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У статті запропоновано комплекс заходів щодо покращення формування та використання 

потенціалу для підприємств легкої промисловості Львівщини шляхом вибору ефективних заходів 
для кожної із виокремлених груп залежно від рівня використання потенціалу на основі кластерного 
аналізу та за результатами розрахованого інтегрального показника комплексного оцінювання 
потенціалу підприємств. 

Ключові слова: виробничий потенціал, фінансовий потенціал, інноваційно-інвестиційний по-
тенціал, трудовий потенціал, маркетинговий потенціал, легка промисловість. 

Постановка проблеми. У період зниження 
ефективності діяльності підприємств легкої про-
мисловості, зменшення чисельності зайнятого в 
галузі населення, зменшення вкладу у ВВП і пе-
реважній роботі із давальницькою сировиною 
важливим та актуальним постає питання оціню-
вання потенціалу підприємств та розроблення 
комплексу заходів щодо покращення формування 
та використання потенціалу. Формування і оціню-
вання потенціалу є важливим практичним аспек-
том діяльності будь-якого підприємства, у тому 
числі і підприємств легкої промисловості, адже 
від сформованого ним потенціалу залежить ефе-
ктивність їх діяльності. Комплексне оцінювання 
потенціалу дає можливість оцінити стан підпри-
ємства, його ресурсів і ефективність їх викорис-
тання та знайти додаткові резерви підвищення 
ефективності діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемні питання аналізу потенціалу підпри-
ємств та розроблення напрямів підвищення ефе-
ктивності його формування та використання ви-
світлені у працях таких учених як: Азріліан А.Н., 
Бачевський Б.Є., Красноутська Н.С., Кузь-
мін О.Є., Лисенко К.М., Скригун Н.П., Маруш-

ков Р.В., Мочерний С.В., Олексюк О.І., Петро-
вич Й.М., Федонін О.С. та ін. 

Мета статті є запропонувати комплекс захо-
дів щодо покращення формування та викорис-
тання потенціалу для підприємств легкої промис-
ловості Львівщини шляхом вибору ефективних 
заходів для кожної із виокремлених груп залежно 
від рівня використання потенціалу на основі кла-
стерного аналізу та за результатами розрахова-
ного інтегрального показника комплексного оці-
нювання потенціалу підприємств. 

Викладення основного матеріалу дослі-
дження. Ефективність підприємств різних галу-
зей, у тому числі легкої промисловості залежить 
від сформованого ними потенціалу. Визначений 
підприємством потенціал дає можливість виявити 
недоліки і недоопрацювання в його складових, а 
порівняння з іншими підприємствами – конку-
рентні переваги.  

При визначенні потенціалу підприємств по-
трібно розуміти, що оцінка діяльності має бути 
комплексною. Тобто його потрібно оцінювати за 
гармонізації результатів великої кількості показ-
ників комплексного аналізу. Визначення потенці-
алу для підприємства є важливим і необхідним, 
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оскільки дає можливість отримати комплексну 
оцінку, яка враховує різні напрямки діяльності, а 
не лише одну із складових. 

За результатами аналізу наукової літератури 
пропонуємо для підприємств легкої промислово-
сті виокремлювати такі види потенціалу: вироб-
ничий, фінансовий, інноваційно-інвестиційний, 
трудовий та маркетинговий потенціал. 

Виробничий потенціал – наявні та приховані 
можливості підприємства щодо залучення та 
використання факторів виробництва для випуску 
максимально можливого обсягу продукції (по-
слуг). 

Фінансовий потенціал – обсяг власних, пози-
чених та залучених фінансових ресурсів підприєм-
ства, що ними воно може розпоряджатися для 
здійснення поточних і перспективних витрат. 

Інноваційно-інвестиційний потенціал – це си-
стема інноваційно-інвестиційних ресурсів, фак-
торів та умов, що створюють можливості для 
здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності, 
акумуляції та освоєння інвестиційних коштів з 
метою забезпечення інноваційного розвитку та 
досягнення конкурентних переваг підприємства. 

