкта 

дослідження з навколишнім середовищем. Причому об'єкт можна розглядати 

як організацію, та як конкретні процеси. 

Розглянемо етапи побудови дерева цілей і функцій [8]. 

1) Формування глобальної мети системи. 

Глобальна мета системи повинна описувати кінцевий продукт (КП), для 

отримання якого система існує і здійснює свою діяльність, або тільки 

створюється. Кінцевим продуктом може бути будь-який результат діяльності 

об'єкта дослідження: матеріальна продукція, новий науковий результат, 

наукова інформація, управлінські рішення тощо. 

2) Декомпозиція за ознакою «Види кінцевого продукту». 

Цей етап реалізується, у тому випадку коли система виробляє різні типи 

кінцевої продукції. Якщо організація має велику кількість різновидів 

продукції, класифікатор на основі цього може бути дворівневим. Від того які 

кінцеві продукти виробляє об'єкт дослідження, залежать структури цілей 

об'єкта. Якщо ми говоримо про виробництво, то кінцевим продуктом є 

продукція, а якщо встановлюється структура цілей організації управління, то 

це план, процес прийняття рішень та інші нормативно-правові та методичні 

документи, що забезпечують виробництво відповідного товару. 

3) Декомпозиція за ознакою «Простір ініціювання цілей». 

Глобальна мета розбивається на більші підпункти, ініційовані вимогами 

та потребами довкілля, які чинять вплив на виробництво кінцевого продукту. 

У цьому випадку всі системи, з якими досліджувана система взаємодіє при 

виробництві кінцевого продукту, поділяються на чотири категорії: 

 вищі системи, які беруть участь у формуванні головних вимог до 

кінцевого продукту (директивні органи, вищі організації); 

 нижчі (підвідомчі) системи у яких вимоги виступають більш якості 

обмежень на властивості кінцевого продукту; 
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 суттєве (або актуальне) середовище, тобто системи, які мають 

безпосереднє відношення до виробництва (постачальники, споживачі, 

аналогічні підприємства, досвід яких може виявитися корисним тощо); 

 досліджувана система, яка крім глобальної мети виконує власні цілі, 

ініційовані внутрішніми потребами об'єкта дослідження. 

4) Декомпозиція за ознакою «Життєвий цикл». 

Існують підетапи отримання кінцевих продуктів вони залежать від їх 

видів  (формування або прогнозування) потреби в продукті до споживання і 

постачання замовнику. 

5) Декомпозиція по основних елементах системи. 

Формуються функції, які витікають з потреб основних елементів 

системи: кадри, предмет діяльності, засоби діяльності. 

Рис.1.2 відображає результат розглянутих етапів. 

 

 

Рис. 1.2. Схема дерева цілей і функцій 
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Після чіткого визначення цілей і функцій об'єкта дослідження 

відбувається перехід на наступний етап циклу управління – планування. 

Планування в організації відбувається на різних рівнях, за підсумками 

планування розробляється документ, який має силу в межах організації. 

Планування буває різних видів: стратегічний план, оперативне і тактичне 

планування, поточне планування. Розглянемо докладніше кожен з видів. 

Стратегічне планування – це процес з розробки довгострокових планів 

розвитку організації, відповідно до її місії. Результати стратегічного 

планування оформляються в стратегічний план розвитку. Стратегічне 

планування розробляється на строк від 3 до 5 років, з врахуванням ринкової 

ситуації. Тобто стратегічний план – це план заходів щодо досягнення цілей, 

які стоять перед організацією, розрахований на довгостроковий період [9]. 

Цілі, що стоять перед організацією, можуть бути якісними або 

кількісними, економічними або неекономічними. Цілі формуються за 

ієрархічним принципом і на верхньому рівні кількість цілей повинна бути не 

більшою. З кожним наступним рівнем цілі деталізуються на підцілі. 

Метою короткострокового періоду служить вирішення тактичних 

завдань, які формуються відповідно до прийнятої в організації стратегії. 

Приклади тактичних завдань: зростання доходів компанії, ефективна рекламна 

політика, вдосконалення роботи з клієнтами, впровадження інформаційних 

технологій. Мета повинна формулюватися чітко, конкретно, бути вимірною, 

досяжною і взаємопов'язаною з іншими цілями і способами їх досягнення. 

Оскільки неможливо до хвилини перебачити час, в якому буде існувати 

і реалізовуватися стратегія організації, то стратегічний план, по суті, набуває 

форму довгострокового бюджету. При побудові прогностичних моделей 

використовується таке поняття, як «горизонт планування», тобто кількість 

періодів на які будується план або складається прогноз. Чим більше горизонт 

планування, тим нижче точність побудованої прогностичної моделі. 

Відповідно, завдання довгострокового бюджету полягає не у точному 

прогнозуванні поведінки організації конкретний період часу, а лише 
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правильно розставлені акценти в діяльності організації. Наприклад, 

ключовими стратегіями при складанні довгострокового бюджету можуть 

виступати прибуток, частка ринку, зміни в фондах компанії тощо [1]. 

Наступний етап в управлінському циклі організації – реалізація або 

виконання прийнятих рішень. Даний етап може бути реалізований двома 

шляхами: або діяти, відповідно до прийнятої стратегії, або управляти 

організацією в умовах, що склалися в поточному періоді.  

У перший вид змін може входити створення або зміна організаційної 

структури, розподіл обов'язків серед співробітників компанії, моделювання, 

оцінка і оптимізація існуючих бізнес-процесів, побудова нових бізнес-

процесів. 

До другого виду можуть бути віднесені організація поточної діяльності 

підприємства, робота з персоналом, тощо. Необхідність аналізу та оцінки 

існуючої організаційної структури обумовлена наступними факторами: 

 організаційна структура повинна забезпечувати злагоджену роботу всіх 

структурних підрозділів організації; 

 вона повинна мати певну гнучкість і здатність змінюватися в залежності 

від зовнішніх і внутрішніх умов організації; 

 повинна дозволяти регулювати чисельність управлінського апарату 

структурних підрозділів. 

Під організаційною структурою розуміється склад, підпорядкованість, 

взаємодія і розподіл робіт по структурним підрозділам організації. Від того, на 

скільки організаційна структура відповідає організаційним процесам залежить 

її ефективність. 

Відповідно до цього виділяють кілька типів організаційних структур, 

кожна з яких має свої особливості. Вибір організаційної структури залежить 

від сфери її діяльності, політики управління, стратегії та інших факторів [7]. 

На етапі мотивації з здійснюється заохочення працівників організації до 

діяльності, формуючи мотивацію для досягнення особистих цілей та цілей 

організації. У процесі мотивації передбачається використання певного 
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ланцюжка дій: потреби людей - інтереси людей – мотиви діяльності - дії 

людей. 

Наприклад, мотивацією може бути участь у роботі великої компанії для 

вирішення основних проблем, зацікавленість у цікавому спілкуванні та 

задоволення кар’єрних потреб. 

На етапі контролю проводиться перевірка відповідності дій 

співробітників цілям організації. Перевіряється якість виконання посадових 

обов'язків. Контроль здійснюється при реалізації будь-якого етапу бізнес-

процесів [2]. 

Аналіз завершує цикл управління організацією, який дозволяє визначити 

основні переваги і недоліки наявної системи, виправити їх та врахувати у 

наступному управлінському циклі. 

Таким чином, кожен етап циклу управління спрямований на стабільну 

роботу організації. Для того щоб займати лідируючі або стійкі позиції на 

ринку, організація повинна бути конкурентоспроможною. На 

конкурентоспроможність впливають ряд факторів, зовнішніх і внутрішніх. 

Отримуючи інформацію про мінливі умови зовнішнього середовища, 

організація може лише адаптувати свою діяльність. Внутрішні процеси 

залежать безпосередньо від її політики і стратегії. Від того, як протікають в 

організації бізнес-процеси, від організації порядку управління і супроводу 

бізнес-процесів залежить ефективність діяльності організації. 

Для оцінки внутрішніх процесів організації проводять її діагностику. 

Діагностика – це визначення стану об'єкта дослідження(організації) шляхом 

реалізації комплексу дій. 

Зазвичай виділяють дві групи критеріїв діагностики, а саме: 

 здатність організації навчатися, посилюючи свою позицію на ринку, 

гнучкість стратегії; 

 здатність організації підтримувати і нарощувати свій стратегічний 

потенціал. 
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Перший критерій спрямований на своєчасне виявлення проблем і 

знаходження шляхів їх вирішення, наприклад, впровадженням інновацій і 

організаційної культури. Другий критерій характеризується наявністю 

ресурсів, збалансованими запасами, високим рівнем реалізації бізнес-

процесів, зв'язками між технологічними функціями. 

У міжнародній практиці застосовуються різноманітні системи 

комплексної діагностики, що включають в себе економічну діагностику, 

діагностику закупівельної маркетингової діяльності, технічну діагностику, 

діагностику технологічних процесів, соціальну діагностику, діагностику 

менеджменту і організації, діагностику зовнішнього середовища, оцінку 

стратегії організації, оцінку організаційної структури. 

В життєвому циклі організації часом наступають критичні періоди, коли 

відбувається різке скорочення термінів прийняття та впровадження 

управлінських рішень. Такі періоди частіше наступають в перші рік-два життя 

організації при переході на нові види продукції або нові ринки. У ці періоди 

відбувається зміна поведінки підприємства. 

Показник слабкості організації- відсутність аналізу перспектив 

розвитку. Недостатньо проводити виявлення ранніх ознак настання 

критичного періоду, необхідно розробляти компенсуючі заходи. 

Особливу увагу необхідно приділяти використанню управлінських 

інновацій, які не вимагають великих витрат, але роблять позитивний вплив на 

результати роботи організації. 

Дослідження систем управління - це діяльність, спрямована на 

вдосконалення управлінських процесів організації відповідно до постійно 

мінливих умов внутрішнього і зовнішнього середовища організації. 

Комплексна діагностика організації системи управління організації є 

системним аналізом. Мета аналізу - розробка і впровадження обраної 

еталонної моделі системи управління [4]. 

Перебудова системи управління починається з аналізу діючої системи 

управління, який включає в себе наступні етапи: 
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 обстеження організації управління; 

 вивчення організаційних процедур; 

 побудова блок-схеми прийняття рішень; 

 складання схем прийняття рішень по підрозділах організації; 

 логічний аналіз схеми прийняття рішень; 

 розробку документації. 

За результатами аналізу проектується система управління, яка 

орієнтована на обрані цілі. 

Ухвалення управлінських рішень ускладняється через необхідності 

врахування великої кількості факторів, що визначають ефективність 

діяльності організації. Поступового поліпшення бізнесу може бути не 

достатньо в більшості випадків. У зв'язку з цим керівництво організацією 

повинно переконструювати організацію таким чином, щоб вона краще зуміла 

пристосуватися до змін довкілля. 

Для здійснення реконструкції організації необхідно проводити 

реінжиніринг системи управління і виробництва організації для впровадження 

нової моделі бізнесу. Особливо актуальний реінжиніринг для кризових 

організацій. 

В останні десятиліття склалася нова економічна ситуація, при якій 

пропозиція на більшості ринків у багато разів перевищує попит. Відбулися 

зміни у відносинах між виробниками та споживачами, підвищилася 

конкуренція. Почалася боротьба за кожного клієнта. Ринок став більш 

прозорим і відкритим. Зниження якості послуг, що надаються організацією 

призводить до зниження клієнтської бази. 

Велике значення має і внутрішнє середовище організації. Будь-яка 

організація, навіть велика, через деякий час втрачає свою початкову 

оптимальність, набуває функціональну неузгодженість. 

Виробничі процеси заплутуються, відбувається відхилення від 

первинних орієнтирів і пріоритетів діяльності. 
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Поширеною є думка, що довгостроковий успіх компанії залежить не від 

товарів, а від процесів. 

Бізнес-процес - ланцюжок видів діяльності, яка перетворює ресурси, 

наявні на вході, в кінцевий продукт, який має цінність для споживача. 

Сукупність бізнес-процесів забезпечує досягнення кінцевих цілей організації. 

У загальному вигляді бізнес-процес являє собою послідовність дій, які 

відбуваються в заданому порядку і спрямовані на досягнення глобальної мети 

організації. 

Бізнес-процеси групують різні види діяльності компанії по результату, 

який важливий для кінцевого клієнта. Бізнес-процеси показують послідовність 

і взаємозв'язок робіт, необхідних ресурсів і умови виконання. Як ресурси 

можуть використовуватися сировина, фінанси, люди, обладнання, 

інформаційні системи, тощо. Оцінку бізнес-процесів можна проводити з точки 

зору вартості їх для компанії прибутку, яку вони приносять. 

Побудова і оцінка бізнес-процесів визначаються цілями, для досягнення 

яких вони застосовуються. Опис бізнес-процесів застосовується для 

досягнення п'яти цілей:  

1) Для регламентації діяльності компанії. Для того щоб досягти від 

співробітників розуміння свого місця, вчасного завершення завдання і гарного 

виконання роботи виникає необхідність опису діяльності і працівника і 

компанії в цілому. 

Управління компанією як сукупністю бізнес-процесів називається 

процесним підходом до управління. Цей метод використовується в 

міжнародних стандартах систем управління якістю: ISO, TQM, 6 Sigma. В 

провадження процесного підходу дозволяє знайти для кожного бізнес-процесу 

власника, котрий несе відповідальність за результат, та має ресурси та 

повноваження для керування процесом [3]. 

2) Для оптимізації діяльності компанії. Для проведення оптимізації необхідні 

наступні складові: цілі, об'єкт оптимізації його показники. Бізнес-процеси - це 



20 
 

бездоганні об'єкти для проведення змін, тому що мають чітко визначені рамки, 

показники і результат, який необхідний клієнту. 

3) Для автоматизації діяльності компанії. Модель бізнес-процесів 

компанії дозволяє керівникам вищого рівня встановити новий порядок та 

новий механізм розвитку компанії в інформаційній системі. 

4) Для тиражування бізнесу. Опис бізнес-процесу допоможе передати 

успішний досвід організації бізнесу від однієї компанії до іншої та дозволить 

швидше налагодити роботу в нових філіях або компаніях. 

5) Для управління процесом необхідно призначити посадову особу, яка 

буде відповідальною за виконання процесу і його результат. Для управління 

процесом посадова особа повинна мати ресурси, необхідні для проведення 

процесу. 

В умовах ринкової конкуренції ускладняється прийняття управлінських 

рішень через необхідність урахування всього різноманіття факторів, що 

визначають ефективність діяльності організації. 

