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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми дослідження. В умовах сучасної трансформаційної 

економіки стабільний економічний розвиток залізорудної галузі добувної 
промисловості України потребує виваженого передбачення та попередження 
негативних впливів на результати виробничо-економічної діяльності підприємств 
галузі шляхом забезпечення економічної захищеності їхнього стабільного розвитку 
як передумови ефективного управління національною економікою. 

Стратегічна експортно-орієнтована діяльність залізорудної галузі добувної 
промисловості України є необхідною складовою частиною її ефективного 
функціонування, особливо в умовах глобальної інтеграції ринкової економіки. Разом 
із тим нестабільність розвитку економічних відносин, недосконалість правового 
середовища, методів і економічних важелів регулювання макроекономічних процесів, 
не завжди достатнє фінансове забезпечення розвитку науково-технічного прогресу, 
наявність жорсткої конкуренції на ринку залізорудної продукції суттєво ускладнюють 
процеси стабільного економічного розвитку залізорудної галузі України, тим самим 
нівелюючи можливості зростання державних доходів від експорту. 

Значний внесок у формування теорії та методології стратегічного управління 
здійснили такі відомі вчені-економісти, як Р. Акофф, І. Ансофф, І. Бланк, 
В. Вінокуров, А. Войчак, В. Герасимчук, О. Градов, Л. Довгань, П. Друкер, Б. Карлоф, 
В. Кінг, Г. Кіндрацька, Г. Клейнер, Д. Клиланд, Ю. Костін, В. Краснова, Дж. Ламбен, 
О. Левченко, Б. Литвак, О. Магопець, Г. Мінцберг, В. Нємцов, В. Пастухова, А. Петров, 
М. Пивоваров, М. Портер, Г. П’ятницька, Н. Рекова, Д. Таргет, В. Татарінов, 
А. Томпсон, А. Старостіна, З. Шершньова та ін. Дослідженню питань формування 
теорії та прикладного науково-методичного забезпечення економічної захищеності 
процесів стабільного розвитку присвячено праці багатьох вчених, серед яких 
Т. Васильців, О. Вихристюк, С. Ільяшенко, Д. Ковальов, І. Мойсеєнко, І. Отенко, 
І. Плєтнікова, Н. Стельмащук, А. Ткаченко, А. Турило, А. Череп, О. Щекович та ін.  

Узагальнюючи наукові досягнення окремих етапів еволюції теорії стратегічного 
управління, можна стверджувати, що на сьогодні не існує єдиного концептуального 
бачення механізму та принципів формування стратегії забезпечення стабільного 
економічного розвитку галузей економіки в умовах сучасних реалій складних 
трансформаційних та інтеграційних корпоративних процесів, зокрема залізорудної 
галузі добувної промисловості України, яка є вагомою складовою частиною 
національної економіки. Зазначені аспекти зумовили актуальність дисертації, 
визначили її мету, завдання та структуру. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами установи. 
Дисертаційна робота виконана відповідно до програм і планів наукових досліджень 
ДВНЗ «Криворізький національний університет», зокрема при розробці науково-
дослідної теми «Розроблення програми державного регулювання та прогнозування 
окремих макроекономічних процесів перспективних стратегічних секторів 
національного господарства» (державний реєстраційний номер 0113U007665), 
у межах якої були запропоновані методичні положення щодо формування 
стратегічного забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі 
на основі критичних значень індикаторів передкризового стану; програм і планів 
наукових досліджень ПрВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут», 
зокрема при розробці науково-дослідної теми «Фінансово-кредитний механізм в 
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соціально-економічному розвитку країни» (державний реєстраційний номер 
0109U005225), у межах якої розвинуто інструментарій дослідження інноваційних 
процесів національного господарства з урахуванням особливостей забезпечення 
стабільного економічного розвитку залізорудної галузі. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є поглиблення теоретико-
методичних основ і розробка науково-практичних рекомендацій щодо формування 
стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі 
добувної промисловості України. Для досягнення означеної мети були поставлені й 
вирішені такі завдання: 

– поглибити сутність поняття «стратегія забезпечення стабільного економічного 
розвитку залізорудної галузі» з урахуванням пріоритетів державного регулювання;  

– розширити класифікацію принципів формування стратегії забезпечення 
стабільного економічного розвитку залізорудної галузі України; 

– розвинути сутність поняття «механізм формування стратегії забезпечення 
стабільного економічного розвитку залізорудної галузі»; 

– виявити тенденції розвитку залізорудної галузі добувної промисловості 
України як перспективної стратегічної зони господарювання національної економіки 
та обґрунтувати необхідність поглиблення методичних засад формування стратегії 
забезпечення її стабільного економічного розвитку;  

– обґрунтувати класифікацію ризиків стратегії забезпечення стабільного 
економічного розвитку залізорудної галузі добувної промисловості України;  

– запропонувати інструментарій оцінювання рівня економічної захищеності 
залізорудної галузі як передумови її стабільного економічного розвитку в 
глобалізованому світовому господарстві; 

– розробити методичний підхід до визначення оцінок індикаторів кризового 
стану залізорудної галузі з урахуванням специфіки реалізації та застосування 
механізмів державного фінансового сприяння стабільному економічному розвитку 
галузі; 

– удосконалити методичний підхід установлення й розмежування розміру 
прибутку держави (рентна плата) та прибутку надрокористувача від розробки 
родовищ.  

Об’єктом дослідження є процеси розвитку залізорудної галузі України як 
перспективної стратегічної зони господарювання національної економіки.  

Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні та практичні аспекти 
формування стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної 
галузі України.  

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є 
наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері стратегічного управління 
економічним розвитком на мікро-, мезо- та макроекономічному рівнях в умовах 

постійної трансформації ринкового середовища, методи теоретичного узагальнення  
під час узагальнення теоретичних засад формування стратегії забезпечення 
стабільного розвитку галузі (п. 1.1–1.3); статистичного аналізу – для аналізу стану 
сучасного розвитку залізорудної галузі в структурі добувної промисловості (п. 2.1, 2.2); 
методи аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища (зокрема, SWOT-аналіз) – 
задля визначення стратегічних орієнтирів розвитку галузі; класифікації – під час 
вдосконалення класифікації ризиків стратегії економічного забезпечення стабільного 
розвитку залізорудної галузі, її інтегрованих корпоративних структур бізнесу 
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і окремих суб’єктів господарювання (п. 2.2); процесний та ситуаційний підходи 
в стратегічному управлінні – для формування методичних основ механізму 
економічного захисту та вибору стратегії стабільного економічного розвитку 
залізорудної галузі (п. 2.3, 3.1); системного комплексного економічного аналізу 
та економіко-математичного моделювання – для формування методичного апарату 
забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі, оптимізації 
та прогнозування варіантів стратегій окремих суб’єктів господарювання (ОСГ) та 
інтегрованих корпоративних структур бізнесу (ІКСБ) на галузевому рівні (п. 3.1–3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні теоретичних 
положень, розробці науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо 
формування стратегії стабільного економічного розвитку залізорудної галузі. 
Основними результатами дисертації, що мають наукову новизну й подаються до 
захисту, є такі: 

удосконалено: 
– класифікацію принципів формування стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку залізорудної галузі України в контексті багатоцільового 
управління рівнем економічної захищеності галузей промисловості національного 
господарства, у якій, на відміну від існуючих, інтегровано в цілісну систему ключові 
принципи багатоцільових рішень; управління розвитком економічних систем 
і системи соціально-економічної захищеності, що дає  змогу на основі концепції 
рейтингового управління забезпечити альтернативність і гнучкість перспектив 
стратегічного розвитку галузі; 