Трудовий потенціал – це персоніфікована 
робоча сила, яка розглядається в сукупності 
своїх якісних характеристик. 

Маркетинговий потенціал – це здатність 
підприємства систематизовано й планомірно 
спрямовувати всі свої функції (визначення потреб 
і попиту, організації виробництва, продаж і 
післяпродажне обслуговування) на задоволення 
потреб споживачів і використання потенційних 
ринків збуту. 

Для аналізу обрано десять підприємств лег-
кої промисловості Львівщини: ПАТ «Шкіряне 
підприємство «Світанок», ПАТ «Калина», ПАТ 
«Льонокомбінат «Старосамбірський», ПАТ «Зо-
лочівська швейна фабрика», ПАТ «Городоцька 
швейна фабрика», ПрАТ «Трикотажна фірма 
«Промінь», ПрАТ «Львівська перо-пухова фабри-
ка», ПАТ «Бориславська швейна фабрика 
«Спецодяг», ПАТ «Стрийська швейна фабрика 
«Стрітекс», ПАТ «Вірність». 

Для аналізованих підприємств на основі час-
ткових показників розраховано інтегральні показ-
ники комплексного оцінювання потенціалу 
підприємств (I) за 2008-2012 рр. (табл. 1). 

Таблиця 1 
Значення інтегрального показника комплексного оцінювання потенціалу  

підприємств легкої промисловості Львівщини за 2008-2012 рр. 
Значення інтегрального показника Підприємства 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок» 2,19 1,8 0,83 1,06 2,33 
ПАТ «Калина» 1,58 1,19 1,38 1,13 0,86 
ПАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський» 0,33 0,55 0,53 0,31 0,36 
ПАТ «Золочівська швейна фабрика» 0,51 0,88 0,43 0,87 0,55 
ПАТ «Городоцька швейна фабрика» 0,58 0,97 1 0,62 0,68 
ПрАТ «Трикотажна фірма «Промінь» 1,5 0,08 1,65 1,25 1,32 
ПрАТ «Львівська перо-пухова фабрика» 0,41 0,74 0,85 1,02 0,87 
ПАТ «Бориславська швейна фабрика «Спецодяг» 0,97 0,87 1,37 1,43 1,19 
ПАТ «Стрийська швейна фабрика «Стрітекс» 1,61 2 1,88 2,01 1,46 
ПАТ «Вірність» 0,33 0,92 0,08 0,3 0,37 

Джерело: розраховано авторами на основі даних підприємств 
 

За результатами розрахунку інтегрального 
показника комплексного оцінювання потенціалу 
проведено групування підприємств. Інтервали 
обрано такі: 

1 група (ВП – високий рівень потенціалу) – 
1,2 ≤ І; 

2 група (СП – середній рівень потенціалу) – 
0,7 ≤ І < 1,2; 

3 група (НП – низький рівень потенціалу) – 0 
≤ І < 0,7. 

Розподіл підприємств за групами наведено у 
табл. 2. 

Таблиця 2 
Групування підприємств за значенням інтегрального показника комплексного оцінювання  

потенціалу підприємства за 2008-2012 рр. 
2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. Підприємства Рівень потенціалу 

ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок» ВП ВП СП СП ВП 
ПАТ «Калина» ВП СП ВП СП СП 
ПАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський» НП НП НП НП НП 
ПАТ «Золочівська швейна фабрика» НП СП НП СП НП 
ПАТ «Городоцька швейна фабрика» НП СП СП НП НП 
ПрАТ «Трикотажна фірма «Промінь» ВП НП ВП ВП ВП 
ПрАТ «Львівська перо-пухова фабрика» НП СП СП СП СП 
ПАТ «Бориславська швейна фабрика «Спецодяг» СП СП ВП ВП СП 
ПАТ «Стрийська швейна фабрика «Стрітекс» ВП ВП ВП ВП ВП 
ПАТ «Вірність» НП СП НП НП НП 