Відбувається ускладнення завдань управління в силу необхідності 

оцінки наслідків прийнятих рішень на всіх етапах життєвого циклу. 

Під реінжинірингом розуміється кардинальна зміна традиційної 

функціонально-орієнтованої структури управління і виробництва компанії, 

яке ґрунтується на виділенні взаємодіючих бізнес-процесів і обумовлено 

необхідністю впроваджувати принципово нову модель бізнесу. 

В умовах високого рівня насичення попиту і доступності інформації про 

вироблені товари і послуги виграє та організація, яка здатна максимально 

гнучко реагувати на запити споживачів. Функціонально-орієнтовані структури 

з самого початку не припускають можливість такого ступеня врахування змін 

споживчі переваги. 

Незважаючи на істотні зміни, багато організацій продовжують за 

інерцією триматися за старі управлінські ідеї, тому необхідно переосмислити 

способи організації бізнесу і використовувати принципово новий підхід до 
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управління –тобто, реінжиніринг, який дозволить повною мірою реалізувати 

переваги нових технологій [2]. 

Необхідно проводити реінжиніринг організаційної структури і бізнес-

процесів. Далі необхідно ввести таке поняття, яка архітектура підприємства, - 

це найбільш загальне і всебічне уявлення підприємства, як господарюючого 

суб'єкта, що має короткострокові і довгострокові цілі ведення своєї основної 

діяльності, визначені місією на регіональному і світовому ринку, і стратегією 

розвитку, зовнішні і внутрішні ресурси, необхідні для виконання місії і 

досягнення поставлених цілей, а також сформовані правила ведення основної 

діяльності бізнесу. 

Виділяють п'ять основних рівнів (доменів) архітектури підприємства: 

організаційна структура, бізнес-архітектура і три домени, пов'язані зі 

структурою інформаційної системи підприємства. 

Організаційна структура і бізнес-архітектура підприємства тісно 

взаємопов'язані між собою. Під бізнес-архітектурою розуміється цілісна 

організація бізнес-процесів, організаційних, культурних та соціальних 

областей діяльності підприємства. Вона враховує види діяльності 

підприємства, його цілі, варіанти їх реалізації. 

Архітектура бізнес-процесів визначається основними функціями 

організації може змінюватися під впливом змін зовнішнього середовища 

(загалом, це соціальні, технологічні, економічні, політичні фактори) [1]. Тобто 

бізнес-архітектура підприємства нерозривно пов'язана з процесом його 

управління. 

Безсумнівно, перелік завдань, які найчастіше доводиться вирішувати 

керівнику організації, менеджеру і структурним підрозділам ланки управління 

набагато ширше і вони не піддаються точному формулюванню.  

Кожна проблема стоїть перед керівником того чи іншого рівня та 

вимагає індивідуального підходу, але неможливо застосовувати до всіх 

об'єктів управління один і той же алгоритм.  
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Тому в сучасній науці менеджмент управлінням порівнюють із 

мистецтвом, складною комбінованою грою. Вирішення багатьох із цих 

проблем можливе лише за умови використання в процесах управління 

найсучасніших засобів обробки інформації та комунікації. 

Дослідження показали, що основні проблеми управління сучасною 

організацією пов'язані з: 

- ускладненням організаційної структури; 

- розвитком засобів спілкування як всередині організації, так і у 

спілкуванні із зовнішнім світом; 

- наявністю великої кількості конкурентів, внаслідок значного розвитку 

виробництва у всьому світі; 

- необхідністю створення гнучкої системи економічної та психологічної 

мотивації, що сприяють підвищенню зацікавленості працівників у досягненні 

мети організації. 

Відомо, що успіхи та невдачі організації значною мірою залежать від 

персоналу та поведінки членів команди. Згуртованість або конфліктність 

колективу, його стабільність, рівень кваліфікації, свідомість працівників, їх 

ділова активність та багато інших людських факторів визначають 

ефективність організації. 

У зв’язку з цим у процесах управління організацією поряд з такими 

сферами, як управління фінансовими, інформаційними чи адміністративними 

послугами організації, особливо виділяється напрямок соціально-

психологічного управління. 

При вирішенні проблеми стимулювання зростання продуктивності праці 

використовуються принципи, сформульовані в теорії вибору менеджерів, які 

мають соціально-психологічні методи управління, теорії цілей, теорії 

задоволення потреб та теорії справедливості. 

Теорія відбору менеджерів, які мають соціально-психологічні методи 

управління, базується на двох принципах: 
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1. Деякі працівники не люблять організовувати свою роботу. Ці люди 

позбавлені амбіцій та ініціативи. Вони воліють, щоб ними керували, давали 

конкретні завдання, щоб про них піклувались та захищали. 

Ця ситуація вимагає вимогливих, авторитетних, жорстких і рішучих 

керівників, які мають здатність організовувати роботу підлеглих і 

переконувати їх у необхідності працювати «не покладаючи рук». 

2. Решта персоналу має ініціативу та великий творчий потенціал, 

високорозвинене почуття власної гідності. За належного морального та 

матеріального заохочення вони можуть принести велику користь як 

організації, так і їм самим. Таким працівникам потрібні демократичні лідери з 

гнучкістю, делікатністю та тактом. 

У будь-якому колективі є, як правило, і ті, і інші люди, тому керівник 

повинен бути висококваліфікованим та компетентним фахівцем, знайомим із 

соціальними та психологічними методами управління та вміти застосовувати 

ці методи на практиці. 

Теорія цілей базується на тому, що в колективі є люди, які можуть добре 

працювати лише в тому випадку, якщо цілі, поставлені керівником, будуть 

досягнуті, тобто якщо їхні очікування будуть виконані. Ці люди повинні 

постійно бачити результати своєї праці, інакше їх діяльність паралізована. 

Теорія цілей передбачає, що керівник вибирає швидко здійсненні завдання для 

таких людей і постійно інформує їх про переваги, які вони виконують. 

Теорія потреб базується на стимулюванні людської діяльності шляхом 

задоволення її потреб та інтересів. Зверніть увагу, що гроші - це не людська 

потреба, це лише засіб задоволення цих потреб. 

Теорія справедливості базується на суб’єктивному сподіванні кожної 

людини бути винагородженою за свою працю. Якщо працівник вважає, що 

його колега отримав більше заохочень за ту саму роботу, ніж він, це, 

безумовно, негативно позначиться на його продуктивності. 

В рамках цієї теорії від керівника вимагається враховувати пильну увагу 

підлеглих до його дій щодо інших [5]. 
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Таким чином, управління організацією – складний та багаторівневий 

процес, який включає в себе багато аспектів. Неправильно організоване 

управління може бути причиною неефективності організації, зниження 

конкурентоспроможності її продукції, особливо в сучасних умовах жорсткого 

ринкового середовища. 

 

 

1.2 Зміст системи управління організацією 

Особливістю діяльності організації сьогодні є робота в умовах жорсткої 

конкуренції як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Прискорений 

розвиток комунікацій, електронного зберігання та обробки інформації призвів 

до нових інформаційних середовищ, в яких працюють організації, що 

призвело до змін у вимогах до системи управління.  

Вивчення системи управління підприємством, загалом, також є 

дослідженням, і тому відповідає визначенню, даному Зайцевим А.К., 

дослідження як виду людської діяльності, що складається з розпізнавання 

проблем, ситуацій, а також визначення їх походження, виявлення 

властивостей, зміст, закономірності розвитку та поведінки, встановлення 

місця в системі накопичених знань, пошук шляхів, засобів та можливостей 

використання нових ідей, знань про проблему в практиці вирішення проблем. 

Дослідження систем управління - це вид діяльності, спрямований на 

розвиток та вдосконалення управління відповідно до постійно діючих 

зовнішніх та внутрішніх умов. Коротков Є.М. говорить, що "необхідно 

вивчати не тільки процеси об'єкта управління, але і процеси функціонування 

та розвитку самого управління" [24]. Авдошина З.А. говорить, що при 

проведенні досліджень на підприємствах ставляться певні цілі, для досягнення 

яких необхідний аналіз  та виявлення існуючих проблем, а також рекомендації 

щодо їх вирішення. [24] 

Ефективність вивчення системи управління підприємством буде 

забезпечена систематичним баченням власності на науково-категоріальний 
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дослідницький апарат, тобто "оцінка, діагностика, запобігання негативним 

тенденціям, пошук" вузьких місць "в системі управління, виявлення нових 

сфер діяльності". В. А. Долятовський та В. Н. Долятовська представили схему 

предметної області дослідження системи управління в наш час (рис. 1.3) [33].  

Схема показує розроблений арсенал методів вивчення систем 

управління. За допомогою цих методів можна побудувати модель системи 

управління, оцінити та діагностувати стан системи управління, розрахувати 

характеристики системи управління, діагностувати, виявити та усунути 

організаційні проблеми, що буде методологією дослідження систем 

управління [33]. 

Шутилов Ф. В. зазначає такий важливий факт, що основною метою 

вивчення систем управління є розробка довгострокових заходів, спрямованих 

на вдосконалення організації, структури, методів управлінських моделей, що 

впроваджуються на основі системного підходу, а також його результати 

стануть основою для реструктуризації існуючої системи управління [11]. 

Необхідно враховувати те, що говорить АВ. Бушуєв, а саме, "кожен 

елемент системи перетворюється і отримує зовнішній вплив (зв’язок від 

іншого елемента) і початковий вплив, який надходить на наступний елемент 

системи" [11]. 
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Рис. 1.3. Структура дослідження систем управління 

 

Процес дослідження систем управління підприємством має послідовні 

етапи (рис. 1.4): 
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Рис. 1.4. Етапи дослідження систем управління підприємством 

 

Авдошина З. А. визначає метод дослідження як спосіб отримання нових 

знань, прямих інструментів, за допомогою яких проводяться необхідні 

дослідження [33]. 

Залежно від рівня досліджуваної проблеми, цілей, завдань дослідження 

система управління відображає глобальний (системний, міждисциплінарний, 

досліджується за допомогою загальнонаукових методів) або локальний 

характер (проблеми малого масштабу з вираженою специфікою, 

досліджуються за допомогою наукові методи). 

В.А. Долятовський та В.Н. Долятовська виділяють існування чотирьох 

груп методів вивчення систем управління: 

1. Практичні методи дослідження систем управління: логічний; 

графічний; соціологічний; параметричний; факторний аналіз; експертний 

аналіз; імітаційне моделювання; рефлексивні методи дослідження; тестування 

системи управління. 
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2. Загальна методологія: системний аналіз; гіпотези та концепції; 

діалектичний підхід; методи побудови дослідницьких процедур. 

3. Планування та організація системи управління дослідженнями: 

постановка цілей та структурування цілей; планування досліджень; аналіз 

чутливості; організація процесу дослідження. 

4. Оцінка результатів досліджень, діагностика стану системи 

управління: розрахунок показників ефективності системи управління; 

організація економічної та організаційної діагностики [21]. 

Авдошина З. А. до загальнонаукових методів дослідження включає: 

"контроль та діагностику проблем, системний аналіз, експертні методи 

дослідження, моделювання та статистичні дослідження, морфологічний аналіз 

та функціонально-декомпозиційні уявлення сукупних форм, аналіз та синтез 

понять". 

До приватних наукових методів Авдошина З. А. включає: "вибірку та 

методи соціологічних досліджень, Дельфі, методи середньозважених критеріїв 

при оцінці постачальників, метод Монте-Карло, тестування, параметричний 

метод, факторний аналіз, функціональний аналіз витрат, фінансовий аналіз, 

бюджетування, обчислення, хронометраж, фотографування робочого часу, 

метод Парето та багато інших методів, що використовуються у 

функціональних підсистемах управління »[33]. 

Коротков Є. М. вказує на таку особливість дослідження, як функція 

сучасного управління, що має стиль функціонування та певний тип організації 

персоналу всієї системи управління підприємством, тоді як дослідження є 

основною функцією управління, що може забезпечити покращення рішень з 

управління якістю. 

Ми можемо виділити основні принципи, яких повинні дотримуватися всі 

підсистеми системи управління підприємством при формуванні, розвитку та 

функціонуванні, а також при вивченні системи управління підприємством 

(рис. 1.5): 
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Рис. 1.5. Основні принципи системи управління підприємства 

 

В процесі проведення дослідження та аналізу роботи підприємства 

вивчається: 

 стан виробничо-господарської діяльності підприємства; 

 виробнича структура підприємства; 

 система управління і її організаційна структура; 

 особливості взаємодії підприємства зі споживачами, постачальниками 

та іншими учасниками ринку та інші важливі аспекти діяльності і 

особливо системи управління підприємства [33]. 

Таким чином, нерідко можна спостерігати, як в організації 

затверджуються одні правила і процедури, а дійсними є або інші, або ті ж 

правила, але в стані, що має серйозні відмінності від тих, що прийняті до дії.  
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Деякі керівники створюють навколо себе подобу системи управління у 

вигляді безлічі фахівців і нижчестоящих менеджерів; проводяться збори, 

оперативки, пишуться протоколи. Але проблеми не аналізуються, рішення не 

обмірковують, оскільки вирішальний голос має тільки одна особа, яка 

прислухається лише до своєї думки. 

Такий підхід неприйнятний в процесі управління сучасними 

організаціями, але, на жаль, спостерігається в ряді українських компаній. 

Система управління (СУ) організації включає сукупність усіх служб 

організації, всіх підсистем та зв'язок між ними, а також дій, що забезпечують 

дане функціонування. 

Організаційний менеджмент - це безперервний процес, який постійно 

впливає на загальну продуктивність праці працівників, колективів чи 

організацій для досягнення найкращих результатів.  

«Управляти - означає привести підприємство до своєї мети, витягнувши 

максимум можливостей з усіх наявних ресурсів», - так описував процес 

управління. Г. Файоль [47]. 

Процес управління передбачає узгоджені дії, які в кінцевому рахунку 

забезпечують спільну мету або набір цілей, з якими стикається організація.  

Для координації дій повинен бути спеціальний орган, який реалізує функцію 

управління. Отже в будь-якій організації є контрольні та керовані частини. 

Схема взаємодії між ними показана на рис. 1.6 [45]. 
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Рис. 1.6. Взаємодія керуючої і керованої частини ділової організації 

(А - керуюча інформація, Б - інформація про виконання) 

 

В управлінську частину входять дирекція, керівники та інформаційні 

відділи, що забезпечують роботу управління. Ця частина організації 

називається адміністративно-управлінським апаратом. Вхідним та кінцевим 

продуктом підконтрольної частини є інформація. 