– інструментарій оцінювання рівня економічної захищеності залізорудної галузі, 
у якому, на відміну від існуючих, застосовано методичний підхід компенсації 
похибок, зумовлених нелінійними характеристиками показників «негативного» 
впливу на оцінку окремих складових фінансово-економічної захищеності, на основі 
лінійно-пропорційного збалансування розрахункових відхилень нормалізованих 
фактичних значень цих показників, що дозволяє спростити процедури експертної 
оцінки їхнього впливу на загальний рівень економічної захищеності та підвищити 
достовірність його оцінювання й прогнозування в процесі формування стратегії 
забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі в умовах 
глобалізованого світового господарства; 

– класифікацію ризиків стратегії забезпечення стабільного економічного 
розвитку залізорудної галузі, у якій, на відміну від існуючих, виокремлено природно-
середовищні та суб’єктивні ризики у сфері надрокористування для їх урахування в 
оцінках передкризового стану галузі, які є показниками-індикаторами при розробці 
державної політики та її підсистем фінансового сприяння, що дає можливість 
підвищити економічну захищеність галузі;  

– методичний підхід до визначення оцінок індикаторів кризового стану 
залізорудної галузі, у якому, на відміну від існуючих, межі критичних значень 
передкризового стану визначаються на підґрунті середньогалузевих критеріальних 
інтегрованих оцінок фінансово-економічного стану за роками ретроспективного 
періоду криз, які не перевищують їхнього середнього значення, що надає можливість 
селективно врахувати ризик кризових періодів в оцінюванні та прогнозуванні рівня 
економічної захищеності галузі та є основою для вдосконалення адміністративно-
контрольного й економічного інструментаріїв механізму державного регулювання 
процесу фінансового сприяння реалізації стратегії забезпечення стабільного 
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економічного розвитку залізорудної галузі; 
– методичний підхід щодо організаційно-правового забезпечення встановлення 

та розмежування розміру прибутку держави (рентної плати) та прибутку 
надрокористувача від розробки родовищ, який, на відміну від існуючих, побудований 
на основі ранжування й синтезу оцінок збалансованості рівнів забезпечення 
стратегічного стабільного економічного розвитку і критеріальних значень індикаторів 
передкризового стану підприємств галузі, дає можливість забезпечити врахування 

інтересів усіх суб’єктів – користувачів надр і власника  держави на основі 
збалансування та задоволення їхніх потреб, є підґрунтям визначення стратегічних 
орієнтирів розвитку галузі та ключових видів стратегій державного експортного 
сприяння; 

дістали подальшого розвитку: 
– поняття стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної 

галузі, яке визначається як система стратегічних цілей розвитку галузі, обґрунтованих 
на підставі комплексного дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища та, на 
відміну від існуючих, спрямованих на врахування й поєднання пріоритетів соціально-
економічного розвитку держави як власника надр та інтересів суб’єктів 
господарювання – користувачів надр, зацікавлених в зростанні власного капіталу та 
стабільному розвитку, на основі багатоцільової ієрархічної моделі оптимізації 
«чистих» бізнес-стратегій, орієнтованої на прийнятні значення рівнів індексів 
ключових економічних показників галузі, її інтегрованих корпоративних структур 
бізнесу і окремих суб’єктів господарювання, як відносної вартісної оцінки 
корпоративного результату та найважливішого індикатора забезпечення 
конкурентоспроможності бізнес-стратегій економічного розвитку галузі; 

– поняття механізму формування стратегії забезпечення стабільного економічного 
розвитку залізорудної галузі, яке, на відміну від існуючих, запропоновано тлумачити 
як діагностику та оптимізацію альтернатив стратегічного розвитку в контексті 
економічної політики держави, що спрямовані на попередження потенційних 
небезпек і кризових станів підприємств залізорудної галузі та здійснюються шляхом 
моніторингу й синтезу оцінок індикаторів передкризового стану галузі, 
багатоцільового прогнозу рівня стабільного економічного розвитку, де в якості 
основоположного цільового функціоналу прийнято ефективність власного капіталу 
як ключового показника максимізації акціонерної власності, що виокремлює 
пріоритет аспекту стабільності в процесі державного нормативно-правового 
регулювання відносин надрокористування; 

– методичні положення щодо формування стратегічного забезпечення стабільного 
економічного розвитку залізорудної галузі за критерієм рентабельності власного 
капіталу, спрямованого на прийнятні значення рівнів ключових макроекономічних 
показників, де стратегічні одиниці бізнесу представляють набір бізнес-стратегій – 
цільових орієнтирів як функцій гарантованої ефективності стратегічного розвитку, 
що дозволяє ідентифікувати і враховувати фактори дестабілізації економічного 
стану окремих суб’єктів господарювання та інтегрованих структур бізнесу галузі, 
підвищити рівень їхньої економічної захищеності та визначати відповідні важелі 
державного регулювання. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні результати дослідження 
можуть використовуватися при розробці стратегій і механізмів управління сучасними 
економічними системами, процесами розвитку залізорудної та інших галузей 
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національної економіки на базі оцінювання та регулювання ефективності їх 
функціонування на мікро-, мезо- та макрорівнях.  

Наукові розробки автора впроваджені й використовуються в практичній 
діяльності ТОВ «Відділення екології та геології академії гірничих наук України»  – 
для визначення й аналізу інтегрованих оцінок критичних значень індикаторів 
передкризового стану підприємств добувної промисловості України, зокрема 
ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Північний гірничо-
збагачувальний комбінат», ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» і 
ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» у сфері нормативно-правового 
регулювання відносин надрокористування (довідка № 147 від 19.09.2014 р.); 
ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» – для оцінки стану стратегії забезпечення 
економічного розвитку залізорудної галузі (довідка № 535 від 22.11.2014 р.). Основні 
положення дисертації використовуються у навчальному процесі ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» під час викладання навчальних дисциплін «Стратегічний 
та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки», «Ділове 
адміністрування», «Технологія забезпечення економічної безпеки» (№ 01/18/10-384/1 
довідка від 03.10.2014 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 
працею, у якій викладено авторський підхід до формування стратегії забезпечення 
стабільного економічного розвитку залізорудної галузі України. З наукових праць, 
опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті ідеї та положення, 
що отримані автором самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та результати 
дослідження доповідалися й обговорювалися на міжнародних науково-практичних 
конференціях, зокрема «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні 
технології» (м. Дніпропетровськ, 24–25.11.2011 р.), «Інформаційні технології та 
моделювання в економіці» (м. Черкаси, 23–25.04.2012 р.), «Проблеми формування 
нової економіки ХХІ століття» (м. Дніпропетровськ, 21–22.12.2012 р.), «Проблеми 
моделювання структури і процесів економічних систем» (м. Черкаси, 17–18.04.2014 р.), 
«Другі економіко-правові дискусії» (м. Львів, 14.05.2014 р.); всеукраїнських науково-
практичних конференціях «Особенности развития регионов Украины в новых 
экономических условиях» (м. Сімферополь, 7.03.2013 р.), «Особенности развития 
регионов Украины в новых экономических условиях» (м. Сімферополь, 3.03.2014 р.), 
«Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики» (м. Кривий Ріг, 23.04.2014 р.).  

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 18 наукових 
працях (11 підготовлені автором одноосібно), з яких 1 – у колективній монографії, 
7 статей у наукових фахових виданнях України, 1 стаття в зарубіжному науковому 
виданні, 9 публікацій в інших виданнях. Загальний обсяг публікацій – 5,49 др. арк., 
з яких 4,38 др. арк. одноосібно належать автору. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить 
220 сторінок. Обсяг основного змісту роботи – 167 сторінок друкованого тексту, що 
включає 32 таблиці і 39 рисунків. Список використаних джерел налічує 
181 найменування, викладений на 21 сторінці, 14 додатків розміщено на 46 сторінках. 