 

З таблиці видно, що високим рівнем потен- ціалом характеризуються два підприємства: ПАТ 
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«Шкіряне підприємство «Світанок» і ПАТ «Стрий-
ська швейна фабрика «Стрітекс». Низький рівень 
потенціалу характерний для ПАТ «Льонокомбінат 
«Старосамбірський», ПАТ «Вірність», що 
пов’язано із незадовільним їх фінансовим стано-
вищем і необхідністю перейти від виробництва 
лляної пряжі і одягу до надання в оренду рухомо-
го і нерухомого майна. 

Крім групування підприємств на групи за 
значенням показників, що входять в певні інтер-

вали широко використовується кластерний 
аналіз. Кластерний аналіз – це метод багатомір-
ного статистичного дослідження, до якого нале-
жать збір даних, що містять інформацію про 
вибіркові об'єкти, та упорядкування їх в порівняно 
однорідні, схожі між собою групи. 

На рис. 1 зображено результати кластериза-
ції досліджуваних підприємств за виробничим, 
фінансовим, інноваційно-інвестиційним, марке-
тинговим і трудовим складовими потенціалу. 

 

Кластеризація за виробничим потенціалом 

 

Кластеризація за фінансовим потенціалом 

 
Кластеризація за інноваційно-інвестиційним 

потенціалом 

 

Кластеризація за трудовим потенціалом 

 
Кластеризація за маркетинговим потенціалом 

 

Умовні позначення підприємств: 
С_1 – ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок»; 
С_2 – ПАТ «Калина»; 
С_3 – ПАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський»; 
С_4 – ПАТ «Золочівська швейна фабрика»; 
С_5 – ПАТ «Городоцька швейна фабрика»; 
С_6 – ПрАТ «Трикотажна фірма «Промінь»; 
С_7 – ПрАТ «Львівська перо-пухова фабрика»; 
С_8 – ПАТ «Бориславська швейна фабрика 
«Спецодяг»; 
С_9 – ПАТ «Стрийська швейна фабрика «Стрітекс»; 
С_10 – ПАТ «Вірність». 
 

Рис. 1. Дендрограми кластерного групування підприємств легкої промисловості Львівщини 
Джерело: побудовано авторами на основі даних підприємств 
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За виробничим потенціалом аналізовані 
підприємства легкої промисловості можна 
поділити на 3 кластера: перший кластер – це 
великі підприємства, які постійно займаються 
виробничою діяльністю: ПАТ «Шкіряне підприєм-
ство «Світанок», ПАТ «Калина», ПАТ «Стрийська 
швейна фабрика «Стрітекс» та ПрАТ «Трикотаж-
на швейна фабрика «Промінь». До другого кла-
стеру увійшли підприємства, які свого часу виго-
товляли великі обсяги продукції, але через 
складний фінансовий стан мали необхідність 
припинити виробництво продукції і займаються в 
основному здачею виробничих приміщень в 
оренду. До цієї групи увійшли ПАТ «Золочівська 
швейна фабрика», ПАТ «Городоцька швейна 
фабрика» та ПрАТ «Львівська перо-пухова фаб-
рика». До третього кластеру увійшли підприєм-
ства, які характеризуються невеликими обсягами 
виробленої продукції. 

Результатом кластеризації підприємств лег-
кої промисловості Львівщини за фінансовим по-
тенціалом було виокремлено два кластера. До 
першого кластеру відносяться підприємства з 
помірно стабільним фінансовим станом і 
порівняно високими результатами діяльності: 
ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок», ПАТ 
«Золочівська швейна фабрика», ПАТ «Вірність», 
ПАТ «Бориставська швейна фабрика «Спец-
одяг», ПАТ «Стрийська швейна фабрика 
«Стрітекс». До другого кластера увійшли всі інші 
підприємства з нестабільним фінансовим станом 
і порівняно низькими результатами діяльності. 

