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Рис. 1. Обсяги виробництва тракторів для сільського господарства



Рис. 2. Обсяги виробництва комбайнів зернозбиральних 
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Рис. 3. Розташування регіональних представництв компанії «Ландтех»





Рис. 4. Організаційна структура управління ТОВ «Ландтех»



Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік
2018р. до 2016 р.

(+;-) %

Середньорічна кількість працівників, чол. 112 143 152 40 135,7

Середньорічна вартість авансового капіталу,

тис. грн.
327893,5 509464,5 490726,0 162833 149,7

Середньорічна вартість власного капіталу, тис.

грн.
28278,0 47374,0 117950,0 89672 417,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів,

робот, послуг)
856786,0 1174267,0 1078748,0 221962 125,9

Середньорічна вартість основних засобів, тис.

грн.
20189,5 27337,0 62905,0 42716 311,6

на 1-го середньорічного працівника, тис. грн. 180,3 191,2 413,8 234 229,6

Обсяг реалізації продукції (послуг), тис. грн.,

всього
990904,0 1360747,0 1263908,0 273004 127,6

в т.ч. оптова торгівля 

сільськогосподарськими машинами й 

устаткуванням

944787,0 1311859,1 1227011,3 282224 129,9

ремонт і технічне обслуговування машин і 

устаткування промислового призначення 28628,0 30976,4 26339,8 -2288 92,0

оптова торгівля зерном, необробленим 

тютюном, насінням і кормами для тварин 17489,0 17911,5 1920,0 -15569 11,0

Таблиця 2

Розміри ТОВ «Ландтех»





Показники
2016р. 2017р. 2018р. 2016р.-2018р.

Тис. Грн. % Тис. Грн. % Тис. Грн. %
Тис. 

Грн.
%

Обсяг реалізації продукції 

(послуг), тис. грн., всього 990904 100 1360747 100 1263908 100 1205186 100

в т.ч. оптова торгівля 

сільськогосподарськими 

машинами й устаткуванням 944787,0 95,3 1311859,1 96,4 1227011,3 97,1 1161219 96,4

ремонт і технічне 

обслуговування машин і 

устаткування промислового 

призначення
28628,0 2,9 30976,4 2,3 26339,8 2,1 28648 2,4

оптова торгівля зерном, 

необробленим тютюном, 

насінням і кормами для 

тварин

17489,0 1,8 17911,5 1,3 1920,0 0,2 12440 1,0

діяльність у сфері 

безпровідного електрозв'язку 0,0 0,0 0,0 0,0 3815,8 0,3 1272 0,1

Таблиця 3

Склад та структура реалізованої продукції (послуг)



Показники 2016р. 2017р 2018р.
2018р. до

2016р., +,-

2018р. до

2016р.,%

Середньорічна кількість

працівників
112 143 152 40 135,7

Кількість прийнятих штатних

працівників, чол.
60 4 12 -48 20,0

Кількість прийнятих штатних

працівників на новостворені робочі

місця

19 1 2 -17 10,5

Кількість звільнених штатних

працівників
22 7 7 -15 31,8

Облікова кількість штатних

працівників на кінець року
132 146 160 28 121,2

Кількість відпрацьованих годин

працівниками
205927 223467 298835 92908 145,1

Коефіцієнт плинності 0,196 0,049 0,046 -0,150 х

Коефіцієнт оновлення 0,536 0,028 0,079 -0,457 х

Таблиця 4

Забезпеченість трудовими ресурсами та їх рух



Показники 2 016 р. 2 017 р. 2 018 р.

2018р. у 

% до 

2016р.

2018р. у до 

2016р.

Середньорічна вартість основних  

засобів, тис. грн.
20189,5 27337,0 62905 311,6 42715,5

Середньорічна вартість оборотного 

капіталу, тис. грн.
306740 473751,0 420144 137,0 113404,0

Припадає оборотних засобів на 1000 

грн. основних, грн.
15193 17330 6679 44,0 -8514,0

Капіталовіддача, грн 49,08 49,78 20,09 40,9 -29,0

Капітплоємкість, грн 0,02 0,02 0,05 244,3 0,029

Капіталоозброєність, т.грн. 180,3 191,2 413,8 229,6 233,6

Коефіцієнт оборотності власного 

капіталу
35,0 28,7 10,7 30,7 -24,2

Коефіцієнт обороту оборотного 

капіталу
3,22 2,87 3,01 93,3 -0,2

Тривалість одного обороту, днів 111,7 125,3 119,7 107,1 8,0

Таблиця 5

Виробничі засоби та ефективність їх використання



Показники 2 016 р. 2 017 р. 2 018 р. 2018р.до 2016р.,%
2017 р. +/- до 

2015 р.