 
 
 

http://www.kryvyi-rih.ukraine-company.com.ua/dyalnst-u-sferah-prava-buhgalterskogo-oblku-nzinringu-nadannya-poslug-pdprimcyam.html
http://www.kryvyi-rih.ukraine-company.com.ua/dyalnst-u-sferah-prava-buhgalterskogo-oblku-nzinringu-nadannya-poslug-pdprimcyam.html
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У першому розділі «Теоретичні засади формування стратегії забезпечення 

економічного розвитку галузі» проведено аналіз теорій стратегічного управління 
в контексті забезпечення економічного розвитку галузей промисловості в умовах 
інтеграції та ускладнення господарських зв’язків і корпоративної структури, 
формування стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку, ролі та 
функцій держави у формуванні стратегій забезпечення розвитку галузей в умовах 
сучасних трансформаційних процесів економіки України. 

Установлено, що в сучасних ринкових умовах економічна система України 
потребує розробки та наукового обґрунтування стратегічних рішень, спрямованих на 
забезпечення нових конкурентних переваг і досягнення високих темпів розвитку, 
а важливою складовою частиною стратегії забезпечення стабільного економічного 
розвитку галузей економіки України, в умовах ускладнення галузевих, національних і 
міжнародних господарських зв’язків та корпоративної структури, є антикризове 
управління на засадах теорії економічної безпеки національного господарства.  

Багатоплановий і багатопрофільний характер виробничо-господарської діяльності 
галузей економіки потребує вдосконалення методик і моделей оптимізації їхніх 
взаємопов’язаних бізнес-стратегій, які утворюють певний «стратегічний набір» з 
урахуванням їх оптимізації на всіх ієрархічних рівнях управління галуззю, де одним з 
ключових завдань є заповнення «стратегічних розривів» в її стабільному економічному 
розвитку. Доведено, що при формуванні раціонального і достатньо ефективного 
стратегічного набору галузі необхідно його складові частини оцінювати як окремі 
«чисті» бізнес-стратегії, які укрупнено представлені ОСГ та інтегрованими 
об’єднаннями, у «змішаній стратегії» галузі. Формалізованою процедурою 
оптимізації бізнес-стратегій передбачається інтегроване перетворення локальних 
стратегічних конфліктних ситуацій прийняття рішень, сформованих у вигляді 
таблиць-матриць на багатоцільовий функціонал оцінювання рівня стратегії 
забезпечення стабільного економічного розвитку галузей економіки. 

Установлено, що важливою умовою дієвості заходів державної політики 
підвищення рівня економічного захисту ОСГ та ІКСБ в Україні на галузевому рівні 
повинен бути належний розподіл функцій і повноважень, зокрема через нормативно-
методичне забезпечення, а також розподіл відповідальності між суб’єктами 
підприємництва, органами державного управління, громадянами та іншими 
інституціями системи економічного захисту бізнесу. Ключовим моментом державної 
політики є розроблення норм, правил і стандартів реалізації механізмів фінансового 
сприяння досягненню стратегічних цілей галузей економіки, що ґрунтується на 
зацікавленості всіх учасників цього процесу в забезпеченні якомога ефективнішого 
розвитку стратегічних виробничо-господарських програм в умовах посилення 
інтеграційних процесів в економіці країни (рис. 1). 

Запропоновано стратегію забезпечення стабільного економічного розвитку 
залізорудної галузі трактувати як систему стратегічних цілей розвитку галузі,  
спрямованих на врахування та поєднання пріоритетів соціально-економічного 
розвитку держави як власника надр і інтересів користувачів надр (інтегрованих 
корпоративних структур бізнесу і окремих суб’єктів господарювання) на основі 
багатоцільової ієрархічної моделі оптимізації «чистих» бізнес-стратегій, орієнтованої 
на прийнятні значення рівнів індексів ключових економічних показників.  
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Рис. 1. Державна політика в системі забезпечення стабільного економічного 
розвитку галузей економіки* 

*Джерело: розроблено автором. 
 

Установлено, що з позиції системного підходу до її місця в економічній безпеці 
держави основними завданнями такої політики мають бути: структурно 
збалансований розвиток національної економіки на основі захисту та збалансування 
інтересів ІКСБ як надрокористувача і держави як власника надр; фінансове сприяння 
прогресивним інтеграційним процесам у глобалізованому світовому господарстві, 
забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку національного 
господарства на рівні галузь – регіон – ІКСБ – ОСГ, підприємство. При цьому серед 
основних проблемних аспектів, зумовлених ускладненням господарських зв’язків та 
інтеграційних процесів, доцільно виокремити такі: низькі значення показників 
інтегрованої оцінки більшості функціональних складових захищеності ОСГ та ІКСБ; 
незадовільні темпи їх поліпшення; погіршення значень макроекономічної, 
зовнішньоекономічної, інвестиційної, інноваційної функціональних складових; 
нестійкий фінансовий стан; незадовільні показники ефективності виробничої та 
економічної діяльності; нераціональне використання ресурсного потенціалу; 
негативні тенденції в обсягах виробництва та реалізації продукції; низький рівень 
інноваційної активності та, як наслідок, конкурентоспроможності. 

У другому розділі «Системно-структурний аналіз формування стратегії 
стабільного економічного розвитку залізорудної галузі України» проведено 
діагностику стану й тенденцій економічного розвитку залізорудної галузі України, 
обґрунтовано стратегічні орієнтири розвитку галузі в умовах посилення інтеграційних 
процесів, зумовлених ускладненням господарських зв’язків і корпоративної 
структури, розроблено методичні підходи до оцінки та прогнозування стабільного 
економічного розвитку галузі. 

Система планів, проектів 
і програм розвитку ОСГ, 

ІКСБ, галузі: 
- стратегічні плани, проекти, 

програми; 
- тактичні плани; 
- оперативні плани та 

інструменти їх реалізація 

Вибір концепції: 
- галузі, ОСГ та ІКСБ на 

галузевому рівні; 

- стратегічне управління 

Аналіз діяльності ОСГ, 
ІКСБ, галузі: 

ретроспективний, 
ситуаційний стратегічний 

(зовнішнього і внутрішнього 
середовища; 

конкурентоспроможності) 

Прогноз: 
тенденцій до змін 

внутрішнього 
середовища 

Стратегії розвитку ОСГ, 
ІКСБ, галузі: 

(«стратегічний набір», 
включаючи загальні, 

конкурентні, продуктово-
товарні, функціональні, 

ресурсні, комплексні стратегії) 

Державний стратегічний 
антикризовий контроль: 

- діяльності галузі, ОСГ та ІКСБ на 
галузевому рівні; 

- системи стратегічного управління 

Цілі: 
- діяльності та управління 

галузевим розвитком; 
- «дерево цілей»; 
- «кортеж переваг (у межах 

державної політики)» 

Система контролю та фінансово-
економічного захисту: 

- стратегічної діяльності галузі, ОСГ та 
ІКСБ на галузевому рівні; 

- системи антикризового стратегічного 
управління 

Системи забезпечення стратегічного 
управління: 

- підсистема організаційного забезпечення; 
- підсистема фінансово-економічного 

(зокрема: бюджетна, податкова, 
грошово-кредитна та інвестиційна) та 
антикризового забезпечення; 

- підсистема соціально-психологічного 
забезпечення; 

- підсистема інформаційно-аналітичного 
забезпечення  

прямий вплив державної політики; опосередкований вплив державної політики 

Діагностика: 
- сильних і слабких 

сторін діяльності ОСГ, 
ІКСБ, галузі; 