За інноваційно-інвестиційним потенціалом 
аналізовані підприємства поділяються на три 
кластера. До першого кластера входять 
підприємства, які значну увагу приділяють вве-
денню інновацій – це ПАТ «Шкіряне підприємство 
«Світанок». До другої групи входять підприєм-
ства, які працюють з давальницькою сировиною і 
відповідно мають більший доступ до інвестицій-
них ресурсів і впровадження інновацій. Сюди 
входять ПАТ «Бориславська швейна фабрика 
«Спецодяг» та ПАТ «Стрийська швейна фабрика 
«Стрітекс». До третьої кластеру входять 
підприємства, які пасивно вводять інновації і в які 
майже не залучаються інвестиції. До даної групи 
входять підприємства: ПАТ «Калина», ПАТ «Го-
родоцька швейна фабрика», ПАТ «Льонокомбінат 
«Старосамбірський», ПАТ «Вірність», ПАТ «Зо-
лочівська швейна фабрика», ПрАТ «Львівська 
перо-пухова фабрика» і ПрАТ «Трикотажна фір-
ма «Промінь». 

Кластеризація за трудовим потенціалом да-
ла можливість виділити три групи. До першого 
кластера увійшли ПАТ «Шкіряне підприємство 
«Світанок», ПАТ «Калина» і ПАТ «Стрийська 
швейна фабрика «Стрітекс», для яких є соціаль-
но орієнтованими, із постійним кількісним скла-
дом працівників, порівняно високими заробітними 
платами. До другої групи увійшли підприємства 

ПрАТ «Трикотажна фірма «Промінь» і ПрАТ 
«Львівська перо-пухова фабрика» для яких є 
характерним скорочення працівників до мінімуму, 
тобто лише керівні посади з одночасним збере-
женням високої заробітної плати. До третього 
кластеру увійшли підприємства, у яких частково 
коливається кількість працюючих, а заробітні 
плати знаходяться на рівні середніх або нижче 
порівняно з галузевими показниками. До таких 
підприємств належать ПАТ «Льонокомбінат 
«Старосамбірський», ПАТ «Бориславська швейна 
фабрика «Спецодяг», ПАТ «Городоцька швейна 
фабрика», ПАТ «Золочівська швейна фабрика» 
та ПАТ «Вірність». 

За маркетинговим потенціалом підприємства 
легкої промисловості поділяються на два класте-
ри. Перший кластер підприємства з активною 
маркетинговою позицією. До нього відносяться 
ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок» та ПрАТ 
«Трикотажна фірма «Промінь». До другого кла-
стеру належать підприємства, які мають пробле-
ми, пов’язані з маркетинговою діяльністю. Це 
ПАТ «Калина», ПАТ «Городоцька швейна фабри-
ка», ПАТ «Золочівська швейна фабрика», ПАТ 
«Льонокомбінат «Старосамбірський», ПАТ 
«Стрийська швейна фабрика «Струтекс», ПрАТ 
«Львівська перо-пухова фабрика», ПАТ 
«Вірність» та ПАТ «Бориславська швейна фабри-
ка «Спецодяг». 

Таким чином кластерний аналіз дав мож-
ливість згрупувати підприємства за їх подібністю 
щодо груп показників і у результаті формувати 
висновки не щодо кожного окремого досліджува-
ного об’єкта, а для виділених груп. 

Досягнення підприємствами легкої проми-
словості своєї місії, цілей і завдань залежить від 
рівня потенціалу підприємства і його ефективного 
використання. Кожним підприємством мають бути 
розроблені і впровадженні в дію заходи щодо 
покращення використання наявного потенціалу. 

На основі аналізу наукової літератури [1-7] і 
власних досліджень було сформовано рекомен-
дації щодо покращення використання потенціалу, 
які доцільно використовувати підприємствам лег-
кої промисловості, згрупованих на основі класте-
рного аналізу і за значеннями інтегрального по-
казника комплексного оцінювання потенціалу 
підприємств (табл. 3). 