Ланка управління є необхідним елементом будь-якої організації. На 

даному рівні управлінські рішення приймаються в результаті аналізу, 

прогнозування, оптимізації, економічного обґрунтування та вибору 

альтернатив із багатьох варіантів для досягання цієї цілі. 

Управлінське рішення приймається з цілю подолання проблеми, яка є не 

що інше, як справжнє протиріччя, що вимагає її вирішення. 

Управлінське рішення є результатом колективної творчої праці, воно 

завжди узагальнено. Навіть якщо менеджер приймає рішення самостійно, 

колективний інтелект у явній чи неявній формі впливає на процес розробки 

індивідуальних управлінських рішень. 

Контрольована частина - це будь які функціональні та виробничі 

підрозділи, що займаються забезпеченням виробничого процесу. 
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Наприклад, якщо ми говоримо про бізнес-організацію, яка управляє 

фінансами, скажімо, банк, то вона отримує кошти або їх замінники (цінні 

папери, векселі, акції тощо). Результатом є інформація про управління 

фінансовими потоками та готівкою. У багатьох випадках банк платить 

готівкою [25]. 

Для координації дії контрольованої частини необхідно використовувати 

систему наукового управління, яку обґрунтував Ф. Тейлор у своїй книзі 

"Принципи наукового управління". Дослідник вперше виділив процес 

планування роботи від самої роботи, виділивши тим самим одну з основних 

функцій управління [50]. 

Основні положення системи наукового управління за Тейлором 

формуються таким чином: 

 створення наукового фундаменту, що замінює традиційні, практично 

сформовані методи роботи; 

 відбір та навчання працівників на основі наукових критеріїв; 

 взаємодія між адміністрацією та виконавцями з метою практичної 

реалізації науково-розробленої системи організації роботи; 

 рівномірний розподіл праці та обов’язків між адміністрацією та 

виконавцями. [50]. 

Пізніше Г. Емерсон сформулював 12 принципів продуктивності праці, 

пов'язаних з управлінням організацією, визначивши справжню місію та мету 

управлінської роботи: 

 чітко поставлені цілі; 

 здоровий глузд; 

 грамотна консультація; 

 дисциплінованість; 

 чесне ставлення до персоналу; 

 швидкий, надійний, повний, точний, постійний облік; 

 складання графіка; 
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 нормування операцій; 

 ефективне планування; 

 нормалізація умов праці; 

 стандартні письмові інструкції; 

 винагорода за виконання. 

Найбільш чітке завдання управління організацією було сформульовано 

Г. Файолем, учнем і послідовником Ф. Тейлора і одним із основоположників 

наукової теорії управління. 

Він визначив 6 сфер діяльності підприємств, якими потрібно керувати: 

технічну, комерційну, фінансову, бухгалтерську, адміністративну та захисну. 

На його думку, найбільш характерними завданнями менеджменту є: 

 планування загального напрямку дій та прогнозування кінцевого 

результату; 

 "організація", тобто розподіл і управління використанням матеріальних 

і людських ресурсів;  

 видача наказів на підтримку дій працівників в оптимальному режимі, 

 координація різних дій для досягнення спільних цілей; 

 розробка норм поведінки членів організації та проведення заходів щодо 

дотримання цих норм; 

 контроль за поведінкою членів організації. 

Файоль сформулював характерні риси процесу управління на початку 

ХХ століття. З тих пір у діяльності організацій відбулися суттєві зміни. Їх 

структура ускладнилася, науково-технічна революція в галузі природничих 

наук призвела до появи нових складних технологій, швидке впровадження 

обчислювальної техніки в різні сфери людської діяльності суттєво вплинуло 

на технологію прийняття управлінських рішень та процедуру під назвою 

"контроль прийняття рішень" [47].  
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Змінилася й технологія управління фінансами. Останнім часом багато 

трансформацій у цій галузі пов'язані із запровадженням електронних 

платіжних систем та замінників електронних грошей [22]. 

Основними елементами, що складають систему управління компанією, 

є: мета, процес управління, метод, комунікація, завдання, закон, принцип, 

організаційні відносини, функція, технологія, рішення, характеристики 

інформаційного забезпечення, система документообігу, організаційна 

структура. 

Метою є ідеальне зображення бажаного, можливого, необхідного та 

історично прийнятного для компанії. 

Процес управління - послідовність етапів формування та здійснення 

впливу для досягнення мети. 

Метод - спосіб впливу на людину та колектив. Його вибирають, 

виходячи з пріоритетів потреб та інтересів людини чи колективу. 

Комунікація - процес взаємодії або протидії в системі "людина - 

людина", "людина - комп'ютер" за допомогою передачі інформації. 

Завдання - це конкретна проблема, яка виникає внаслідок мети, яка 

вимагає розв’язання. 

Закон - це необхідний і стабільний взаємозв'язок між явищами. Існують 

закони природи, соціальний розвиток та соціальні інститути (держави). Закони 

не мають альтернативи. 

Принцип - головне положення будь-якої теорії, вчення, світогляд. 

Принципи мають альтернативи. 

Організаційні відносини - різні види впливів на людину, включаючи 

адміністративні, функціональні, патронажні. 

Функція - особа, якій призначено роботу, службу або обов'язок. 

Технологія - сукупність методів і процесів для виконання заданих 

функцій. 

Рішення - це результат розумової діяльності людини, що призводить до 

висновку чи дії. 
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Характеристики інформаційного забезпечення - параметри обсягу, 

вартості, надійності, насиченості та відкритості інформації. 

Функціональні структури - схеми взаємодії функцій, необхідних для 

успішного функціонування компанії. 

Система управління документами - порядок руху вхідних, вихідних та 

внутрішніх документів, прийнятих в організації. 

Організаційна структура - схема взаємодії посад, функцій і підлеглих 

[22]. 

Отже, повноцінна побудова системи управління в організації виступає в 

сучасних умовах джерелом довгострокового успіху. Тому в компанії критично 

важливо правильно вибудувати реалізацію всіх функцій системи управління 

на всіх рівнях організаційної ієрархії. І, насамперед, слід чітко усвідомити, що 

являє собою система управління. 

Провівши дослідження, ми прийшли до висновку, що основними 

завданнями сучасної системи управління організацією є наступні складові:  

 координація та інтеграція зусиль членів організації напрямку 

досягнення спільної мети; 

 організація взаємодії та підтримка контактів між робочими групами та 

окремими членами організації; 

 збір, оцінка, обробка та зберігання інформації; 

 розподіл матеріальних та людських ресурсів; 

 управління персоналом (розробка системи мотивацій, боротьба з 

конфліктними ситуаціями, моніторинг діяльності членів організації та 

груп); 

 контакти із зовнішніми організаціями, переговори, маркетингова та 

рекламна діяльність; 

 інноваційна діяльність; 

 планування, контроль за виконанням рішень, корекція діяльності 

залежно від зміни умов праці. 
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1.3 Основні напрямки вдосконалення систем управління  

 

В ринкових умовах діяльності підприємства структура управління 

повинна: 

 відповідати вимогам виробничої структури та сприяти її розвитку 

відповідно до змін умов виробництва; 

 забезпечити виконання всіх об’єктивно необхідних функцій управління; 

 відповідати стандартам керованості та вимогам раціональних 

інформаційних зв’язків; 

 мати мінімальну, але достатню кількість управлінських ступенів; 

 посилити всі функції апарату управління; 

 гарантувати високу адаптивність, надійність, ефективність, якість, 

економічність та ефективність управління. 

Під час вдосконалення структури управління необхідно дотримуватися 

таких принципів: 

 принцип єдності управління та особистої відповідальності. Це 

виключення подвійності підпорядкування та можливості отримання 

суперечливих вказівок; 

 принцип поширеності контролю. Необхідно правильно визначити 

кількість підлеглих, якими може ефективно керувати одна людина, 

тобто норму контролю; 

 принцип відповідності прав, обов'язків та відповідальності кожного 

підрозділу управління та посадової особи. Така відповідність створює 

реальні умови для прийняття та реалізації оптимальних рішень; 

 принцип гнучкості та економічності. Організаційна структура 

управління повинна реагувати на зміни у внутрішньому та зовнішньому 

середовищі з найменшими витратами, тобто мати властивість 

раціональної самоадаптації. 



37 
 

Менеджмент, у прямому розумінні цього слова, - це вплив на працівника 

з метою досягнення цілей, що стоять перед компанією та її учасниками. 

Ми можемо виділити наступні основні напрямки вдосконалення системи 

управління: 

1. Децентралізація управління. 

Передбачає швидку адаптацію системи управління до впливів 

навколишнього середовища. Ця реакція залежить від ступеня 

централізації(децентралізації) при прийнятті рішень. 

Децентралізація управління відбувається у двох напрямках: 

 делегування повноважень; 

 перехід до невеликих автономних структурних підрозділів, які мають 

право приймати рішення з усіх питань організації. 

2. Спеціалізація та диверсифікація виробництва. 

Спеціалізація організації є сферою її діяльності, а диверсифікація - 

розширенням її діяльності. Таким чином, ці дві сфери взаємозалежні та 

ізольовані одна від одної непродуктивно. 

У зв’язку з цим головним у цьому аспекті є встановлення між ними 

правильних взаємозв’язків, оскільки це визначає продуктивність 

підприємства, його стійкість та економічне зростання. 

3. Удосконалення економічного механізму. 

Він передбачає побудову організаційної структури управління, 

мотивації та методів управління, які дозволять організації швидко 

адаптуватися до змін у середовищі та бути готовими до будь-яких змін завтра. 

Крім того, вдосконалення економічного механізму - це впровадження 

чогось нового, ефективного для організації. 

Існує три підходи до вдосконалення організації: 

1. Модель "Ідеального бізнесу". 

2. Підготовка організації до її майбутнього. 

3. Пріоритетність та максимальне використання ресурсів. 
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Реалізація бажання підвищити ефективність діяльності підприємства 

багато в чому залежить від правильності визначення потенціалу бізнесу. 

4. Створення стабільності на підприємстві. 

Стабільність - це, перш за все, зміцнення зв’язків організації через якісне 

обслуговування своїх клієнтів, постачальників тощо. 

Крім того, наявність іміджу в організації також забезпечує його 

стабільність [39]. 

Таким чином, практичне застосування всіх аспектів вдосконалення 

системи управління в організації дозволить їй ефективно функціонувати в 

навколишньому середовищі та бути готовим до змін. 

Загалом в розділі було визначено основні завдання та функції 

менеджменту сучасної організації. Визначено, що управління це процес, в ході 

якого відбувається планування, організація, мотивація і контроль, необхідні 

для досягнення цілей організації. Постановка цілей - це один з вихідних 

пунктів будь організації.  

Визначено, що стратегічне планування - це процес з розробки 

довгострокових планів розвитку організації відповідно до її місії. Визначено, 

що дослідження систем управління - це вид діяльності, спрямований на 

розвиток і вдосконалення управління відповідно до постійно поточних 

зовнішніх і внутрішніх умов.  

Визначено, що система управління (СУ) організації включає сукупність 

усіх служб організації, усіх підсистем та комунікацій між ними, а також 

процесів, що забезпечують дане функціонування. 

Визначено, що до основних напрямків вдосконалення системи 

управлінняє:1. Децентралізація управління.2. Спеціалізація та диверсифікація 

виробництва.3. Удосконалення економічного механізму.4. Створення 

стабільності на підприємстві. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА АТ 

«ЕЛЬВОРТІ» 

 

 

2.1. Характеристика організації та основні напрями її діяльності 

Аналізованим підприємством є АТ «Ельворті». Розглянемо основні 

відомості про підприємство: 

Повне найменування: Акціонерне товариство «Ельворті». 

Скорочене найменування (згідно Статуту): АТ «Ельворті». 

Код за ЄДРПОУ: 05784437. 

Юридична адреса: 25006, м.Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 1. 

Керівник: Калапа Сергій Георгійович. 

Вид економічної діяльності: Код за КВЕД 28.30 Виробництво машин і 

устаткування для сільського та лісового господарства. 

Телефон: (0522) 39-53-22, 39-53-62 

Факс: (0522) 39-53-09 

Emaіl: offіce@redstar.kr.ua 

Юридична особа – ПрАТ «Ельворті Груп» (код ЄДРПОУ – 35720494), м. 

Кропивницький, утримує акції, що складають 84,68 % статутного капіталу 

Компанії.  

Головною метою АТ "Ельворті" 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. 

Власниками компанії є акціонери, фізичні та юридичні особи, що мають 

190 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна. 

Компанія є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний, 

валютний та інші рахунки в банках, печатки та штампи із повним 
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найменуванням та символами, фірмовий бланк, торгову марку та діє 

відповідно до чинного законодавства України. 

Кількість працівників на кінець звітного періоду (2019) становить 787 

осіб. 

ВАТ "Ельворті" - провідний виробник посівного та ґрунтообробного 

обладнання в Україні. Найбільше підприємство в галузі 

сільськогосподарського машинобудування. 

Основним видом діяльності компанії є виробництво зернових та 

просапних сівалок, суцільних та міжрядних культиваторів, дискових борін, 

посівних комплексів, обприскувачів, навантажувачів тощо. Усе обладнання, 

що випускається підприємством, відповідає сучасним аграрним технологіям. 

Компанія також здійснює інші види діяльності: науково - технічні та 

конструкторські розробки, виготовлення експериментальних зразків та 

замовлень, виконання виробничих та непромислових робіт для сторонніх 

потреб та підвищення кваліфікації(для власних потреб). 

Найбільшу частку займає виробництво сільськогосподарської техніки 

для рослинництва. 

Класифікація основної діяльності згідно з КВЕД 28.30: "Виробництво 

машин та обладнання для сільського та лісового господарства" 

Продукція АТ «Ельворті» сертифікована в Україні, Європейському 

Союзі та в колишніх країнах СНД. 

Отже, можемо зробити висновок, що аналізованим підприємством є АТ 

«Ельворті», яке займається посівним та ґрунтообробним обладнанням в 

Україні. А також це найбільше підприємство в галузі сільськогосподарського 

машинобудування. 
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2.2. Оцінка макро і мікросередовища АТ «Ельворті» 

Основними ринками збуту сільськогосподарської техніки підприємств є 

Україна, Росія, Казахстан, Білорусь, Молдова, Угорщина, Чехія, Литва, Латвія, 

Словаччина, Румунія, Польща та Республіка Болгарія. 

