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Таблиця 2.1 – Основні фінансово-економічні показники діяльності                         
 ПрАТ “Могилів-Подільський консервний завод”
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Рисунок 2.4 – Динаміка 
показників ліквідності 

підприємства за 2015-2017 роки

Рисунок 2.5 – Динаміка 
показників фінансової 
стійкості підприємства за 
2015-2017 роки
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Зовн.фактори
Внутр. фактори

Можливості Загрози

Сильні
сторони

S

Багаторічний досвід роботи на 
ринку забезпечує підприємству 

впевнені стійкі позиції у 
порівнянні з конкурентами. 

Слабкі
сторони

W

Високий рівень зношеності 
основних фондів 
підприємства неминуче 
призводить до скорочення 
термінів виробництва 
товарів. Компенсація 
високого рівня податків 
можлива за рахунок власних 
коштів ПрАТ «Могилів - 
Подільський консервний 
завод». 

Для розвитку кредитних 
відносин необхідні певні умови. 

Підприємство має матеріально 
гарантувати кредитору 
виконання кредитних 

зобов’язань – мати грошові чи 
товарно-матеріальні цінності. 

Таблиця 3.4 – Матриця SWOT-аналізу  ПрАТ «Могилів -Подільський консервний завод»

Маючи потужну матеріальну 
та конструкторську бази та 
орієнтуючись на нові запити 
споживачів, команда 
підприємства має сприятливе 
поле для вдосконалення 
систем автоматизації, 
проектування та 
виробництва.
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Рисунок 3.1 – Змакетована організаційна структура для 
ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод»
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Створення кімнати 
відпочинку

Стимулювання 
працівників преміями

Виробницво нових 
дитячих соків 

Розробка рекламної 
компанії

Для подальшого ефективного стимулювання персоналу на ПрАТ «Могилів-
Подільський консервний завод» пропонуємо такі рекомендації: 
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Таблиця 3.1 – План рекомендацій з покращення результатів 
діяльності підприємства та підвищення ефективності його 
управління.
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