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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Найпершою з існуючих проблем розвитку 

українських підприємств це їх розвиток і запровадження змін відповідно 

сучасним ринковим принципам функціонування і вимог зовнішнього 

середовища. Зовнішні умови функціонування організації змінюються досить 

швидко, вони зачіпають різні показники діяльності підприємтсва, вимагають 

гнучкості системи управління, і відповідно, ефективної організаційної 

структури як одного з її найважливіших елементів. 

Управління і організація великоі кількості вітчизняних підприємств не 

відповідає потребам не тільки світового, а й українського ринку що 

призводить до низької ефективності управління наслідком чого є те, що 

підприємство опиняється в стані збитковості або навіть банкрутства, що в 

свою чергу уповільнює економічний розвиток країни і ускладнює боротьбу 

українських підприємств із зарубіжними конкурентами. 

Рішення проблем розвитку і впровадження змін в організаціях важливо як 

для збиткових так і для успішних підприємств. В даний час процес 

впровадження змін на підприємствах і в компаніях стає новим 

концептуальним підходом до управління. У зв'язку з цим особливої 

важливості набуває управління процесами змін всієї системи функціонування 

підприємства і його організаційної структури, включаючи виробництво, 

людей, споживачів, а також різні моделі і методи їх практичного втілення. 

Звісно, сьогодні вже існує певний досвід проведення змін в організаціях. 

До масштабних програм змін перейшли великі українські підприємства, і їх 

досвід використовується іншими організаціями. Проте проблема 

налагодження ефективного менеджменту, що відповідає вимогам внутрішного 

і зовнішнього середовища організації, залишається досить гострою. 

Крім того, у вітчизняній управлінській науці досить мало ґрунтовних 

теоретичних досліджень з даної проблематики, а запропоновані моделі та 

методи управління змінами часто висвітлюють загальні питання або лише 
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пропонують зміни в організаційній структурі. Наявність подібного роду 

проблем, а також необхідність системного, всебічного підходу до змін на 

підприємстві актуалізує обрану тему дослідження. 

Метою дослідження є вивчення теоретичних та практичних основ 

запровадження змін в підприємстві застосовуючи інтегрального методу змін 

по моделі TPS Х. Рамперсада. Відповідно до поставленої мети, в роботі 

визначені наступні завдання теоретичного і прикладного характеру: 

1. висвітлити різні підходи до змін в організації;  

2. охарактеризувати існуючі моделі і методи управління змінами;  

3. розглянути застосування методів змін на прикладі АТ «Ельворті»;  

4. розробити модель впровадження змін на підприємстві (по моделі 

Рамперсада) та дослідити її застосування на АТ «Ельворті»; 

Об'єктом дослідження виступає організаційна структура управління АТ 

«Ельворті», а предметом - організаційні зміни, що виникають в процесі 

розвитку підприємства та вдосконалення його системи управління. 

 Робота ґрунтується на дослідженнях науковців та практиків управління. 

Особливий внесок у дослідження проблем реформування організацій внесли 

такі дослідники як І. Мазур, В.Д. Шапіро, В.В. Кондратьєв, А. Ушаков, Е. 

Коротин, В.Ф. Кравченко, М. Ванденбош, Д. Шорт, В. Гровер, Д. Тенг та ін. 

При виконанні роботи використовувався комплекс методів: наукове 

узагальнення, методи аналогій, економічний аналіз, методи логічних рівнів, 

функціонально-структурний і системний підходи. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці і 

застосуванні на практиці в АТ «Ельворті» елементів «результативного 

менеджменту». В якості управлінських змін були розроблені і впроваджені 

навички персоналу а також розроблені основні чинники які впливають на 

результативність взаємодії з клієнтами. 

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (50 найменувань) та сьоми додатків. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ВТІЛЕННЯ ЗМІН. ІСНУЮЧІ ПІДХОДИ, 

МОДЕЛІ І ІНСТРУМЕНТИ 

 

1.1 Визначення змін і області застосування  

 

Зміни в організації обумовлені реакцією підприємства на розвиток 

навколишнього середовища, адже організації змушені постійно 

пристосовуватися до середи, в якій вони існують. Проте це не означає, що 

організації залишаються лише пасивними учасниками зовнішніх процесів. 

Нерідко підприємства також генерують зміни в зовнішньому середовищі, 

розробляючи і виводячі на ринок нові товари і технології, які знаходять 

широке поширення. Таким чином, зміни – невід’ємна частина життєвого 

циклу організації, і управління ними має надзвичайно важливе значення. 

Розглянемо докладніше, що таке зміни і які бувають їх види. 

Зміна – це поступовий або ступінчастий процес переходу підприємства 

до нового рівня з використанням існуючих ідей і концепцій. 

До організаційних змін відносяться [3]: 

- в основній структурі: характер і рівень ділової активності, правова 

структура, власність, джерело фінансування, вплив міжнародні операції, 

диверсифікація, злиття, спільні підприємства; 

- в задачах та діяльності це асортимент продукції і набір послуг, нові ринки, 

клієнти і постачальники; 

- в застосуванні технологій це обладнання, матеріали та енергія, знаряддя 

праці, технологічні процеси; 

- в управлінських структурах і процессах: організація внутрішнього 

середовища, процеси праці, прийняття рішень і управління, інформаційні 

системи;  

- в організаційній культурі: цінності, традиції, відносини персоналу, основні 

мотиви і процеси, а також стилі управління; 
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- в персоналі: керівництво і службовий персонал, компетентність, а також 

мотивація, поведінка і ефективність в роботі;  

- в ефективності складу організації: показники економічного стану, 

соціальні та інші показники для оцінки зв'язку організації з навколишнім 

середовищем, виконання завдань і використання можливостей. 

Концепція управлінь змінами включає такі аспекти - технологічні, 

структурні, методичні, людські, психологічні, політичні, фінансові та інші. 

Традиційно стратегічну зміну уявляють як одноразову великомасштабну 

зміну. Однак в останній час стратегічний розвиток підприємства розглядається 

як переважно безперервний процес, в якому перша стратегічна зміна викликає 

необхідність інших змін і тому сьогодні прийнято вважати, що зміни також є 

безперервним явищем. 

Планування процесу розвитку і управління змінами на підприємстві 

залежить від форми управління даною організацією, а значить і від головного 

підходу до змін. І тут необхідним є усвідомлення до якого типу організації 

належить те, чи інше підприємство. Існує багато класифікацій організацій за 

різними критеріями, одним з яких є типологія, запропонована на початку 60-х 

рр. ХХ ст. Т. Бернсом [39]. Згідно з концепцією Т. Бернса, в залежності від 

того, якою є організаційна структура організації, швидкість її реакцій на 

зовнішні виклики, характер управління та зв’язків між різними елементами, 

можна виділити два типи організацій: механістичний та органічний [40]. 

Механістичний тип організації пристосований до стабільних умов. 

Управлінські завдання в такій організації розділені за напрямками, в межах 

яких кожен співробітник виконує чітко визначені, покладені на нього функції. 

В таких організаціях існує чітка ієрархія контролю, а відповідальність за всю 

інформацію і координацію зосереджена на вершині групи. Головну роль тут 

відіграє вертикальний зв'язок, а також лояльність персоналу до організації і 

його слухняність керівництву. Цей тип управління реалізується за допомогою 

лінійно-функціональних або лінійно-штабних структур.  
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Органічний тип пристосований до нестабільних, мінливих умов, коли 

весь час виникають нові завдання, які не можуть бути вирішені стандартними 

підходами і методами, і тому виникають потреби у нестандартних способах 

вирішення проблем. Велике значення надається розширеним, а не обмеженим 

знанням працівників як головній умові розвитку організації. Взаємодія і 

зв'язок існує між усіма рівнями – як по горизонталі, так і по вертикалі, що 

необхідно для ефективної роботи підприємтсва. 

Порівняння механістичної та органічної структури організації наведено в 

Додатку А. 

Розуміння типів культур організації [10] дозволяє побачити і усвідомити, 

через які символи, способи здійснюється діяльність людей, якими є мова, 

норми, що прийнятно, а що відкидається. Мало знати, що потрібно зробити 

для досягнення результату, необхідно вміти донести своє знання до 

керівництва, колег, підлеглих, використовуючи такі поняття, інструменти, які 

будуть прийняті до уваги і приведуть до бажаного результату. 

Часто буває, що зміни потрібні не тільки у структурі, технологіях, 

уміннях або кваліфікації персоналу, але й у цінностях, дусі та способах 

взаємодії людей в процесі трудової діяльності. Дуже важливим є розуміння 

того, наскільки організація пристосована до зовнішнього середовища, чи 

готова вона адаптуватися до нових умов, які процеси в середині їй в цьому  

допомогають або перешкоджають. В цьому контексті органічний тип 

організацій є більш зручним для запровадження змін, а органічний підхід – 

більш продуктивним, адже він зачіпає кожного члена команди, в той час як у 

механістичній організації запровадження комплексних змін та системного 

вдосконалення буде ускладнюватися малою мобільністю її організаційної 

структури та неготовністю персоналу. 

Отже, розуміння теоретичних основ організаційних змін та типу 

організації, в якій ці зміни можуть бути запроваджені, значно полегшує процес 

їх реалізації. 
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1.2 Основні моделі управління змінами: Жорсткий метод (Теорія Е)  

                               і м'який метод («Теорія О») 

 

Виділяються дві протилежні за значенням концепції організаційного 

розвитку, кожна з яких визначає відповідну стратегію впровадження змін. 

Авторами цих концепцій, відповідно «Теорія Е» і «Теорія О», є науковці 

Гарвардської школи бізнесу М. Бір та Н. Норіа. Так згідно досліджень «Теорія 

Е» позиціюється на фінансових цілях і направлена на їх ефективне досягнення, 

враховуючи постійний тиск акціонерів компанії. «Теорія О» розглядає 

організацію як  саморозвинену систему і більшою мірою орієнтована на 

корпоративну культуру, цілі і мотиви співробітників організації. 

Керівники, які сповідують першу теорію, використовують жорсткі 

методи, роблячи акцент на здійснення змін зверху вниз і приділяючи основну 

увагу створенню структури і систем (механістичний підхід). Керівники - 

прихильники «Теорії О» орієнтовані на навчання і розвиток співробітників, 

зміни корпоративної культури і здійснення змін знизу вгору. У таблиці 1.1 

представлені характеристики обох теорій. 

Таблиця 1.1 

Порівняльна характеристика «Теорії Е» і «Теорії О»[37]  

Характеристики Теорія Е Теорія О 

Ціль змін 
Збільшення прибутку 

(економічні цілі) 

Розвиток організаційних 

здібностей 

Лідерство Зверху вниз (автократичне) 
Приймає участь 

(партисипативне) 

Об'єкт змін 
Структура і системи 

(«жорсткі» елементи) 

Організаційна культура 

(«м'які» елементи) 

Планування змін 
Програмовані і заплановані 

зміни 

Спонтанні зміни (реакція на 

можливості, що 

з'являються) 

Мотивація змін Фінансові стимули Поєднання різних стимулів 

Участь консультантів 

Консультанти 

використовують готові 

технології і рішення 

Залучення співробітників до 

процесу прийняття рішень 
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Охарактеризуємо більш детально ці теорії і порівняємо їх подібності та 

відмінності у принципов управління змінами. 

Прихильники «Теорії Е» зазвичай не залучають менеджерів і службовців 

нижчого рівня до обговорення щодо постановки цілей і завдань [41]. Вони 

вважають, що лідерство зверху вниз є розумним підходом до управління 

змінами, коли фірма стикається з проблемами, що загрожують її існуванню. 

Тількі власник підприємства приймає правильне стратегічне рішення щодо 

змін, впровадження нових технологій і вдосконалень, необхідних для 

виживання в мінливому зовнішньому середовищі, адже ці ініціативи 

вимагають глибоких знань. Швидкість є істотним чинником, але лідер сам 

швидко приймає рішення, щоб інші його втілили в життя. 

Лідери, які сповідують «Теорію Е», фокусуються в першу чергу на 

стратегіях, структурах і системах - жорстких елементах організації. Це ті 

елементи, які можуть бути легко змінені зверху вниз і здатні принести швидку 

фінансову віддачу [45].  

Прихильники «Теорії Е» також покладаються на створення прозорих 

фінансових стимулів для мотивації змін в компанії, щоб синхронізувати 

стратегічні цілі організації та цілі менеджерів та акціонерів. Матеріальні 

стимули є не тільки хорошим засобом для активізації діяльності персоналу, 

вони також допомагають правильно розставити пріоритети в роботі, 

підвищити індивідуальну ефективність працівників.  

Крім того, Теорія Е базується на принципі, що боротьба за існування і 

розвиток фірми неможлива без ретельно підготовленого плану, 

контрольованого зверху. Наведемо приклад.  

У 1980-х рр. американські дослідники С. Гошаль та К. Барлетт проводили 

масштабні дослідження внутрішніх процесів у General Electric та деяких інших 

великих компаніях. Під час досліджень вони звернули увагу, що більшість 

очільників успішних компаній, що орієнтувалися на економічні цілі при 

запровадженні змін, слідували чіткому послідовному плану [46]. Зокрема в 

першу чергу вони описували бізнеси організації а також все що необхідно для 



14 

 

виживання і розвитку компанії. Другим кроком запровадження змін ставала 

висока продуктивність підрозділів. Ретельне планування приносить очікувані 

позитивні результати, і, як висновок, добре сплановані зміни швидше дадуть 

результати [14].  

У 2000-і роки Теорія Е стала домінуючою моделлю організаційних змін 

на підприємствах США. Однією з основних причин подібної популярності 

стало отримання швидких результатів, які були спрямовані на поліпшення 

фінансового стану. Фінансова система робить зміни результатів корпорації 

доступними інвесторам, а інвестори це і є ті фінансові інститути, яким 

менеджери повинні показувати хороші досягнення. 

Зовсім іншим є підхід до змін згідно з «Теорією О». В цьому випадку 

метою змін є розвиток організаційних здібностей персоналу, залучення їх до 

процесу прийняття рішень щодо розвитку організації. В результаті змін, 

відповідно до цієї концепції, на підприємстві має бути створена робоча 

система, де працівники є емоційно прив’язаними до завдань розвитку компанії 

та самі синхронізують свої особисті цілі зі стратегічними цілями організації. 

Працюючи ефективно і продуктивно на всіх рівнях, працівники рухають 

організацію в напрямку розвитку і фінансового благополуччя, таким чином 

процес змін відбувається знизу догори [49].  

Прагнучі зберегти гармонію у взаєминах співробітників і менеджерів, 

прихильники «Теорії О» намагаються уникати радикальних змін і кадрових 

скорочень, які характерні при використанні «Теорії Е». «Теорію О» 

характеризує високий рівень залучення працівників в ідентифікацію проблем 

та їх вирішення. В основі «Теорії О» лежить припущення, що залучення є 

істотним моментом для створення партнерства, довіри і зобов'язань, які 

життєво необхідні при створенні довгострокових поліпшень. Топ-менеджмент 

проголошує набір цінностей або принципів, які складають корпоративну 

культуру і регламентують поведінку співробітників [38]. 

У «Теорії О» не існує єдиної програми змін (наприклад, реінжинірингу 

бізнес-процесів), а також дуже важко визначити єдиного лідера змін. Локальні 
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лідери приймають відповідальність за зміни, і топ-менеджери мають менший 

вплив, ніж при використанні «Теорії Е» [50].  

У чистому вигляді «Теорія О», заснована на м'яких методах проведення 

змін, менше поширена, ніж «Теорія Е». Організації, які застосовують «Теорію 

О», дуже часто мають сильні довгострокові контракти зі своїми службовцями. 

Зауважимо, що «Теорія О» більше відповідає філософії японських компаній, 

таких як «Тойота» [23]. Вона дозволяє зберегти прихильність співробітників 

компанії, що, як правило, руйнується при використанні «Теорії Е». 

Отже, виділяються дві абсолютно протилежні за значенням концепції 

організаційного розвитку, кожна з яких визначає відповідну стратегію 

впровадження змін і, в залежності від стилю керівництва, приймається або 

жорстка концепція «Теорія Е» або м’яка - «Теорія О». 

 

1.3 Методи організаційних змін 

 

Відповідно до наведених теорій, в залежності від обраного типу («Е» або 

«О») відрізняються й методи запровадження змін. Так, при реалізації змін за 

«Теорією Е» використовують так звані «жорсткі методи», до яких відносять 

насамперед реструктуризацію та реінжиніринг.  