Компанія має офіси в Росії, Білорусі та Казахстані. У всіх зарубіжних 

країнах є представництва, де обладнання регулярно постачається. 

Довгостроковими планами розвитку компанії є створення та виведення 

на ринок нових моделей обладнання, модернізація існуючого обладнання, 

збільшення виробництва, розширення ринків збуту, залучення нових клієнтів, 

поліпшення якості продукції. 

Компанія працює в умовах, коли економіка України, хоча і визнана 

ринковою, проте продовжує демонструвати деякі особливості, які більше 

властиві економіці, що розвивається. Такі особливості характеризуються, але 

не обмежуючись ними, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, 

відносно високим рівнем інфляції. Стабільність економіки і, відповідно, 

стабільність діяльності компанії значною мірою залежать від державної 

політики та дій, спрямованих на реформування адміністративно-правової 

системи. 

На українську економіку і, відповідно, діяльність компанії впливають 

коливання ринку та спад економічного розвитку у світовій економіці. 

Світова та українська фінансова криза призвели до зниження валового 

внутрішнього продукту, нестабільності ринку та складних умов кредитування 

в Україні. Незважаючи на вжиті урядом України заходи щодо стабілізації, 

існує певна невизначеність щодо фінансового стану, результатів діяльності та 

економічних перспектив Компанії. 

Керівництво компанії вважає, що воно вживає всіх необхідних заходів 

для підтримання економічної стабільності в нинішніх умовах, але подальше 

погіршення світової економіки та економіки України може негативно 

позначитися на результатах та фінансовому стані Компанії, що наразі 

неможливо визначити . 
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АТ "Ельворті" має власну дилерську мережу на всіх ринках для 

забезпечення продажів та належної гарантійно-сервісної підтримки всієї 

продукції, що виробляється. 

Головною технологічною сировиною для товариства є продукція чорної 

металургії, фасонний прокат, фарбувальні матеріали та комплектуючі вироби. 

Основними конкурентами АТ "Ельворті" по виробництву 

сільгосптехніки є (рис. 2.1): 

 

 

 

Рис. 2.1. Основні конкуренти АТ "Ельворті" 

 

Зовнішнє середовище АТ "Ельворті" являє собою ринок виробництва 

сільгосптехніки України. Тому доцільно проаналізувати фактори зовнішнього 

середовища АТ "Ельворті", за допомогою SWOT-аналізу та PEST-аналізу.  

SWOT-аналіз АТ "Ельворті" представлений у таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 

SWOT-аналіз АТ "Ельворті" 

 

Зовнішнє середовище підприємства 

Можливості: 

- удосконалення 

законодавства; 

- удосконалення 

існуючих форм 

звітності; 

- залучення 

додаткового капіталу 

Загрози: 

- поява нових 

конкурентів. 

В
н

у
тр

іш
н

є 
се

р
ед

о
в
и

щ
е
 

п
ід

п
р
и

єм
ст

в
а 

Сильні сторони: 

- індивідуальни

й підхід до клієнтів. 

Стратегії: 

- Розширення 

клієнтської бази 

- Розширення 

зв’язків з іншими 

провідними компаніями 

Стратегії:  

- Підвищення 

рівня довіри серед 

населення 

- Сприяння 

підвищенню 

конкурентоспромо

жності компанії 

- Вдосконалення 

маркетингової 

стратегії 

В
н

у
тр

іш
н

є 
се

р
ед

о
в
и

щ
е
 

п
ід

п
р

и
єм

ст
в
а 

Слабкі сторони: 

- значно 

поступається 

конкурентним 

мережам 

сільгоспвиробникам; 

- недостатня 

інноваційність 

діяльності; 

- слабка 

маркетингова 

діяльність 

Стратегії: 

- Підвищення 

кваліфікації та 

професіоналізму 

працівників  

- Використання 

світового та 

вітчизняного досвіду 

компаній 

- Розвиток інноваційної 

діяльності шляхом 

залучення додаткового 

капіталу  

Стратегії: 

- Розвиток 

інноваційної 

діяльності  

- Аналіз діяльності 

компаній-

конкурентів 

 

На основі SWOT-аналізу можемо зробити висновок, що АТ "Ельворті" 

є доволі потужним гравцем українського сільгосп виробничого ринку і має усі 

шанси потрапити до десятки найкращих підприємств Європи та країн СНД. 

Наступним кроком буде проведення PEST-аналізу. PEST-аналіз 

проводиться з метою виявлення факторів, які суттєво впливають або можуть 
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вплинути на діяльність організаційна ринку. Основні критерії, які 

визначаються за допомогою PEST-аналізу: 

 «П» - «політичний» - дослідження політико-правового клімату та його 

вплив на розвиток бізнесу; 

 «Е» - «економічний» - аналіз економічних факторів діяльності; 

 «S» - «соціальне» - дослідження соціокультурного середовища; 

 «Т» - «технологічний» - технологічні фактори розвитку бізнесу. 

Проведення PEST-аналізу відбувалося в організації, було опитано всіх 

співробітників підприємства та оцінено та визначено фактори, які мають 

значний вплив на організацію. 

Оцінка аналізу проводилася за шкалою від 1 до 5, де 1 – мінімальний 

вплив фактору на організацію, а 5 – максимальний вплив. Далі було 

розраховано середні значення по впливу та визначили напрямок цього впливу 

«+» або «-»з урахуванням прогнозу змін (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

PEST-аналізу АТ "Ельворті" 

№ Показники Бал Напрямок впливу 

Політичні 

1. Вибори  2 + 

2. Державне регулювання 

конкуренції 
2 + 

3. Державне регулювання 

показників якості 
2 + 

4. Нестабільна політична ситуація 5 - 

Економічні 

1. Експортно-імпорте регулювання 4 - 

2. Рівень інфляції 3 - 

3. Рівень курсу 4 - 

4. Розвиток аграрного сектору 5 + 

Соціальні 

1. Демографічні фактори 3 - 

2. Зміна стилю життя 4 + 

3. Середній рівень доходу 5 + 
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Продовження таблиці 2.2 

Технологічні 

Інноваційний розвиток 5 + 

Науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи 
4 + 

Технологія виробництва 4 - 

Фундаментальні дослідження 5 + 

 

Аналізуючи таблицю PEST-аналізу, необхідно зробити висновок про 

те, що основними факторами зовнішнього середовища, що впливають на 

діяльність організації, є рівень життя населення, виробництво продукції по 

галузях, зростання темпів інфляції, зростання податків, обсяг інвестицій, 

розробка нових технологій товарів і послуг, вдосконалення технології 

виробництва, НТП, інформаційна забезпеченість, погіршення політичної 

обстановки. 

Зміна рівня життя населення в кращу або гіршу сторону дозволить 

організації орієнтуватися на можливості і переваги споживачів.  

Виробництво продукції по галузі дає організації інформацію про 

конкурентів, якості продукції, що випускається і можливість виробляти 

конкурентоспроможну продукцію.  

Зростання темпів інфляції передбачає підвищення цін на готову 

продукцію, втрату частини покупців, зниження прибутку, уповільнення 

розвитку виробничої бази організації.  

За рахунок можливості залучення додаткових інвестицій організація 

має можливість збільшити обсяги виробництва, прибуток, поліпшити умови 

праці працівників. Однак негативна тенденція розвитку політико-правових 

чинників ускладнює розвиток виробничої бази організації, нарощування 

обсягів виробництва, зняття з виробництва частини продукції, що 

випускається за рахунок зменшення замовлень з боку підприємств-

споживачів, а також в результаті порушень поставок з боку зарубіжних 

постачальників. 
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Проаналізуємо можливі загрози ринку сільгоспвиробників України та 

заходи, які доцільно прийняти АТ "Ельворті" для їх вирішення: 

1) Політичні 

 Нормативно-правова база. Залежно від прийнятих законів, нормативних 

актів АТ "Ельворті" слід підлаштовувати свою діяльність під 

встановлений регламент, мати в своєму штаті грамотних юристів, 

бухгалтерів для грамотного ведення звітності. 

 Посилення законодавства. Ускладнює розвиток виробничої бази 

організації, нарощування обсягів виробництва, зняття з виробництва 

частини продукції, що випускається. 

 Погіршення політичної обстановки. Передбачає зниження обсягів 

виробництва за рахунок зменшення замовлень з боку підприємств-

споживачів, а також в результаті порушень поставок з боку зарубіжних 

постачальників. 

2) Економічні 

 Орієнтація на ринкове регулювання економіки. Своєчасне виявлення 

потреб ринку, випуск конкурентоспроможної продукції. 

 Рівень інфляції. Скоротити терміни дебіторської заборгованості, мати 

можливість перечекати кризу без зупинки виробництва. 

 Рівень безробіття. У період зниження рівня безробіття своєчасно 

реагувати на зростаючий попит. 

 Грошові доходи споживачів. Пропонувати покупцям різноманітний 

асортимент, високу якості, мати також у виробництві товар 

орієнтований на жителів із середнім достатком. 

 Зміна курсу валют. Підвищення курсу валюти слід передбачити 

заздалегідь і при укладанні контрактів обумовити даний пункт в 

договорі. 

3) Соціальні 
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 Мобільність населення. Швидко реагувати на підвищення попиту, 

проводити грамотний маркетинг. 

 Рівень освіти. Ухвалення на роботу грамотних фахівців, або мотивувати 

працівників на підвищення кваліфікації. 

 Стабільність в суспільстві. Даний фактор гарантує постійне отримання 

прибутку, тому з'являється можливість розширення виробництва, але 

тільки в разі позитивного економічного прогнозу на майбутнє. 

4) Технологічні 

 НТП в сфері виробництва. Мати можливість застосувати нові технології 

в своєму виробництві, підвищувати кваліфікацію працівників 

відповідно до нових технологій. 

 НТП в соціальній сфері. Надання покупцям продукцію відповідно до 

пред’явлення попиту. 

Таким чином, здійснивши PEST-аналіз, можемо констатувати, що на 

АТ "Ельворті" в більшій мірі чинять негативний вплив політичні та економічні 

фактори, оскільки серед визначених найбільш впливових з них, більшість 

отримали достатню оцінку підкріплену негативним впливом. Це свідчить про 

значну політичну та економічну нестабільність в країні. Щодо соціальних та 

технологічних факторів, то вони загалом мають достатньо сильний та 

позитивний вплив на компанію. 

 

 

2.3. Аналіз існуючої системи управління підприємства АТ 

«Ельворті» 

Структура управління АТ «Евольті» представлена в Додатку 1. 

Структура підприємства складається з виробничих підрозділів і відділів 

та служб в апараті управління. 

Структура виробництва включає товарні групи. Виробнича команда - це 

команда виробничого процесу (потік створення вартості), який виробляє з 
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нього однорідний продукт проектування та впровадження у серійне 

виробництво перед відправкою покупцеві. До неї включено п’ять продуктів: 

 зернозбиральні машини - ПКЗМ; 

 орні машини - ПКПМ; 

 широкомасштабні верстати - ПКШМ; 

 -будівельно-дорожні машини - ПКБДМ; 

 робочі органи - ПКРО. 

Управління підприємством включає такі послуги: 

 технічна служба, до складу якої входять відділи головного механіка, 

головного енергетика, 

 головний технолог, будівництво та експлуатація основних фондів, 

інструментальний відділ та служба головного конструктора; 

 якісне обслуговування, яке включає відділи технічного контролю, 

метрології та стандартизація, обслуговування та центральна заводська 

лабораторія; 

 планово-логістичний відділ, до складу якого входять відділи закупівель 

та планування виробничого, внутрішнього, логістичного та складського 

бюро; 

 економічні служби, до складу яких входять: головна бухгалтерія, відділи 

організації та заробітна плата, планування та економічні та інформаційні 

технології; 

 служба управління персоналом включає відділи управління персоналом 

та побутовий; 

 управління охорони праці; 

 служба безпеки; 

 група розробки постачальника; 

Продаж продукції компанії здійснює Торговий дім. 

Також на підприємстві є ще окремо члени управлінського персонал, які 

керують компанією та займаються її розвитком. Станом на кінець звітного 
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періоду кількість членів провідного управлінського персоналу становить 10 

осіб. 

Зв’язаними особами компанії є члени провідного управлінського 

персоналу: 

Голова правління – генеральний директор – Калапа Сергій Георгійович 

Члени Правління Компанії: 

 директор технічний – Безуглий Д.М. 

 генеральний конструктор – Кваша Ю.Л. 

 директор з виробництва – Риженко Ю.В. 

 головний бухгалтер – Андрєєва Н.В. 

 комерційний директор торгового дому – Мульчинський О.І. 

 -директор продуктової команди дорожніх машин – ГолофаєвІ.В. 

 директор продуктової команди зернових машин – Шамшур С.І. 

 директор продуктової команди робочих органів – Пилипенко Д.В. 

 член правління – Гуміліна Т.І. 

Протягом звітного року відбувалися такі зміні у складі управлінського 

персоналу: 

 виведено зі складу 4 особи (директор фінансовий, технічний директор, 

директор торгового дому та директор з персоналу); 

 введено до складу 4 особи (директор технічний, директор з виробництва, 

директор ПКРО, член правління). 
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Таблиця 2.3 

Інформація про органи управління 
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Продовження таблиці 2.3 

 

Як видно з таблиці 2.3 Наглядова рада складається з п'ять членів 

наглядової ради, котрі обираються загальними зборами акціонерів на строк 

три роки.  

Якщо після закінчення строку, загальні акціонерні збори з будь-яких 

причин не прийняли рішення про обрання або переобрання наглядової ради, 

повноваження членів наглядової ради припиняються, крім права на підготовку 

та скликання загальних зборів акціонерів. 

У випадку якщо чисельна кількість членів наглядової ради з дійсними 

повноваженнями половину або менше від обраної кількості наглядова рада не 

може приймати рішення окрім питань про скликання загальних акціонерних 

зборів для обрання або переобрання членів наглядової ради у визначеному  

нормативно-правовими актами України порядку.  
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Тільки фізична особа може стати членом наглядової ради і дана особа не 

може бути водночас членом виконавчого комітету товариства.  

Свої кандидатури можуть висувати як акціонери, так і їх представники 

(особи що представляють їх інтереси). І також декілька представників одного 

акціонера можуть обиратись до складу наглядової ради товариства. 

Переобиратися члени наглядової ради можуть необмежену кількість раз. 

