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ВСТУП 

 

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, 



5 

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 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: 
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– 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 
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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 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 
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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 економічного розвитку 
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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 
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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 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 

http://www.kryvyi-rih.ukraine-company.com.ua/dyalnst-u-sferah-prava-buhgalterskogo-oblku-nzinringu-nadannya-poslug-pdprimcyam.html
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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 

http://www.kryvyi-rih.ukraine-company.com.ua/dyalnst-u-sferah-prava-buhgalterskogo-oblku-nzinringu-nadannya-poslug-pdprimcyam.html
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зарубіжному науковому виданні, 9 публікацій в інших виданнях. Загальний 

обсяг публікацій – 5,49 др. арк., з яких 4,38 др. арк. одноосібно належать автору. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ 

 

 

1.1. Стратегічне управління економічним розвитком в умовах 

інтеграції та ускладнення господарських зв’язків і корпоративної 

структури 

 

Галузі промисловості національного господарства завжди були й 

залишаються провідними в умовах сучасних трансформаційних процесів 

економіки України. При цьому, необхідно зазначити, що посилення глобалізації 

та підвищення залежності економічного зростання від діяльності 

транснаціональних корпорацій впливають на ступінь державного регулювання 

забезпечення стабільного економічного стратегічного розвитку галузей 

економіки, які й без того тісно пов’язані у своїй господарській діяльності. Проте 

зміна провідних суб’єктів економічної діяльності не привела до появи нових 

принципів організації промисловості. Розширення товарних і фінансових 

потоків виступає наслідком поглиблення транскордонної кооперації галузей, не 

обмежує, а, навпаки, надає процесу державного регулювання промислового 

комплексоутворення додатковий імпульс. 

До принципів раціональної організації забезпечення стабільного 

стратегічного економічного розвитку галузей промисловості слід віднести 

закономірності просторової організації суб’єктів економіки, що склалися в 

сучасних умовах господарювання, незалежні від господарсько-культурного 

устрою і політико-ідеологічних установок, а саме: 

 зацікавленість у максимізації прибутку суб’єктів господарювання в 

ринковій і мінімізація витрат у плановій економіці; 

 відносні переваги територіальної концентрації підприємств; 

 здатність первинних промислових об’єктів до самоорганізації та їх 
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прагнення до формування стратегічних економічних планів накопичення 

доданої вартості (конструювання або самоорганізація виробничо-технологічних 

циклів). 

У сучасному світі та й віднедавна в Україні все більше уваги приділяється 

розвитку міждисциплінарних наукових напрямів дослідження, серед яких 

важливе значення приділяється національній економіці [1]. 

Національна економіка покликана здійснювати поступовий перехід до 

постдисциплінарного знання, до синтезу різноманітних наукових підходів у 

єдиному науковому відображенні дійсності. Водночас національна економіка 

має розкривати особливості сталого та збалансованого стратегічного 

економічного розвитку господарського комплексу території, регіональні 

механізми формування високої соціально-економічної ефективності 

функціонування різних видів людської діяльності, а також характеризувати 

напрями реалізації регіональної конкурентоспроможності та підприємництва, 

ринкових відносин і комерційної ініціативи [1]. З огляду на зазначене, 

актуальності набувають проблеми управління господарськими структурами, 

зокрема, розроблення стратегій забезпечення стабільного розвитку. 

Отже, необхідно чітко визначатися з суттю, основними поняттями сучасної 

стратегії суб’єкта підприємництва та її складових, сформувати відповідну 

методику її розроблення, при цьому: окреслити можливі проблеми, встановити 

економічну природу, принципи, компоненти стратегії та рівні її реалізації. 

На сьогодні в Україні прийнято і діє ряд нормативних актів, у яких 

сформовано поняття «підприємництво». Найважливіший серед них є Закон 

України «Про підприємництво» № 762/97-ВР від 23.12.1997 р., який згідно 

Господарському Кодексу України № 436-ІV від 16.01.2003 р., був скасований і 

набув чинності з урахуванням внесення змін з 01.01.04 [2]. Згідно ст. 42 

Господарського Кодексу України, підприємництво є самостійною, ініціативною, 

систематичною господарською діяльністю, спрямованою на досягнення 

позитивних соціально-економічних результатів та отримання суб’єктами 

господарювання прибутку з урахуванням власного ризику. Розширена 
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інформація щодо діяльності підприємств і організацій України надається в ст. 

Закону «Про господарські товариства» (№ 1576-XІІ від 19.09.1991 р.) [3]. 