Реструктуризація це поєднання реформування і реорганізації – це  зміна 

виробничої, організаційної або управлінської структури, так і виробничої. 

Зміна  організаційної структури та управління реорганізація. Реформування це 

змінення  виробничої або господарської структури підприємства. 

Зазвичай в компанії реструктуризація проводиться з метою забезпечення 

ефективного використання і розподілу ресурсів. Реструктуризацію структури 

управління проводять за різними сценаріями і з використанням двох основних 

підходів: 

1.Проектування  структури управління - цей підхід являє собою проектування 

бізнесу і його організаційної структури у відповідності до обраної стратегії 
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компанії. Найбільш відомим з методів проектування бізнесу є бізнес-

реінжиніринг (обновлення бізнесу) [19].  

2.Еволюційний розвиток управлінської структури- цей підхід полягає в 

поступовому налаштуванні системи управління до змін у зовнішньому 

середовищі і у пошуку компромісу між вимогами ринку і роботою, її 

способами, які історично склалися в даній компанії. 

Кожен з підходів і сценаріїв реструктуризації компанії має власні 

переваги і цілі, обмеження і переваги. Вибір управлінської структури для 

компанії на практиці пов'язаний із завданнями підвищення ефективності 

бізнесу, а також із основними завданнями розподілу влади, впливу і структури 

відносин.  

Щодо мяких організаційних змін, які використовуються згідно з «Теорією 

О», одним з головних тут є цикл Шухарта-Демінга PDCA. 

 Організаційний Цикл PDCA (Plan - Do - Check – Act, плануй - виконуй - 

перевіряй - коректуй). є сучасним і доволі поширеним методом поліпшення 

якості безперервн.  Цей метод має і другу назву - колесо Демінга, через наочну 

кругову графічну інтерпретацію стадій циклу (рисунок 1.1). 

Безперервне поліпшення якості - це постійний процес вдосконалення 

обладнання, матеріалів, інструментів, використання людських ресурсів і 

виробничих технологій. Цикл PDCA відображає послідовну сутність процесу 

постійних поліпшень. 

Самою відповідальною стадією є планування циклу PDCA. На цій стадії 

вибирається самий актуальний напрямок діяльності компанії, за яким 

необхідно впровадити основні заходи щодо поліпшення якості, здійснити збір 

необхідної інформації, провести оцінку поточної ситуації, визначаити 

пріоритетні проблемні зони, здійснити аналіз проблемних зон, в тому числі 

виявляються критичні зв'язки, ставляться конкретні цілі, досягнення яких 

дозволить усунути проблемні зони або суттєво зменшити їх негативний вплив 

на якість продукції. 
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Рис. 1.1. Схема циклу безперервного удосконалення Демінга  

 

На стадії виконання циклу PDCA реалізуються намічені зміни. 

Основною метою стадії перевірки являється оцінка даних, зібраних під 

час реалізації змін і встановлення ступеня відповідності фактичних 

результатів поставленим цілям. 

На стадії коректування проводиться оцінка всієї процедури, процедура 

стандартизується, і визначаються подальші кроки щодо поліпшення якості 

[11]. 

Досить цікавим в контексті запровадження м’яких змін є цикл 

безперервного поліпшення, запропонований відомим дослідником проблем 

менеджменту та загального управління якістю Х. Рамперсадом. Згідно з його 

концепцією, однією з головних вимог успішності сучасної організації є 

широкомасштабні зміни, спрямовані на постійне і безперервне поліпшення 

якості, послідовне і регулярне вдосконалення усіх її процесів, розвиток і 

навчання, спрямовані на стійке зростання результатів діяльності 

співробітників та підприємтсва в цілому [32]. 
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Процес безперевного вдосконалення представлений у вигляді циклу 

системної і упорядкованої роботи щодо постійного поліпшення загальної 

діяльності організації та особистого вдосконалення. Це спосіб забезпечення 

безперервних, послідовних і поступових поліпшень для досягнення якості як 

комплексного поняття. Для того щоб досягти високої якості у всіх аспектах, 

всі співробітники організації повинні ставитися до постійного вдосконалення 

як до чогось абсолютно природного. Командна робота, ті навички 

міжособистісного спілкування, а також правильне використання 

вищерозглянутих методів а також засобів – все це необхідно для задоволення 

потреб споживачів. Проблеми, що виникають, будуть постійно вирішуватися, 

а працівники стануть говорити однією мовою – мовою управління якістю, і 

поступово люди почнуть робити все правильно з першого разу.  

Графічно цикл безперевного поліпшеня представлений на рисунку 1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                    

Рис. 1.2. Цикл безперервного поліпшення 

 

Процес циклічного процесу безперервного поліпшення обов’язково 
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- обирання і визначення процесу.  На першій  фазі роблять вибір і 

визначення найважливішого процесу, що дозволить реалізувати стратегію 

організації у відповідності для безперервного поліпшення;  

- Стандартизацію і оцінку обраного процеса;  

- Саме поліпшення процесу. На основі циклу PDCA проводиться 

безперервне поліпшення обраних процесів.  

- Особисте вдосконалення - це постійне індивідуальне вдосконалення на 

основі циклу PDCA. 

На першій фазі стадії безперервного поліпшення основна увага 

приділяється вибору найважливішого процесу, що підлягає поліпшенню, і 

його визначення. Для цього необхідно: 

1. Впорвадити в організації умови для постійного (без перерв) 

поліпшення процесу за допомогою розробки системи показників діяльності 

підприємства (organizatinal and balanced scorecard). Система збалансованих 

показників охоплює бачення і місію підприємства, стратегічне бачення, 

основні моральні цінності, критичні фактори успіху, цілі, показники 

діяльності, завдання та заходи щодо поліпшення організації. 

2. Сформувати на другому етапі координаційну групу, основну участь в 

роботі якої приймають керівники. 

3. Визначити які процеси іззастосуванням збалансованих паказників є 

найважливішими. Виявити, які процеси підходять організації з погляду на 

критичні чинники успіху. 

4. Обирається пріоритетний процес. З усіх можливо існуючих варіантів і 

відповідно до стратегічного бачення і цілей організації потрібно вибрати один 

процес, на втіленні якого група буде концентрувати свою увагу протягом 

кожного циклу поліпшення. Процес в якому на теперішній час виникають 

найбільші проблеми або де є найбільше можливостей для покращення. 

5. Обирається собственник обраного процесу який несе особисту 

відповідальність за покращення, а також виступає в якості безумовного 
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організатора і лідера, який повинен виконувати в координуючий групі роль 

радника по проекту поліпшення. 

6. Зробити так, щоб група з координації або керівник процесу створили 

команду по покращенню. 

7. Провести навчання членів команди по використанню засобів і методів 

покращення. 

8. Складається план покращень, що відбиває місію команди, назву 

проекту, стратегічні цілі покращення, ефективность показників, терміни 

проведення аналізу, необхідні кошти, а також аспекти, пов'язані із 

впорвадженням і підтримкою зміни і покращення. 

10. Необхідно собрати всю інформацію, а також здійснити аналіз 

відповідних даних про споживачів і їхні скарги, скласти письмовий опис і 

схеми процесу. 

Коли цикл покращення підходить до другої фази, складається докладний 

опис обраного процесу і перевіряється, наскільки правильно вдалося вловити 

сутність обраного процесу. Надалі процес стандартизується, перевіряється і 

оцінюється його ефективність, виявлення недоліків, аналіз наявних проблем. 

Стандартизуючи процес, закріплюється кращий спосіб його виконання в 

якості норми. Це засіб визначити процес і робиться щоб всі співробітники 

розуміли його однаково. Гарантувати, що даний процес кожен раз буде 

виконуватися одним і тим же чином. Ці норми створюють основу для 

безперервного поліпшення: щоб удосконалити процес, потрібно спочатку його 

описати і зрозуміти. Такі робочі інструкції повинні включати відповідні 

норми, засновані на вимірах показників і пов'язані із запитами споживачів. 

Крім того, на цьому етапі слід визначити, які показники необхідно 

вимірювати для контроля відхилень в ході процесу і управління ними і в якій 

мірі потрібно скорегувати певні норми. Необхідно встановити контрольні 

межі зміни кожного показника, що базуються на інформації споживача і даних 

про продуктивність процесу. 

Також на цій фазі необхідно: 



21 

 

- Обов’язково довести до співробітників інформацію про норми і 

створення умов для виконання інструкцій на підприємстві;  

- Повести навчання всіх співробітників по існуючим стандартам; 

- Необхідно забезпечити щоб відомості про норми були доступними, 

і всі робітники дотримувалися норм. 

Основне в данній фазі є визначення і опис обраного процесу, його оцінка 

з використанням збалансованої системи показників діяльності організації, 

аналіз наявних даних про процес, проведення причинно-наслідкового аналізу 

та виявлення корінних причин виникнення проблем. 

У фазі поліпшення обраний процес безперервно удосконалюється за 

допомогою постійного повторення циклу PDCA. Цей цикл, в свою чергу, 

включає в себе наступні етапи: 

- Планування. На цьому етапі необхідно оновити і конкретизувати плани 

щодо покращень, розроблений в фазі обиранні і описанні процесу. Визначити 

цілі, намітити заходи щодо поліпшення, виробити рішення, що дозволяють 

задовольнити висунуті вимоги і усунути причини виниклих проблем. На 

рисунку 1.3. показано, які методи можна використовувати для планування 

поліпшень. 

- Втілення. На цьому етапі необхідно розпочати реалізацію плану, можна 

в обмежених масштабах (наприклад, внести в процес невеликі зміни): 

опробувати обрані рішення, провести експерименти і навчити членів команди 

використанню засобів і методів поліпшення. 

- Перевірка. На цьому етапі оцінюються наслідки впровадженої зміни, 

перевіряються результати реалізації заходів щодо поліпшення з 

використанням показників ефективності; моніторяться, якою мірою ці заходи 

зможуть посприяти для досягнення цілей які встановлені, і порівнюються 

отримані результати з нормами. 

- Реалізація. На цьому етапі вже можна здійснити апробовані поліпшення, 

зробити процес контрольованим, внести в нього остаточні зміни, оцінити 

результати. Згідно з циклом, можливо безперервно покращувати процес і 
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відстежувати його показники, документально фіксувати успіхи, 

стандартизувати можливі зміни процесу і відзначати свої досягнення. 

Стандартизація певного процеса передбачає коректування існуючих методів 

роботи і що всі співробітники які що мають до цього відношення, повинні бути 

в курсі змін. Якщо цикл постійного покращення повторюється, змінюваність 

процесу постійно зменшується, а його результати невплинно покращується. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Методи планування поліпшень 

 

У процесі самовдосконалення кожен співробітник повинен розробити і 

використовувати власну індивідуально збалансовану систему показників 

(personal balanced scorecard, PBSC), відповідну збалансованій системі 

показників їх організації [28]. PBSC складається з особистих місії, бачення, 

ключових ролей, критичних чинників успіху, цілей, показників діяльності, 

завдань і заходів щодо поліпшення. У цій фазі працівники віддають перевагу 

безперервному вдосконаленню своїх навичок (рисунок 1.4). При цьому також 

постійно повторюється цикл PDCA, який в даному випадку складається з 

наступних фаз: розробка плану поліпшень, реалізація плану поліпшень в 

обмежених масшабах, перевірка наявності ефекту і здійснення змін. 

Індивідуальна збалансована система показників (PBSC) включає 

особисте стратегічне бачення, ключові ролі, фактори успіху, цілі, показники 

функціювання, завдання та заходи щодо поліпшення, згруповані в розрізі 
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чотирьох аспектів: фінансів, споживачів, внутрішніх процесів і знань і 

навчання. Вона передбачає постійне поліпшення особистих навичок і 

поведінки і націлює на підвищення свого добробуту і досягнення успіхів. 

Головне в PBSC - самоконтроль, самовдосконалення і самокоучінг, і ця 

система призначена як для керівників, так і для всіх співробітників організації 

[42]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Індивідуальний цикл PDCA 

 

Основні функції які виконуються у фазі особистих поліпшень наведені в 

Додатку Б. 

Концепція організаційного розвитку - це один з різновидів м'якого методу 

змін, зазвичай він позначається ОР (organization development), і определяється 

як довгострокова робота по покращенню процесів вирішення проблем та 

оновлення в організації шляхом більш ефективного спільного регулювання 

культурних постулатів організації, при особливому баченні культури 

всередині робочих груп які є формальними за допомогою так званого 
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показники діяльності і задачі.  
3. Обсудіть їх з вашим керівником 

РЕАЛІЗУЙТЕ ПЛАН 

ПОЛІПШЕННЯ В 

ОБМЕЖЕНИХ 

МАСШТАБАХ 
1. Почніть здійснювати 

обрану міру і узнайте 

думку свого керівника  
2. Визначте в якій мірі ви 

досягли своїх особистих 

цілей.  
3. Спочатку реалізуйте 

свою міру в обмежених 

масштабах.  
4. Зберітьдані. 

ПЕРЕВІРТЕ НАЯВНІСТЬ ЕФЕКТУ 
1. Проаналізуйте отримані результати з використанням 

обраних особистих показників діяльності і задач  
2. Визначте в якій мірі ви досягли своїх особистих цілей.  
3. Скоригуйте при необхідності свою індивідуальну 

сбалансовану систему показників.  
4. Чому ви навчились? 

ЗДІЙСНЮЙТЕ ЗМІНИ 
1. Здійснюйте апробовану 

міру по особистому 

вдосконаленню  
2. Оцініть особисті 

результати.  
3. Документально 

оформіть отриманий 

досвід  
4. Безперервно поліпшуйте 

свої дії і думки. 
5. Повторіть весь цикл 

спочатку 
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включаючи дослідження дією. Дослідження дією є базовою моделлю 

досліджень, яка застосовується в більшості дій по ОР. Даний метод 

дослідження складається з наступних етапів: 

1. Проведення діагнозу стану організації або її підрозділу за допомогою 

таких інструментів збору даних - інтерв'ю, спостереження і документи 

компанії. 

2. Передача цих даних різним членам організації. 

3. Прийняття рішень, якими мають бути конкретні плани дій згідно 

отриманих даних. 

4. Реалізація планів дій. 

5. Проведення оцінки планів дій за допомогою методів збору даних і 

повторення цього ж циклу. 

Крім жорстких і м'яких методів управління змінами, існують такзвані 

методи інтеграції. До них відносять систему універсальних показників 

діяльності, запропоновану Х. Rампесадом, яка об'єднує і розвиває такі теорії, 

як система збалансованих показників, управління результативністю 

(Performance Management) [1], загальний менеджмент на основі якості, 

управління компетенціями [21]. Цей процес являє собою систематичний 

процес постіного, послідовного і регулярного вдосконалення, розвитку та 

навчання, який спрямований на стійке зростання результатів діяльності 

співробітників і організації. Удосконалення, розвиток і навчання - три базові 

складові даної цілісної теорії менеджменту.  

TPS = ПРОЦЕС БЕЗПЕРЕРВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ + РОЗВИТКУ + 

НАВЧАННЯ 

Система TPS складається з наступних п'яти елементів: 

1. Особиста система збалансованих показників [16] включає в себе 

особисте бачення, місію, ключові фактори успіху, цілі, показники 

результативності, ключові ролі, цільові значення і дії щодо вдосконалення. Ця 

система показників має на увазі безперервне вдосконалення індивідуальних 
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навичок і поведінки, вона акцентує увагу на благополуччі людини і її 

громадських досягненнях. 

2. Організаційна система збалансованих показників включає в себе 

організаційні бачення, базові цінності, ключові фактори успіху, цілі, 

показники результативності, місію, цільові значення і дії, спрямовані на 

організаційне вдосконалення. Корпоративна система показників доводиться 

до рівня підрозділів у вигляді систем показників відділів, команд і 

індивідуальних планів окремих працівників.  

3. Загальний менеджмент якій базується на основі якості 

(TotalQualityManagement, TQM) – це «стиль життя» всієї організації, в якому 

безперервне вдосконалення займає центральне місце. Здійснення дій, 

перевірка ефективності цих дій і оцінка бізнес-процесів а також визначення 

проблем, пошук першопричин проблем, виконуються відповідно до 

розробленого плану. У TQM особливе значення надається мобілізації всіх 

ресурсів організації з метою постійного задоволення потреб покупців [43].  

4. Управління результативністю і компетенціями підтримують процес 

безперервного розвитку людського потенціалу в організації. Метою 

управління результативністю та управління компетенціями є безперервне 

досягнення високої продуктивності замотивованим колективом. 