- загроз та можливостей 
ОСГ, ІКСБ, галузі 

Державна політика в 
системі забезпечення 

стабільного економічного 
розвитку галузі в умовах 
посилення інтеграційних 

процесів в економіці 
країни 
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Доведено, що обмежує можливості науково-технічного розвитку залізорудної 
галузі як пріоритетної експертно-орієнтованої галузі національної економіки той 
факт, що у більшості з досліджень, вона розглядається лише як складова гірничо-
металургійного комплексу і не аналізується окремо, як галузь, яка є сировинною 
базою чорної металургії України. На основі ідентифікації можливостей і загроз 
залізорудної галузі України, побудови конкурентних карт ринку гірничо-
збагачувальних комбінатів і підприємств з підземного видобутку, із застосуванням 
прийому ранжування та ймовірнісної оцінки факторів, побудована матриця SWOT-
аналізу галузі, за допомогою якої сформовані основні стратегічні орієнтири 
забезпечення стабільного розвитку залізорудної галузі в умовах посилення 
інтеграційних процесів міжнародних і національних господарських зв’язків на ринку 
залізорудної продукції.  

З’ясовано, що з огляду на специфіку розвитку гірничої справи, яка постійно 
залежить від взаємодії суспільства та природи в процесі видобутку й переробки 
корисних копалин, основною загрозою для діяльності залізорудної галузі є проблема 
вичерпності мінеральних ресурсів, яка характеризується трьома основними 
аспектами: фізичним (проявляється в існуванні фізичної межі вичерпності); 
екологічним (видобуток мінерально-сировинних ресурсів здійснюється у таких 
масштабах і зростає такими темпами, що виступає загрозою для існування 
суспільства в силу підвищення ймовірності виникнення екологічних катастроф 
техногенного характеру); економічним (зумовлюється впливом сукупності техніко-
технологічних і соціально-економічних чинників).  

Водночас особливості розвитку залізорудної галузі, яка охоплює такі 
гірничопромислові райони, як Криворізький залізорудний басейн (понад 90 % всього 
видобутку залізорудної промисловості), Кременчуцький і Білозерський залізорудні 
райони, проявляються також у процесах інтеграції та ускладнення господарських 
зв’язків структур корпоративного виробництва, оскільки вона представлена на ринку 
залізорудної продукції трьома великими ІКСБ: ГДД ТОВ «Метінвест ХОЛДИНГ» 
(58,5% ВВП галузі), ПАТ «Криворізький ЗРК» (6,1 %) і ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 
(3 %), – і великими корпоративними виробничими структурами: ПАТ «Південний ГЗК» 
(16,6 %), ВАТ «Полтавський ГЗК» (13,1 %), ПрАТ «Запорізький ЗРК» (2,7 %). 

Розробка залізорудних родовищ здійснюється в 50-ти країнах світу, а Україна 
посідає шосте місце з видобутку залізної руди, виробляючи близько 5 % світового 
обсягу товарної залізорудної продукції. Динаміка видобутку металевих руд (рис. 2) 
здебільшого характеризується позитивними тенденціями розвитку, за винятком 
періодів світових криз 2008–2009 рр. та перебування економіки країни в стані рецесії 
у 2012 р. Аналіз динаміки виробництва та реалізації основних видів металевих руд 
та іншої продукції залізорудної галузі (товарного концентрату, агломерату, окатишів 
і товарної руди) показав, що ці тенденції напряму залежать від виникаючих хвиль 
світової економічної кризи, зумовлених загальною циклічністю економічного 
розвитку, дисбалансами міжнародної торгівлі та руху капіталів, непідконтрольним 
характером кредитного ринку тощо, а підприємства галузі є більш вразливими до 
впливів економічних криз світового ринку порівняно з іншими галузями добувної 
промисловості України.  

Більша частина обсягів виробленої продукції реалізується на зовнішніх ринках 

(концентрат  35,6 %, окатиші  74,8 %, агломерат  35,5 %, залізна руда  43,8 %), 
серед яких пріоритетними є Китай (49,5 % у загальному експорті), Чехія (12,2 %), 
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Польща (11,5 %), Словаччина (9,7 %). Решта виробленої продукції є сировиною для 
металургійних підприємств, продукція яких (84,7 %) також експортується на зовнішні 
ринки, серед яких країни СНД (15,3 %), Європа (25,8 %), Азія (39,7 %), Африка 
(7,6 %), США (2,2 %), інші країни (9,4 %). 

 

 
Рис. 2. Індекси динаміки виробництва промислової продукції, продукції добувної 
промисловості та залізорудної галузі, структура сфер її реалізації за 2003–2014 рр., %* 

*Джерело: побудовано автором на основі офіційних даних Державної служби статистики 
України  та бази даних Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA) 

 

Особлива значущість світових ринків залізорудної сировини пов’язана з тим, 
що значна частина найбільших виробників і споживачів металопродукції (більшість 
країн ЄС, Японія, Південна Корея) не мають власних джерел економічно рентабельної 
залізорудної сировини, але разом з тим найбільші виробники залізорудної сировини, 
такі як Австралія (25,1 % світового видобутку) і Бразилія (18,6 %), не мають 
великомасштабних металургійних виробництв. Тому питання удосконалення 
експортної діяльності підприємств залізорудної галузі актуалізуються з таких причин: 
ринки залізорудної сировини існують протягом багатьох років, їхні структура та 
сегментація практично не піддаються змінам, а за останні роки збільшилось 
виробництво продуктів прямого відновлення заліза, більш дорогої сировини, що 
використовується у виробництві якісних електросталей; пропозиція залізорудної 
сировини залишається на високому рівні, а попит є величиною змінною й залежною 
від попиту на таку продукцію, як чавун та сталь; гірничо-збагачувальні комбінати 
характеризуються обмеженим асортиментом продукції та неможливістю швидко 
змінити цей асортимент. 

Доведено, що економічний механізм державного регулювання у сфері 
використання надр повинен стати визначальною частиною загальної стратегії 
забезпечення стабільного розвитку залізорудної галузі, оскільки держава зацікавлена 
в захисті національного виробника та сприянні розвитку експортно-орієнтованих 
галузей. Особливу увагу необхідно приділити розвитку стратегій забезпечення 
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експортного сприяння, які базуються на ключових стратегічних орієнтирах розвитку 
науково-виробничого потенціалу галузі: підвищення рівня інформатизації та 
комп’ютеризації бізнес-процесів; удосконалення системи законодавчих актів у сфері 
забезпечення галузевого економічного розвитку та просування залізорудної продукції 
на світовий ринок; інтеграція розвитку науково-виробничого потенціалу; маркетингове 
забезпечення; державне фінансове сприяння (податкові пільги, субсидії, страхування, 
рентна плата) на основі моніторингу ризику недосягнення гарантованого рівня 
забезпечення відповідної стратегічної ефективності стабільного економічного розвитку 
та локалізації як горизонтальних, так і вертикально-горизонтальних конфліктів 
в умовах інтеграції господарських зв’язків та ускладнення корпоративних структур.  

Згідно з таким концептуальним баченням вирішення проблеми діагностики 
альтернативних варіантів забезпечення стабільного економічного розвитку 
залізорудної галузі України набула подальшого вдосконалення класифікація ризиків 
стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі для 
врахування в оцінках передкризового стану підприємств галузі ризиків у сфері 
надрокористування при розробці залізорудних родовищ. 

Структурно-логічна схема застосування існуючих й вдосконалених методичних 
підходів оцінки і прогнозування рівня забезпечення стабільного економічного 
розвитку залізорудної галузі представлена на рис. 3.  