У 1996 році згідно Постанови Кабінету Міністрів України (від 22 січня 

1996 р. N 118) створено «Єдиний державний реєстр підприємств та організацій 

України (ЄДРПОУ) – автоматизовану систему збирання, накопичення та 

опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-

правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що 

знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних 

осіб України, що знаходяться за її межами» [4]. 

Статус суб’єкта господарювання (підприємства) визначається згідно 

ЄДРПОУ за такими основними ознаками: ідентифікаційними, 

класифікаційними, довідковими, реєстраційними та економічними. При цьому 

основна структура ринку національного господарства формується суб’єктами 

підприємницької діяльності. 

Згідно із законодавством України, підприємством вважається самостійний 

суб'єкт господарювання, що може бути створений компетентними органами 

державної влади чи місцевого самоврядування, або ж іншими суб’єктами, що 

мають на те повноваження. Метою підприємства є здійснення діяльності для 

задоволення суспільних і власних потреб, яка ведеться у виробничій, науково-

дослідній, торговельній та інших сферах господарської діяльності. [5] 

У межах світового господарства до суб’єктів підприємництва широко 

застосовується термін «компанія (фірма)», під яким розуміють торговельне або 

промислове підприємство, торгово-промислове об'єднання підприємців, форма 

організації підприємства, при якій його правосуб'єктність відрізняється від 

правосуб'єктності осіб, що беруть у ньому участь. Компанії мають статус 

юридичної особи і засновуються на індивідуальній, спільній (партнерській), 

акціонерній (корпоративній) чи державній формі власності. [6] 

В Україні всі підприємства, що мають колективну власність, поділяються 

на державні, приватні та комунальні підприємства. Також підприємства можуть 

мати змішану форму власності (у випадку, коли при створенні підприємства 
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відбулося об’єднання майна різних форм власності) [7]». На сьогодні більшість 

українських підприємств постійно зосереджені на можливостях для їх 

виживання в умовах ринкових перетворень. Менеджмент підприємств, які 

ефективно функціонують у сучасних умовах ринкових реалій, усвідомлюють 

необхідність стратегічного управління виробничо-господарською діяльністю на 

основі наукової методології прогнозування напрямів забезпечення стабільного 

економічного розвитку підприємства, маневреності в умовах постійних змін 

зовнішнього і внутрішнього середовища.  

Отже, розроблення стратегій підприємства є актуальним і важливим 

завданням вітчизняних підприємств, що дає їм змогу сформувати концепцію 

стабільного розвитку і визначити перспективні напрями й шляхи його 

забезпечення. 

В основу теорії стратегічного управління організаціями покладено 

принципи системного підходу, які дозволяють уявити суб’єкт господарювання 

та його зовнішнє середовище у вигляді складної цілісної системи, що 

складається з певної кількості взаємозалежних і взаємодоповнюючих підсистем 

та елементів. 

Виходячи з сучасного бачення щодо стратегічного управління 

організаціями, коли необхідно постійно зосереджувати увагу на проблемі 

гнучкості та адаптованості підприємства до динамічних змін у зовнішньому 

середовищі, О. Кантаєва та Н. Батіщєва у своїй праці [8, с. 27-28] виділяють такі 

стратегічні принципи підприємництва: 

«– системно-комплексний (виявлення елементів соціальних систем); 

– системно-програмний (єдність чіткої цільової орієнтації підприємства, 

комплексності розроблюваних заходів, визначеності термінів їх реалізації, 

адресності і встановлення джерел одержання ресурсів); 

– системно-мультиплікаційний (дослідження процесів, пов'язаних із 

виникненням і мультиплікацією ефектів); 

– системно-нормативний (конкретизація вимог підприємства до 

оптимального використання наявних у його розпорядженні ресурсів); 
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– системно-ресурсний (виявлення матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів, необхідних для ефективного функціонування і перспективного 

розвитку підприємства); 

– системно-динамічний (дослідження, розробки й обґрунтування заходів, 

що сприяють забезпеченню динамізму в розвитку підприємства і підвищенню 

результатів його діяльності)». 

Також слід окремо виділити й ситуаційний підхід, який в умовах 

нестійкого зовнішнього середовища дозволить підприємству здійснювати 

оцінку та прогнозування свого стану в динаміці, на основі результатів 

дослідження поведінки в будь-якій ситуації. 

«Стратегічне управління ґрунтується на вивченні відносин, які можна 

охарактеризувати за допомогою системи «середовище  організація». Концепції 

існування та розвитку підприємств у зовнішньому середовищі використовують 

різні підходи та моделі, сформовані на базі різних теорій управління [9, с. 8]». 