5. Цикл навчання Колба [48]. Процес інтуїтивного навчання, або навчання 

на практиці, зустрічається у всіх чотирьох перерахованих теоріях 

менеджменту. Результатом застосування цього процесу служить зміна 

індивідуальної і колективної поведінки. 

Особиста збалансована система показників, організаційна збалансована 

система показників, загальний менеджмент на основі якості, управління 

результативністю праці та управління компетенціями перетинаються - це 

зображено на малюнку. Заштрихована область в центрі малюнка відображає 

підходи, які використовуються в усіх даних концепціях [27]. Значну частку в 

цій області займають процеси вдосконалення, розвитку та навчання Додаток 

В. 
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Рис. 1.5. Універсальна система показників діяльності 

 

Рисунок 1.5. показує зв'язок між різними елементами універсальної 

системи показників діяльності, яка являє собою синтез тісно пов'язаних одна з 

одною концепцій менеджменту, разом створюючи єдине і гармонійне ціле. 

Проведений аналіз дозволяє зробити кілька висновків щодо теорій 

проведення організаційних змін.  

По-перше, вибір однієї із теорій залежить в першу чергу від обсягу і 

характеру, яка стоїть перед організацією, особистісних характеристик 

співробітників організації, схеми роботи і змісту роботи в організації, 

орієнтацій керівництва і стилю лідерства. 

По-друге, існують різні підходи до організаційного розвитку та 

запровадження змін, провідними з яких є «Теорія Е» та «Теорія О». Обидві 

теорії мають чимало прихильників та широку практику застосування, проте 

Знання служить сполучною ланкою для елементів теорії TPS 
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реалізація тієї чи іншої концепції залежить від багатьох внутрішніх та 

зовнішніх чинників. 

 

РОЗДІЛ 2.  

АНАЛІЗ УПРАЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ  

АТ  «ЕЛЬВОРТІ» 

 

2.1 Організаційно-економічна характеристика АТ «Ельворті» 

 

АТ «Ельворті» (засновано 1874 року) - виробник посівної та 

грунтообробної техніки в Україні. Компанія знаходиться в м. Кропивницький  

(кол. Кіровоград) і входить до холдингу декількох спеціалізованих 

підприємств, що володіє достатніми фінансовими можливостями, завдяки 

диверсифікації бізнесу (виробництво повнокомплектної 

сільськогосподарської техніки і гідроагрегатів). 

Підприємство орієнтується на проектування сільськогосподарських 

машин світового рівня, призначених для роботи із застосуванням сучасних 

технологій обробки ґрунтів. Керівництво всіма аспектами діяльності АТ 

«Ельворті» здійснюється за єдиними принципами в рамках єдиної інтегрованої 

системи менеджменту, що відповідає вимогам системи ICO 9001: 2008 (ISO 

9001: 2009). Частка експорту становить 55%. 

Чисельність персоналу в компанії складає 1050 чоловік, співвідношення 

основних робочих до допоміжних 57% / 43%. 

За 2020 рік обсяг реалізованої продукції становить понад 1 млрд грн. 

Обсяг капітальних інвестицій у виробництво - 61 млн грн. Сплачено податків 

за вказаний період 66 млн грн. 

У компанії впроваджується система організації виробництва «Бережливе 

виробництво». Система якості компанії сертифікована міжнародним органом 

по сертифікації OSCert. 
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Виробничі площі становлять 32 000 м.кв. Загальна кількість обладнання 

737 одиниць. 

Постачальниками АТ «Ельворті» є компанії з 10 країн світу (Австрія, 

Німеччина, Італія, Іспанія, Данія, Польща, Чехія, Туреччина, КНР, Білорусь). 

Системно реалізовується продукція компанії через дилерську мережу, що 

складає 60 компаній в 13 країнах світу (Латвія, Литва, Польща, Чехія, 

Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Молдова, Білорусь, Вірменія, РФ, 

РК, Україна). 

На системних ринках поставки продукції частка АТ «Ельворті»  

становить від 6% до 50%, в залежності від номенклатурного ряду. 

Продукція компанії сертифікована в Україні, Європейському союзі і 

Митному союзі. 

Місія АТ «Ельворті»: «Поизводство посівної і грунтообробної техніки 

високого технічного рівня із застосуванням сучасних технологій з метою 

максимального удовлетворения потреб споживачів, забезпечення 

гармонійного розвитку акціонерного общества в інтересах персоналу, 

акціонерів і регіону». 

Принципи корпоративної культури: 

1. Працювати на споживача. 

2. Прагнути до вдосконалення. 

3. Запозичувати і покращувати. 

4. Головна мета - це якість. Головна цінність - це персонал. 

5. Компанія - це ми. 

Очолює АТ «Ельворті» наглядова рада. Розробляє стратегію компанії 

генеральний директор, який покладає управління та координацію всіх процесів 

на провідних і топ-менеджерів, що, по суті, є директорами структурних 

підрозділів компанії. Виробничі підрозділи являють собою окремі ПК 

(продуктові команди) які відпрвідають за окремі продукти: ПК зернових машин, 

ПК просапних машин, ПК широкозахватних машин. Начолі кожної ПК стоїть 

директор продуктової команди. В структурі кожної ПК є окремі конструкторські 
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і технологічні підрозділи. Крім цього, в організаційній структурі підприємтсва 

(Додаток З) є планово-фінансовий відділ, підрозділ бухгалтерського обліку та 

економіки, служба головного конструктора, відділ головного технолога, відділ 

логістики і постачання, відділ кадрів, служба технічного контролю та інші. 

Функції маркетингу, сбуту і логистики виконує окремий підрозділ Торговий Дім. 

Отже, АТ «Ельворті» це підприємство з багаторічним досвідом розробки, 

виробництва і реалізаціі сільськогосподарської техніки. Існують принципи 

корпоративної культури яких дотримується кожен працівник і на основі яких 

будується взаємодія як в середені організаціі, так і відносини з покупцями і 

постачальниками.. 

 

2.2. Аналіз показників фінансово-господарської діяльності АТ 

«Ельворті» 

 

Проаналізуємо фінансовий стан підприємства в період з 2017 по 2020 рік. 

Фінансовий стан підприємства це категорія економічна яка відображає 

стан капіталу в процесі його оберту і здібність суб’єкту господарюваннядо 

саморозвитку на фіксований момент часу. 

Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від 

результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Сталий 

фінансовий стан робить позитивний вплив на виконання виробничих планів і 

забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами [26] 

Джерелами інформації для аналізу фінансового стану підприємства 

служать звітний бухгалтерський баланс, звіти про фінансові результати, про 

рух капіталу, про рух грошових коштів та інші форми звітності, дані 

первинного й аналітичного обліку, які розшифровують і деталізують окремі 

статті балансу [20] 

Порівняльний аналітичний баланс можна одержати з вихідного балансу 

шляхом ущільнення окремих статей і доповнення його показниками 

структури: динаміки та структурної динаміки 
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 Таблиця 2.1 

Характеристики фінансового стану АТ «Ельворті» за 2017 рік 

Характеристика, тис. грн. На початок року На кінець року 

Загальна вартість майна 1386 36738 

Вартість нерухомого майна (необоротних активів) 711 3707 

Вартість мобільних засобів (оборотних активів) 675 33031 

Вартість материальних оборотних засобів - 8637 

Величина власних коштів підприємства -2210 549 

Величина заємних коштів підприємства 3596 36189 

Величина власних кощтів в обороті -2921 -3158 

Робочий капітал -2921 -3158 

 

За звітний період майно підприємства зросло на 35352 тис. грн., або на 

2550,6%, в тому числі, за рахунок збільшення обсягу основного капіталу - на 

2996 тис. грн., або на 8,5%, і приросту оборотного капіталу - на 32356 тис. грн., 

або 91,5%. Таким чином, за звітний період в оборотні кошти було вкладено на 

83% більше коштів, ніж в основний капітал. При цьому матеріальні оборотні 

кошти збільшилися на 8637 тис. грн., грошові кошти збільшилися на 173 т. 

грн.  

В цілому слід зазначити, що структура сукупних активів 

характеризується значним перевищенням в їх складі частки оборотних коштів, 

які склали трохи менше 50% на початку року і трохи менше 90% на кінець 

року, їх частка збільшилася протягом року на 41,2%. 

Пасивна частина балансу характеризується переважною питомою вагою 

власних джерел коштів і  їх частина в загальному обсязі збільшилася протягом 

року на 160,9%. Частка власних коштів в обороті зросла на 202,2%, що також 

позитивно характеризує діяльність підприємства. Частка кредиторської 

заборгованості зменшилася на 160,9%. 

Із аналитичного балансу отримуємо характеристики фінансового стану 

за 2018 рік: 
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Таблиця 2.2  

Характеристики фінансового стану АТ «Ельворті» за 2018 рік 

Характеристика, тис. грн. На початок року На кінець року 

Загальна вартість майна 36738 75301 

Вартість нерухомого майна (необоротних активів) 3707 7380 

Вартість мобільних засобів (оборотних активів) 33031 67921 

Вартість материальних оборотних засобів 8637 18303 

Величина власних коштів підприємства 549 2382 

Величина заємних коштів підприємства 36189 72919 

Величина власних кощтів в обороті -3158 -4998 

Робочий капітал -3158 -4998 

 

За звітний період майно підприємства зросло на 38563 тис. грн.., або на 

105%, в тому числі за рахунок збільшення обсягу основного капіталу - на 3673 

тис. грн., або на 9,5% і приросту оборотного капіталу - на 34890 тис. грн., або 

90,5%. Таким чином, за звітний період в оборотні кошти було вкладено на 81% 

більше коштів, ніж в основний капітал. При цьому матеріальні оборотні кошти 

збільшилися на 9666 тис. грн. (111,9%), а короткострокові фінансові вкладення 

збільшилися на 6325 тис. грн., так само і грошові кошти - на 6370 тис. грн. 

Структура сукупних активів характеризується значним перевищенням в 

їх складі частки оборотних коштів, які склали понад 80%, їх частка 

збільшилася протягом року на 0,3%. 

Пасивна частина балансу характеризується наявністю власних джерел 

коштів, частка яких в загальному обсязі збільшилася протягом року на 1,7%. 

Частка власних коштів в обороті збільшилася на 2%, частка кредиторської 

заборгованості зменшилася на 52,1%. 

Таблиця 2.3  

Характеристики фінансового стану АТ «Ельворті» за 2019 рік 

Характеристика, тис. грн. На початок року На кінець року 

Загальна вартість майна   

Вартість нерухомого майна (необоротних активів) 75301 190713 

Вартість мобільних засобів (оборотних активів) 67921 182138 

Вартість материальних оборотних засобів 18303 29195 

Величина власних коштів підприємства 2382 2586 

Величина заємних коштів підприємства 72919 188127 

Величина власних кощтів в обороті -4998 -5989 

Робочий капітал -4998 -5989 
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За звітний період майно підприємства зросло на 115412 тис. грн., або на 

153,3%, в тому числі за рахунок збільшення обсягу основного капіталу - на 

1195 т. грн., або на 1% і приросту оборотного капіталу - на 114217 т. грн., або 

99%. Таким чином, за звітний період в оборотні кошти було вкладено на 98% 

більше коштів, ніж в основний капітал. При цьому матеріальні оборотні кошти 

збільшилися на 10892 тис. грн. (59,5%) а короткострокові фінансові вкладення 

зменшилися на 1825 тис. грн., так само як і грошові кошти на 6189 тис. грн. 

Структура сукупних активів характеризується перевищенням в їх складі 

частки оборотних коштів, які склали понад 90%, їх частка збільшилася 

протягом року на 5,3%. 

Пасивна частина балансу характеризується наявністю власних джерел 

коштів, частка яких в загальному обсязі зменшилася протягом року на 1,8%. 

Частка власних коштів в обороті збільшилася на 3,5%, частка кредиторської 

заборгованості збільшилася на 19,7%, що негативно характеризує діяльність.  

У таблиці 2.4 розглянемо склад і динаміку зміни основних виробничих 

фондів досліджуваного підприємства за період 2017-2019 рр. Амортизуєме 

майно представлено в таблиці за первинною вартістю. 

Таблиця 2.4  

Склад основних виробничих фондів АТ «Ельворті» 

Наименування основних засобів, 

млн. грн. 

Станом на 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

знач. 

% до 

вартості 

ОЗ 

знач. 

% до 

вартості 

ОЗ 

знач. 

% до 

вартості 

ОЗ 

1. Будівлі і споруди 59165 26,60 79364 28,00 79578 23,62 

2. передавальні пристрої та інше 10669 4,80 10802 3,45 11367 3,67 

3. Машини та обладнання 146287 65,80 187597 66,16 238721 70,26 

4. Транспортні засоби 3460 1,50 3426 1,21 4214 1,25 

5. Обчислювальна техніка 2389 1,10 2884 1,02 3305 1,00 

6. Інші основні засоби 437 0,20 458 0,16 518 0,20 

Всього 222407 100,00 283531 100,00 337703 100,00 
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Як видно з таблиці 2.4, АТ «Ельворті» постійно оновлює свої основні 

засоби. Приріст основних засобів в 2018 р. склав 27,5% по відношенню до 2017 

р., в 2019 р. - 19,1% по відношенню до 2018 р. При цьому склад основних 

засобів в процентному відношенні на протязі досліджуваного періоду 

практично не змінився, виняток становлять будівлі і споруди, вартість яких у 

відсотковому відношенні до загальної вартості основних фондів знизилася на 

4,38% в 2019 р. в порівнянні з 2018 р., при цьому відбулося збільшення 

вартості машин та обладнання на 4,1% до підсумку 2018 р. В середньому за 

досліджуваний період ≈70% загальної вартості основних засобів 

іммобілізовано в вартість машин і устаткування. 

В таблиці 2.5 розглянемо динаміку зміни нематеріальних активів 

підприємства та вкладень в матеріальні цінності за досліджуваний період. 

Таблиця 2.5  

Структура основних нематеріальних активів и доходних вкладень в 

матеріальні цінності АТ «Ельворті» 

Найменування нематеріальних 

активів, дохідних вкладень в 

матеріальні цінності, млн. грн. 

Станом на 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

знач. 

в % до 

загальної 

вартості 

знач. 

в % до 

загальної 

вартості 

знач. 

в % до 

загальної 

вартості 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Нематеріальні активи, в т.ч.: 1035 100,0 1524 100,0 2208 100,0 

1.1 Майнові права на об'єкти 

промислової власності 
136 13,1 6 0,4 8 0,4 

1.3 Майнові права на програми для 

компьютерних баз данних 
4 0,4 - - - - 

1.4 Майнові права на використання 

об'єктів інтелектуальної власності 
34 3,3 40 2,6 40 1,8 

1.5 Майнові права на користування 

природними ресурсами і землею 
3 0,3 10 0,7 11 0,5 

1.6 Інші майнові права 841 81,3 1468 96,3 2149 97,3 

2. Прибуткові вкладення в 

матеріальні цінності, в т.ч.: 
150 100,0 285 100,0 405 100,0 
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Як видно з таблиці 2.5, досліджуване підприємство постійно збільшує 

вартість нематеріальних активів і дохідні вкладення в матеріальні цінності: у 

2018 р. нематеріальні активи - на 47%, а прибуткові вкладення в матеріальні 

цінності - на 90% по відношенню до 2017 р. У 2019 р. так само спостерігається 

тенденція збільшення досліджуваних показників у порівнянні з 2018 р. ≈40%. 

При цьому з 2018 р. підприємство значно збільшує інші нематеріальні 

активи, скорочуючи вартість майнових прав на об'єкти промислової власності, 

об'єкти авторського права і суміжних прав, права на використання об'єктів 

інтелектуальної власності. Прибуткові вкладення в матеріальні цінності 

протягом усього досліджуваного періоду зосереджені на 100% в предмети 

прокату. 

Далі, для розрахунку загальної рентабельності необхідно розрахувати 

середньорічну вартість основних фондів і норматив оборотних коштів. 

У таблиці 2.6 наведемо розрахунок середньорічної вартості основних 

фондів. 

Таблиця 2.6 

Розрахунок середньорічної вартості основних фондів АТ «Ельворті» 

Показник, млн. грн. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Вартість основних виробничих фондів на початок 

звітного періоду 
93353 126157 155427 

Вартість основних виробничих фондів на кінець 

звітного періоду 
126157 155427 195447 

Середньорічна вартість основних фондів 109755 140792 175437 

 

Як видно з таблиці 2.6, середньорічна вартість основних фондів має 

тенденцію до збільшення з року в рік паралельно зі збільшенням первісної 

вартості основних виробничих фондів. У 2018 р. приріст склав 28,3% по 

відношенню до 2017 року, а в 2019 р. - 24,6% по відношенню до 2018 р. Таке 

зростання обумовлене за рахунок постійної модернізації виробництва, 
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закупівлею нового дорогого обладнання. 