 
Рис. 3. Структурно-логічна схема застосування існуючих й вдосконалених 

методичних підходів оцінки і прогнозування рівня забезпечення 
стабільного економічного розвитку залізорудної галузі * 

*Джерело: розроблено автором. 
 

Обґрунтовано методичний інструментарій оцінювання рівня економічної 
захищеності залізорудної галузі, в основу якого покладено багатофакторну модель, 
що враховує компенсацію похибок, зумовлених нелінійними властивостями процесу 
оцінювання та прогнозування показників на підґрунті лінійно-пропорційного 
збалансування розрахункових можливих відхилень відносних значень фактичних 
частинних показників «негативного» впливу, що характеризуються нелінійною 
функцією прискореного зростання чи уповільненого спадання від нормативного 
значення показника з функціональними лінійними залежностями зміни відхилень 
відносних значень фактичних частинних показників «позитивного» впливу. У процесі 
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моделювання (прогнозування) рівня забезпечення стабільного економічного розвитку 
залізорудної галузі здійснюється його остаточна комплексна оцінка на підґрунті: 
інтегрованих рейтингових оцінок загального рівня економічного захисту ОСГ та 
ІКСБ на галузевому рівні; оцінок індикаторів передкризового стану ОСГ, ІКСБ, 
галузі; оптимізації «змішаних» бізнес-стратегій галузі за принципом гарантованого 
результату на основі індексів макроекономічних показників (валового доходу, 
валового прибутку, рівня фінансово-економічного стану галузі та рентабельності 
власного капіталу її інтегрованих корпоративних структур бізнесу і окремих 
суб’єктів господарювання). Запропоновані методичні підходи та економіко-
математичні моделі дають можливість оцінити та спрогнозувати рівень фінансово-
економічної захищеності та стратегії забезпечення стабільного економічного 
розвитку залізорудної галузі. 

У третьому розділі «Удосконалення процесу формування стратегії 
забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі України» 
запропоновано концепцію стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку 
залізорудної галузі, модель оптимізації стабільного економічного розвитку галузі в 
умовах поглиблення інтеграції, прогнозування результатів реалізації стратегії 
забезпечення економічного розвитку залізорудної галузі.  

Процесуально концептуальна схема формування стратегії забезпечення 
стабільного економічного розвитку залізорудної галузі України (рис. 4) включає 
послідовно-паралельні функціональні блоки, серед яких центральне місце займає 
діагностика, моніторинг, оцінка, оптимізація, прогнозування та ранжування варіантів 
забезпечення стабільного економічного розвитку галузі з урахуванням пріоритетів 
державного регулювання для попередження потенційних наслідків економічних 
ризиків, небезпек та кризових станів залізодобувних ІКСБ та ОСГ. 

 

 
Рис. 4. Концептуальна схема формування стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку залізорудної галузі України з урахуванням пріоритетів  

державного регулювання* 
*Джерело: розроблено автором. 
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Усі стадії формування та управління процесом стратегічного забезпечення 
стабільного економічного розвитку ОСГ та ІКСБ залізорудної галузі тісно 
взаємопов’язані структурно-функціонально та в межах терміну їх реалізації. Тому 
процедура обґрунтування та ухвалення рішення щодо вибору найбільш ефективного 
стратегічного набору локальних бізнес-стратегій потребує зваженого механізму 
декомпозиції цього процесу з подальшою його інтеграцією. В основу системи 
моделей оптимізації та прогнозування рівня забезпечення стабільного економічного 
розвитку галузі покладений принцип збалансованості стратегічного набору бізнес-
стратегій галузі (СОБ) і відповідних стратегічних завдань, які ОСГ та ІКСБ галузі 
мають реалізовувати згідно із функціональним призначенням. 

Методологічним інструментарієм удосконалення механізму державного 
регулювання стабільного економічного розвитку залізорудної галузі з позицій 
стратегічного підходу є математична теорія конфліктних ситуацій прийняття 
стратегічних рішень, де набори локальних бізнес-стратегій представлені у вигляді 
багатоцільового функціоналу, побудованого на основі таблиць ключових 
макроекономічних показників. 

У загальному вигляді задача оптимізації набору локальних бізнес-стратегій 
залізорудної галузі має такий вигляд: 

min
1
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де v   вартість результату оптимізації; ijs   кількісні оцінки окремих бізнес-

стратегій СОБ ОСГ та ІКСБ (  ,1 mi  ), представлені вихідним (ретроспективним) 

динамічним рядом ( nj ,1 ); mі pppp ,...,,...,, 21   план рішення задачі (1)-(2), що 

характеризує прогнозовану оптимальну «змішану» стратегію забезпечення 
стабільного економічного розвитку галузі  ),...,,...,,( 21

*
mі ppppS  . 

В основу теоретичного обґрунтування сутності моделі покладено принцип 
максиміну, де за кожною складовою частиною стратегічного набору визначається 
показник її гарантованого рівня – прогнозований стабільний результат (аспекти 

«забезпечення», «стійкості»  згідно з темою дослідження, з погляду математичної 
інтерпретації обґрунтування підходу до вибору моделі прогнозування). При цьому 
надається можливість ураховувати структурно-функціональні конфлікти для їх 
максимальної локалізації, в умовах інтеграції господарських зв’язків і корпоративних 
структур галузі, та антагоністичну поведінку економічного середовища (зокрема 
кризи, жорстку конкуренцію тощо). 

Таким чином, запропонований методологічний інструментарій, дає змогу 
визначити прогнозовані оцінки стратегічного набору оптимальної «змішаної» 
стратегії рівня забезпечення стабільного економічного розвитку, на які залізорудна 
галузь упевнено може орієнтуватися у своїй діяльності на перспективу. 

Обов’язковим і взаємодоповнюючим інструментарієм оцінювання та 
прогнозування результатів реалізації стратегії забезпечення стабільного економічного 
розвитку залізорудної галузі є методичний підхід до визначення оцінок індикаторів 
передкризового стану підприємств галузі, удосконалення якого полягає в тому, що 
межі критичних значень індикаторів визначаються на підґрунті середньогалузевих 
критеріальних інтегрованих оцінок фінансово-економічного стану для років 
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ретроспективного періоду, які не перевищують їхнього середнього значення. 
На основі отриманих середньозважених інтегрованих критеріальних оцінок фінансово-
економічного стану підприємств залізорудної галузі в умовах розгортання світової 
фінансової кризи та входження економіки України в стан рецесії в період 2008–2013 рр. 
визначено такі межі індикаторів критичних значень передкризового стану: верхня 

межа  0,446; критичне значення  0,302; нижня межа  0,206. При цьому аналіз 
стабільності економічної ситуації галузі показав, що майже всі підприємства галузі 
характеризуються як досить чутливі до впливу наслідків світових криз на 
економіку України.  

Результати аналізу передкризових областей фінансово-економічного стану галузі 
(рис. 5) у період 2008–2017 рр. (2015–2017 рр. – прогнозні значення) указують на 
достатньо задовільні прогнозовані тенденції її стабільного економічного розвитку, де 
інтеграційні об’єднання галузі, на відміну від ОСГ, є надійним їх гарантом. 

 

 
Рис. 5. Аналіз фактичних передкризових областей фінансово-економічного 

стану залізорудної галузі (2008–2014 рр.) та прогнозних (2015–2017 рр.) * 
*Джерело: розраховано автором. 
 