Кумулятивний метод голосування забезпечує обрання кількох 

переможців, і переможцем також вважається особа, яка не набрала абсолютної 

або відносної більшості голосів, забезпечуючи тим самим пропорційну 

систему представництва. 

В обов'язки членів наглядової ради входить виконання свої зобов’язань 

особисто і особа  не права передавати повноваження іншій особі.  

Повноваження члена наглядової ради вважаються дійсними з моменту 

обрання особи загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради 

(представника акціонера) повноваження відстороненого члена наглядової 

ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває чинних 

повноважень лише з моменту отримання товариством письмового 

повідомлення від акціонера (акціонерів), офіційним представником якого є 

член наглядової ради.  

Повідомлення про заміну члена наглядової ради (представника 

акціонера) повинно містити повну й достовірну інформацію про нового члена 

наглядової ради, котрий назначається на зміну відкликаного. Данна 

інформація регулюється нормативно-правовими актами України. 

Акціонер, може обмежити повноваження власного представника, 

котрого обрали членом наглядової ради. 

Також загальні акціонерні збори мають право прийняти рішення про 

дострокове  відсторонення та одночасне переобрання нових членів наглядової 

ради. 

Повноваження члена наглядової ради можуть припинитись без зборів 

акціонерів у випадку:  
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 власного бажанням але за умови письмового повідомлення за 2 тижні;  

 за станом здоров'я, в разі неможливості виконання обов’язків; 

 якщо вирок набрав законної сили або рішення суду набуває чинності і 

це виключає можливість виконання обов’язків члена ради нагляду; 

 в разі визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно 

відсутнім або у разі смерті;  

 якщо компанія отримує отримує письмове повідомлення, про заміну 

членів наглядової ради, що є представляють акціонерів. 

Члени наглядової ради обирають Голову наглядової ради голосуванням. 

Також можливе обрання або звільнення з посади Голови наглядової ради 

зборами акціонерів. 

Якщо член наглядової ради на протязі року був головою правління-

генеральним директором товариства тоді його обрання головою наглядової 

ради неможливе.  

Переобрання голови наглядової ради можливо у будь який час навіть без 

винесення даного питання на загальні збори акціонерів, 

У разі якщо голова наглядової ради не може виконувати власні 

повноваження його повноваження виконує один з членів наглядової ради 

відповідно до її рішення.  

Правління товариства призначається відповідно до рішенням наглядової 

ради товариства.  

Правління за посадою складається з  голови правління - генерального 

директора головного бухгалтера, директорів за напрямками діяльності та 

інших осіб. Наглядова рада за поданням голови правління – генерального 

директора або за власною ініціативою  затверджує кількісний склад, термін 

повноважень та персональний склад правління.  Секретар правління 

обирається на засіданні правління або призначається рішенням голови 

правління. Особа що не входить до складу правління може стати секретарем 

правління. 
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Голова і члени правління не можуть одночасно бути членами ради 

нагляду компанії чи ревізійної комісії. 

Згідно з чинним українським законодавством, членами правління не 

повинні бути особи, яким заборонено обіймати посади в управлінських 

органах компанії господарських товариств. 

Юридичні особи які є учасниками або членами органів управління 

компаній які конкурують з діяльністю товариства не можуть бути членами 

правління.  

Ревізійна комісія товариства обирається виключно шляхом  

кумулятивного голосування з числа осіб які мають повну цивільну 

дієздатність на загальних зборах акціонерів.  Скасування, переобрання та 

зміна складу ревізійної комісії належать до виключних повноважень загальних 

зборів акціонерів. 

Кількість членів, термін повноважень та персонал ревізійної комісії 

визначаються загальними зборами акціонерів. Якщо термін дії ревізійної 

комісії минув, але не переобраний (не скасований), повноваження ревізійної 

комісії діятимуть доти, доки не будуть обрані нові члени ревізійної комісії. 

Ревізійна комісія може бути скасована заздалегідь за рішенням зборів 

акціонерів компанії. 

Обрання голови ревізійної комісії відбувається звичайним  

голосуванням ( простою більшістю голосів) між усіма обраними членами 

ревізійної комісії та є посадовою особою товариства. Ревізійна комісія обирає 

секретаря ревізійної комісії для ведення протоколу засідання. За необхідності 

ревізійна комісія може обрати заступника голови ревізійної комісії. 

Ревізійна комісія може бути обрана загальними зборами акціонерів або 

провести спеціальні перевірки протягом визначеного строку.  

 

Наступні особи не можуть бути членами ревізійної комісії: 

1) корпоративний секретар;  
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2) члени наглядової ради;  

3) члени виконавчого органу;  

4) члени інших органів товариства. 

5) особи які не мають повної цивільної дієздатності; 

Члени ревізійної комісії не можуть бути членами наглядової ради, 

правління товариства та комісії з голосування загальних зборів акціонерів. 

Статут компанії та внутрішній регламент не передбачають винагороди 

або компенсації вигнаним чиновникам. 

До повноважень посадових осіб емітента належать: 

Голова наглядової ради скликує засідання наглядової ради та на підставі 

її рішень та має право (відповідно до положення про наглядову раду):  

 

Як частина наглядової ради, члени наглядової ради приймають рішення 

з усіх питань товариства відповідно до повноважень, передбачених статутом 

товариства, положенням "Про наглядову раду" та відповідним рішенням 

зборів акціонерів. Окрім тих рішень які відносяться до компетенції загальних 

зборів акціонерів. Посилається на виключні повноваження загальних зборів 

акціонерів, а в межах регламенту, обсягу повноважень, регламенту ради 
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нагляду та діючих положень щодо визначення та контролю діяльності 

виконавчого органу. 

Голова правління - генеральний директор (відповідно до положення про 

наглядову раду ):  
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Члени правління мають право (відповідно до положення про наглядову 

раду ):  

1) отримати достовірну, повну і своєчасну інформацію про Товариство, 

необхідну для виконання своїх функцій;  

2) самостійно та у складі правління вирішувати  питання поточної 

діяльності Товариства в межах визначених повноважень; 

3) висувати пропозиції на засіданнях ради директорів компанії, брати 

участь в обговореннях та голосувати з питань порядку денного; 

4) виступати ініціатором скликання засідання правління Товариства;  

5) у письмовій формі надавати зауваження на рішення правління 

Товариства;  

6) пропонувати скликання спеціальних засідань наглядової ради 

Товариства; 

До зобов’язань членів правління входять:  

1) діяти розумно, добросовісно та в інтересах Товариства і не 

перевищувати повноважень. Зобов’язання поступати розумно і добросовісно 

означає з належною обережністю під час виконання посадових обов’язків  

діяти сумлінно і обачливо.  

2) діяти згідно законодавства України керуючись Статутом Товариства 

та положенням про правління підприємства та іншими внутрішніми 

документами Товариства; 

3) виконання рішень прийнятих загальними зборами акціонерів, 

наглядовою радою і правлінням товариства; 

4) приймати участь особисто позачергових і річних засіданнях правління 

та загальних зборах акціонерів; 

5) приймати участь в засіданнях наглядової ради за їх запрошенням;  

6) Притримуватись затверджених Товариством правил та процедур 

згідно укладання правочинів, для вчинення яких є заінтересованість або 

конфлікт інтересів;  
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7) дотримуйтесь усіх правил щодо обігу, безпеки та обмеженого доступу 

до інформації, прийнятих Товариством. Та дотримуватись нерозголошення 

конфіденційної та інсайдерської інформації що стала відомою в процесі 

виконання функцій члена правління, а також не користуватися інформацією в 

власних інтересах або в інтересах третіх осіб; 

8) забезпечувати контроль підготовки і своєчасного надання матеріалів 

до засідання правління;  

9) заздалегідь підготуватись до засідань правління, особливо 

ознайомитись з матеріалами, підготовленими до засідання, збирати та 

проаналізувати іншу інформацію та приймати пропозиції експертів, коли це 

необхідно; 

10) відповідно до розподілу обов’язків між членами ради директорів 

компанії, керувати відповідним напрямком роботи та керувати діяльністю 

підпорядкованих структурних підрозділів компанії; 

11) своєчасно надавати наглядовій раді, аудиторському комітету, 

комітету управління, внутрішнім та зовнішнім аудиторам повну та точну 

інформацію про діяльність компанії та фінансовий стан у межах їхніх 

обов’язків. 

Ревізійна комісія та члени комісії у її складі мають право: 

 проводити аудит та перевірки в товаристві та на дочірніх товариствах,    

 проводити ревізії та перевіряти на підприємстві та на дочірніх 

підприємствах, філіях і представництвах, бухгалтерські та грошові 

кошториси, звіти та  інші документи, що підтверджують витрати та 

надходження матеріальних цінностей і коштів, проводити ревізії 

фактичної наявності цінностей (цінних паперів, грошових сум, 

сировини, матеріалів, обладнання, готової продукції та іншого);  

 На безперешкодний доступ у сховища, склади, виробничі приміщення 

та інші об’єкти для обстеження та вияснення питань, пов'язаних з 

ревізією і перевіркою;  
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 на звернення до вищого органу та наглядової ради товариства  з 

пропозиціями про призупинення операцій на поточних розрахункових 

та інших рахунках у банках і кредитно фінансових установах в випадку 

перешкоджання виконання своїх обов’язків, членові ревізійної комісії, 

зі сторони виконавчих органів, посадових осіб Товариства або дочірніх 

підприємств, філій на якому необхідно здійснити перевірку; 

 на рекомендації що до залучення експертів чи аудиторські компанії  на 

договірних основах; 

 

 отримувати від фінансових установ та банків необхідну інформацію, 

довідки про банківські операції, копії документів та залишки на 

рахунках підприємства, що перевіряється, а від інших товариств і 

організацій будь-яких форм власності - довідки і копії документів про 

операції і розрахунки перевіряємого об'єкта або підприємства в цілому;  

 отримувати від матеріально-відповідальних посадових осіб  

перевіряємого об'єкта, письмових пояснень з питань, що виникли в ході 

ревізії і перевірок;  

 пред'явити керівнику та іншим посадовим особам перевіряємих 

підприємства, що перевіряються, вимоги з приводу усунення виявлених 

недоліків;  

 у випадках якщо виникла загроза інтересам підприємства або були 

виявлені ознаки зловживання повноваженнями посадовцями 
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підприємства ревізійна комісія має право на вимогу скликання 

позачергових акціонерних зборів; 

 на вимогу скликання позачергових акціонерних зборів та внесення 

пропозицій до проекту порядку денного;  

 прийняття участі у засіданні виконавчого органу підприємства.   

 

Отже, провівши дослідження другого розділу, ми визначили, що 

аналізованим підприємством є АТ «Ельворті». АТ «Ельворті» – провідний 

виробник посівної і ґрунтообробної техніки в Україні. Найбільше 

підприємство в області сільськогосподарського машинобудування.  

Вивчили оцінку макро і мікросередовища АТ «Ельворті». Визначили на 

основі SWOT-аналізу АТ "Ельворті", що підприємство є доволі потужним 

гравцем українського сільськогосподарського виробничого ринку і має усі 

шанси потрапити до десятки найкращих підприємств Європи та країн СНД.  

Провели аналіз існуючої системи управління підприємства АТ 

«Ельворті». Визначили, що структура підприємства складається з виробничих 

підрозділів і відділів та служб в апараті управління. Також на підприємстві є 

ще окремо члени управлінського персонал, які керують компанією та 

займаються її розвитком.  
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА АТ «ЕЛЬВОРТІ» 

 

 

3.1. Оптимізація організаційної структури управління і системи 

управління персоналом 

Організаційна структура підприємства - це системо утворюючий 

елемент підприємства як цілісного організму, що визначає порядок його 

функціонування. Організаційна структура, з одного боку, формується на 

основі структури бізнес-процесів, а з іншого - визначає ефективність бізнес-

процесів. Організаційна структура може сприяти або утруднювати досягнення 

цілей підприємства, впливати на рівень організаційної ефективності. 

Організаційна структура підприємства повинна бути відповідною 

соціально-культурним умовам товариства, спричиняти істотний вплив  на 

питання рівня централізації і децентралізації та розподілення повноважень і 

відповідальності, а також міри самостійності та масштабів контролю 

управлінців і менеджерів. Це означає, що копіювання організаційні структури 

іншого товариства, що успішно функціонують в інших соціально-культурних 

умовах, не забезпечують бажаного результату. 

Низьку ефективність організаційних структур більшості вітчизняних 

підприємств можна пояснити наступними причинами: 

1) розмитість управлінських функцій і дублювання відповідальності і 

повноважень керівників різних підрозділів; 

2) відсутність делегування повноважень; 

3) незадовільна інформаційна підтримка діяльності підприємства; 

4) відсутність «групи управління змінами», яка орієнтувала б 

підприємство на проведення змін за вимогами зовнішнього оточення 

Оптимізація організаційної структури підприємства АТ «Ельворті» 

повинна будуватися на наступних принципах: 
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1. Забезпечення гнучкого реагування на зміни ринку. 

2. Забезпечення оптимального рівня децентралізації управлінських 

рішень. 

3. Закріплення за структурними підрозділами підприємства організації 

виконання конкретних функцій, здійснюваних підприємством, причому 

дублювання виконання одних і тих же функцій зазначеними підрозділами 

неприпустимо. 

4.Персоніфікація відповідальності за організацію і виконання кожної 

функції, що здійснюється підприємством. 

5. Розроблені зміни слід закріпити в штатному розкладі та положеннях 

про структурні підрозділи підприємства поряд з основними напрямками 

діяльності, де наведені основні, виробничі, допоміжні та фінансово-

економічні функції управління підприємством. 

Оптимізації організаційної структури повинна передувати комплексна 

діагностика функціонування підприємства і, зокрема, аналіз існуючої 

організаційної структури.  

Сутність аналізу організаційної структури підприємства АТ «Ельворті» 

полягає в дослідженні існуючих організаційно-структурних одиниць і їх 

взаємозв'язків. В якості джерел інформації можуть виступати організаційна 

документація, спостереження, інтерв'ю, анкетування. Комплексна діагностика 

функціонування підприємства включає в себе: 

- вивчення внутрішньої інформації на основі: штатного розкладу; 

положень про структурні підрозділи і посадові обов'язки; наказів і 

розпоряджень; внутрішнього регламенту (розпорядку) діяльності; 

документації, що регламентує управлінські процеси (стандарти, інформаційні 

схеми та ін.); 

- інтерв'ювання співробітників; 

- атестація робочих місць і умов праці. 