Далі розрахуємо норматив оборотних коштів. Розрахунок нормативу 

оборотних коштів зведемо в таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7  

Розрахунок нормативу оборотних коштів АТ «Ельворті» 

Показник, млн. грн. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Сировина і основні матеріали, покупні комплектуючі 

вироби і напівфабрикати, допоміжні матеріали та інші 

цінності (приймаються в розмірі 15-денної витрати) 

925 2200 2181 

Незавершене виробництво (приймаємо в розмірі 1-2-

денного обсягу продукції цеху) 
1521 1659 1766 

Готова продукція (приймаємо в розмірі 5-денного 

обсягу виробленої продукції цеху) 

 

3800 4148 4415 

Норматив оборотних коштів 6246 8007 8362 

 

Як видно з таблиці 2.7 норматив оборотних коштів у 2018 р. збільшився 

на 28,2% в порівнянні з 2017 р. У 2019 р. збільшення склало 4,4% в порівнянні 

з 2018 р. До складу оборотних коштів входять: сировина і основні матеріали, 

покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, допоміжні матеріали, 

незавершене виробництво, готова продукція, інші матеріали: тара, запасні 

частини для поточного ремонту обладнання, малоцінний виробничий і 

господарський інвентар, малоцінні та швидкозношувані інструменти. У 

зв'язку із загальним збільшенням виробництва, збільшуються і показники 

середньоденного обсягу випуску продукції цеху, що робить істотний вплив на 

показники при розрахунку нормативів оборотних коштів [36]. 

Проаналізувавши зміни показників середньорічної вартості основних 

виробничих фондів і нормативів оборотних коштів, розрахуємо загальну 

рентабельність виробництва за період 2017-2019 рр. Розрахунок наведемо в 

таблиці 2.8. 
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Таблиця 2.8  

Розрахунок загальної рентабельності виробництва АТ «Ельворті» 

Показник, млн. грн. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Балансовий прибуток +9795 +3966 -1401 

Середньорічна вартість основних 

виробничих фондів 
109755 140792 175437 

Норматив оборотних коштів 6246 8007 8362 

Рентабельність виробництва, % 8,40 2,67 --- 

 

Як видно з таблиці 2.8, виробництво працює нерентабельно, в 2018 р. 

рентабельність виробництва знизилася на 68,2% по відношенню до 2017 р. 

Ситуація, що склалася в 2018 р. пояснюється зниженням балансового 

прибутку на 59,5% і одночасно збільшенням вартості основних виробничих 

фондів на 28,3 %. Як вже зазначалося раніше, показник балансового прибутку 

в 2019 р. має від'ємне значення, при цьому середньорічна вартість основних 

виробничих фондів збільшується на 24,6%. 

Далі розрахуємо значення рівня рентабельності [9] реалізованої 

продукції і результати наведемо в таблиці 2.9 

Таблиця 2.9  

Розрахунок рентабельності реалізованої продукції АТ «Ельворті» 

Показник, млн. грн. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Прибуток за звітний період від реалізації 12188 6469 1609 

Собівартість реалізованої продукції 150154 220720 166066 

Рентабельність реалізованої продукції, % 8,12 2,93 0,97 

 

За даними таблиці 2.9 можна зробити наступні висновки: в 2018 р. рівень 

рентабельності реалізованої продукції знизився на 63,92% в порівнянні з 2017 
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р., в 2019 р. - на 66,9% в порівнянні з 2018 р. Зниження розраховуємого 

показника в 2018 р. відбулося головним чином за рахунок зниження прибутку 

від реалізації на 46,9% в порівнянні з 2017 р. і одночасному збільшенні 

собівартості реалізованої продукції на 46,7%. В 2019 р. одночасно зі 

зниженням прибутку від реалізації на 75% відбулося зниження собівартості 

реалізованої продукції на 24,8%, однак це не вплинуло на загальну тенденцію 

значного зниження показника рівня рентабельності реалізованої продукції. 

Далі розрахуємо значення рівня рентабельності продажів реалізованої 

продукції [4], результати заносимо в таблицю 2.10 

Таблиця 2.10 

Розрахунок рівня рентабельності продажів реализованої продукції АТ 

«Ельворті» 

Показник, млн. грн. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Прибуток за звітний період від реалізації 12188 6469 1609 

Реалізована продукція 163948 263381 203086 

Рентабельність реалізованої продукції, % 7,43 2,46 0,79 

 

Як і всі розраховані вище показники рентабельності, рівень 

рентабельності продажів реалізованої продукції має тенденцію зниження: на 

66,9% в 2018 р. в порівнянні з 2017 р. і на 67,89% в 2019 р. в порівнянні з 2018 

р. Зниження розраховуємого показника в 2018 р. відбувається за рахунок 

зниження прибутку від реалізації на 46,9% при одночасному збільшенні 

реалізованої продукції на 60,6%, в 2019 р. відбувається зниження прибутку від 

реалізації на 75% при одночасному зниженні реалізованої продукції на 23%. 

Далі розрахуємо рівень рентабельності продажів і наводимо результати 

в таблиці 2.11. 
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Таблиця 2.11 

Розрахунок рентабельності продажів АТ «Ельворті» 

Показник, млн. грн. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Балансовий прибуток +9795 +3966 -1401 

Реалізована продукція 163948 263381 203086 

Рентабельність продажів, % 5,97 1,51 - 

 

Як видно з таблиці 2.11, рівень рентабельності продажів має тенденцію 

зниження: в 2018 р. на 74,7% в порівнянні з 2017 р. зниження даного показника 

в 2018 р. відбувається за рахунок зниження балансового прибутку на 59,5% 

при збільшенні реалізованої продукції на 60,6%. Показник балансового 

прибутку в 2019 р. має від'ємне значення, при цьому показник реалізованої 

продукції також знижується на 22,9% в порівнянні з 2018 р. 

Перш ніж приступити до аналізу основних показників рентабельності 

власного і позикового капіталу, необхідно вивчити склад і динаміку зміни 

джерел власних коштів, коштів бюджетного і позабюджетного фінансування, 

рух позикових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованості. 

Розрахунок рентабельності власного капіталу підпрмємства [8] за період 

2017-2019 р.р. наводимо в таблиці 2.12. 

Таблиця 2.12 

Розрахунок рентабельності власного капіталу АТ «Ельворті» 

Показник, млн. грн. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Балансовий прибуток +9795 +3966 -1401 

Середньорічна вартість основного капіталу 109755 140792 175437 

Середньорічна вартість оборотного капіталу 92400 124122 128701 

Рентабельність власного капіталу, % 4,85 1,50 - 
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Як видно з таблиці 2.12 рівень значення рентабельності власного 

капіталу має тенденцію зниження: в 2018 р. на 69% в порівнянні з 2017 р. 

Зниження даного показника в 2018 р. відбувається головним чином за рахунок 

зниження балансового прибутку на 59,5% при одночасному збільшенні 

середньорічної вартості основного і оборотного капіталу на 28,3% і на 34,3% 

відповідно. Як уже неодноразово зазначалося раніше, показник балансового 

прибутку в 2019 р. має від'ємне значення, при цьому значення середньорічної 

вартості основного і оборотного капіталу збільшується на 24,6% і 3,7% 

відповідно. 

У таблиці 2.13 наводимо розрахунок рентабельності перманентного 

капіталу [6] підприємства за період 2017-2019 р.р. 

Таблиця 2.13 

Розрахунок рентабельності перманентного капиталу АТ «Ельворті» 

Показник 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Балансовий прибуток, млн. грн. +9795 +3966 -1401 

Середньорічна вартість основного капіталу, млн. грн. 109755 140792 175437 

Середньорічна вартість оборотного капіталу, млн. грн. 92400 124122 128701 

Середньорічна вартість довгострокового позикового 

капіталу, млн. грн. 

36937 43134 51742 

Рентабельність перманентного капіталу, % 4,1 1,3 --- 

 

Як видно з таблиці 2.13, рівень значення рентабельності перманентного 

капіталу має тенденцію зниження: в 2018 р. на 68,3% в порівнянні з 2017 р. 

Зниження даного показника в 2018 р. відбувається головним чином за рахунок 

зниження балансового прибутку при одночасному збільшенні середньорічної 

вартості основного і оборотного капітала на 28,3% і на 34,3% відповідно, а 

також збільшення середньорічної вартості довгострокового позикового 

капіталу на 16,8%. Як уже неодноразово зазначалося раніше, показник 

балансового прибутку в 2019 р. має від'ємне значення, при цьому значення 
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середньорічної вартості основного і оборотного капіталу збільшується на 

24,6% і 3,7% відповідно, а показник середньорічної вартості довгострокового 

позикового капіталу збільшується на 20%. 

У таблиці 2.14 наведемо розрахунок рентабельності загального 

інвестованого капіталу [15] підприємства за період 2017-2019 р.р. 

Таблиця 2.14 

Розрахунок рентабельності загального інвестованого капіталу АТ 

«Ельворті» 

Показник 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Балансовий прибуток, млн. грн. +9795 +3966 -1401 

Середньорічна вартість основного капіталу, млн. грн. 109755 140792 175437 

Середньорічна вартість оборотного капіталу, млн. грн. 92400 124122 128701 

Середньорічна вартість довгострокового позикового капіталу, 

млн. грн. 

36937 43134 51742 

Середньорічна вартість короткострокового інвестованого 

капіталу, млн. грн. 

39226 48214 50299 

Рентабельність загального інвестованого капіталу, % 3,5 1,1 --- 

 

Як видно з таблиці 2.14, рівень значення рентабельності загального 

інвестованого капіталу має тенденцію зниження: в 2018 р. на 68,6% в 

порівнянні з 2017 р. Зниження даного показника в 2018 р. відбувається 

головним чином за рахунок зниження балансового прибутку при одночасному 

збільшенні наступних показників: середньорічній вартості основного і 

оборотного капіталу на 28,3% і на 34,3% відповідно, середньорічної вартості 

довгострокового інвестованого капіталу - на 16,8%, короткострокового 

інвестованого капіталу - на 4,3%. В 2019 р. при від'ємному значенні 

балансового прибутку відбувається збільшення показників: середньорічна 

вартість основного капіталу - на 24,6%, середньорічна вартість оборотного 

капіталу - на 3,7%, середньорічна вартість довгострокового інвестованого 
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капіталу - 20%, короткострокового інвестованого капіталу - 4,3%. 

Із аналізу показників фінансово-господарської діяльності АТ «Ельворті» 

робимо висновок що на підприємстві за останні три роки поступово 

знижуються показники балансової прибутковості, рентабельності загального 

інвестованного капіталу та інших економічниг показників. Отже наявна 

необхідність втілення змін. 

 

2.3. Аналіз внутрішноього і зовнішнього середовища АТ 

«Ельворті» і діагностика необхідності організаційних змін 

 

Проводячи дослідження зовнішнього оточення АТ «Ельворті» через PESTEL- 

аналіз, констатуємо слідуючі виклики та стратегічні висновки які наводимо в 

Додатку К. 

Аналіз галузі, ринку і конкурентів (мікрооточення) [2]. 

Розмір ринку. У період з 2014 по 2020 рік на системних ринках було 

реалізовано 106 777 сільськогосподарських агрегатів (таблиця 2.15). 

 

Таблиця 2.15 

Кількість реалізованої продукції. 

зернових сівалок 20 133 шт. 

просапних сівалок  23 862 шт. 

міжрядних культиваторів 13 344 шт. 

суцільних культиваторів 27 069 шт. 

дискових борон  22 373 шт. 

 

Одним із інструментів дослідження середовища, в якому знаходиться 

компанія є методика аналізу по 5 основним конкурентним силам за Портером 

(Таблиця 2.16) [30]. 
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Таблиця 2.16 

Конкурентні сили за Портером. 

Загроза появи 

нових гравців. 

З огляду на те, що стадія життєвого циклу ринку-зростання, 

динаміка зростання ринку позитивна і бар'єри входу і виходу з даної 

галузі низькі, загроза з боку нових гравців велика. 

Загроза появи 

продуктів-

замінників. 

Альтернативи посіву причіпним агрегатам (сівалок) не існує. Велика 

загроза продуктів-замінників в грунтуобробітку, а саме - 

використання «хімії» (гербіциди та й пестициди) замість 

механічного знищення (культиватори та дискові знаряддя) бур'янів. 

Рівень впливу 

споживача. 

Все більша кількість споживачів в період економічних криз віддають 

перевагу недорогій с/г техніці (б\в європейській або бюджетній 

вітчизняній). Також на споживача впливає система ціноутворення і 

комплекс супутніх послуг (доставка, гарантійно-сервісне 

обслуговування). 

Рівень впливу 

постачальників. 

Конкуренція з боку постачальників - фактор, що впливає в 

основному на якість, комплектність і ціну продукції, що 

поставляється. Основні постачальники (європейські) знаходяться в 

єврозоні, що сприяє оперативному реагуванню на стан ринку с/г 

техніки, але в той же час присутність митних бар'єрів (акцизи і мита 

на ввезення) не сприяє швидкій доставці матеріалів безпосередньо 

на виробництво.  

Рівень 

конкуренції в 

галузі. 

Рівень конкуренції - високий. Основна конкуренція між продавцями. 

Основна конкурентна боротьба йде за характеристиками товару. 

Також важливу роль відіграють ціна і обсяг наданих (супутніх) 

послуг таких як, доставка, зборка, налагодження техніки 

(дистриб'юторами), навчання обслуговуючого персоналу 

(дистриб'юторів) і в подальшому проведення гарантійного і 

сервісного обслуговування техніки. 

 

Кількість конкурентів і їх відносні розміри. Основними конкурентами на 

системних ринках є: 

Зернові сівалки: Європейські виробники (всього) - 60%; Unia Group 

Польща (9%); Велес-Агро Україна (8%); 

Просапні сівалки: Gaspardo  Італія (28 %); Monosem Франція (19%); 

Іртем Турція (17%). 

Просапні культиватори : Gaspardo  Італія (24 %); Monosem Франція (18%); 

Unia Group Польща (15 %). 

Дискові Борони: Lemken Німечинна (14%); Unia Group Польща (8 %); 

Gaspardo  Італія (7 %). 

Форми та інтенсивність конкуренції. Основна конкуренція на ринках - 

конкуренція між продавцями. Основна конкурентна боротьба йде за 
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характеристиками товару. Також важливу роль відіграють ціна і обсяг наданих 

(супутніх) послуг таких як доставка, зборка, налагодження техніки, навчання 

обслуговуючого персоналу і в подальшому проведення гарантійного і 

сервісного обслуговування техніки. Одним з важливих чинників є наявність і 

доступність в регіонах техніки і запасних частин до вироблених агрегатів. 

Ймовірні дії конкурентів: 

Створення спільних підприємств на території ринків системних продажів 

для отримання доступу до реалізації техніки через держпрограми; 

Активізація роботи з каналами розподілу продукції, стимулювання 

реалізації за рахунок додаткових знижок, умов оплати, акцій і т.д .; 

Зниження ціни для кінцевого споживача. цінова конкуренція операторів 

ринку (демпінг цін); 

Додавання споживчих властивостей продукту без істотного збільшення 

вартості. комплектація базових машин за рахунок додавання додаткових 

опцій. 

Проводимо аналіз конкурентного профілю компании АТ «Ельворті» 

(Таблиця 2.17.)                                                                                                        

Таблиця 2.17 

Конкурентні сили за Портером. 

№ 

п/п 
Критерії Аналіз 

1 Відносна частка 

ринку 

Частка Компанії на системних ринках поставки в залежності 

від номенклатурного ряду становить від 6% (новий продукт) 

до 50% («дійна корова»). 

2 Рівень 

технологічності 

У компанії впроваджується система організації виробництва 

"Бережливе виробництво". Управління процесами 

здійснюється за єдиними принципами інтегрованої системи 

управління якістю, що відповідає вимогам системи ISO 

9001: 2008. Система якості компанії сертифікована 

міжнародним органом по сертифікації QSCert. 

3 Організація 

процесу 

обслуговування 

Компанія має в своєму розпорядженні структуру 

обслуговування клієнтів, а саме Торговий дім проводить 

аналіз ринку, маркетингове просування, реалізація готової 

продукції, а також сервісне і  
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Продовження табл. 2.17 

 

№ 

п/п 
Критерії Аналіз 

  гарантійне обслуговування.  