Усі проаналізовані підприємства у своїй дія-
льності повинні формувати та ефективно викори-
стовувати усі види потенціалів, але для ряду 
підприємств є необхідний розвиток окремих його 
видів. Так, розвитку виробничого потенціалу по-
требують ПАТ «Золочівська швейна фабрика», 
ПАТ «Городоцька швейна фабрика», ПАТ «Бори-
славська швейна фабрика «Спецодяг», ПрАТ 
«Львівська перо-пухова фабрика», ПАТ «Льоно-
комбінат «Старосамбірський» та ПАТ «Вірність». 
Негативний вплив на значення інтегрального 
показника комплексного оцінювання потенціалу 
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підприємства справляє фінансовий потенціал, що 
вимагає його покращення для ПрАТ «Трикотажна 
фірма «Промінь», ПАТ «Калина», ПрАТ «Львівсь-
ка перо-пухова фабрика», ПАТ «Городоцька 
швейна фабрика» і ПАТ «Льонокомбінат «Старо-
самбірський». Особливий акцент формуванню та 
розвитку інноваційно-інвестиційному потенціалу 
повинні приділяти такі підприємства, як ПрАТ 
«Трикотажна фірма «Промінь» та ПАТ «Калина». 

ПАТ «Льонокомбінат «Старосамбірський», ПАТ 
«Золочівська швейна фабрика», ПАТ «Вірність» 
та ПАТ «Бориславська швейна фабрика «Спец-
одяг» потребують розвитку трудового потенціалу, 
а ПАТ «Стрийська швейна фабрика «Стрітекс», 
ПАТ «Вірність», ПАТ «Калина» та ПАТ «Борис-
лавська швейна фабрика «Спецодяг» – маркети-
нгового потенціалу. 

 
Таблиця 3 

Рекомендації щодо покращення використання потенціалу підприємств легкої промисловості 
Рівень потенціалу залежно від значення інтегрального показника  

комплексного оцінювання потенціалу підприємства 

В
ид

и 
 

по
те

нц
іа

лу
 

НП СП ВП 

Групи підприємств, 
визначені за допомогою 

кластерного аналізу 

Збільшення обсягів вироб-
лення продукції без додатко-
вих капітальних вкладень; 
забезпечення стабільності у 
забезпеченні робочих місць 
матеріалами, електроенергі-
єю, оснащенням тощо; лікві-
дація недіючого обладнання, 
здача в оренду або лізинг 
обладнання, що використову-
ється не на повну потужність; 
ліквідація наднормативних 
запасів; здійснення раціона-
льного розміщення основних 
засобів; використання вхідно-
го контролю за якістю сирови-
ни 

Збільшення обсягів виробленої 
продукції без додаткових капіта-
льних вкладень; збільшення 
тривалості роботи машин і 
устаткування; забезпечення 
стабільності у забезпеченні 
робочих місць матеріалами, 
електроенергією, оснащенням 
тощо; ліквідація недіючого обла-
днання, здача в оренду або 
лізинг обладнання, що викорис-
товується не на повну потуж-
ність; удосконалення нормування 
запасів і їх раціональне викорис-
тання; поліпшення організації 
постачання; здійснення раціона-
льного розміщення основних 
засобів; використання вхідного 
контролю за якістю сировини 

Оновлення і технічне вдоско-
налення основних фондів; 
збільшення тривалості роботи 
машин і устаткування; вдоско-
налення управління виробниц-
твом на базі сучасної комп'ю-
терної техніки; удосконалення 
нормування запасів і їх раціо-
нальне використання; впрова-
дження безвідходної або 
маловідходної техніки і техно-
логії; здійснення раціонального 
розміщення основних засобів; 
використання вхідного контро-
лю за якістю сировини 

Група 1  
(великі, що постійно 

займаються 
виробничою 
діяльністю) 