Тому ми пропонуємо виділяти наступні етапи в процесі оптимізації 

організаційної структури АТ «Ельворті» (рис. 3.1): 
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Рис. 3.1. Процес оптимізації організаційної структури АТ 

«Ельворті» 

 

Формування високоефективної системи управління підприємством АТ 

«Ельворті» залежить від швидкості прийняття рішень як оперативного, так і 

перспективного характеру. 

Необхідність вдосконалення організаційної структури управління 

виникає в зв'язку з появою ряду проблем в безпосередньому функціонування 

підприємства, перевантаження вищого керівництва, зростання масштабу 

діяльності організації, вплив технології виробничих процесів, зовнішня 

економічна обстановка. 

На наш погляд, найбільш значущою проблемою вдосконалення 

організаційної структури управління АТ «Ельворті» є професійна підготовка 
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кадрів. У процесі формування організаційної структури управління АТ 

«Ельворті», ми зможемо вирішити наступні завдання: 

1. Визначити тип структури управління 

2. Визначити характер співпідпорядкованості між ланками 

підприємства. 

Отже, для підвищення ефективності розробки управління 

підприємством АТ «Ельворті» пропонує повний цикл виробництва продукції 

від розробки у власному конструкторському Бюро до приймально-здавальних 

випробувань і постачання обладнання замовнику. 

Управління розвитком підприємства АТ «Ельворті» відбувається за 

схемою життєвого циклу проекту, який починається з розробки проекту, і 

закінчується завершенням проекту. 

У сучасних умовах господарювання забезпечення прибуткової 

діяльності, стабільного фінансового стану підприємства та стійкої 

конкурентоспроможності, безпосередньо залежить від ефективності 

використання персоналу підприємства.  

В зв’язку з чим стають актуальними дослідження методичних, 

теоретичних та практичних завдань стосовно вирішення проблем збільшення 

ефективності керування персоналом, так як персонал є найважливішою 

частиною  конкурентоспроможності та економічного зростання й 

ефективності. Виходячи з цього важливо не тільки представляти і 

контролювати роботу з кадрами, але й займатися пошуком нових шляхів для 

її поліпшення. 

В сучасному менеджменті доцільно виділити такі резерви підвищення 

ефективності використання персоналу, як це зображено на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. Резерви підвищення ефективності використання 

персоналу в сучасній практиці управління 

 

Розглянемо зазначені резерви більш детально. 

1. Економічні стимули всіх типів (створення нових та удосконалення 

існуючих робочих місць [47]; удосконалення системи трудових відносин на 

підприємствах; запровадження єдиної тарифної сітки оплати праці в 

бюджетній сфері; підвищення мінімальної заробітної плати до рівня 

прожиткового мінімуму; стимулювання роботодавців до висвітлення 

заробітної плати найманих працівників [48]; підвищення вартості робочої 

сили; підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно 

активного населення, додаткова оплата праці (премії, надбавки, доплати), що 

повинна відображати кваліфікацію працівника та якість і стаж роботи).  

2. Управління за цілями. Методи даної групи застосовуються в тій чи 

іншій формі приблизно у 50% великих західних корпорацій. Поняття 

"управління за цілями" - це управлінська діяльність, спрямована на досягнення 

конкретних стратегічних цілей підприємства, яка формується та реалізується 

шляхом координації з керівниками та окремими працівниками всіх рівнів. 

Поняття "управління за цілями" досить просунуте і має очевидні переваги. 

Резерви 

Управління за цілями 

Бенчмаркінг 

Система участі в 

прибутках 

Змістовне 

збагачення праці 

Економічні стимули 
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Перевагами цієї концепції є можливість [44]:  

 

3. Збагачення праці (основна ідея: необхідно використовувати потребу 

людини у творчому самовираженні, самореалізації. Для цього варто змінити 

організацію праці так, щоб максимально збагатити зміст праці робітника, 

передати йому частину управлінських функцій. Тільки внутрішні фактори, 

зміст роботи, підвищують задоволеність працею.  

Зовнішні фактори (заробіток, міжособистісні відносини в групі, політика 

компанії, стиль керування) можуть тільки знизити рівень незадоволеності 

працею, але не вчинять істотного впливу на продуктивність праці). 

Популярним є метод, що припускає поділ робочого завдання. Роботу, що 

охоплює 40 годин на тиждень, поділяють між двома або кількома 

службовцями.  

4. Система участі в прибутках [39, с. 122]. Цікавою технологією 

ефективних мотивацій для вітчизняних підприємств доцільно запропонувати 

систему грейдування. Питання грейдування, тобто створення ієрархії посад, 

яка дозволяє визначити правильний (справедливий і ринково обґрунтований) 

рівень компенсації для кожного працівника, стає все більш актуальним для 
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великої кількості компаній [40, с. 30]. Грейдинг являє собою багатогранне 

явище. Згідно з дослідженнями, термін "грейдинг" використовується двома 

різними методами:   

 

5. Бенчмаркінг інтерпретується як спосіб оцінки стратегії та цілей 

організації порівняно з першокласними підприємницькими організаціями для 

визначення власного місця на конкретному ринці; визначити, зрозуміти та 

розробити найкращу якість продукції, послуг, конструкцій, обладнання, 

процесів та практик для підвищення фактичної ефективності організації [49].  

Бенчмаркінг допомагає визначити сильні та слабкі сторони компаній на 

основі змін ринкової кон'юнктури та може краще задовольнити попит 

споживачів на якість, ціну, товари та послуги, встановлюючи нові стандарти 

та цілі. 

Завдяки бенчмаркінгу покращилась якість продукції, підвищилася 

продуктивність та ефективність бізнес-процесів, формуючи інноваційні дії, що 

сприяють підвищенню конкурентоспроможності корпорацій. 

Метою використання бенчмаркінгує підвищення ефективності власної 

діяльності та завоювання переваг у конкурентній боротьбі. 

Проаналізувавши ключові показники ефективності використання 

персоналу на АТ «Ельворті» внесемо пропозиції щодо її підвищення.  
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Персонал організації– цінне джерело корисний ідей. Але більшість із 

них не знаходять втілення в економічному житті підприємства через 

відсутність системи їх збору. Найчастіше пропоновані працівниками ідеї 

визнаються керівниками нездійсненними або несвоєчасними, або просто 

забуваються. Така ситуація складається в тих організаціях, в яких немає 

системи збору та зберігання пропозицій працівників.  

Для ефективного використання персоналу потрібен системний підхід з 

певною часткою креативності. Кожен співробітник організації хоче відчувати 

себе необхідним та мати можливість зробити певний внесок для 

вдосконалення її роботи.   

В АТ «Ельворті» працює велика кількість висококваліфікованих 

працівників різних спеціальностей, які можуть запропонувати досить цікаві та 

корисні заходи щодо економії енергоресурсів, умов праці, застосування 

обладнання та пристроїв, які, в свою чергу, вплинуть на витрати часу та 

принесуть економічний ефект.  

За це персонал отримує грошову винагороду пропорційно корисності 

пропозиції грошовому еквіваленті. Це дозволить підвищити ефективність 

використання персоналу в організації. Тому для реалізації цього заходу 

запропонуємо впровадження практики «Іdeasbox».  

«Іdeasbox» – це відповідним чином оформлені ідеї та пропозиції, що 

надійшли від співробітника або групи співробітників організації, спрямовані 

на досягнення економічної чи іншої вигоди для неї. Він користується 

популярністю у більшості розвинених компаній світу, в Україні – переважно, 

на рівні міжнародних. Наприклад, компанія «великої четвірки», що надає 

професійні аудиторські, консультаційні, податкові та юридичні послуги, 

«Ernst&Young» запровадила «Іdeasbox» в 2000 році.  

Один з найбільших комунікаційних холдингів України «AGAMA 

communications» з метою стимулювання ефективних бізнес-рішень в сфері 

комунікацій започаткував «Банк ідей» серед своїх співробітників в 2014 році, 

ПАТ «Interpipe Steel» – найбільший електросталеплавильний комплекс з 
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виробництва круглої сталевої заготовки у Східній Європі – в 2002 року, 

«Google Inc.» – американська транснаціональна публічна корпорація, що 

інвестує кошти в інтернет-пошук, хмарні обчислення і рекламні технології 

користується «Банком ідей» з 1999 року та багать інших.  

На прикладі ПАТ «Interpipe Steel» розглянемо загальні принципи роботи 

«Банку ідей». Ідея подається в електронному вигляді згідно чітко затвердженої 

форми відповідальній особі, після чого пропозиція розглядається та 

оцінюється протягом тижня.  

Після завершення обговорення всіх винесених на розгляд комісії ідей, 

може бути винесено наступне рішення: 

 ідея приймається до виконання; 

 ідея відправляється на доопрацювання; 

 ідея відправляється в архів. 

Якщо пропозиція прийнята до виконання, то винахідник отримує 

винагороду. Винагорода залежить від економічного ефекту пропозиції(25% 

виплачується до впровадження, якщо пропозиція визнано ефективним, 75% – 

після). За прийнятну ідею ПАТ «Іnterрірe Steel» виплачує співробітникам до 

10% від розрахованого економічного ефекту пропозицій, але з верхнім 

обмеженням в залежності від базового рівня доходу конкретного працівник. 

Система винагород після впровадження ідеї зображена в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1  

Система винагород після впровадження ідеї у ПАТ «Іnterрірe Steel» 

Розмір 

економічного 

ефекту за рік 

До 20 

тис. грн. 

20-50 

тис. грн. 

50-500 

тис. грн. 

500 тис. грн. 

– 1 млн. грн. 

Від 1 

млн. грн. 

Розмір 

винагороди  

2 тис. 

грн. 

8% + 

300 грн. 

5% + 

1500 

грн. 

3% + 12000 

грн. 

2% + 

20000 

грн. 

 

Отже, враховуючи рівень цих компаній, було б доречно запропонувати 

впровадження «Іdeasbox» в систему управління персоналом АТ «Ельворті». 
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Запропонований нами підхід передбачає певний очікуваний ефект. 

Очікуваний ефект – це результат, який повинен здійснитися за рахунок 

впровадження запропонованого заходу. 

Очікуваний соціально-економічний ефект для АТ «Ельворті» від 

реалізації «Банку ідей» зображений на рис. 3.3. 

 

 

 

Рис.3.3. Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження 

«Іdeasbox» 

Як бачимо, ефект від запропонованого є позитивним, результативним та 

економічним.  
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Пропозиція робітника або групи робітників повинна містити ідеї щодо 

покращення роботи організації, а саме: обладнання, умов праці, рівня безпеки, 

скорочення витрат або збільшення доходу. Процедура впровадження цієї 

програми повинна включати наступні кроки: 

 формування цілей та завдань заходу; 

 розробка порядку подачі пропозиції; 

 формування вимог та критеріїв за якими будуть відбуватиметься 

перегляд пропозицій; 

 порядок прийняття рішення щодо пропозиції працівника або групи 

робітників; 

 порядок ведення бази пропозицій; 

 розробка бланку подачі пропозиції; 

 розробка системи бонусів за пропозиції персоналу. 

Пропозиції по вдосконаленню роботи організації повинні бути 

грамотними, чіткими, доцільними і обґрунтованими. Водночас вони не мають 

сприяти погіршенню якості роботи та умов праці, не належати до категорії 

регулярних заходів з технічного обслуговування та тих, що знижують 

надійність та якість продукції, або вже запропоновані або впроваджені. Вести 

раціоналізаторську роботу зможе будь-який співробітник організації. 

Пропозиції надаватимуться на бланку, у якому буде фіксуватися П.І.Б. 

ініціатора (соініціаторів) ідеї, посада, табельний номер, дата подачі 

пропозиції, підрозділ, в якому працює ініціатор (соініціатори), коротка назва 

заходу. Буде розділ «Опис існуючої проблеми або ситуації», в якому будуть 

зазначатися недоліки певного обладнання або технології. В розділі 

«Пропозиції щодо поліпшення» зазнаватимуться у змісті запропонованого 

технічного рішення або організаційного заходу, включаючи дані, достатні для 

його практичного застосування. Після заповнення бланку ініціатор передає 

його відповідальному за систему подачі пропозицій – «Відділ безперервного 

вдосконалення». Для ведення бази пропозицій на доступному для підрозділів 
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мережевому диску створюється електронна база пропозицій у вигляді файлу 

Exell, де їх реєструють та привласнюють номер. Якщо ця пропозиція не є 

оригінальною, то ініціатор отримує зворотній зв’язок не пізніше 8 днів. Для 

перевірки та розрахунку економічного ефекту, що планується, пропозиція 

передається у фінансовий відділ. Після розгляду та перевірки пропозиціє три 

варіанти рішення: прийняти, доробити або відмовити. Якщо пропозиція буде 

визнана доцільною та прийнятою, оцінюється рівень його ефекту. Він може 

бути незначним – від 10 тис. грн до 50 тис. грн, та значним – від 100 тис. грн 

до 2 млн. грн і більше.  

Одним із найважливіших елементів при побудові системи збору 

пропозицій є схема заохочення авторів успішних ідей. У підсумку додатковий 

дохід отримують і організація (економічний ефект від впровадження 

пропозиції), і винахідник (грошову винагороду). 

Заохочення раціоналізаторів, в першу чергу, свідчить про те, що 

підприємство сприяє розкриттю творчого потенціалу своїх співробітників. 

Впроваджена система розгляду, оцінки та винагороди пропозицій стимулює 

співробітників ретельно їх опрацьовувати. Запропоновані працівниками ідеї 

також породжують «ланцюгову реакцію»: спонукають інших (в тому числі і 

керівні ланки) підтримувати інновації колег і пропонувати власні рішення. 

У Положенні про систему збору пропозицій повинен бути детально 

розписаний механізм винагороди працівників за впровадження 

раціоналізаторської пропозиції. Причому має сенс заохочувати авторів ідей не 

тільки в разі успішного впровадження, але і на інших етапах. Наприклад, при 

визнанні ідеї потенційно вигідною можна заохочувати автора хоча б 

невеликою винагородою. У нашому випадку це може складати 100-200 грн. 