Процес обслуговування К.П. відбувається за двома 

напрямками сформована дилерська мережа і  

прямі продажі безпосередньо з підприємства.  

Процес задоволеності кінцевого споживача  

відбувається через анкетування споживача  

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

фокус-груп. 

4 Професіоналізм 

персоналу 

Розроблено і діють по підприємству «Положення про 

проведення навчання персоналу», в якому визначені хв. 

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

год, конструктора і технологи (ІТП) -90 чол / год, майстри 

проізв.участков- 76 чол / год, робочі спеціальності - 70 чол / 

год. 

5 Фінансові 

можливості 

Компанія входить в холдинг декількох спеціалізованих 

підприємств, що володіє достатніми фінансовими 

можливостями, завдяки диверсифікації бізнесу і позитивної 

кредитної історії в банківському секторі. 

6 Репутація, імідж. Репутація компанії на ринку с / г машинобудування досить 

висока, що підтверджується великою часткою на системних 

ринках поставки своєї продукції. Імідж компанії 

позитивний, який сформувався в галузі с / г 

машинобудування, як надійного і системного партнера. 

 

 

Через проведення внутрішнього аналізу можливостей та потенціалу АТ 

«Ельворті» (таблиця 2.18), в подальшому визначаємо напрямок дій. 
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Таблиця 2.18 

Внутрішній аналіз компанії АТ «Ельворті». 

№ п/п Критерії Аналіз 

1 Людські ресурси - Чисельність персоналу 1 050 чол. 

- Співвідношення робочих 57% / 43%. 

Наявність власного КБ, інженерних і фінансово-

економічних служб, відділу розвитку постачальників, 

Торгового дому та виробничих підрозділів здатних 

виконувати поставлені завдання на новому 

технологічному і високопродуктивному обладнанні. 

2 Фінанси - Компанія входить в холдинг декількох спеціалізованих 

підприємств, що володіє достатніми фінансовими 

можливостями, завдяки диверсифікації бізнесу і 

позитивної кредитної історії в банківському секторі. 

- Обсяг капітальних інвестицій в рік 61 млн.грн. 

3 Матеріали - Компанія працює з постачальниками з 10 країн (Австрія, 

Німеччина, Італія, Іспанія, Данія, Польща, Чехія, 

Туреччина, КНР, Білорусь). Компанія будує свої відносини 

з постачальниками на основі довгострокового і системного 

підходу в роботі. Постачальники розділені на дві групи: 1 

група - Стратегічні постачальники, 2 група - Альтернативні 

постачальники. На кожну групу визначені квоти із 

закупівлі. Кожен стратегічний постачальник на своєму 

складі тримає під компанію страховий запас своєї 

продукції. Впроваджується система «точно вчасно» як при 

організації виробництва так і при роботі з постачальниками  

4 Ресурси 

виробництва 

- Виробничі площі становлять 32 000 м.кв. 

- Загальна кількість обладнання 737 од. (Дробоструйні 

машини, плазмова різка, зварювальні роботи, обробні 

центри, фарбувальні порошкові лінії). 

- Компанія впроваджує систему організації виробництва 

«Бережливе виробництво». 

- Управління процесами здійснюється за єдиними 

принципами інтегрованої системи управління якістю, що 

відповідає вимогам ISO 9001: 2008. Система якості 

сертифікована міжнародним органом QSCert. 

5 Ринки - Реалізацію готової продукції здійснює Торговий дім, в 

функції якого входять збут, маркетинг, логістика та 

сервісне обслуговування. 

- Продукція поставляється як на внутрішній ринок так і в 

13 країн Євразії. 

- Продукцію реалізовують через дилерську мережу (60 

компанії-дилерів). 

- Частка ринку в залежності від номенклатури на 

зазначених ринках від 6% до 50%. 

6 Бренди, патенти - Продукція компанії сертифікована в Україні, 

Європейському союзі і Митному союзі. 

- Товарний знак і логотип захищений свідченнями 

«Державного департаменту інтелектуальної власності». 



46 

 

SWOT аналіз [18] по компанії «Ельворті» наводимо в таблиці 2.19 

 

Таблиця 2.19 

 

Внутрішній аналіз компанії АТ «Ельворті». 

Strengths 

Сильні сторони. 
1. Холдинг декількох спеціалізованих 

підприємств, продукція яких спрямована на 

виробництво техніки, вузлів і деталей для 

агрокомплексу. 

2. Спеціалізовані виробництва з 

багаторічним досвідом і навичками роботи 

3. Свої КБ, які проектують нові і 

модернізуються традиційні моделі техніки. 

4. Конкурентна ціна продукції АТ 

«Ельворті» по відношенню до виробників 

Німеччини, Франції, Італії і т.д. на ринку. 

5. Достатній фінансовий потенціал 

холдингу і АТ «Ельворті» для входження на 

нові ринки збуту. 

6. Визначено Компанії-партнери, які мають 

досвід продажів і сервісного 

обслуговування с / господарської техніки. 

7. Оперативність поставок з АТ «Ельворті» 

по ЗЕДу, завдяки власній логістичної і 

митно-брокерської служби. 

Weaknesses 

Слабкі сторони 
1.Не відповідність існуючої номенклатури 

продукції по ширині захоплення і 

специфіки рослинництва в Європі, 

відповідно до стандартів ЄС. 

2. Неоперативне реагування на зміну 

конструкції, згідно потреб ринку і 

пропозицій щодо поліпшення конструкції. 

3. Усталена позитивну думку споживача 

про продукцію зарубіжних виробників. 

4. Збільшення прайсових цін АТ «Ельворті» 

компаніям-дилерам, для отримання 

додаткового прибутку. 

5. Відсутність "впізнаваності" бренду АТ 

«Ельворті» у кінцевого споживача на 

ринках європейських країн. 

6. Відсутність "європейських" пакувальних 

норм на зап.частини до техніки АТ 

«Ельворті» за кількістю.  

7. Додаткові платежі у вигляді 

сплати ввізного ПДВ для 

українських виробників на ринки  

ЄС і обмеження по створенню  

складських запасів або відстрочки 

платежу на партнера при входженні 

на нові ринки через Постанови  

щодо повернення валютних коштів  

(180 кал. днів). 
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Продовження табл. 2.19 

 

Opportunities 

Можливості  

1. Вхід в Європейскі Програми компенсації 

та лізінгу на сільгосптехніку через 

асоційоване членство в «VDMA» 

(Німеччина)- дасть змогу збільшити обсяг 

реалізації на ринку. 

2. Зростання обсягу ринка в сегменті 

«бюджетних» с/г машин. 

3. Відкриття власного представ-ництва 

(логістичного центру) в зоні ЄС, дозволить 

оперативно реагувати на потреби 

споживачів та коньюктуру ринку. 

4. Ліквідація ввізного мита на продукцію 

вітчизняних підприємств в зону ЄС. 

Threats 

Загрози 

1. Застосування додаткових бар'єрів входу на 

ринок ЄС, с метою захисту європейських 

виробників сільгосптехніки. 

2. Сильні позиції європейських виробників в 

газузі с / г машинобудування з високим 

рівнем якості продукції. 

3. Цінові війни з польскими, турецькими, 

румунськими, болгар-ськими, російськими 

виробниками.  

4.Мовний бар'єр з кінцевим 

споживачем на ринках Угорщини,  

Румунії як наслідок відсутність  

«зворотного зв'язку». 

 

Для визначення вектору розвитку стратегії компанії АТ «Ельворті», 

використовується Матриця ADL. Визначення ступеня зрілості ринку [35] 

наводиму в таблиці 2.20. 

 

Таблиця 2.20 

Напрямок розвитку компанії АТ «Ельворті». 

№ 

п/п 
Найменування 

Стадія 

зародження 
Стадія роста 

Стадія 

зрілості 

Стадія 

старіння 

1 Як швидко зростає 

ринок  с/г 

машинобудування 

стрімко  

« - » 

помірно  

« 1 » 

стагнує  

« - » 

падає  

« - » 

2 Наскільки високий 

потенціал ринку? 

дуже високий  

« - » 

помірно-

високий  

« 1 » 

незначний  

« - » 

потенціалу 

немає  

« - » 

3 Рівень охоплення 

цільової аудиторії. 

формується   

« - » 

збільшуєтьс

я 

« 1 » 

аудиторія 

користується 

« - » 

спад 

інтересу     « 

- » 

4 Рівень конкуренції на 

ринку. 

низький 

« - » 

зростаючий    

« 1 » 

усталений    « 

- » 

знижується 

« - » 
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Продовження табл. 2.20 

№ 

п/п 
Найменування 

Стадія 

зародження 

Стадія 

роста 

Стадія 

зрілості 

Стадія 

старіння 

5 Динаміка рівня 

інвестицій в ринок. 

росте стрімко 

 « - » 

росте 

помірно 

 « 1 » 

постійний    « 

- » 

знижується   « 

- » 

6 Рівень цін на ринку. завищений   « 

- » 

цінові 

війни 

« 1 » 

рівень цін  

 « - » 

знижується « 

- » 

 ВСЬОГО « - » « 6 » « - » « - » 

 

 

Стійкість позиції АТ «Ельворті» в галузі наводимо в таблиці 2.21.    

  

Таблиця 2.21 

Напрямок розвитку компанії АТ «Ельворті». 

№  
Найменування 

позиція 

домінуюча 

позиція 

сильна 

позиція 

сприятлива 

позиція 

нестійка 

позиція 

слабка 

1 Динаміка 

продажу 

« - » « - » « 1 » « - » « - » 

2 Конкурентна 

перевага 

« - » « - » « 1 » « - » « - » 

3 Лояльність 

клієнтів 

« - » « - » « 1 » « - » « - » 

4 Рівень знань 

продукту 

« - » « 1 » « - » « - » « - » 

5 Свобода в 

ціноутворенні 

« - » « 1 » « - » « - » « - » 

6 Рівень загрози 

конкурентів 

« - » « - » « 1 » « - » « - » 

 РАЗОМ « - » « 2 » « 4 » « - » « - » 
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Стратегічні проблеми на кінець 2019 року наводимо в таблиці 2.22.        

 

Таблиця 2.22  

Стратегічні проблеми компанії АТ «Ельворті». 

№ 

п/п 
Найменування  

Найменування 

проблеми 
Опис проблеми 

1 

Продукт 

Немає впізнаваності 

бренду 

Кінцевому споживачу не відомий 

бренд. 

2 

Низькі темпи освоєння 

виробництва нових 

машин 

Призводить до того, що АТ 

«Ельворті» виступає не як компанія-

новатор, а як компанія "яка стрибає в 

останній вагон потяга". 

3 

Гарантійне 

обслуговування 

продукту 

Відсутній сертифікований сервісний 

центр на теренах ЕС. 

4 Ціна 

Повернення валюти в 

Украіну протягом 180 

днів. 

Як наслідок відсутня можливість для 

обладнання виставкових майданчиків 

на теренах ЕС. 

Підвищення цін на 

сировину. 

Підвищення собівартості виробленої 

продукції. 

5 

Розподіл 

Недостатні знання 

особливостей продукту 

і області його 

застосування у фахівців 

з продажу. 

Висока плинність кадрів в торгових 

організаціях. Поверхневе знання 

технічних характеристик, переваг та 

області застосування нашої техніки 

6 

Відсутність складських 

залишків. 

Компанії дилери не задовольнивши 

свою потребу в продукції, все 

частіше звертаються до 

альтернативних виробникам. 

7 
Відсутність 

логістичного центу в 

зоні ЕС. 

Віддаленність ринку збуту від 

завода-виробника, доступність 

продукції АТ «Ельворті» на відстані 

«витягнутої руки». 

8 Відсутність концепції 

системи продажів через 

інтернет. 

Розробити концепцію, спрямовану на 

збільшення продажів 

використовуючи інтернет. 

9 
 

 

 

 

 

Просування 

Недостатнє 

забезпечення ринку 

запасними частинами. 

Виконання заявок компаній-

партнерів на 50% від заяленних,  

призводить до того, що дилери 

включають в свій бізнес-портфель 

запчастини альтернативних 

виробників. Пропадає інтерес до 

закупівлі продукції Ельворті. 

10 

 

Відсутність 

прихильності певних 

дилерів до бренду АТ 

«Ельворті». 

Дилери не зацікавлені в постійному 

просуванні техніки АТ «Ельворті». 
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Стратегічне бачення [12] АТ «Ельворті» полягає в тому, щоб зробити 

компанію міжнародним виробником сільгосптехніки з високоякісних матеріалів, 

збільшивши приріст обсягу продажів у найближчі п’ять років на 60%. Персонал 

АТ «Ельворті» націлений на випуск такої продукції, зниження витрат 

виробництва і залучення нових споживачів. Він дотримується принципів 

безперервності, ритмічності і автоматичності в виробничому процесі, а також 

принципів комплексності та чесної конкуренції при роботі зі споживачами і 

строго контролю у фінансовій сфері. 

Отже, АТ «Ельворті» є досить великим підприємством, з понад 100-річною 

історією, яке прагне до розширення та вдосконалення і націлено на зміни заради 

поставленої стратегічної мети. 

Компанія АТ «Ельворті» має хороші фінансово-економічні показники і 

займає лідируюче положення на ринку сільгоспзапчастин України. Її 

співробітники і споживачі на даному етапі цілком задоволені ситуацією, що 

склалася. Але компанія перестала розвиватися і поступово починає втрачати 

свою унікальність, яка дозволяла їй раніше стрімко нарощувати обсяги 

виробництва і продажів [33]. Підтримувати конкурентоспроможність за 

допомогою однієї унікальності товару і технологій проблематично, оскільки 

технології швидко втрачають свою новизну. Саме тому прийнято рішення 

підвищити ефективність організаційної діяльності через зміни індивідуальної та 

колективної поведінки в бік вдосконалення і змін, мобілізації творчих здібностей 

і винахідливості, і перетворення її на організацію, що безперервно 

вдосконалюється.  

АТ «Ельворті» відноситься до органістичного типу організацій в якій 

використання формальних правил і процедур зводиться до мінімуму. Рішення в 

таких компаніях приймаються децентралізовано, в результаті чого всі 

працівники відчувають максимальну відповідальність за свої дії. Структура 

влади характеризується гнучкістю і невеликою кількістю рівнів ієрархії. Основна 

перевага органістичної компанії – гнучкість, яка проявляється в кращій взаємодії 

з новим оточенням і адаптивністю до змін зовнішньої середи. Максимальний 
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ефект від використання органістичного підхода до побудови  організації 

можливо досягти при виконанні наступних умов: в роботі використовується 

нерутинна технологія і зовнішнє оточення компанії характеризується як складне 

і дінамічне.   

Якіж методи запровадження змін  в АТ «Ельворті» будуть доречні? 

Для того, щоб вибрати певний метод впровадження намічених змін в 

компанії АТ «Ельворті» були проаналізовані основні критерії ефективності та 

критичні чинники успіху, що впливають на результативність роботи компанії. 

До критичних чинників успіху (CSF) АТ «Ельворті» можна віднести високий 

освітній рівень співробітників, їх ініціативність, творчі нахили, а також наявність 

власної потужної виробничої бази, що дозволяє реалізувати потенціал 

персоналу.  

При цьому в компанії запроваджена система ключових показників 

ефективності КРI [29], відповідно до якої працівники стимулюються за 

покращення таких показників як обсяг продажів і його приріст, індекс 

задоволеності клієнтів і співробітників компанії, число впроваджених Кайдзен-

пропозицій та їх економічна ефективність. 

Врахування всіх цих критеріїв ефективності забезпечується взаємозв'язок 

особистої та організаційної ефективності, так як до уваги беруться не тільки 

загальні показники діяльності компанії, але і окремих її співробітників. 

Підтримка особистих показників ефективності, як і організаційних має бути 

безперервним. Саме тому для запровадження змін на підприємстві була обрана 

модель TPS Рамперсада безперервних змін і безперервного поліпшення. 

Висновок. Необхідність відповідних організаційних змін насьогодні в 

багатьох організаціях викликана переміною умов оточення і технології. 

Відновлення організації являє собою процес заміни застарілих і нездатних 

належною мірою виконувати свої функції її елементів новими чи доповнення їх 

такими, що раніше не існували з метою наблизити її можливості до вимог життя. 

Відставання від нього позначається насамперед на загальних результатах 

діяльності, приводять до звуження кола покупців і клієнтів, зниженню якості 



52 

 

товарів і послуг, зменшенню масштабів збуту, і в підсумку виражається в падінні 

прибутку. Фінансові проблеми в основному полягають в неякісному 

господарюванні, іраціональному чи необачному витрачанні наявних коштів, 

нерозумній кредитній чи фондовій політиці. 