У межах методики оцінки стану стратегії забезпечення стабільного економічного 
розвитку залізорудної галузі визначені прогнозовані оптимальні рівні забезпечення 

стабільного економічного розвитку S = (0,21; 0,11; 0,19; 0,18; 0,14; 0,17), де 0,21  

ПАТ «Південний ГЗК»; 0,11  ВАТ «Полтавський ГЗК»; 0,19  ПАТ «Криворізький 

ЗРК»; 0,18  ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка»; 0,14  ПрАТ «Запорізький ЗРК»; 0,17  
ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг». Отримані оцінки дають можливість проранжувати 
ризик недосягнення відповідного рівня забезпечення стабільного економічного 
розвитку, що розраховується згідно зі встановленими рівнями критеріальних значень 
індикаторів передкризового стану. 

Ранжування і синтез запропонованих оцінок гарантованих рівнів забезпечення 
стабільного економічного розвитку та критеріальних значень індикаторів 
передкризового стану підприємств галузі дали можливість внести пропозиції щодо 
подальшого розвитку механізму формування стратегії забезпечення стабільного 
економічного розвитку залізорудної галузі на основі вдосконалення адміністративно-
контрольного та економічного інструментаріїв державного регулювання процесу 
фінансового сприяння її економічному розвитку, у рамках якого запропоновано 



14 

 

методичний підхід, що дозволяє чітко встановлювати та розмежувати розмір 
прибутку держави (рентна плата) і прибутку надрокористувача від розробки родовищ 

з урахуванням інтересів всіх суб’єктів  користувачів надр та власника  держави на 
основі збалансування та задоволення їхніх потреб на основі ієрархічної системи 
оцінювання рівня стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку. 

Запропоновані в роботі методичні положення щодо формування стратегічного 
забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі, в яких у цілісну 
систему інтегровано ключові принципи: багатоцільових рішень, управління розвитком 
економічних систем, системи соціально-економічної захищеності, – передбачають 
установлення відповідності функціонування економічної системи певній сукупності 
локальних і глобальних критеріїв якості стратегічних одиниць бізнесу як 
основоположного принципу концепції рейтингового управління, що забезпечує 
створення сприятливих умов для стабільного економічного розвитку галузі та 
взаємодію на стратегічному галузевому рівні всіх бізнес-процесів на основі 
завчасного виявлення та прогнозування можливих потенційних небезпек і загроз. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації вирішено актуальне наукове завдання, що полягає в теоретичному 

обґрунтуванні та розробці методичних підходів і практичних рекомендацій щодо 
формування стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної 
галузі добувної промисловості України. За результатами дослідження сформульовано 
такі висновки: 

1. Поняття «стратегія забезпечення стабільного економічного розвитку 
залізорудної галузі» запропоновано розглядати як систему стратегічних цілей 
розвитку галузі, обґрунтованих на підставі комплексного дослідження зовнішнього та 
внутрішнього середовища й спрямованих на врахування та поєднання пріоритетів 
соціально-економічного розвитку держави як власника надр та інтересів користувачів 
надр (інтегрованих корпоративних структур бізнесу і окремих суб’єктів 
господарювання) на основі багатоцільової ієрархічної моделі оптимізації «чистих» 
бізнес-стратегій, орієнтованої на прийнятні значення рівнів індексів ключових 
економічних показників в умовах глобалізації світового господарства. 

2. На основі аналізу тенденцій економічного розвитку залізорудної галузі 
України та ринку її продукції доведено, що галузь є вагомою складовою частиною 
гірничо-металургійного сектору національного господарства. На основі вдосконалення 
і систематизації наукових підходів теорії стратегічного управління розвинуто 
методичні положення щодо формування стратегічного забезпечення стабільного 
економічного розвитку залізорудної галузі як складової частини національної 
економіки, за критерієм рентабельності власного капіталу стратегічних одиниць 
бізнесу відносно цільових орієнтирів державного фінансового сприяння забезпеченню 
ефективності стабільного економічного розвитку та локалізації ієрархічних 
структурно-функціональних конфліктів в умовах інтеграції господарських зв’язків і 
корпоративних структур з урахуванням критичних значень індикаторів передкризового 
стану та економічної захищеності галузі. 

3. Дослідження особливостей прогнозування та оцінювання кризових і 
передкризових станів залізорудних підприємств добувної промисловості України 
дало змогу вдосконалити класифікацію ризиків стратегії забезпечення стабільного 
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економічного розвитку залізорудної галузі, яка є основою для оцінювання 
статистичних параметрів фінансово-економічних ризиків з урахуванням впливу 
суб’єктивних і форсмажорних природно-середовищних ризиків у сфері 
надрокористування, що дозволяє на якісно новому рівні надати обґрунтовану оцінку 
критичним значенням індикаторів передкризового та кризового станів підприємств 
залізорудної галузі. Останнє дає можливість органам державної влади своєчасно 
розробляти й упроваджувати заходи, спрямовані на підвищення фінансової стійкості 
та економічної захищеності галузі. 

4. Доведено, що експертне оцінювання впливу окремих складових економічної 
захищеності ОСГ та ІКСБ залізорудної галузі, особливо в кризові періоди, 

характеризується підвищенням вимог до компетентності експертів  фахівців з 
антикризового менеджменту та відсутністю відповідного інструментарію. Це, перш за 
все, стосується показників «негативного» впливу окремих складових частин 
фінансово-економічної захищеності на діяльність галузі, які при оцінюванні 
характеризуються нелінійними залежностями. Установлено, що збалансування 
відносно лінійно-пропорційних залежностей відхилень цих показників дає змогу 
спростити процедури експертної оцінки їхнього впливу на загальний рівень 
економічної захищеності та вдосконалити інструментарій його оцінювання. 
Використання запропонованого інструментарію дає можливість прогнозувати й 
попереджувати кризові стани галузі, визначати стратегічні орієнтири її стабільного 
економічного розвитку в умовах сучасних реалій складних трансформаційних та 
інтеграційних процесів. 

5. Установлено, що одним з ключових етапів процесу оптимізації та 
прогнозування варіантів стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку 
залізорудної галузі є комплексне інтегроване оцінювання фінансово-економічного 
стану її ОСГ та ІКСБ у ретроспективному періоді шляхом визначення 
середньозважених інтегрованих оцінок. Аргументовано, що межі критичних значень 
індикаторів кризового і передкризового стану підприємств галузі доцільно визначати 
на підґрунті середньогалузевих критеріальних інтегрованих оцінок їхнього 
фінансово-економічного стану для років ретроспективного періоду, менших від 
середньогалузевого значення, що дозволило вдосконалити методичний підхід, який 
надає можливість селективно врахувати ризик у прогнозуванні результатів 
стабільного економічного розвитку галузі, а отже, і забезпечити своєчасність 
попередження та усунення впливу можливих потенційних загроз її діяльності. 

6. Обґрунтовано, що в основу класифікації принципів формування стратегії 
забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі України в 
контексті багатоцільового управління рівнем економічної захищеності галузей 
промисловості національного господарства має бути покладена концепція 
рейтингового управління, яка згідно із принципом відповідності функціонування 
економічної системи певній сукупності локальних і глобальних критеріїв якості 
стратегічних одиниць бізнесу дозволяє, з урахуванням впливу ризиків зовнішнього 
середовища, формулювати ключові стратегічні орієнтири забезпечення стабільного 
економічного розвитку галузі за умови чіткого визначення місії та системи 
стратегічних цілей. 

7. Аналіз сутності поняття механізму формування стратегії забезпечення 
стабільного економічного розвитку залізорудної галузі дав змогу розкрити його з 
позицій стратегічного підходу та математичної теорії конфліктних ситуацій 
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прийняття стратегічних рішень, при яких аспект забезпечення досягається на основі 
формування динаміки інтегрованих показників фінансово-економічного стану ОСГ 
та ІКСБ і набору бізнес-стратегій представлених багатоцільовим функціоналом, 
а в якості основоположної цільової функції прийнято ефективність власного капіталу, 
що виокремлює аспект стабільності в контексті політики економічного розвитку 
національного господарства і процесу державного нормативно-правового регулювання 
відносин надрокористування. 