Основна ж сума винагороди за використання раціоналізаторської 

пропозиції залежить від масштабу річного економічного ефекту Фінансування 

виплат ініціаторам буде здійснюватися з частини суми досягнутого 

позитивного ефекту від операційної діяльності підприємств по відношенню до 

планових показників.  
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Розмір матеріальної винагороди за пропозиції визначатиметься 

відповідно до розміру економічного ефекту (табл. 3.2). Розмір виплат не 

прив'язуватимемо до окладу того чи іншого працівника, що підкреслюватиме 

рівну важливість пропозицій співробітників будь-якої посади. Навіть 

пропозиції по незначним удосконаленням можуть в результаті принести 

суттєву економію. 

Таблиця 3.2 

Розмір матеріальної винагороди за пропозиції 

Без істотного економічного ефекту 

Покращення робочого місця/ділянки 50 грн 

Покращення в роботі цеха/підприємства 100 грн 

З незначним економічним ефектом 

Від 10 тис. грн до 50 тис. грн. 1 000 грн 

Із значним економічним ефектом 

До 100 тис. грн 5 000 грн 

До 500 тис. грн 10 000 грн 

До 2 млн. грн 25 000 грн 

Більше 2 млн. грн 50 000 грн 

 

Як наслідок, від впровадження даного заходу організація планує 

зменшити затрати, збільшити обсяг реалізації і, відповідно, отримати 

додатковий прибуток. 

Отже, організаційна структура підприємства - це системо утворюючий 

елемент підприємства як цілісного організму, що визначає порядок його 

функціонування. Оптимізація організаційної структури підприємства АТ 

«Ельворті» повинна будуватися на наступних принципах: 1. Забезпечення 

гнучкого реагування на зміни ринку. 2. Забезпечення оптимального рівня 

децентралізації управлінських рішень. 3. Закріплення за структурними 

підрозділами підприємства організації виконання конкретних функцій, 
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здійснюваних підприємством, причому дублювання виконання одних і тих же 

функцій зазначеними підрозділами неприпустимо. 4. Персоніфікація 

відповідальності за організацію і виконання кожної функції, що здійснюється 

підприємством. 5. Розроблені зміни слід закріпити в штатному розкладі та 

положеннях про структурні підрозділи підприємства поряд з основними 

напрямками діяльності, де наведені основні, виробничі, допоміжні та 

фінансово-економічні функції управління підприємством. 

В АТ «Ельворті» працює велика кількість висококваліфікованих 

працівників різних спеціальностей, які можуть запропонувати досить цікаві та 

корисні заходи щодо економії енергоресурсів, умов праці, застосування 

обладнання та пристроїв, які, в свою чергу, вплинуть на витрати часу та 

принесуть економічний ефект. За це персонал отримує грошову винагороду 

пропорційної корисності пропозиції у грошовому еквіваленті. Це дозволить 

підвищити ефективність використання персоналу в організації. Тому для 

реалізації цього заходу запропонуємо впровадження практики «Ideas Box».  

 

 

3.2. Формування стратегій організації у невизначених умовах 

Організація процесу стратегічного планування АТ «Ельворті» 

здійснюється згідно нижченаведеної схеми (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Організація процесу стратегічного планування АТ «Ельворті» 
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Продовження таблиці 3.3

 

Підприємство має конкурентну перевагу, коли має більше шансів 

залучити клієнтів та боротися проти конкурентоспроможності, ніж її 

конкуренти. 

При розробці стратегії враховуються: 

 ринкова мета підприємства; 

 вид конкурентної переваги, якої підприємство намагається досягти.  

При стратегічному плануванні підприємством використовуються такі 

стратегії, як стабілізація виробництва, скорочення витрат, зміна цін, а також 

цільові стратегії: маркетингова, виробнича, фінансова, конкурентна тощо.  
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Ефективність стратегії АТ «Ельворті» базується на стійкій конкурентній 

перевазі, що підтверджує складена матриця конкурентного профілю 

досліджуваного підприємства (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Матриця конкурентного профілю АТ «Ельворті» 

Ключовий 

фактор 

Ваговий 

коефіцієн

т 

АТ «Ельворті» 

ПрАТ 

«ПЛЕМЗАВОД 

«СТЕПНОЙ»» 

ПрАТ 

«Аграрний 

дім» 

рейтин

г 

оцінк

а 

рейтин

г 

оцінк

а 

рейтин

г 

оцінк

а 

Частка ринку 0,2 1 0,2 2 0,4 3 0,6 

Якість товару 0,2 2 0,4 1 0,4 3 0,6 

Ціна товару 0,3 1 0,3 3 0,9 2 0,6 

Реклама та 

стимулювання 

збуту 

0,1 1 0,1 2 0,2 3 0,3 

Після 

продажне 

обслуговуванн

я 

0,1 2 0,2 3 0,6 1 0,1 

Асортимент 

товарів 
0,1 3 0,3 2 0,6 1 0,1 

Разом 1,0 - 0,15 - 0,31 - 0,23 

 

З таблиці бачимо, що за аналізованими критеріями перше місце 

належить АТ «Ельворті», а основними конкурентними перевагами є 

найбільша частка ринку, краща цінова стратегія, рекламна та маркетингова 

політика підприємства. Останнє місце належить ПрАТ «Аграрний дім». 
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Конкурентна стратегія компанії включає бізнес-методи та плани, 

спрямовані на залучення споживачів, реагування на конкурентний тиск та 

зміцнення ринкових позицій. Вступити у конкурентну боротьбу етично та 

чесно виграти конкурентні переваги ринкових ніш та виростити лояльних 

клієнтів - мета компанії. 

При розробці стратегії враховуються: 

- ринкова мета підприємства; 

- вид конкурентної переваги, якої підприємство намагається досягти.  

Зазначимо, що у своїй діяльності підприємство використовує стратегію 

фокусування з поглибленою диференціацією, яка спрямована на виготовлення 

продукту та надання послуг для задоволення особливих потреб споживачів 

цільового сегмента. Вибір даної стратегії обумовлений тим, що підприємство 

сфокусовано на одному напрямку діяльності – реалізації систем безпеки. 

Дана стратегія АТ «Ельворті» направлена на підвищення спеціалізацій 

та концентрацій діяльності товариства з врахуванням вимоги певної ланки без 

орієнтації на ринок. Таким чином, діяльність підприємства направлена не на 

весь ринок, а лише на певний сегмент – ринок сільгоспвиробничої техніки. 
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3.3. Економічне обґрунтування заходів з вдосконалення системи 

управління АТ «Ельворті» 

З метою визначення прогнозної величини приросту чистого обсягу 

продажів (виручки) компанії в 2021 році були проведені співбесіди з 

ключовими експертами та керівниками підрозділів та отримані наступні 

результати (табл. 3.3): 

 

Таблиця 3.3 

Результати опитування експертів з числа працівників АТ 

«Ельворті» 

П
о
к
аз

н
и

к
и

 (
%

) 

Ф
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о
зр

ах
у
н

к
у

 

Н
ач

ал
ь
н

и
к
 в

ід
д
іл

у
 1

 

Н
ач

ал
ь
н

и
к
 в

ід
д
іл

у
 2

 

Н
ач

ал
ь
н

и
к
 в

ід
д
іл

у
 3

 

Н
ач

ал
ь
н

и
к
 в

ід
д
іл

у
 4

 

Н
ач

ал
ь
н

и
к
 в

ід
д
іл

у
 5

 

Н
ач

ал
ь
н

и
к
 в

ід
д
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С
п

ец
іа

л
іс

т 
в
ід

д
іл

у
 

м
ар

к
ет

и
н

гу
 

Приріст 

чистого 

доходу від 

реаліз. прод. 

iQ  1,1 1,5 1,7 2 0,9 1,3 1,8 

Сер. знач. 

показника 
Q  1,4714 

Відхилення 

прогноз. знач. 

показника від 

середнього 

 QQi   -0,3714 0,0285 0,2285 0,5285 -0,5714 -0,1714 0,3285 

Квадрат 

відхилення 

показника 

2)( QQi   0,1379 0,0008 0,0522 0,2793 0,3265 0,0293 0,1079 

Сума квадр. 

відхилень 

показника 

2)( QQi   0,9342 

Сер. квадрат. 

відхилення 

показника  

 

n

QQi 


2)(
  

0,3653 

Коеф.варіації 
 

Q


   

24,8285 
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За математично-статистичними даними сукупність вибіркових чисел є 

кількісно однорідною, якщо коефіцієнт варіації не перевищує 33%. З даних 

табл. 3.3 видно, що рівень узгодженості думок експертів з оцінки предмету 

дослідження є задовільним (коефіцієнт варіації= 24,82%) для того, щоб 

здійснити подальші розрахунки.  

На рис. 3.4 приріст чистого доходу від реалізації продукції 

підприємства, спрогнозований експертами (з табл. 3.3), розташований у 

порядку зростання їх значень. Використовуючи метод медіан, знайдено 

середнє значення ряду – 1,5% (вірогідний прогноз), а його мінімальне і 

максимальне значення становитимуть відповідно песимістичний і 

оптимістичний прогноз.  

В результаті розрахунку проектований приріст чистого доходу від 

реалізації продукції підприємства становитиме 1,48%. 

Наступний етап аналізу – визначення наслідків впливу запропонованого 

заходу для підвищення ефективності використання персоналу АТ «Ельворті». 

Проміжні та підсумкові розрахунки цього етапу зведені в табл. 3.4. 

 

Медіанний ряд показників приросту чистого доходу від реалізації продукції, 

спрогнозованих експертами 

0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Розрахунок очікуваного приросту чистого доходу від реалізації 

продукції підприємства внаслідок впровадження «Ideas Box» 

Вірогідний 

прогноз(В) 

Песимістичний 

прогноз (П) 

Оптимістичний 

прогноз (О) 

Проектованезначення приросту чистого доходу від реалізації продукції: 
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Таблиця 3.4 

Вплив запропонованого заходу на результати діяльності АТ 

«Ельворті» (тис. грн.) 

Показники 2019 рік 
Проектний 

рік 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення, 

% 

Чистий дохід від 

реалізації продукції 
709011 229701,436 3357,43 101,48 

Умовно-постійні 

витрати 
69482,75 69482,75 0 100 

Умовно-змінні витрати 
208448,2

5 
211540,23 3091,98 101,48 

Капітальні витрати - 102,40 102,40 - 

Повні витрати на 

виробництво і 

реалізацію продукції 

277931 281125,38 3194,38 101,14 

Прибуток від реалізації 

продукції 
-51587 -51423,94 163,05 99,68 

Чистий прибуток - -44156,29 133,70 99,69 

Чистий дохід від 

реалізації продукції на 

одного працівника 

350,9209

3 
356,12 5,20 101,48 

 

Отже, надані нами пропозиції для підвищення ефективності 

використання персоналу підприємств матиме позитивний вплив на усі 

показники його виробничо-господарської діяльності. Зокрема, абсолютного 

приросту зазнають чистий дохід, розмір збитку від реалізації продукції і 

чистий збиток АТ «Ельворті» знижуються. Повні витрати товариства також 

зростуть, проте меншими темпами, ніж означені показники. Оскільки 

чисельність персоналу у проектному році буде незмінною, відповідним чином 

підвищиться чистий дохід від реалізації продукції у розрахунку на одного 

працівника підприємства – на 1,48%. Використовуючи результати розрахунків 

з табл. 3.4 і традиційну методику оцінки ефективності інвестиційних проектів, 
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у тому числі капіталовкладень в людський капітал, проаналізуємо 

інвестиційну привабливість запропонованого заходу (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 

Прогнозні показники ефективності капітальних вкладень у 

впровадження практики «Ideas Box» 

Показники Алгоритм розрахунку 

Рік реалізації проекту 

Разом 

0 1 2 3 

Початкові 

інвестиції 

3% від 80% приросту 

умовно-змін. витрат 7,42 Х Х Х 7,42 

Додатк. чистий 

прибуток 

Абсолютне відхилення 

чистого прибутку (табл. 

3.4) 
Х 133,70 133,70 133,70 401,10 

Чистий грош. 

потік 

яАмотризаціЧПР   
Х 133,70 133,70 133,70 401,10 

Ставка дискон-

ня ризикзаПремія

Депозитний



%
 25% 

Коеф. дискон-

ня по роках nr)1(

1


 Х 0,8 0,64 0,512 Х 

Чиста 

приведена 

вартість 

грош.потоків 

ПІДГП
N

n

n 
1

 
162,04 

Дисконт. 

період 

повернення 

інвестицій 





N

n

n NДГП

ПІ

1

 
1,14 

Термін 

окупності ЧПР

ПІ


 0,74 

Індекс 

доходності ПІ

ЧПВ
 1,64 

Індекс 

прибутковості 

ПІ

ДГП
N

n

n
1

 
2,64 

 

Для інвестування коштів у створення заходу «Ideas Box» на АТ 

«Ельворті» використовуватиме власний капітал, тому ставка дисконтування 

береться на рівні середнього депозитного відсотка для юридичних осіб з 
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урахуванням премії за ризик, що діяла у зазначений період, як 

альтернативного джерела вкладання його власних коштів.  

Ефективність інвестиційного проекту доведена розрахунками, 

отриманими в табл. 3.5. Так, капіталовкладення окупляться за достатньо 

нетривалий період – менше року. Індекс доходності перевищує нульову 

позначку і дорівнює 1,64, а індекс прибутковості перевищує одиницю в 2,64 

рази.  

Високий рівень віддачі інвестицій та ефективності їх використання в 

рамках запропонованого заходу, а також доведений вище позитивний вплив 

на результативність діяльності підприємства є аргументами на користь їх 

впровадження. При цьому досягається не лише економічна ефективність, але і 

соціальні ефекти, пов’язані з підвищенням мотивації співробітників, їх 

лояльності до підприємства, створенню позитивного іміджу роботодавця та 

створюється міцна платформа для підтримки позитивного соціально-

психологічного клімату в колективі АТ «Ельворті», матеріального 

стимулювання персоналу і, відповідно, підвищення продуктивності праці. 

Далі дамо економічне обґрунтування наступному заходу.  

Кожна функціональна стратегія має свою конкретну мету. Набір 

функціональних стратегій конкретної компанії визначається поєднанням 

конкретних цілей, встановлених керівництвом компанії. Сутність 

функціональних стратегій АТ «Ельворті» розкрита в табл. 3.6 

Таблиця 3.6 
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Як показано в таблиці 3.6, функціональні стратегії АТ «Ельворті» 

дозволяють швидше та раціональніше досягти загальної мети підприємства: 

прибутковість, високий рівень культури, професіоналізм в управлінні. 