Продаж виробничих площ і 
обладнання для можливого 
переходу в інший вид діяль-
ності або налагодження 
виробництва на наявних 
площах і обладнанні, ліквіда-
ція недіючого обладнання 

Розгляд можливості використан-
ня частини приміщень і облад-
нання у виробничих цілях, решту 
здавати в оренду; укладення 
договорів з надійними постача-
льниками 

Здача в оренду усіх виробни-
чих площ, здача в оренду чи 
лізинг усього обладнання, 
тобто перехід на інший вид 
діяльності – оренда, прокат, 
лізинг 

Група 2  
(великі займаються 
здачею виробничих 
приміщень в оренду 

В
ир

об
ни

чи
й 

по
те

нц
іа
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Забезпечення стабільності у 
забезпеченні робочих місць 
матеріалами, електроенергі-
єю, оснащенням тощо; удо-
сконалення нормування 
запасів; поліпшення організа-
ції постачання; використання 
вхідного контролю за якістю 
сировини 

Збільшення обсягів виробленої 
продукції без додаткових капіта-
льних вкладень; забезпечення 
стабільності у забезпеченні 
робочих місць матеріалами, 
електроенергією, оснащенням 
тощо; ліквідація недіючого обла-
днання; удосконалення норму-
вання запасів; використання 
вхідного контролю за якістю 
сировини 

Оновлення і технічне вдоско-
налення основних фондів; 
забезпечення стабільності у 
забезпеченні робочих місць 
матеріалами, електроенергією, 
оснащенням тощо; ліквідація 
недіючого обладнання; удо-
сконалення нормування запа-
сів; використання вхідного 
контролю за якістю сировини 

Група 3 
 (невеликі обсяги 

виробництва) 

Розробка заходів із зниження 
зовнішньої залежності підпри-
ємств; постійний моніторинг 
зовнішнього і внутрішнього 
становища підприємства; 
забезпечення фінансового 
становища у довгостроковій 
перспективі; розробка планів 
дій при виникненні кризової 
ситуації   

Постійний моніторинг зовнішньо-
го і внутрішнього становища 
підприємства; підтримка оптима-
льної структури балансу; підви-
щення рентабельності продукції; 
удосконалення нарахування 
амортизаційних відрахувань 

Підтримання поточного фінан-
сового стану з можливістю 
його покращення; постійний 
моніторинг зовнішнього і 
внутрішнього станів підприємс-
тва; координація всіх дій 
учасників і контроль за їх 
результатами; збільшення 
доходу від реалізації продукції 

Група 1 (стабільний 
фінансовий стан, 

високі результати) 

Ф
ін

ан
со

ви
й 

по
те

нц
іа
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Усунення факторів банкрутст-
ва; удосконалення поточних 
фінансових документів, які 
докладно відображають 
грошовий обіг підприємства; 
переведення низькооборот-
них активів у високооборотні 

Переведення низькооборотних 
активів у високооборотні; забез-
печення фінансового становища 
у середньостроковій перспективі; 
поступове погашення боргів 

Забезпечення фінансового 
становища у довгостроковій 
перспективі; скорочення витрат 
до мінімально допустимого 
рівня; підвищення рентабель-
ності продукції; створення 
оптимальної структури балансу 
та фінансових результатів 

Група 2 (нестабільний 
фінансовий стан) 
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Рівень потенціалу залежно від значення інтегрального показника  
комплексного оцінювання потенціалу підприємства 

В
ид

и 
 

по
те

нц
іа

лу
 

НП СП ВП 

Групи підприємств, 
визначені за допомогою 

кластерного аналізу 

Взаємодія з навчальними 
закладами у сфері розробок 
інноваційної продукції, зраз-
ків; пошук нових джерел 
фінансування інноваційної 
діяльності 

Співпраця з навчальними закла-
дами і національними науково-
дослідними, дослідно-
конструкторськими і випробува-
льними інститутами; пошук нових 
джерел фінансування інновацій-
ної діяльності 