Як виснововок можливо зазначити що організаційні проблеми звичайно 

бувають пов'язані із застарілою структурою фірми, системою управління нею, 

необразованому персоналі, фінансах, технологіях. Отже особливу увагу слід 

звернути на проблеми, пов'язані з технологією та товаром, якість яких значною 

мірою залежить від стадії їх життєвого циклу, тобто періоду від їх появи до їх 

зникнення, включаючи такі стадії, як походження, формування, підйом, пік, 

занепад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

РОЗДІЛ 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗМІН В АТ «ЕЛЬВОРТІ» ПО МОДЕЛІ 

ІНТЕГРАЛЬНОГО МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ І 

ЗМІНАМИ РАМПЕРСАДА  

 

3.1 Проектування змін в АТ «Ельворті» для оптимізації розвитку 

діяльності підприємства 

 

Як зазначалося раніше, бачення АТ «Ельворті» має на увазі вихід компанії 

на міжнародну арену і збереження її лідерських позицій. Не менш важливим є 

підвищення конкурентоспроможності та закріплення позитивного сучасного 

іміджу торгових марок компанії, як високотехнологічної, якісної продукції. При 

цьому особисті бачення працівників і загальне бачення компанії, що задається 

його керівництвом відрізняються. 

До особистої ефективності [47] відноситься особисте бачення яке повинно 

включати емоційний зв'язок з компанією і усвідомлення цілей компанії, як 

особистих цілей. Місія компанії виготовлення продукції і задоволення клієнтів. 

Місія кожного співробітника повинна включити ініціативне виконання 

обов'язків для виготовлення продукції і задоволеності споживачів. Ключові ролі 

грає система мотивації і навчання персоналу. Ключові фактори успіху 

співробітників і компанії збігаються - освітній рівень співробітників, їх моральні 

якості. Показниками результативності є плинність кадрів, вмотивованість 

персоналу і рівень виконання цільових завдань. Цільові значення - це кількісні 

значення показників, на які бажає вийти компанія в процесі змін, тобто намічені 

зростання обсягу продажів і інші.  

Особисте бачення кожного співробітника відображає результати, яких він 

бажає досягти в короткостроковій перспективі. Так, для співробітників важливо 

отримати підвищення по службі і збільшити свою заробітну плату, створити 

хороший імідж перед начальством. Можуть бути присутніми індивідуальні 

прагнення - отримати базові навички для самовдосконалення, підвищити 

професійний рівень. 
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Компанії необхідно домогтися того, щоб реалізувався взаємозв'язок 

особистої та організаційної ефективності і спільне бачення збігалося з баченням 

особистим [17]. Перехід від особистого бачення до загального становить 

складний процес, які можна виразити у вигляді схеми на рисунку 8.  

Необхідно досягти ототожнення співробітників себе з організацією. 

Людина повинна сама усвідомити відмінності між особистим і спільним 

баченням, а після знайти баланс між ними. Наприклад, спільне бачення 

передбачає підвищення конкурентоспроможності за рахунок мобілізації творчих 

здібностей і винахідливості співробітників. 

 

 

 

 

 

    

 Рис. 3.1. Схема переходу від особистого бачення к загальному 

 

Загальною метою для АТ «Ельворті» та її співробітників є підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, за рахунок збільшення продажів, 

забезпечених творчим підходом до виробництва і управління в організації з боку 

її співробітників. Особисті і організаційні цілі при цьому тісно взаємодіють: 

співробітники зацікавлені в самореалізації, кадровому підвищенні, збільшенні 

заробітної плати, благополуччя і соціального статусу. Керівництво ж компанії 

бажає збільшити обсяг продажів, максимально задовольнити попит і побажання 

споживачів, створюють хороші умови для творчого зростання співробітників, які 

б могли повернути новизну продукції, а тим самим підвищити 

конкурентоспроможність компанії, зміцнити її лідерське становище на 

вітчизняному ринку і вивести на міжнародний ринок. 

Спільне бачення можна представити у вигляді таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Спільне бачення (інструмент І.Рибкіна) [34] 

Критерії Поточна ситуація Бачення 

1. Мобілізувати 

творчий потенціал 

команди 

1.Кількість Кайдзен-

пропозицій - 0  

2. Плинність кадрів  

3. Відсутність пропозицій 

«знизу» 

1.Рост виробництва за рахунок 

нових пропозицій, творчого 

підходу  

2. Зниження плинності кадрів 

2.Позиція на ринку 30 % долі ринку 

1.Збільшення долі ринку до 50% 

2. Змінити маркетингову 

політику і поліпшити просування 

товару, збільшити обсяг 

продажів 

3. Вийти на 

міжнародний ринок 

збуту 

Торгівля лише в Україні Вихід на європейський ринок 

 

Потрібно проаналізувати перспективи потенціалу персоналу: визначення 

SMART-критеріїв [44]; анкетування персоналу по SMART-критеріям; складання 

діаграми; зробити висновки - щодо визначення цілей зміни. 

Показники діяльності персоналу та завдання повинні відповідати 

критеріям SМАRТ. Завдання (цілі) повинні бути:  

- конкретними (specific)) - впливають на поведінку;  

- вимірюваними (measurable) - формулювати таким чином, щоб вони 

робили ціль вимірюваною;  

- досяжними (achievable) - завдання повинні бути реалістичними, 

здійсненними і прийнятними;  

- націлені на результат (result-oriented) - вони повинні націлювати на 

досягнення конкретних результатів;  

- визначені в часі (time-specific) - повинні бути обмежені певними часовими 

рамками, з тим щоб можна було простежити за термінами їх виконання. 

Діаграма цілей складається для опису стратегічних цілей компанії, їх 

ієрархічної впорядкованості, а також зв'язків цілей з продуктами і послугами, 

виробленими компанією і бізнес-процесами, що підтримують їх виробництво 

(рисунок 3.2). 
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             Рис. 3.2. Організаційна діаграма цілей АТ «Ельворті»  

 

При цьому всі цілі збалансовані, маркетингові цілі складають 50%, а 

фінансові та організаційні по 25%. Визначення стратегічних цілей погоджується 

з можливими способами їх досягнення і місіями компанії (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Визначення стратегічних цілей АТ «Ельворті» 

Ключові характеристики 

місії 

Способи досягнення Стратегічні цілі 

ПЕРСПЕКТИВА ФІНАНСИ 

Місія «головна стратегічна 

мета»: зачіпає економічні 

аспекти існування 

організації 

Модернізація технології 

виробниц-тва завдяки 

винахід-ливості 

команди, творчий підхід 

до виробництва і 

управління 

Збільшення обсягу 

продажів. Збільшення 

прибутку 

 

Цілі 

Фінансові Маркетингові Організаційні 

Цілі розвитку Цілі розвитку 
Цілі стабілізації 

Рост обсягів 

продажів 

Рост прибутків 

Цілі розвитку 

Збереження 

новизни продукції 

Збереження 

конкурентноспромо

жності 

Задоволення 

запитів клієнтів 

Вихід на 

міжнародний 

ринок 

Збільшення 

задоволеності 

співробітників 

Реалізація 

творчого 

потенціалу 

співробітників 
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Продовження табл. 3.2. 

ПЕРСПЕКТИВА СПОЖИВАЧІ 

Місія «загальнолюдське 

призначення»: робити 

життя споживачів краще і 

комфортніше 

Поліпшенні продукції, 

збільшення асортименту, 

різноманітності дизайну і 

технологій, нові 

маркетингові пропозиції 

Збільшення індексу 

задоволеності 

споживачів 

ПЕРСПЕКТИВА ПРОЦЕСИ 

Місія безперервного 

оновлення компанії 

Впровадження моделі 

поліпшення TPS 

Рамперсада. Підвищення 

особистої 

відповідальності 

персоналу 

Вихід на міжнародний 

ринок 

ПЕРСПЕКТИВА НАВЧАННЯ 

Місія «загальнолюдське 

призначення»: робити 

життя співробітників краще 

і комфортніше 

Формування 

організаційної культури. 

Підвищення 

кваліфікаційного рівня 

працівників 

Максимальне 

використання кадрового 

потенціалу, творчих 

здібностей 

співробітників 

  

Цілі підприємства на 2020 рік наведені в Додатку Д. 

Після встановлення мети необхідно провести аналіз цільових перспектив 

змін на основі моделі OBSC  (таблиці 3.3-3.6).  

Але аналізу цільових перспектив недостатньо, так як ще потрібно провести 

перевірку здійсненності цілей змін за допомогою PEST і SWOT аналізів (SWOT- 

для кожної перспективи). 

Таблиця 3.3 

Аналіз цільових перспектив змін - фінанси 

Стратегічна 

ціль 

Кількісний/Якісний 

показник 

Основна проблема в 

реалізації 

Основний 

інструмент 

досягнення 

Збільшення 

обсягів 

продажу 

Кількість продажів 

в грн. 

Процентний 

приріст 

Зниження інтересу 

споживача до продукції. 

Моральне старіння 

технології виробництва 

Оновленні 

технології та 

організації 

виробництва 

продукції 

Збільшення 

прибутку 

Обсяг прибутку в 

млн. грн. Чистий 

прибуток 

рентабельність 

Зростання конкуренції Інновації в 

товарній політиці. 
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Таблиця 3.4 

Аналіз цільових перспектив змін - споживачі 

Стратегічна ціль Кількісний/Якісний 

показник 

Основна проблема 

в реалізації 

Основний 

інструмент 

досягнення 

Підвищення рівня 

задоволеності 

споживачів 

Індекс задоволеності 

споживачів 

Відсутність нових 

якостей у товару 

популяр-них серед 

спо-живачів. 

Відсут-ність чіткої 

маркетингової 

стратегії 

Творчий підхід до 

розробки, 

виробництва і 

дизайну продукції. 

Активне 

просування товарів 

 

Таблиця 3.5 

Аналіз цільових перспектив змін - внутрішні процеси 

Стратегічна ціль Кількісний/Якісний 

показник 

Основна проблема 

в реалізації 

Основний 

інструмент 

досягнення 

Підвищення 

задоволеності 

співробітників 

Індекс задоволеності 

співробітників 

Опір з боку 

співробітників 

Курси, тренінги, 

семінари 

Реалізація творчого 

потенціалу 

співробітників 

Кількість інновацій і 

рацпропозицій на 

підприємстві 

Пригнічення 

особистої 

ініціативи як 

наслідок недоліків 

управління 

Реструктуризація 

 

 

Таблиця 3.6 

Аналіз цільових перспектив змін - навчання 

Стратегічна ціль Кількісний/Якісний 

показник 

Основна проблема 

в реалізації 

Основний 

інструмент 

досягнення 

Поєднання 

загальних цілей і 

особистих цілей 

співробітників 

Рівень активності 

співробітників 

Опір 

співробітників 

Навчальні 

програми 

Підвищення 

кваліфікаційного 

рівня персоналу 

Дані тестування 

співробітників 

Опір 

співробітників 

Навчання 
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Кожна з поставлених цілей розглядається з точки зору чотирьох чинників: 

політичних, економічних, соціальних і технологічних. До політичних 

відносяться законодавство, урядова політика, контроль і вплив держави та ін. До 

економічних відносяться: економічна ситуація і тенденції, рівень інфляції, 

оподаткування, платоспроможний попит. До соціокультурних тенденцій, 

здатних вплинути на цілі змін - демографія, структура доходів і витрат, базові 

цінності, мода, споживчі переваги. До технологічних факторів належать 

розвиток конкурентних технологій, фінансування досліджень, які заміщають 

технології, інформація, комунікації. 

Таблиця 3.7 

Перевірка здійсненності цілей змін за допомогою PEST-аналізу. 

Цільові перспективи 

PEST фактори 

Політичні 

фактори 
Впливекономіки 

Соціо-

культур. 

тенденції 

Технологічні

інновації 

Збільшення обсягу 

продажів 
Здійснено 

Можуть виникнути 

незначні проблеми 
Здійснено Здійснено 

Збільшення прибутку Здійснено 
Можуть виникнути  

проблеми 
Здійснено Здійснено 

Підвищення рівня 

задоволеності 

споживачів 

Здійснено Здійснено Здійснено Здійснено 

Підвищення рівня 

задоволеності 

співробітників 

Здійснено Здійснено Здійснено Здійснено 

Реалізація творчого 

потенціалу 

співробітників 

Здійснено Здійснено Здійснено Здійснено 

Підвищення 

кваліфікації 

співробітників 

Здійснено Здійснено Здійснено Здійснено 

 

Проаналізувавши дані PEST-аналізу в таблиці 3.7, можна переконатися, що 

всі зміни здійсненні, невеликі проблеми макросередовища полягають в 

нестабільності економіки, викликаної світовою фінансовою кризою. 

SWOT-аналіз дає нам уявлення про сильні та слабкі сторони наших цілей, 

загальної перспективі кожного напряму (таблиця 3.8). Для його здійснення 

робиться внутрішній аудит компанії. В процесі проведення внутрішнього аудиту 
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компанії оцінюються ресурси фірми, її бізнес процеси, аналізується 

конкурентоспроможність. В процесі проведення аналізу підтверджується або 

змінюється формулювання стійких конкурентних переваг компанії. 

Ключові фактори аналізу. 

Менеджмент. Оцінюється потенціал співробітників компанії вищого і 

середнього рівня, їх кваліфікація, мотивація, лояльність.  

Маркетинг, включаючи аналіз комунікаційної програми (реклама, 

особистий продаж, PR), порівняння рекламної активності з конкурентами, 

ефективність власних маркетингових зусиль.  

Персонал. Рівень кваліфікації і зацікавленості, відповідність мотиваційних 

програм цілям і задачам організації, а також аналіз контактів, нових споживачів, 

вартості утримання торгового персоналу. 

Аналіз системи збуту компанії, потреб і запитів торгових партнерів, 

розподілу обсягів продажів по членам мережі дистрибуції, типам посередників 

(опт, роздріб), аудит дистриб'юторів, виділення пріоритетних дилерів і т.д. 

Аналіз продуктового портфеля. Оцінюються поточні і очікувані обсяги 

продажів, частка ринку, прибутковість по кожному з продуктів або продуктовій 

групі, якість, імідж марки.  

Аналізуються пріоритетні конкуренти, їх частка ринку, можливі переваги 

по витратах, ціною, імідж їх товарів, їх конкурентна поведінка поточна і 

можлива, їх основні слабкості. 

Наявність стійкої конкурентної переваги, наприклад, ресурсної бази, 

недоступною найближчим конкурентам або патентованих технологій.  

Аналіз цінової політики, цінова еластичність попиту, можливі 

максимально прийнятні ціни для товарів компанії, в порівнянні з цінами 

конкурентів, політика знижок та інших програм стимулювання збуту. 
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Таблиця 3.8 

Перевірка здійсненності цілей змін за допомогою SWOT-аналізу 

Цільові перспективи 

SWOT фактори 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Можливості Переваги Загрози Недоліки 

Збільшення обсягів 

продажів 

Нові види 

продукції 

Висока якість 

продукції 

Активність 

конкуренті

в 

Слабкий 

маркетинг 

Збільшення 

прибутків 

Вихід на інші 

ринки, 

розвиток 

технологій 

Лідерство в 

галузі, 

великий досвід 

Нові гравці 

на ринку 

Відсутність 

стратегії 

Підвищення рівня 

задоволеності 

споживачів 

Тенденції 

попиту 

Висока 

популярність 

компанії 

Економічн

ий спад 

Слабка 

дистрибуція, 

просування 

Підвищення рівня 

задоволеності 

співробітників 

Формування 

згуртованого 

колективу 

Кадровий 

потенціал 

Опір 

співробітни

ків 

Не 

сформована 

корпоративна 

культура 

Реалізація творчого 

потенціалу 

співробітників 

Інновації в 

організації 

Кадровий 

потенціал 

Опір 

співробітни

ків 

Недостатня 

мотивація 

співробітників 

Підвищення 

кваліфікації 

співробітників 

Розвиток 

виробництва 

Рівень освіти 

працівників 
- 

Система 

підвищення 

кваліфікації 

 

З таблиці 3.8, видно, що всі цілі мають значний потенціал і переваги, в той 

час як загрози і недоліки або відсутні, або малоймовірні. Але їх потрібно 

враховувати при впровадженні змін. Таким чином, ми приходимо до висновку, 

що зміни в організації доцільні і здійсненні. 