Під час оперативного планування АТ «Ельворті» вирішуються такі 

основні завдання: 

1) забезпечення виконання плану виробничої діяльності щодо випуску 

планової продукції протягом запланованих строків з рівномірною роботою 

всіх підрозділів підприємства; 

2) встановити режим роботи підприємства, який сприяє більш 

ефективному та повному використання обладнання та працівників; 

3) скорочення часу виробничого циклу та обсягу незавершеної роботи. 

Оперативне планування АТ «Ельворті»  передбачає наступне: 

1) розробляють оперативні плани та графіки виробництва та випуску 

продукції, що називаються календарним плануванням; 
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Другий етап розпочинається з оперативного обліку працівників і 

керівників низів та результатів виробничої діяльності. Бухгалтерський облік 

забезпечує своєчасне, повне та точне відображення ходу операцій, 

переміщення заготовок, деталей та виробів у кожному виробничому підрозділі 

АТ «Ельворті». 

Оперативний контроль на основі бухгалтерських даних, включаючи 

порівняння фактичних результатів із запланованими показниками на 

відповідний період, зафіксованими в операційному календарному плані. 

Щоб вчасно оцінити процес, що змінюється, необхідно провести 

операційний аналіз. Об'єктом аналізу може бути експлуатація обладнання та 

робітників; матеріальні запаси, незавершений стан тощо. Аналіз розкриває 

причини відхилень у виробничому процесі від запланованого, пропонує 

здійснити організаційно-технічні заходи щодо усунення цих причин. 

Заключний етап оперативного управління - це регулювання 

виробничого процесу на основі результатів контролю та аналізу. Потреба в 

такому регулюванні обумовлюється ймовірним відхиленням фактичного 

виробничого процесу від запланованого або внесенням коректив у поточний 

план. 

Також оперативними цілями компанії на 2021 рік є: 

- збільшення виробництва на 3%; 

- зростання на 1,2% частки ринку; 
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- зниження виробничих витрат на 4%; 

- підвищення продуктивності праці на 6%; 

- поліпшення іміджу компанії. 

Цілі були досягнуті навіть у більшій мірі, ніж передбачено в 

оперативному плані. 

Щодо стратегічних цілей, зверніть увагу, що стратегічний план на 2020 

рік передбачає наступне: 

- збільшити асортимент продукції на 3%; 

- збільшити ширину діапазону на 3%; 

- збільшити глибину діапазону 7 положень; 

- збільшення частки ринку на 1%. 

Результати цього плану були виконані. 

Також найближчим часом (до 2022 року) АТ «Ельворті» планує: 

- збільшити частку ринку на 3%; 

- збільшити асортимент продукції на 15%; 

- збільшити виробництво на 20%. 

Досягнення стратегічних цілей вимагає здійснення оперативного, тому 

стратегічне планування, у свою чергу, ґрунтується на виконанні оперативних 

планів підприємства АТ «Ельворті». 

Провівши аналіз третього розділу, ми визначили, що оптимізація 

організаційної структури підприємства АТ «Ельворті» повинна будуватися на 

наступних принципах: 1. Забезпечення гнучкого реагування на зміни ринку. 2. 

Забезпечення оптимального рівня децентралізації управлінських рішень. 3. 

Закріплення за структурними підрозділами підприємства організації 

виконання конкретних функцій, здійснюваних підприємством, причому 

дублювання виконання одних і тих же функцій зазначеними підрозділами 

неприпустимо. 4. Персоніфікація відповідальності за організацію і виконання 

кожної функції, що здійснюється підприємством. 5. Розроблені зміни слід 

закріпити в штатному розкладі та положеннях про структурні підрозділи 

підприємства поряд з основними напрямками діяльності, де наведені основні, 
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виробничі, допоміжні та фінансово-економічні функції управління 

підприємством. 

Визначили, що для підвищення ефективності використання персоналу в 

організації потрібно впровадження «Ideas Box».  

Визначили, що ефективність стратегії АТ «Ельворті» базується на 

стійкій конкурентній перевазі, що підтверджує складена матриця 

конкурентного профілю досліджуваного підприємства. Основними 

сегмент – ринок сільгоспвиробничої техніки. 

Надані нами пропозиції для підвищення ефективності використання 

персоналу підприємств матиме позитивний вплив на усі показники його 

виробничо-господарської діяльності. Для інвестування коштів у створення 

заходу «Ideas Box» на АТ «Ельворті» використовуватиме власний капітал, 

тому ставка дисконтування береться на рівні середнього депозитного відсотка 

для юридичних осіб з урахуванням премії за ризик, що діяла у зазначений 

період, як альтернативного джерела вкладання його власних коштів. 

Функціональна стратегія АТ «Ельворті» дозволяє швидко та раціонально 

досягти цілей підприємства: прибутковості, високого рівня культури та 

професіоналізму в управлінні. Під час оперативного планування АТ 

«Ельворті» вирішуються наступні завдання: 

1) забезпечується впровадження виробничого плану відносно 

планового випуску продукції протягом запланованих строків з рівномірним 

розподілом навантаження на всі підрозділи підприємства; 
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2)  установлення режиму роботи що дає можливість найбільш 

ефективного розподілу навантаження на обладнання та працівників; 

3) Максимально мінімізувати тривалість циклу виробництва   та 

обсягу незавершеного виробництва.   

Досягнення стратегічних цілей вимагає здійснення оперативного, тому 

стратегічне планування, у свою чергу, ґрунтується на виконанні оперативних 

планів підприємства АТ «Ельворті». 
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ВИСНОВОК 

 

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки: 

1. У досліджені було визначено основні  завдання та функції 

менеджменту сучасної організації. Визначено, що управління це процес, в ході 

якого відбувається планування, організація, мотивація і контроль, необхідні 

для досягнення цілей організації. Постановка цілей - це один з вихідних 

пунктів будь організації. Цілі можуть бути неоднорідні, неочевидні і між ними 

існує певна ієрархія. Дерево цілей і функцій - це структурована, побудована за 

 

цикл». 5) Декомпозиція по основних елементах системи. 

Визначено, що стратегічне планування - це процес з розробки 

довгострокових планів розвитку організації відповідно до її місії. Під 

організаційною структурою розуміється склад, підпорядкованість, взаємодія і 

розподіл робіт по структурним підрозділам організації. Від того, на скільки 

організаційна структура відповідає процесам, що протікають в організації, 

залежить ефективність першої. Дослідження систем управління - це 

діяльність, спрямована на вдосконалення управлінських процесів організації 

відповідно до постійно мінливих умов внутрішнього і зовнішнього 

середовища організації. Визначено, що виділяють п'ять основних рівнів 

(доменів) архітектури підприємства: організаційна структура, бізнес-

архітектура і три домени, пов'язані зі структурою інформаційної системи 

підприємства.  

2. Вивчено зміст системи управління організацією. Визначено, що 

дослідження систем управління - це вид діяльності, спрямований на розвиток 

і вдосконалення управління відповідно до постійно поточних зовнішніх і 

внутрішніх умов. Процес дослідження систем управління підприємством має 
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послідовні етапи:1. Виділення об'єкта дослідження (фірма, підсистема, 

підрозділ).2. Визначення мети дослідження, тобто, який результат нас 

цікавить.3. Виділення керуючих і характеристичних змінних.4. Визначення 

функцій, що підлягають аналізу.5. Визначення критеріїв оцінки результатів 

дослідження.6. Визначення критеріїв оцінки пропонованих рішень щодо 

поліпшення управління. 

Визначено, що система управління (СУ) організації включає сукупність 

усіх служб організації, усіх підсистем та комунікацій між ними, а також 

процесів, що забезпечують дане функціонування. 

3. Вивчено основні напрямки вдосконалення систем управління. 

Визначено, що до основних напрямків вдосконалення системи управлінняє:1. 

Децентралізація управління.2. Спеціалізація та диверсифікація виробництва.3. 

Удосконалення економічного механізму.4. Створення стабільності на 

підприємстві. 

4. Визначено, що аналізованим підприємством є АТ «Ельворті». АТ 

«Ельворті» – провідний виробник посівної і ґрунтообробної техніки в Україні. 

Найбільше підприємство в області сільськогосподарського машинобудування.  

5. Вивчено оцінку макро і мікросередовища АТ «Ельворті». Визначено 

на основі SWOT-аналізу АТ "Ельворті", що підприємство є доволі потужним 

гравцем українського сільгосп-виробничого ринку і має усі шанси потрапити 

до десятки найкращих підприємств Європи та країн СНД. Здійснивши PEST-

аналіз, можемо констатувати наступне на АТ "Ельворті" в великій мірі чинять 

негативний вплив політичні та економічні фактори, оскільки серед визначених 

найбільш впливових з них, більшість отримали достатню оцінку підкріплену 

негативним впливом. Це свідчить про значну політичну та економічну 

нестабільність в країні. Щодо соціальних та технологічних факторів, то вони 

загалом мають достатньо сильний та позитивний вплив на компанію. 

6. Проведено аналіз існуючої системи управління підприємства АТ 

«Ельворті». Визначено, що структура підприємства складається з виробничих 

підрозділів і відділів та служб в апараті управління. Також на підприємстві є 
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ще окремо члени управлінського персонал, які керують компанією та 

займаються її розвитком. Станом на кінець звітного періоду кількість членів 

провідного управлінського персоналу становить 10 осіб. До складу наглядової 

ради входять п'ять членів наглядової ради, які обираються загальними зборами 

акціонерів кожні три роки. 

7. Визначено оптимізацію організаційної структури управління і 

системи управління персоналом. Організаційна структура підприємства - це 

системо утворюючий елемент підприємства як цілісного організму, що 

визначає порядок його функціонування. Оптимізація організаційної структури 

підприємства АТ «Ельворті» повинна будуватися на наступних принципах: 1. 

Забезпечення гнучкого реагування на зміни ринку. 2. Забезпечення 

оптимального рівня децентралізації управлінських рішень. 3. Закріплення за 

структурними підрозділами підприємства організації виконання конкретних 

функцій, здійснюваних підприємством, причому дублювання виконання 

одних і тих же функцій зазначеними підрозділами неприпустимо. 4. 

Персоніфікація відповідальності за організацію і виконання кожної функції, 

що здійснюється підприємством. 5. Розроблені зміни слід закріпити в 

штатному розкладі та положеннях про структурні підрозділи підприємства 

поряд з основними напрямками діяльності, де наведені основні, виробничі, 

допоміжні та фінансово-економічні функції управління підприємством. 

Визначено, що сутність аналізу організаційної структури підприємства 

АТ «Ельворті» полягає в дослідженні існуючих організаційно-структурних 

одиниць іїх взаємозв'язків. Формування високоефективної системи управління 

підприємством АТ «Ельворті» залежить від швидкості прийняття рішень як 

оперативного, так і перспективного характеру. Для підвищення ефективності 

розробки управління підприємством АТ «Ельворті» пропонує повний цикл 

виробництва продукції від розробки у власному конструкторському Бюро до 

приймально-здавальних випробувань і постачання обладнання замовнику. В 

АТ «Ельворті» працює велика кількість висококваліфікованих працівників 

різних спеціальностей, які можуть запропонувати досить цікаві та корисні 
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заходи щодо економії енергоресурсів, умов праці, застосування обладнання та 

пристроїв, які, в свою чергу, вплинуть на витрати часу та принесуть 

економічний ефект. За це персонал отримує грошову винагороду пропорційної 

корисності пропозиції у грошовому еквіваленті. Це дозволить підвищити 

ефективність використання персоналу в організації. Тому для реалізації цього 

заходу запропонуємо впровадження практики «Ideas Box».  

8. Вивчено організацію процесу стратегічного планування АТ 

«Ельворті». Визначено, що ефективність стратегії АТ «Ельворті» ґрунтується 

на стабільній конкурентній перевазі, що підтверджує складена матриця 

конкурентного профілю досліджуваного підприємства. Основними 

джерелами конкурентної переваги АТ «Ельворті» є: наявність якісного 

продукту на ринку;  зниження витрат у порівнянні з конкурентами; Зручне 

географічне положення підприємства; запатентовані технології; особливості 

товару та стилі роботи, які є найбільш привабливими для покупців; швидкий  

термін випуску нової продукції; гарно відома марка та добра репутація 

продукції; надання покупцеві найкращих споживчих властивостей за ті ж 

гроші (поєднання гарного сервісу, гарної якості та прийнятні ціни). Ця 

стратегія акціонерного товариства «Ельворті» спрямована на підвищення 

спеціалізації та концентрації компанії, при цьому враховуючи потреби 

конкретних сегментів ринку, а не орієнтуючись на весь ринок. Таким чином, 

діяльність підприємства направлена не на весь ринок, а лише на певний 

сегмент – ринок сільгоспвиробничої техніки. 

9. Вивчено економічне обґрунтування заходів з вдосконалення системи 

управління АТ «Ельворті». Надані нами пропозиції для підвищення 

ефективності використання персоналу підприємств матиме позитивний вплив 

на усі показники його виробничо-господарської діяльності. Зокрема, 

абсолютного приросту зазнають чистий дохід, розмір збитку від реалізації 

продукції і чистий збиток АТ «Ельворті» знижуються. Повні витрати 

товариства також зростуть, проте меншими темпами, ніж означені показники. 

Оскільки чисельність персоналу у проектному році буде незмінною, 
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відповідним чином підвищиться чистий дохід від реалізації продукції у 

розрахунку на одного працівника підприємства – на 1,48%. Для інвестування 

коштів у створення заходу «Ideas Box» на АТ «Ельворті» використовуватиме 

власний капітал, тому ставка дисконтування береться на рівні середнього 

депозитного відсотка для юридичних осіб з урахуванням премії за ризик, що 

діяла у зазначений період, як альтернативного джерела вкладання його 

власних коштів. Функціональні стратегії АТ «Ельворті» дозволяють швидше 

та раціональніше досягти загальної мети підприємства: прибутковість, 

високий рівень культури, професіоналізм в управлінні. Під час оперативного 

планування АТ «Ельворті» вирішуються такі основні завдання: 1) 

забезпечення виконання плану виробничої діяльності щодо випуску планової 

продукції протягом запланованих строків з рівномірною роботою всіх 

підрозділів підприємства; 2) встановити режим роботи підприємства, який 

сприяє більш ефективному та повному використання обладнання та 

працівників; 3) скорочення часу виробничого циклу та обсягу незавершеної 

роботи. Досягнення стратегічних цілей вимагає здійснення оперативного, 

тому стратегічне планування, у свою чергу, ґрунтується на виконанні 

оперативних планів підприємства АТ «Ельворті». 
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