«Стратегія  (дав.-гр. στρατηγία, мистецтво полководця)  загальний, не 

деталізований план певної діяльності, який охоплює тривалий період, спосіб 

досягнення складної цілі. Стратегію можна розглядати як довгостроковий, 

послідовний, конструктивний, раціональний, підкріплений ідеологією, стійкий 

до невизначеності умов середовища план, який супроводжується постійним 

аналізом та моніторингом у процесі реалізації і спрямований з певною метою на 

досягнення успіху в кінцевому результаті. Стратегія має здатність переходити 

від абстракції до конкретики у вигляді конкретизованих планів для 

функціональних підрозділів [10]». 

Отже, поняття «стратегія» було відоме протягом сотень років. Сучасне 

поняття стратегії стосовно бізнесу з'явилося в середині XX сторіччя. Стратегію 

розглядали як комплекс дій компанії, сформованих відповідно рівня 

невизначеності й збільшення кількості зв’язків як усередині системи управління 

підприємством, так і у зовнішньому середовищі [11; 12, с. 20-23]. 

Перші ґрунтовні дослідження умов ринку, як і стимулювання змін на 

ринку та навколо нього з одночасними масштабними змінами 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
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внутрішньоорганізаційного характеру, були спрямовані на адаптацію будь-

якого суб'єкта господарювання до умов ринкових перетворень, що потребує 

застосування особливих інструментів і прийомів управління бізнесом, зокрема  

стратегічне управління, яке, починаючи з 50-х років XX ст., поступово стає 

ключовим сучасного менеджменту [13, с. 187]. 

У вивчення та подальший розвиток цього поняття як категорії 

менеджменту зробили вагомий внесок багато вчених, зокрема: 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, В. Краснова, Дж. Ламбен, Б. Литвак, В. Нємцов, М. Портер, 

А. Старостіна, Д. Таргет, З. Шершньова та ін. Так, З. Шершньова наводить 

основні етапи поступового переходу до стратегічного управління [12, с. 9], 

узагальнення яких представлено в табл. 1.1. 

Л. Довгань, Ю. Каракай, Л. Артеменко вважають, що «концепція 

управління  це система ідей, принципів, уявлень, що зумовлюють мету 

функціонування організації, механізми взаємодії суб’єкта та об’єкта управління, 

характер взаємовідносин між окремими ланками його внутрішньої структури, а 

також необхідний ступінь урахування впливу зовнішнього середовища на 

розвиток організації» [9, с. 8]. Ще на початку ХХ ст. в перших працях із 

менеджменту зазначалося, що планування є інструментом, який допомагає в 

процесі прийняття управлінських рішень. Метою є забезпечення нововведень і 

змін у достатньому обсязі, щоб адекватно реагувати на зміни в зовнішньому 

середовищі. Будь-яка модель управління організацією ґрунтується на 

відповідній концепції [9, с. 8]. 

Вперше концепція стратегічного менеджменту була викладена публічно 

І. Ансоффом у 1973 році на конференції, організованій Вищою школою 

управління при Університеті Вандербілта. В 1979 році виходить у світ 

знаменита книга І. Ансоффа «Стратегічне управління» [14], яка потім була 

перекладена на російську мову. В цій книзі автор велику увагу приділяє не 

тільки процесам розробки, а й реалізації стратегії.  
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Таблиця 1.1 

Історичні фази переходу до стратегічного управління підприємством на 

галузевому рівні залежно від ступеня передбачуваності його майбутнього 

Характеристика фаз Основні орієнтири 

1. Поточне управління «за 

відхиленнями» 

Реагування на ситуацію, що складається. 

Планування, зорієнтоване всередину 

організації, обмежується розробкою бюджетів 

(бюджетування) і поточних планів (оперативне 

і тактичне планування) 

2. Управління «від 

досягнутого» (з елементами 

оптимізації та прогнозування) 

Застосування елементів аналізу та контролю 

ситуації, що складається ззовні та в організації. 

Прогнозування використовує екстраполяційне 

передбачення, перехід до довгострокового 

планування 

3. Управління «за цілями», з 

орієнтацією на зовнішнє 

середовище 

Опанування «стратегічного мислення», 

націленого на зменшення впливу загроз на 

діяльність галузі та використання шансів, що 

сприяють успіхові організації. 

Планування – стратегічне, що містить 

«стратегічні відповіді» на дії конкурентів у 

категоріях «продукт-ринок» 

4. Стратегічне управління 

Підготовка майбутнього та до майбутнього. 

Опанування стратегічної поведінки, механізмів 

впливу на середовище. 

Стратегічне планування пронизує всі 

підсистеми діяльності галузі, передбачає їхню 

зміну на вимоги середовища, використовує всі 

досягнення зазначених раніше фаз. 