 

3.2 Планування змін в АТ «Ельворті» 

 

Перш ніж приступити до планування змін обираємо ключові показники для 

оцінки їх ефективності [5]. Вони можуть бути двох моделей CFS і KPI. CFS 

акронім від ключових факторів успіху, які вже визначені, а KPI - ключові 

показники ефективності. CFS - характеризує зовнішню чи внутрішню середу 

компанії, а KPI обчислюваний показник з точки зору ефективності CFS. У 

внутрішньому середовищі АТ «Ельворті» повинні відбутися зміни, що 
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впливають на організацію виробництва і управління, але головним чином на 

зміну організаційної культури та особистого бачення співробітників. У 

зовнішньому середовищі бажана задоволеність клієнтів, закріплення лідерських 

позицій і вихід на міжнародний ринок. Виходячи з цього, в якості показників 

ефективності КРI змін ми оберемо: обсяг продажів в млн. грн., приріст продажів 

в %, індекс задоволеності клієнтів в балах, індекс задоволеності співробітників, 

число впроваджених Кайдзен-пропозицій за місяць, економічну ефективність 

Кайдзен-пропозицій в % відношенні.  

Після того, як визначені цілі змін і підтверджена можливість їх 

впровадження потрібно здійснити перевод цілей зміни в задачі (модель МВО) 

Додаток Ж. 

 Коли задачі сформовані, проводиться їх переведення в управлінські 

технічні завдання (УТЗ). На основі отриманих технічних завдань складається 

план змін (по стратегічним ініціативам). 

Прогноз витрат на зміни проводиться в кілька етапів.  

          1. Визначення ціни одиниці витрат, тобто перетворення стандартної ціни 

ресурсу в ціну одиниці фактору витрат. Наприклад, для співробітника ціна 

фактору витрат - людино-години - обчислюється так: (З + П + К) / Ч, де З - пряма 

заробітна плата в місяць, П - податки на заробітну плату, К - непрямі витрати в 

місяць (навчання, відрядження, приміщення і т. д.), Ч - число робочих годин на 

місяць. 

          2. Визначення ціни однієї цілі розраховується як підсумовування витрат 

ресурсів у грошовій формі. Для цього визначається витрата ресурсів на одиницю 

виду діяльності, після чого натуральні показники перемножуються на ціни 

факторів витрат. Наприклад, ціна експлуатації однієї нової виробничої лінії 

розраховується таким чином. Припустимо, термін одного виробничого циклу в 

середньому 2-3 години. «Внесок» амортизації обладнання можна визначити як 

річну амортизацію, поділену на число виробничих циклів за рік. Аналогічним 

чином розраховуються витрати інших видів використовуваного обладнання. 
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Підсумовуючи всі ці витрати, отримуємо вартість всіх технологічних 

нововведень. 

          3. Визначення ціни одиниці об'єкта витрат. Для об'єкта витрат також 

визначаються натуральні вимірники. Наприклад, для базових послуг компанії 

одиницею об'єкта витрат на зміни може бути одне робоче місце користувача. 

Після цього визначаються витрати всіх видів діяльності в ході зміни, і натуральні 

показники витрат перемножуються на ціни одиниць змін. 

       Втілення змін в АТ «Ельворті» починається із впровадження основних 

звичок у топ-менеджерів (перший етап) із подальшим тиражуванням на весь 

персонал організації: 

Звичка З 1: прийняття цінних зобов’язань  

  - підтвердження цінності зобов’язання і його зв’язку із стратегічними задачами 

компанії;  

   - розуміння цільового результату як зобов’язання. 

Звичка З 2: ідентифікація нових ринкових можливостей  

  - мислення від майбутнього до теперішнього;  

  - визначення незадоволених і неусвідомлених потреб клієнтів;  

  - спілкування з клієнтами конкурентів; 

  -  постановка правильних питань і залучення колег в їх обговорення. 

Звичка З 3: Перехрестна взаємодія  

  - розкриття сенсу і важливості спільного завдання;  

  - надання і отримання допомоги;  

  - готовність розділити авторство своєї кращої ідеї;  

  - облік динаміки взаємодії в командах. 

Звичка З 4: Визначення пріоритетів і очікувань  

  - врахування розуміння поставленої задачі;  

  - структурування ключових ідей;  

  - відстеження комунікації задачі донизу. 

Звичка З 5: Взаємодія з керівництвом  

  - розуміння стилю керівництва; виключення недомовленості;  
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  - фіксація моменту передачі відповідальності. 

Звичка З 6: Активізація енергії персоналу  

  - емоціональна зацікавленність;  

  - управління на особистому прикладі;  

  - концентрація уваги співробітників на максимальному використанні свого 

потенціалу. 

Звичка З 7: Управління складними ситуаціями  

  - переведення конфліктів в конструктивний діалог;  

  - перехід від констатації і аналізу проблеми до генерації практичного рішення. 

Звичка З 8: Отримання зобов’язань від співробітників  

  - формування чітких очікувань від результатів;  

  - виявлення оптимальних ресурсних потреб для фіксації моменту передачі 

відповідальності від керівника співробітнику;  

 - встановлення правильних строків контролю проміжних результатів. 

Звичка З 9: Надання коректуючого зворотнього зв’язку  

  - проактивність в наданні коректуючого зворотнього зв’язку;  

  - контроль згоди співробітника з необхідністю корегувань;  

  - отримання обіцянок співробітника по корегувальним діям та їх результатам. 

Звичка З 10:  Розвиток співробітників  

  - фіксація найкращої практики і помилок;  

  - розуміння джерел професійного розвитку;  

  - індивідуальний підхід до планування завдань розвитку;  

  - балансування потреб. 

     Вводимо шкалу для вимірювання володіння звичками: 5-відмінно (навичка), 

4-прийнятно (перемога), 3-посередньо (згода), 2-погано (нерозуміння), 1-дуже 

погано (незгода). 

        Ключове положення в методиці втілення змін: ефективні зміни можливі 

лише при створенні і підтриманні умов при яких: 

- нова поведінка (10 звичок результативності) буде дійсно затребувана; 

- стара поведінка – не вигідна і навіть небезпечна 
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        Також виділяємо шість звичок (компетенцій) які стають непотрібними при 

втіленні змін:  

1) Компетенція гри в активність – вміння продемонструвати, що в прогнозованій 

відсутності результату найменьше винуваті особисто ми; 

2) Компетенція организаційного проектування – вміння створити організаційні 

умови, коли результативне рішення важливих задач не можливо без нас; 

3) Компетенція “стратегічного лідерства” – вміння запропонувати стратегію, у 

яку легше повірити і підтримати, ніж зрозуміти, як і коли вона може бути 

реалізована; 

4) Компетенція управління помилками – вміння перетворити помилки і 

неузгодженність дій наших колег в додаткове джерело посилення влади над 

ними; 

5) Компетенція управління ідеями – вміння створити умови, при яких успіх ідеї 

буде залежить не від її змісту, а від того, хто і коли озвучить її першим; 

7) Компетенція концентрації уваги або замовчування проблеми – вміння не 

дозволяти перевести фокусування управлінської уваги від аналізу симптомів 

проблем до іх справжніх причин. 

          Отже, як висновок, виділяємо найважливіші умови успіху втілення змін: 

Умова 1. Наявність серьозних викликів і готовність їх прийняти. 

Умова 2. Розуміння змін як засобу а не цілі. 

Умова 3. Створення умов, коли стара поведінка стає не востребуваною або навіть 

небезпечною, а нова – вигідною. 

Умова 4. Перезавантаження філософії управління маркетинго (називати речі 

своїми іменами, вміння думати як клієнт, ідти до кінцевого результату). 

Умова 5. Перезавантаження філософії управління витратами (контроль 

внутрішніх клієнтів). 

Умова 6. Перезавантаження філософії управління персоналом (проактивність, 

розширення відповідальності і повноважень, розвиток бренду-роботодавця). 

Умова 7. Забезпечення послідовності маленьких але важливих перемог і 

поступове тиражування засобів їх досягнення. 
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3.3. Проведення змін в АТ «Ельворті» 

 

На основі теоретичних і практичних даних в компанії АТ «Ельворті» було 

обрано модель інтегрального методу управління розвитком і змінами, TPS 

Рамперсада. Вибір припав на неї не випадково, так як вона поєднує в собі багато 

рис інших методів організаційних змін. Зокрема, виявляє м'який підхід, 

орієнтований на кадрові ресурси компанії, високий рівень освіти співробітників 

і прагнення керівництва створити атмосферу партнерства та розподілу 

відповідальності.Тактика визначається як сукупність засобів і прийомів для 

досягнення поставленої цілі. У разі компанії АТ «Ельворті» це інструменти, за 

допомогою яких реалізуються зміни - навчання, семінари, курси, бесіди. 

Після визначення методу і тактики змін створюються структури і 

процедури для проведення змін. Для цього формуються координуючі групи 

якості (qualitysteeringgroup QSG) і гуртки по поліпшенню [24].  

Координуючі групи якості (qualitysteeringgroup QSG), були створені в 

компанії на різних рівнях: на рівні керівництва, структурних підрозділів і 

технологічних цехів.  

До групи якості на рівні компанії входять члени ради директорів і топ-

менеджери. Регулярно раз на місяць члени координуючих груп якості АТ 

«Ельворті» збираються на нараду для обговорення ходу реалізації проекту змін і 

поліпшення, і внесення в нього необхідних коригувань. 

Саме ці групи в подальшому вказують на проблеми, що впливають на 

якість процесу поліпшень. Також в ході цих нарад координуючі групи якості: 

документально оформляють цілі поліпшення і розробляють відповідні заходи; 

визначають проблеми; ініціюють навчання членів команд; забезпечують 

безперервність процесу навчання; вибирають найважливіші процеси, що 

підлягають поліпшенню; визначають окремі фази і проміжні етапи процесу 

поліпшення; підбирають керівників команд; встановлюють завдання командам 

по поліпшенню і виконують функції їх куратора; оцінюють досягнутий 
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командами прогрес; забезпечують позитивні відносини до заходів щодо 

поліпшення в організації; створюють умови для оптимального функціонування 

команд з поліпшення; керують, координують і підтримують діяльність команд 

по поліпшенню, сприяють реалізації проекту; звітують перед найвищим 

керівництвом; консультують вище керівництво з питань політики в цій галузі; 

визначать і перевіряють досягнення в реалізації проекту. 

Ключова роль при цьому належить менеджеру по TQM [13]. Це фахівець в 

області загального управління якістю, на якого покладено підтримку 

координуючих груп, навчання їх членів принципам загального управління 

якістю та надання їм методичної допомоги, створення гуртків поліпшень. 

Гурток поліпшення - це, як правило, група однолітків, які займають 

однакове становище в одному і тому ж підрозділі компанії, які в робочий час 

добровільно і під керівництвом свого начальника систематично виявляють і 

аналізують проблеми, пов'язані з їх власною діяльністю. Члени гуртка 

поліпшення обговорюють заходи щодо підвищення ефективності, 

вдосконалення навчання і обміну знаннями. Вони самі виявляють проблеми, а 

знайдені рішення дозволяють їм сформулювати рекомендації для керівництва. 

Крім того, вони беруть участь в реалізації остаточних рішень. 

Цей підхід ґрунтується на тому, що залучені до роботи в гуртку службовці 

не з чуток знають проблеми, що виникають в ході їх повсякденної роботи. 

Процедури проведення змін включають практичну реалізацію поставлених 

завдань змін до компанії. Ключовими агентами (провідниками) змін є ті, хто 

безпосередньо виконує завдання плану змін і контролює їх, тобто, провідний 

менеджер, менеджери - начальники відділу кадрів, психологічної служби, 

служби маркетингу, планово-фінансового відділу, головний інженер. 

При цьому в процес впровадження змін залучаються всі співробітники 

організації, так як вони повинні сформувати нове бачення компанії, розвинути 

свої творчі здібності і емоційну прихильність до компанії. Потім було 

досліджено силове поле організації, тобто баланс тих сил, які сприяють і які 

суперечать процесу внесення змін.Всі мотиви «за» і «проти» змін за 
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результатами попередніх досліджень згруповані у дві категорії і кожному мотиву 

присвоєна сила його дії за п'ятибальною шкалою (таблиця 3.9). З'ясувалося, що 

сумарна кількість балів сил, що підтримують зміни складає 22, а сил, які 

протидіють їм - 19. Силове поле перейшло в сторону сил підтримки змін на 4%. 

В результаті складена діаграма силового поля підприємства (рисунок 3.3), 

де фіолетовим кольором під номером один, показані сили підтримки змін, а 

бірюзовим під номер чотири - сили протистояння. Таким чином, дані висновки 

тільки підтверджують і деталізують завдання підприємства, а також 

підтверджують саму необхідність і потенційну успішність змін. Перші кроки по 

впровадженню змін проводилися узгоджено, всіма співробітниками компанії 

відразу після затвердження їх плану і ефект перевірявся в найкоротші терміни. 

                    

 

Рис. 3.3. Діаграма силового поля змін компанії АТ «Ельворті» 

 

Таблиця 3.9 

Аналіз силового поля компанії АТ «Ельворті» 

Сили які підтримують зміни Сили які протидіють змінам 

Споживачі бажають збільшення 

асортименту 
5 балів Не всі працівники готові до змін 2 бали 

Компанія хоче вийти на 

міжнародний ринок 
4 бали 

Висока конкуренція місцевих 

виробників 
3 бали 

Необхідний розвиток нових 

технологій, творчий підхід в 

компанії 

5 балів 
Працівники не реалізують свій 

потенціал 
4 бали 

Партнери бажають поглиблення 

співпраці 
4 бали 

Працівники маркетингу не 

бажають змін 
5 балів 

Компанія бажає збільшити свій 

прибуток 
4 бали Витрати 5 балів 

1 4
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Опір персоналу здатен серйозно вплинути на процес поліпшень [22]. 

Протидія змінам і вираження невдоволення проходить через п'ять властивих фаз: 

1. Пасивність. Люди дізнаються про нові плани і реагують на них стримано 

2. Заперечення. Люди налаштовані скептично і заперечують доцільність 

запропонованих поліпшень.  

3. Роздратування. Люди ігнорують тренінги і семінари, деякі звільняються. 

4. Переговори. Незадоволені намагаються досягти компромісу за 

допомогою переговорів, хочуть обмежити масштаби передбачуваних змін і 

погоджуються з планом тільки частково.  

5. Прийняття. Зміни стали реальністю, незадоволені раніше співробітники, 

переконалися в їх ефективності, погодилися з заходами поліпшення. 

Важливо якомога раніше зрозуміти, що реагування службовців на зміни 

перейшло в нову фазу, і форсувати наступ фази прийняття. Потім компанія 

приступає до безпосереднього впровадження змін. В першу чергу починається 

формування культури організації. Культура організації це система експліцитних 

(документально закріплених) і імпліцитних (неписаних) правил, ідеологія, 

базова система моральних цінностей, яку сповідують усі співробітники компанії 

(корпоративна культура). 

Ефективна культура організації включає: збалансоване представництво 

всіх зацікавлених осіб; навчання що об'єднує команду; мотивацію, що сприяє 

позитивному прийняттю поліпшень; участь службовців і керівників в процесі 

прийняття рішень; командну роботу, взаємну довіру і повагу, а також 

колективізм; наявність у працівників чіткого уявлення про бажану поведінку і 

згоду з пропонованими в цьому відношенні вимог; відчуття у співробітників 

власної значущості; готовність службовців і керівників до змін і переконаність в 

тому, що вони приведуть до поліпшення; можливість використання працівників 

в різних ролях, їх пристосованість і готовність змінюватися; поширення 

інформації в двох напрямках: зверху вниз, і знизу вверх; відкритий обмін 

інформацією між співробітниками організації; наявність механізму зворотного 



70 

 

зв'язку і доступність інформації та інструментів; існування ефективних систем 

стимулювання; ефективне керівництво - наявність керівника, який веде себе так, 

що люди самі хочуть мінятися, а не відчувають, що їх до цього змушують; 

наявність об'єктивної системи оцінки роботи службовців, пов'язаною з 

ефективною системою підвищення кваліфікації та просування по службі; 

самостійність співробітників в ухваленні рішення. 

На основі поточних цінностей компанії та бачення майбутніх цінностей 

було створено три основні групи: позитивні цінності, які існують зараз і будуть 

потрібні в майбутньому; негативні значення, які існують зараз, але не будуть 

потрібні в майбутньому, позитивні значення, які не існують зараз, але вони 

будуть потрібні в майбутньому. До негативних цінностей належать: відсутність 

ініціативи, страх маркетологів та фінансистів прийняти рішення, низька 

відданість працівників. 