Співпраця з національними і 
міжнародними науково-
дослідними; дослідно-
конструкторськими і випробу-
вальними інститутами; ство-
рення відділів на підприємстві, 
які відповідають за розроблен-
ня і впровадження інновацій; 
пошук нових джерел фінансу-
вання інноваційної діяльності 

Група 1 
 (вводять інновації) 

Освоєння виробництва інно-
ваційної продукції 

Освоєння виробництва іннова-
ційної продукції; впровадження 
нових технологічних процесів 

Освоєння виробництва іннова-
ційної продукції; впровадження 
нових технологічних процесів; 
створення відділів, які відпові-
дають за впровадження інно-
вацій 

Група 2 (працюють на 
давальницькій 

сировині, мають 
доступ до 

інвестиційних ресурсів 
і впровадження 

інновацій) 

Ін
но

ва
ці

йн
о-

ін
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по
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нц
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Взаємодія з навчальними 
закладами у сфері розробок 
інноваційної продукції, зраз-
ків; запозичення досвіду у 
підприємств, які широко 
освоюють виробництво інно-
ваційної продукції 

Взаємодія з навчальними закла-
дами у сфері розробок іннова-
ційної продукції, зразків; запози-
чення досвіду у підприємств, які 
широко освоюють виробництво 
інноваційної продукції  

Співпраця з навчальними 
закладами, спеціальними 
інституціями, які займаються 
певними розробками і випро-
буваннями; запозичення 
досвіду у підприємств, які 
широко освоюють виробництво 
інноваційної продукції 

Група 3  
(пасивно вводять 

інновації) 

Удосконалення організаційної 
структури управління; підви-
щення рівня задоволення 
соціальних потреб працівників 
на виробництві; підвищення 
професійно-кваліфікаційного 
рівня працівників; встанов-
лення сприятливого мікроклі-
мату в трудових колективах; 
працевлаштування молоді 
без досвіду роботи 

Удосконалення підбору і розста-
новки працівників, їх підготовки й 
підвищення кваліфікації; підви-
щення професійно-
кваліфікаційного рівня працівни-
ків; встановлення сприятливого 
мікроклімату в трудових колекти-
вах; стимулювання творчого і 
сумлінного ставлення робітників 
до праці 

Покращення укомплектова-
ності штату; встановлення 
сприятливого мікроклімату в 
трудових колективах; стиму-
лювання творчого і сумлінного 
ставлення робітників до праці 

Група 1 
 (соціально 

орієнтовані, постійний 
кількісний склад, 
висока заробітна 

плата) 

Досягнення раціонального 
співвідношення між керівни-
ками і робітниками; адекватне 
матеріальне стимулювання 

Досягнення раціонального спів-
відношення між керівниками і 
робітниками; адекватне матеріа-
льне стимулювання 

Досягнення раціонального 
співвідношення між керівника-
ми і робітниками; адекватне 
матеріальне стимулювання 

Група 2  
(лише керівники, 

високі заробітні плати) 

Тр
уд

ов
ий

 п
от

ен
ці

ал
 

Підвищення рівня задоволен-
ня соціальних потреб праців-
ників на виробництві; поліп-
шення санітарно-гігієнічних 
умов праці; впровадження 
раціональних режимів роботи 
та відпочинку; встановлення 
сприятливого мікроклімату в 
трудових колективах; удоско-
налення системи матеріаль-
ного і нематеріального стиму-
лювання; працевлаштування 
молоді без досвіду роботи 

Підвищення рівня задоволення 
соціальних потреб працівників на 
виробництві; поліпшення саніта-
рно-гігієнічних умов праці; впро-
вадження раціональних режимів 
роботи та відпочинку; встанов-
лення сприятливого мікроклімату 
в трудових колективах; удоско-
налення системи матеріального і 
нематеріального стимулювання; 
працевлаштування молоді без 
досвіду роботи 