8. Доведено, що для збалансування інтересів і задоволення потреб всіх суб’єктів – 

користувачів надр і власника  держави, які виникають у ході нормативно-правового 
регулювання процесу надрокористування, доцільно створити комплексну систему 
ранжування й синтезу оцінок гарантованих рівнів забезпечення стратегічного 
стабільного економічного розвитку та критеріальних значень індикаторів 
передкризового стану підприємств галузі. На основі ієрархічної системи оцінювання 
рівня стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку розроблено 
методичний підхід щодо встановлення й розмежування розміру прибутку держави 
(рентної плати) та прибутку надрокористувача від розробки родовищ, що дає 
можливість раціонально обґрунтувати важелі державної підтримки в контексті 
стратегії фінансового експортного сприяння. 
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на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях» розділу 3 «Формування 
теоретичної бази розвитку інструментарію досліджень інноваційних процесів 
національного господарства з урахуванням ризику», с. 100–134 (0,45 др. арк.). 

Статті у наукових фахових виданнях України: 
2. Афанасьєва М. Г. Моделювання змішаних стратегій гірничо-збагачувального 

комбінату в умовах ринкових перетворень / Є. В. Афанасьєв, М. Г. Афанасьєва, 
О. В. Хорольська // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – 
Вип. 209. Т. IV. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – С. 1081–1092. (0,5 др. арк). Особистий 
внесок здобувача: обґрунтовано підходи до економіко-математичного моделювання 
стратегій гірничозбагачувальних підприємств (0,3 др. арк.). 

3. Афанасьєва М. Г. Теоретико-ігровий підхід до оптимізації змішаної фінансово-
економічної стратегії гірничорудного підприємства / М. Г. Афанасьєва, В. Ю. Попов // 
Вісник Дніпропетровського університету. – Дніпропетровськ, 2011. – 5 (4). – № 10/1. – 
С. 138–143. (0,46 др. арк). Особистий внесок здобувача: обґрунтовано необхідність 
оптимізації фінансового ризику виробничо-господарських процесів підприємств 
залізорудної галузі (0,3 др. арк.). 

4. Афанасьєва М. Г. Теоретико-методологічні підходи моделювання ризику в 
процесі розвитку виробничо-економічної діяльності гірничорудного підприємства / 
М. Г. Афанасьєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя, 
2013. – № 2(72). – С. 77–82. (0,5 др. арк.). 

5. Афанасьєва М. Г. Моделювання стратегії розвитку гірничорудного підприємства 
на підґрунті особливостей комплексного освоєння рудних родовищ з урахуванням 
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ризику / М. Г. Афанасьєва // Экономика Крыма. – Симферополь, 2013. – № 1(42). – 
С. 270–275. (0,46 др. арк.). 

6. Афанасьєва М. Г. Формування науково-методичного забезпечення та 
інструментарію оцінки рівня фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання 
в системі державного регулювання економіки [Електронний ресурс] / М. Г. Афанасьєва 
// Ефективна економіка. – 2014. – № 5. – Режим доступу до журналу: 
http://www.economy.nayka.com.ua. (0,5 др. арк.). 

Статті у наукових фахових виданнях України,  
які внесені  до міжнародних наукометричних баз даних: 

7. Афанасьєва М. Г. Методологічні підходи до оцінки та прогнозування 
економічної безпеки суб’єктів господарювання на галузевому, міжгалузевому та 
регіональному рівнях / О. С. Щекович, М. Г. Афанасьєва // Економічний аналіз : 
збірник наукових праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського 
національного економічного університету «Економічна думка», 2013. – № 1. Т. 14. – 
С. 184–193. (0,75 друк. арк.). Особистий внесок здобувача: удосконалено методичні 
підходи до моделювання та оцінювання складових економічного захисту суб’єкта 
господарювання для вдосконалення інструментарію державного регулювання окремих 
макроекономічних процесів (0,45 др. арк.). 

8. Афанасьєва М. Г. Методичні підходи до комплексної інтегрованої оцінки рівня 
економічної безпеки суб’єктів господарювання на галузевому, міжгалузевому та 
регіональному рівнях / М. Г. Афанасьєва // Економічний аналіз : збірник наукових 
праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного 
економічного університету «Економічна думка», 2014. – № 1. Т. 15. – С. 22–29. (0,42 др. арк.). 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях: 
9. Афанасьєва М. Г. Методический подход к определению критических значений 

индикаторов предкризисного состояния предприятий железорудной отрасли / 
Е. С. Щекович, М. Г. Афанасьева // Современный научный вестник : научно-теоретический 
и практический журнал. Серия «Экономические науки». – Белгород : ООО «Руснаучкнига», 
2014. – № 31 (170). – С. 51–57. (0,38 др. арк.) Особистий внесок здобувача: запропоновано 
методичний підхід до визначення критичних значень індикаторів передкризового 
стану підприємств залізорудної галузі та обґрунтовано  його практичну реалізацію 
(0,2 др. арк.). 

Опубліковані праці, які додатково відображають 
наукові результати дисертації: 

10. Афанасьєва М. Г. Системне моделювання рейтингових оцінок селективного 
вибору варіантів стратегії розвитку гірничорудних підприємств / Є. В. Афанасьєв, 
М. Г. Афанасьєва // Складні системи і процеси. – 2010. – № 2. – С. 69–77. (0,38 др. арк.). 
Особистий внесок здобувача: запропоновано механізм процедури рейтингового 
оцінювання (0,15 др. арк.). 

11. Афанасьєва М. Г. Моделювання рейтингових оцінок у процесі ранжирування 
варіантів комплексного освоєння рудних родовищ на підґрунті принципу мінімаксу / 
М. Г. Афанасьєва // Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні 
технології : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 листопада 2011 р.). – 
Дніпропетровськ : Біла К.О., 2011. – С. 8–10. (0,12 др. арк.).  

12. Афанасьєва  М. Г. Економіко-математичне моделювання та оцінювання 
ефективності функціонування гірничорудного підприємства / М. Г. Афанасьєва // 
Інформаційні технології та моделювання в економіці : матер. третьої міжнар. наук.-практ. 
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конф. (23–25 квітня 2012 р.) : Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 18–19. (0,08 др. арк.). 
13. Афанасьєва  М. Г. Моделювання процесів інвестиційно-інноваційного розвитку 

нової постіндустріальної економіки / М. Г. Афанасьєва // Проблеми формування нової 
економіки ХХІ століття : матер. V міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 грудня 2012 р.). – 
Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012. – Т. 1. – С. 24–26. (0,12 др. арк.). 

14. Афанасьєва М. Г. Моделювання альтернативних варіантів комплексного 
освоєння рудних родовищ з урахуванням ризику / Є. В. Афанасьєв, М. Г. Афанасьєва // 
Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : матер. 
четвертой всеукр. научн. web-конф. молодых ученых (7 марта 2013 р.). – Симферополь : 
ДИАЙПИ, 2013. – С. 189–190. (0,08 др. арк.) Особистий внесок здобувача: здійснено 
апробацію моделювання альтернативних варіантів комплексного освоєння рудних 
родовищ (0,04 др. арк.). 

15. Афанасьєва  М. Г. Оцінка та прогнозування економічної безпеки суб’єктів 
господарювання на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях / 
М. Г. Афанасьєва // Особенности развития регионов Украины в новых экономических 
условиях : матер. пятой всеукр. научн. web-конф. молодых ученых (3 марта 2014 р.). – 
Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – С. 138–140. (0,08 др. арк.). 