За схемою, для виявлених негативних значень необхідно знайти 

протилежні значення. Наприклад, ініціативність працівників, здатність 

керівників приймати рішення, збільшення продуктивності праці працівників. 

Таким чином, для подальшої роботи залишалося лише висвітлити позитивні 

цінності, які потрібно підтримувати і які потрібно формувати. 

Особливе місце займає система стимулювання персоналу АТ «Ельворті». 

З нематеріальних стимулів персоналу, варто докладно зупинитися на таких 

методах, як заохочення і покарання. Заохочення (похвала) має бути 

справедливим і своєчасним. Якщо співробітник преміюється або отримує подяку 

за досягнення через три-чотири місяці, емоційний відгук (а значить, і 

мотивуючий ефект) буде дуже слабким. Заохочують на підприємстві не тільки 

видатні досягнення, а й проміжні результати.  

Покарання (догана), як правило, робиться особисто, без свідків. Так само, 

як і при заохоченні, обов'язково присутня «деталізація» - що саме сталося, що 

було зроблено не так, як слід було б зробити. 

Наступні елементи мотивації [25] також дуже важливі:  
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- чітке формулювання вимог - один з базових елементів мотивуючого 

(ефективного) управління. Вимоги зафіксовані в письмовому вигляді і донесені 

до кожного співробітника.  

- розумний послідовний контроль: невелика кількість суворих заборон і 

неминучі (і при цьому справедливі) санкції за їх порушення. 

- хороші взаємовідносини в колективі - відразу було визначено, що можна 

вважати хорошими взаємовідносинами: якщо вони сприяють виконанню роботи 

і не знижують рівень самоповаги жодної зі сторін.  

- залучення співробітників до вироблення важливих рішень.  

У наступному циклі поліпшення було зроблено акцент на виробничі зміни, 

які стали наслідком поліпшення корпоративної культури і творчого зростання 

співробітників. Поряд зі скороченням, виробничого циклу, що дозволив 

збільшити обсяги виробництва, були розроблені нові стратегії маркетингу. Були 

знайдені нові дистрибутивні канали та збільшилися обсяги продажів в цілому.  

Крім того змінилося ставлення співробітників до роботи. До неї вони стали 

ставитися як до засобу досягнення інших життєво важливих цілей. Підвищилася 

якість, продуктивність, ініціативність, дисциплінованість співробітників, що 

відбилося на ефективності організаційної діяльності. Зменшилася плинність 

кадрів, була підвищена нематеріальна вмотивованість співробітників. 

Здійснення інтегрального методу змін по моделі - TPS Рамперсада було 

проведено правильно з урахуванням всіх вимог до нього. Були досягнуті 

намічені в ході поліпшення завдання підприємства: збільшена частка ринку, 

укладені контракти з закордонними дистриб'юторами, збільшений асортимент 

продукції, розширено співпрацю з вітчизняними посередниками. 
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Таблиця 3.10 

Оцінка ефективності проведених змін 

№ Швидкі результати 
Передбачення 

опорів 

Оцінка результатів за допомогою 

KPI 

1. 

Зміна особистого 

бачення 

співробітників - 

формування 

корпоративної 

культури 

Усунення 

пасивності шляхом 

психологічного 

супроводу 

Скорочення плинності кадрів на 

30%. Підвищення рівня 

задоволеності співробітників на 15 

балів. Економічна ефективність 

творчого підходу у вигляді 

пропозицій 

2.  

Розробка нової 

маркетингової 

стратегії Скорочення 

виробничого циклу 

Розширення лінійки 

товарів, новий дизайн 

Послідовне 

усунення всіх п'яти 

фаз за допомогою 

спільної роботи 

керівництва і 

співробітників 

Обсяг продажів склав - 75 млн. 

грн., приріст продаж- 60%  

індекс задоволеності клієнтів - 80 

балів 

 

 

Окрім інтегрального методу змін по моделі TPS Рамперсада в АТ 

«Ельворті» втілюються зміни по моделі результативного менджменту [7]. Суть 

даного методу полягаэ в оцінки діючої бізнес-моделі згідно методіки BFMD 

(таблиця 3.11). 

Таблиця 3.11 

Базові питання оцінки діючої бізнес-моделі згідно методіки BFMD 

B Benefit Чи лежить в основі вашого обіцянки клієнту вигода, яка для них 

найбільш важлива? 

F Focus Чи правильно відібрана категорія ключових клієнтів, які 

знаходяться в фокусі комунікації вашої обіцянки? 

M Monetization Чи знайдено вами більш ефективний, ніж у конкурентів спосіб 

монетізаціі виконуваної обіцянки? За рахунок чого забезпечуємо 

фінансове зростання? Наскільки джерела зростання доступні для 

вас в майбутньому? 

D Delivery Чи дозволить ваше виконання вважати клієнтам, що ви повністю 

вірні своїй обіцянці? 
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Згідно данної моделі ми оцінюємо теперішній стан взаємодії з покупцем 

по 5-ти бальній системі (де 1 – дуже погано, 5 – відмінно) і розробляється план 

дій на рік для підвищення оцінки взаємодії. В основі лежить вигода яку отримує 

клієнт від взаємодії з нами. При цьому наша вигода повинна суттєво відрізнятися 

від аналогічногої пропозиції конкурентів. Далі визначаємо чи правильно ми 

обрали ключову особу в компанії клієнта. Особа яка приймає рішення (ОПР) в 

компанії клієнта повинна відповідати двом крітеріям – мати достатню повноту 

влади в прийнятті рішення щодо співробітництва, вирішенні питань 

фінансування і бути достатньо лояльним у відношенні до АТ «Ельворті». 

Наступним етапом є винахід найбільш ефективного чим у конкурентів способу 

фінансової взаємодії з клієнтом (умови оплати, відстрочка платежів та інше). І 

насамкінець ми повинні визначити, чи повністью наша обіцянка відповідає 

вимогам клієнта (чітке розуміння якості товару, строки виготовлення, об’єм 

партії, строки доставки, сервіс та інше). 

Що важливо знати о компаннії-дилері для забезпечення найкращих рішень 

по BFMD? Це динаміка росту продажів дилера, цілі, джерела росту, становище 

наших конкурентів, положення ключових ОПР дилера в матриці 

влади/лояльності. 

Також одним із методів організаційних змін згідно концкпції 

«Результативного менеджменту» є метод ABCDЕ – аналізу взаємодії з клієнтами 

АТ «Ельворті». Сутність методу полягає в глубокій оцінці динаміки розвитку 

відносин з клієнтами. Для аналізу беруться данні про обсяг продажів клієнту за 

два останні роки, а також заплановані об’єми реалізації. По результатам 

показників виконання плану продаж і динаміки взаємодії (рост/падіння об’ємів) 

виставляється оцінка взаємодії (ABCDЕ). В залежності від отриманного 

результату розробляється план корегувальних дій для виводу клієнта в 

оптимальний режим взаємовідносин. Динаміка взаємодії з клієнтами наведена в 

таблиці 3.12  
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Таблиця 3.12 

ABCDЕ-аналіз роботи з клієнтами АТ «Ельворті» 

Контрагент Продажі 

2019р. 

(грн.) 

Пордажі 

2020р. 

(грн.) 

План 

продажів 

2020р. (грн.) 

% 

виконання 

плану 

% 

росту 

ABCDЕ 

аналіз 

Клієнт 1 1 000 000 1 200 000 1 100 000 110% 20% А 

Клієнт 2 900 000 950 000 950 000 100% 5% В 

Клієнт 3 1 200 000 1 100 000 1 300 000 84% - 8% С 

Клієнт 4 800 000 350 000 800 000 43% - 56% D 

Клієнт 5 0 120 000 0 100% 100% E 

 

   Основні чинники які впливають на результативність взаємодії з клієнтами  

наведені в таблиці 3.13      

Таблиця 3.13 

Характеристики показників ABCDЕ-аналізу 

A Продажі більше ніж план За рахунок чого більше? Кого витіснили? 

Якими інструментами? 

B Продажі дорівнюють плану За рахунок чого виконано? Які ризики і 

що може перешкодити не виконати? 

C Продажі меньше ніж план але 

є можливість зростання 

Хто нас витіснив? З яких причин? 

D Продажі меньше ніж план і 

можливості зростання відсутні 

Переоцінений обсяг продажів клієнта, 

менеджери клієнта відмовилися 

купувати, і т.і. 

E Продажі не планувалися Новий клієнт 

 

Одним із основних елементів змін в поведінці менеджерів організації АТ 

«Ельворті» згідно концепції «Результативного менеджменту» є розвиток 14-ти 

навичок які мають обов’язково бути присутні в повсякденній праці. Ці навички, 

а також питання які розкриваються при володінні кожною з них розкриваємо в 

таблиці 3.14 
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Таблиця 3.14 

Основні навички менеджерів АТ «Ельворті» згідно концепції 

«Результативного менеджменту» 

Навички Розкриваються питання 

Н1 Оцінка обсягів продажів 

дилера і частка основних 

конкурентів 

Які наші частки продажів і частки конкурентів в 

обсязі продажів дилера? 

Н2 Оцінка драйверів динаміки 

власних продажів дилеру 

Якою мірою зміна наших продажів клієнту 

пов'язано з: Зміною ціни? Новими продуктами? 

Змінами в обсязі продажів дилера? Витісненням 

конкурентів? 

Н3 Оцінка драйверів динаміки 

продажів конкурента 

Якою мірою зміна продажів конкурента пов'язано 

з: Зміною його цін? Новими продуктами? Змінами 

в обсязі продажів дилера? Витісненням з боку 

інших конкурентів? 

Н4 Презентація дилеру "Вигод" 

розвитку співробітництва з 

Ельворті (В) 

Яку вигоду від співпраці з Ельворті ми продаємо 

дилеру і чому ми вважаємо її дійсно важливою для 

дилера? 

Н5 Фокусування презентацій 

вигод на правильно обраних 

ОПР 

Чому ми вважаємо, що наші презентації вигод від 

взаємодії з Ельворті сфокусовані на тих 

представників дилера, які мають максимальну 

кваліфікацію, бажання і владу ці вигоди оцінити? 

Н6 Оцінка динаміки положення 

ОПР дилера в матриці влади: 

"влада в прийнятті рішень / 

лояльність до Ельворті" (F) 

Що ми знаємо про зміни у ставленні конкретного 

ОПР до нашої компанії і його влади в прийнятті 

рішень про вибір постачальника? 

Н7 Оцінка поточних параметрів 

комерційної взаємодії з 

дилерами (запаси на складах 

клієнта, дебіторська 

заборгованість, і т.д.) 

Наскільки точно ми можемо оцінити фінансові 

результати наших комерційних взаємодій з 

дилером в динаміці 

Н8 Виявлення задоволеності / 

незадоволеності ОПР клієнта 

взаємодією з Ельворті 

(включаючи причини 

активізації роботи з нами або 

перехід до конкурентів) (D) 

Якою мірою ОПР клієнта вважають, що ми 

виконуємо свої обіцянки? Як це підтверджується 

фактичною динамікою наших продажів в 

порівнянні з конкурентами? 
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Продовження табл. 3.14 

Н9 Виявлення задоволеності / 

незадоволеності ОПР клієнта 

взаємодією з конкурентами 

(включаючи причини 

активізації роботи з 

конкурентами / перехід на 

роботу з нами) 

Якою мірою ОПР клієнта вважають, що 

конкуренти відповідають тому, що від них 

очікувалося? Як це підтверджується фактичною 

динамікою продажів конкурентів? 

Н10 Своєчасність і точність 

запитів до менеджерів інших 

служб для зростання 

задоволеності клієнтів дилера 

Виявлення потреби кінцевого споживача в новому 

продукті. Залучення кінцевого споживача до 

діалогу про підтвердження гіпотез щодо 

модернізації продукту 

Н11 Активне виявлення 

незадоволених потреб 

клієнтів дилера 

Що повинен знати менеджер про те як дилер 

сприймається кінцевим споживачем 

 

Н12 Аналіз ситуації на ринку Ємність ринку, частка ринку Ельворті. Аналіз 

факторів, що впливають на купівельну 

спроможність кінцевих споживачів 

Н13 Аналіз конкурентного 

середовища 

Моніторинг цін конкурентів, поява нових 

конкурентів, нові продукти конкурентів 

Н14 Аналіз операторів ринку Відстеження позицій операторів на ринку 

(зростання / падіння продажів, лояльність до 

Ельворті). Поява нових торгуючих організацій, їх 

потенціал. 

 

 

 

Кожні три місяці відділом управління персоналу АТ «Ельворті» 

проводится аналіз володіння навичками менеджерів (по кожному індивідуально) 

і результати відображаються в матриці володіння навичками яка наведена на 

рисунку 3.4.  
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                             Рис. 3.4. Матриця володіння навичками 

 

Отже, компанія АТ «Ельворті» передбачає і надалі практикувати процес 

безперервного поліпшення за схемою «Планування -Експеримент - Перевірка - 

Впровадження змін» а також використання системи втілення змін 

«Результативний менеджмент». 

 

 

ВАЖЛИВІСТЬ 

ВОЛОДІННЯ 
+ 

+ 

- 

- 

Н1, Н2, Н3, Н7, 

Н12, Н13, Н14 

Н4, Н5, Н6, Н8, Н9, 

Н10, Н11 
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ВИСНОВКИ 

 

Магістерська робота була присвячена темі управління змінами в 

організації на прикладі АТ «Ельворті». У завдання входило як теоретичне 

вивчення теми управління змінами в організації, так і практична розробка етапів 

втілення змін в організайії, за основу прийняли модель Рамперсада. 

Провівши цю роботу, ми можемо зробити наступні висновки: 

1. Організаційні зміни обумовлені реакцією компанії на розвиток 

навколишнього середовища (зв'язку, вимоги і можливості).  

Підприємства змушені постійно адаптуватися до середовища, в якому вони 

існують. Вони самі також генерують зміни у зовнішньому середовищі, 

розробляючи та випускаючи на ринок нові продукти та технології, які стають 

домінуючими та широко розповсюдженими. 

Організаційні зміни включають: 

- в основній структурі - характер і рівень підприємницької діяльності, 

правова структура, власність, джерела фінансування, міжнародні операції та їх 

вплив, диверсифікація, злиття, спільні підприємства; 

- у завданні та діяльності - асортимент продукції та спектр послуг, нові 

ринки збуту, клієнти та постачальники; 

- у застосованій технології - обладнання, інструменти, матеріали та енергія, 

технологічні процеси; 

- в структурах та процесах управління - внутрішня організація, робочі 

процеси, процеси прийняття рішень та управління, інформаційні системи. 

За способом введення змін розрізняють реактивні і проактивні 

підприємства. Перші вносять зміни при виникненні проблеми, які 

вдосконалюються весь час. При цьому проактивні компанії застосовують 

механічний і органічний підхід до змін. Другий є більш гармонійним і повним, 

так як він має на увазі зміни в усіх структурах організації. Організаційні зміни 

також проводяться по теорії Е і теорії О. Перша теорія ставить перед собою 

фінансові цілі, а друга - корпоративну культуру і мотивацію співробітників. 
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Самі методи змін можуть бути жорсткими, які передбачають 

реструктуризацію і перестановку кадрів і м'якими.  

2. На прикладі компанії АТ «Ельворті» яка займається виробництвом і 

реалізацією сільгосптехніки був вивчений метод організаційних змін за 

інтегральною методикою змін моделі - TPS Рамперсада. Була створена система 

збалансованих показників (PBCS), охарактеризована місія компанії, її бачення, 

моральні цінності компанії, критичні фактори успіху (CSF) і на їх основі 

сформульовані загальні завдання підприємства. 

На їх основі були з'ясовані передумови до змін, обґрунтування обраного 

методу змін. Обрані цілі підприємства і розроблені конкретні завдання змін: 

формування корпоративної культури, розвиток творчого потенціалу організації, 

через об'єднання загального і особистого бачення, модернізація виробництва, 

заснована на творчому підході, розробка нової маркетингової стратегії, методів і 

способів збуту продукції. 

3. В результати втілення змін в АТ «Ельворті» за інтегральною методикою 

змін по моделі TPS і застосуванням розробленими інструментами 

«результативного менеджменту» були досягнуті короткострокові перспективи - 

збільшено обсяг продажів і прибуток, поліпшений показник задоволеності 

споживачів і співробітників, намічені перспективи для довгострокової мети - 

виходу АТ «Ельворті» на міжнародний ринок.  

Тепер компанія продовжує підтримувати процес поліпшень по моделі TPS 

Рамперсада схемою «Планування - Експеримент – Перевірка - Впровадження 

змін».  
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