Отримано чистого доходу 

(виручки) від реалізації продукції, 

тис. грн. 988612,0 1360747,0 1263908,0 127,8 275296,0

Отримано чистого прибутку, тис. 

грн. 56457,0 47541,0 53990,0 95,6 -2467,0

Отримано на 1000 грн. вартості 

основних виробничих засобів, 

грн.:

чистого доходу 48966,6 49776,7 20092,3 41,0 -28874,3

чистого прибутку 2796,4 1739,1 858,3 30,7 -1938,1

Отримано на одного 

середньорічного працівника, грн.

чистого доходу 8826,9 9515,7 8315,2 94,2 -511,7

чистого прибутку 504,1 332,5 355,2 70,5 -148,9

Капіталовіддача, грн.. 49,08 49,78 20,09 40,9 -29,0

Капіталомісткість, грн.. 0,02 0,02 0,05 244,3 0,0

Рівень рентабельності основної 

діяльності підприємства, % 6,6 4,0 5,0 х -1,6

Норма прибутку, % 17,22 9,33 11,00 х -6,2

Таблиця 6

Ефективність використання виробничих ресурсів ТОВ «Ландтех»



Політика Оцінка Економіка Оцінка

Зміна в податковому 

законодавстві
-2 Інфляція -1

Політична нестабільність -4 Динаміка курсу гривні -1

Недосконалість законодавчої 

бази
-2 Рівень попиту 2

Посилення державного 

галузевого регулювання
4 Рівень безробіття 1

Громадське невдоволення 

політикою уряду
-1 Динаміка ВВП 1

Разом -5 Разом 2

Соціум Оцінка Технологія Оцінка

Демографічні зміни -1 Значні зміни в НТП 2

Зміна доходів населення -1 Розвиток технологій 2

Зміни в стилі та рівні життя 2 Нові техніка та технології 2

Низький рівень умов праці та 

техніки безпеки
-2

Необхідність інвестування в 

НДДКР
-2

Вплив ЗМІ 3
Державна технологічна 

політика
3

Разом 1 Разом 7

Таблиця 7

PEST-аналіз тенденцій макросередовища, що мають істотний вплив на ТОВ «Ландтех»



Можливості

1. Розвиток нових видів діяльності.

2. Вихід на нові ринки.

3. Залучення молодих спеціалістів.

4.Поява нових постачальників.

Загрози

1. Поява нових конкурентів.

2. Сповільнення темпу зростання

ринку.

3. Економічна і політична

нестабільність в країні.

4. Дефіцит кваліфікованих кадрів на

ринку праці.

Сильні сторони

1. Швидка оборотність коштів.

2. Підготовка і підвищення

кваліфікації кадрів.

3. Чіткий поділ праці та професійна

спеціалізація.

4.Висока конкурентоспроможність

продукції.

Поле «СІМ»

1.Висока конкурентоспроможність

дозволить вийти на нові ринки.

2. Залучення молодих спеціалістів. Їх

підготовка і підвищення кваліфікації

3. Швидка оборотність коштів дозволить 

залучати нових постачальників.

Поле «СІЗ»

1. Підвищення конкурентоспроможності

продукції дозволить конкурувати з

іншими фірмами.

2. Швидка оборотність коштів дозволить

підтримувати стабільність.

3. Підготовка і підвищення кваліфікації

кадрів дозволить уникнути дефіциту

кваліфікованих працівників.

Слабкі сторони

1. Вузький асортимент послуг

2. Вузькі канали збуту продукції.

3. Плинність кадрів.

4. Відсутність чітко вираженої

стратегії.

Поле «СЛМ»

1. Розширення асортименту послуг.

2. Відкриття філіалів з метою виходу на

нові ринки.

3. Залучення молодих спеціалістів і їх

навчання.

4. Розробка стратегії для використання

можливостей.

Поле «СЛЗ»

1. Розширення асортименту послуг з

метою підвищення

конкурентоспроможності підприємства.

2. Розробка організаційної культури з

метою утримання і розвитку персоналу.

3. Розробка стратегії з метою зменшення

загроз.