16. Афанасьєва  М. Г. Удосконалення методичних підходів до оцінки та 
прогнозування стану економічної безпеки суб’єктів господарювання на макроекономічному 
рівні / М. Г. Афанасьєва // Проблеми моделювання структури і процесів економічних 
систем : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 квітня 2014 р.). – Черкаси : 
Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту, 2014. – С. 13–15. (0,09 др. арк.). 

17. Афанасьєва  М. Г. Рейтингове оцінювання як інструментарій механізму 
економічної безпеки / М. Г. Афанасьєва // Сучасний менеджмент проблеми теорії та 
практики : матер. всеукр. наук.-практ. конф. (23 квітня 2014 р.). – Кривий Ріг : Діоніс, 
2014. – С. 77–78. (0,06 др. арк.). 

18. Афанасьєва  М. Г. Розвиток науково-методичного забезпечення механізму 
галузевої економічної безпеки держави / М. Г. Афанасьєва // Другі економіко-правові 
дискусії : матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (14 травня 2014 р.). – Львів : 
Шпак В.Б., 2014. – С. 14–15. (0,06 др. арк.).  

 
 

АНОТАЦІЯ 

 

Афанасьєва М. Г. Стратегія забезпечення стабільного економічного 
розвитку залізорудної галузі України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 
Кіровоградський національний технічний університет МОН України, Кіровоград, 2015. 

Дисертація присвячена поглибленню теоретичних основ та розробці науково-
практичних рекомендацій щодо формування стратегії забезпечення стабільного 
економічного розвитку залізорудної галузі добувної промисловості України.  

На основі систематизації наукових підходів теорії стабільного розвитку та 
стратегічного управління галузями промисловості національного господарства 
запропоновано концептуальні засади формування стратегії забезпечення стабільного 
економічного розвитку залізорудної галузі з урахуванням пріоритетів державного 
регулювання. Обґрунтовано стратегічні орієнтири розвитку галузі та запропоновано 
методичні підходи до оцінки та прогнозування її стабільного економічного розвитку 
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з позицій стратегічного підходу. Запропоновано концепцію стратегії забезпечення 
стабільного економічного розвитку галузі. Розроблена модель її оптимізації та 
прогнозування за критерієм рентабельності власного капіталу як ключового 
показника максимізації акціонерної власності її стратегічних одиниць бізнесу, що дає 
змогу виділити пріоритет аспекту стабільності економічного розвитку інтегрованих 
структур бізнесу в умовах інтеграції галузевих, національних і міжнародних 
господарських зв’язків та підвищити рівень їхньої економічної захищеності.  

Ключові слова: стратегія, стабільний економічний розвиток, залізорудна галузь, 
рівень фінансово-економічного захисту, індикатори передкризового стану, інтегровані 
структури бізнесу, бізнес-стратегії. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Афанасьева М. Г. Стратегия обеспечения стабильного экономического 
развития железорудной отрасли Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – 
Кировоградский национальный технический университет МОН Украины, 
Кировоград, 2015. 

Диссертация посвящена теоретическому обоснованию и разработке методических 
подходов и практических рекомендаций по формированию стратегии обеспечения 
стабильного экономического развития железорудной отрасли добывающей 
промышленности Украины.  

На основе систематизации научных подходов теории устойчивого развития и 
стратегического управления отраслями промышленности национального хозяйства 
предложены концептуальные основы формирования стратегии обеспечения 
стабильного экономического развития железорудной отрасли с учетом приоритетов  
государственного регулирования. 

Обосновано понятие стратегии обеспечения стабильного экономического 
развития железорудной отрасли как целевое управление, основанное на принципах 
государственной программы стимулирования экспортно-ориентированных отраслей 
экономики и многоцелевой иерархической модели оптимизации бизнес стратегий и 
ориентировано на приемлемые значения уровней индексов ключевых 
макроэкономических показателей. 

Обоснованы стратегические ориентиры развития отрасли и предложены 
методические подходы к оценке и прогнозированию ее стабильного экономического 
развития с позиций стратегического подхода. Предложена концепция стратегии 
обеспечения стабильного экономического развития отрасли, модель ее оптимизации и 
прогнозирования по критерию рентабельности собственного капитала как ключевого 
показателя максимизации акционерной собственности  и важнейшего индикатора 
обеспечения конкурентоспособности ее стратегических единиц бизнеса, что 
позволяет выделить приоритет аспекта стабильности экономического развития 
интегрированных структур бизнеса в условиях интеграции отраслевых, 
национальных и международных хозяйственных связей и повышения уровня их 
экономической защищенности. 

Обоснованы границы критических значений индикаторов предкризисного 
состояния предприятий железорудной отрасли, которые определяются на основе 
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среднеотраслевых критериальных интегрированных оценок финансово-экономического 
состояния, полученных на основе данных ретроспективного периода,  что дало 
возможность усовершенствовать методический подход, позволяющий селективно 
учесть риск кризисных периодов в оценке и прогнозировании уровня финансово-
экономической защищенности отрасли, а следовательно, и обеспечить своевременность 
предупреждения и устранения влияния возможных потенциальных угроз 
производственно-экономической деятельности отрасли. 

Предложен методический подход в организационно-правовом обеспечении 
установления и разграничения размера прибыли государства (рентная плата) и 
прибыли недропользователя от разработки месторождений, позволяющий на основе 
ранжирования и синтеза оценок сбалансированности уровней обеспечения 
стратегического стабильного экономического развития и критериальных значений 
индикаторов предкризисного состояния предприятий отрасли обеспечить учет 
интересов всех субъектов – пользователей недр и государства на основе 
сбалансирования и удовлетворения их потребностей, что является основой 
определения стратегических ориентиров развития отрасли и ключевых видов 
стратегий государственной поддержки ее экспортной деятельности. 

Ключевые слова: стратегия, стабильное экономическое развитие, железорудная 
отрасль, уровень финансово-экономической защиты, индикаторы предкризисного 
состояния, интегрированные структуры бизнеса, бизнес-стратегии. 

 

ANNOTATION 
 

Afanasyeva M. G. Strategy of Sustainable Economic Development Maintenance 
of Iron Ore Industry in Ukraine. – Manuscript Copyright. 

Thesis for obtaining of Candidate of Economic Sciences Degree on specialty 08.00.03 – 
Economics and Management of National Economy. – Kirovohrad National Technical 
University Ministry of Education and Science of Ukraine, Kirovohrad, 2015. 

The thesis is devoted to deepening of theoretical foundations and development of 
scientific recommendations for the formation of a strategy of sustainable economic 
development maintenance of iron ore industry in Ukraine. 

Based on the systematization of scientific approaches of sustainable development 

theory and strategic management of industries of national economy conceptual principles 

of forming the strategy of sustainable economic development maintenance of iron ore 

industry with due regard for the priorities of state regulation have been proposed. The 

strategic orientations of development of industry are substantiated and methodical 

approaches to the assessment and prediction of sustainable economic development from 

the standpoint of strategic approach have been substantiated. The concept of strategy of 

the sustainable economic development of the industry has been proposed. The model of 

optimization and forecasting for the criterion of return on equity as a key indicator of 

maximizing shareholder ownership of strategic units of business that allows selecting a 

priority aspect of sustainable economic development of integrated business structures in 

the conditions of integrations of industry, national and international economic relations 

and increasing their economic security  has been elaborated. 

Keywords: strategy, sustainable economic development, iron ore industry, level of 

financial and economic security, indicators of pre-crisis condition, integrated business 

structure, business strategy. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4249959_1_2&s1=%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%EE%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF%20%E8%20%ED%E0%F3%EA%E8%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8
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