Удосконалення підбору і 
розстановки працівників, їх 
підготовки й підвищення ква-
ліфікації; підвищення рівня 
задоволення соціальних по-
треб працівників на виробниц-
тві; підвищення професійно-
кваліфікаційного рівня праців-
ників; удосконалення системи 
матеріального і нематеріаль-
ного стимулювання 

Група 3 
 (заробітні плати на 

середньому або 
нижчому рівні 

порівняно з галуззю) 

Дотримання договірної і 
платіжної дисципліни; підтри-
мання прямих контактів 
представників підприємства з 
замовниками; орієнтація на 
вітчизняного споживача 

Проведення цілеспрямованих 
рекламних кампанії по просуван-
ню товару; орієнтація на вітчиз-
няного споживача 

Участь у спеціалізованих 
виставках; проведення цілес-
прямованих рекламних кам-
панії по просуванню товару; 
орієнтація на вітчизняного 
споживача 

Група 1  
(активна маркетингова 

позиція) 

М
ар

ке
ти

нг
ов

ий
  

по
те

нц
іа

л 

Дотримання договірної і 
платіжної дисципліни; підтри-
мання прямих контактів 
представників підприємства з 
замовниками 

Дотримання договірної і платіж-
ної дисципліни; підтримання 
прямих контактів представників 
підприємства з замовниками 

Участь у спеціалізованих 
виставках; залучення високо-
кваліфікованих маркето-
логів;проведення цілеспрямо-
ваних рекламних кампанії по 
просуванню товару 

Група 2  
(проблеми з 

маркетинговою 
діяльністю) 

 

Підприємствам легкої промисловості потріб-
но звернути увагу на заходи, які дають мож-
ливість покращити використання усіх видів поте-
нціалу. 

До таких заходів належить Японська система 
«5С», яка нагадує позабуту наукову організацію 
праці (НОП). Система не потребує капітальних 
витрат, але впливає позитивно на усі складові 
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потенціалу. 
Іншим заходом, який дає можливість позити-

вно вплинути на рівень потенціалу підприємств є 
можливість використання аутсорсингу, тобто пе-
редача непрофільних функцій на виконання зов-
нішньою стороною. Підприємства легкої промис-
ловості можуть використовувати аутсорсинг бух-
галтерських послуг, аудиторський супровід, юри-
дичний аутсорсинг, ІТ-аутсорсинг, маркетинговий, 
логістичний і транспортний аутсорсинг. Він дає 
можливість сконцентруватися на основному виді 
діяльності і одночасно якісно і з меншими витра-
тами виконувати неосновні види діяльності. 

Відповідно до специфіки кожного підприємс-
тва можуть бути розроблені і інші заходи покра-
щення використання потенціалу підприємства. 

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. На основі даних про діяльність десяти 
підприємств легкої промисловості Львівщини 
розраховано інтегральний показник комплексного 
оцінювання потенціалу підприємств. Підприємст-

ва згруповано за значенням інтегрального показ-
ника потенціалу та проведено кластеризацію за 
складовими потенціалу: виробничим, фінансо-
вим, інноваційно-інвестиційним, трудовим і мар-
кетинговим потенціалами. 

Запропоновано комплекс заходів щодо по-
кращення формування та використання потенці-
алу для підприємств, шляхом вибору ефективних 
заходів для кожної із виокремлених груп залежно 
від рівня використання потенціалу на основі кла-
стерного аналізу та за результатами розрахова-
ного інтегрального показника комплексного оці-
нювання потенціалу підприємств. Ці пропозиції 
доцільно врахувати органам влади для форму-
вання Стратегії розвитку Львівської області на 
2014-2020 роки з прогнозом до 2025 року, а саме 
для підвищення ефективності розвитку легкої 
промисловості Львівщини як передумови підви-
щення конкурентоспроможності економіки Украї-
ни. 
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In the article it is offered a set of measures to improve the development and using of the potential for 
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