Таблиця 8

Матриця для встановлення зв’язків між тенденціями розвитку зовнішнього та внутрішнього середовищ ТОВ «Ландтех»



Тип

стра-

тегії

Назва стратегії Зміст Викорис-

тання у ТОВ

«Ландтех»
К

о
н

ц
е
н

т
р

о
в

а
н

о
г
о

зр
о
с
т
а
н

н
я

Розвиток продукту стратегія розвитку продукту (виробництво нового продукту на вже освоєному

фірмою ринку)

+

Розвиток ринку стратегія розвитку ринку (пошукновихринків для вже виробленого продукту) +

Посилення позиціїна ринку стратегія посилення позиціїна ринку або горизонтальноїінтеграції(фірма

намагається завоювати кращіпозиціїна ринку і встановити контроль надсвоїми

конкурентами,удосконалюючи продуктірозширюючиринок збуту)

+

Ін
т
е
г
р
о
в

а
н

о
г
о

зр
о
с
т
а
н

н
я

Стратегія «назад» стратегія зворотної вертикальної інтеграції, або стратегія «назад» (фірма зростає за

рахунок придбання або посилення контролю над постачальниками, а також за рахунок

створення дочірніхструктур)

+

Стратегія «вперед» вертикальна інтеграція, або просто «вперед» (фірма росте за рахунок придбання або

посилення контролюнадструктурами, що знаходяться між

фірмою ікінцевим споживачем, тобто надсистемами розподілу іпродажу).

-

Д
и

в
е
р
с
и

ф
ік

о
в

а
н

о
г
о

зр
о
с
т
а
н

н
я

центрованоїдиверсифікації фірма використовуєукладенів

існуючомубізнесудодатковіможливостідля виробництва новихпродуктів, в

водночас технологія і освоєний ринок не змінюються

+

горизонтальної

диверсифікації

фірма вишукує можливостізростання

на існуючому ринку за рахунок новоїпродукції, що вимагаєновоїтехнології, відмінної

від використовуваної

-

конгломеративной

диверсифікації

фірма розширюється за рахунок

виробництв новихпродуктів за новою технологією, якіреалізуються на новихринках

-

С
к

о
р
о
ч

е
н

н
я

скорочення витрат скорочення витратза напрямками діяльності -

власного скорочення фірма закриває або продає один зі своїх підрозділів або бізнесів для того, щоб

здійснити довгостроковузміну кордонів

ведення бізнесу

-

«скидання врожаю» передбачає відмову від довгострокового планування бізнесу на користь максимального

отримання доходів в короткостроковій перспективі

-

ліквідації фірма ліквідується, так як не може вести бізнес в

надалі

-

Використання базових стратегій розвитку в ТОВ «Ландтех»





Таблиця 11

Стратегічна карта ЗСП ТОВ «Ландтех» для реалізації бізнес-ідеї «стратегічний розвиток»





Назва витрат Кількість Ціна, грн.. Вартість Обґрунтування

замовлення вишивки

логотипу

50 50 2500 Кількість вишивок з урахуванням штатного

розкладу

замовлення

однотонних

сорочок-поло

50 100 5000 Відповідно до штатного

розкладу, особливо для

персоналу, який здійснює

клієнтське обслуговування

друк візиток 50
(100шт.)

350 17500 Відповідно до штатного

розкладом по 100 шт. на

кожне ім'я

друк брошур

у твердій

обкладинці про

оргкультуру

100 300 4500 Розраховано по 1 штуці на кожен кабінет, а

також як подарунки клієнтам. щільна

обкладинка подовжить термін життя

корпоративного видання.

субсидії на

підтримку

хобі

120 500 (середня

сума

знижки)

60000 Передбачається участь в оплаті з наданням

знижки - до 50%.

Частота звернення - раз у рік в розрахунку на

80%

персоналу.

створіння

корпоративного

багатофункціонального порталу

1 10000 10000 Оренда готових рішень,

наприклад, програми

«Бітрікс»

«Індекс

задоволеності клієнта»

1 раз в

квартал

1 раз у квартал 15000 45 000 Виплачується відділу в разі досягнення

поставлених цілей і потрібних показників раз в

квартал

психолог на

аутсорсингу

1 500

1 раз в

місяць

на 3

години

1500 4 500 в місяць,

45 000 за 9

місяців

Тригодинні зустрічі раз

в місяць забезпечать профілактику

професійного вигорання і

збільшать продуктивність

Таблиця 12

Витрати на удосконалення корпоративної культури ТОВ «Ландтех»