Використання розвинених інтегрованих систем 

стратегічного управління 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [12, с. 9] 

 

При цьому безперервність та інтерактивність забезпечення процесу 

стратегії стабільного економічного розвитку неодмінно корелюються з 

динамізмом конкурентного навколишнього середовища [15, с. 12-13]. 

У 1962 році Альфред Д. Чендлер публікує книгу «Стратегія й структура». 

У дослідження основ стратегії бізнесу автор поклав досвід більш ніж 
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двадцятилітньої діяльності чотирьох найбільших американських промислових 

корпорацій: General Motors, DuPont, Standard Oіl of New Jersey, Sears Roebuck, 

що дало йому змогу дійти до такого висновку: в межах стратегії підприємства 

встановлюються довгострокові цілі та формується програма дій. Разом з цим, 

розподіляються ресурси, які необхідні для реалізації цілей підприємства 

[14; 16]. 

Наприкінці 80-х років минулого століття значний вплив мав 

Генрі Мінцберга, лідер сучасних дослідників у галузі стратегічного планування 

та управління, президент Товариства Стратегічного Менеджменту. Особливо 

слід відзначити його книгу «Злети і падіння стратегічного планування», видану 

в 1994 році, у якій Г. Мінцберг зробив висновок про те, що стратегія не може 

бути спланована, оскільки планування належить до аналізу, а стратегія за своєю 

суттю є синтезом [17]. Однак у наступній роботі «Стратегічний процес», 

виданій спільно з Дж. Б. Квін у 1995 році, його висловлювання носять вже 

більш виважений характер [15, с. 12; 18]. 

До середини 1990-х років, коли розпочалося економічне зростання в 

більшості промислово розвинених країн, з’являються нові, свіжі ідеї, пов’язані з 

розвитком теорії та методології забезпечення стабільного стратегічного 

управління організаціями. Найбільш відомими з них є теорії ключових 

компетенцій Г. Хамел і К. Прохолада, ціннісних дисциплін М. Трейсі та 

Ф. Вірсема, екосистем Дж. Мура, змін правил гри Адама М. Бранденбурга і 

Баррі Дж. Нейлбаорора [15, с. 12-13; 19]. 

Більш глибокий аналіз еволюції історичного розвитку концептуальних 

підходів стратегічного управління в різних країнах, який представлений у 

додатку А, дає підстави стверджувати, що не існує єдиного підходу з цього 

приводу, а складові системи стратегічного менеджменту як суб’єкта 

господарювання характеризуються багатозначністю тлумачень [12, с. 21-22]. 

Узагальнюючи викладене, можна стверджувати, що кожна школа 

акцентує увагу на певних моделях і методах розробки стратегій, однак практика 

використання стратегічного управління доводить, що, з одного боку, немає 
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єдиного «ідеального» підходу, а з іншого  існують елементи, що їх 

використовує більшість авторів [12, с. 25]. 

На нашу думку, вихідна ідея сутності концепції стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку організацій полягає в наступному: 

 під час формулювання цілей суб’єкта господарювання необхідно 

враховувати взаємозв’язки та взаємовпливи внутрішнього і зовнішнього 

середовищ;  

 стратегії суб’єкта господарювання є інструментами досягнення його 

цілей;  

 реалізація стратегій передбачає функціонування у стратегічному 

режимі всіх підсистем суб’єкта господарювання. 

При цьому, виходячи з ідеї сутності класичної концепції стратегічного 

управління, З. Шершньова [12, с. 25] надає йому визначення, що якнайповніше 

розкриває її сутність: «Стратегічне управління  це реалізація концепції, в якій 

поєднуються цільовий, системний, ситуаційний та інтегральний підходи до 

діяльності підприємства, що дає змогу встановлювати цілі розвитку, 

порівнювати їх з наявними можливостями (потенціалом) підприємства (суб’єкта 

господарювання) та приводити їх у відповідність з останніми, розробляючи та 

реалізуючи систему стратегій («стратегічний набір»)» [20, с. 27]. 

Сучасні умови ринкових перетворень потребують від суб’єктів 

господарювання постійного використання методів активізації підприємницької 

діяльності у всіх сферах промислового виробництва та удосконалення систем 

стратегічного управління виробничо-господарськими корпоративними 

структурами. Нові економічні реалії зажадали застосування новітніх підходів до 

формування інтегрованих систем управління розвитком виробничо-

господарських корпоративних структур. У сучасних ринкових умовах 

економічна система України потребує розробки і своєчасного наукового 

обґрунтування та державної підтримки стратегічних рішень, спрямованих на 

забезпечення нових конкурентних переваг і досягнення високих темпів 

стабільного економічного розвитку. В контексті цього інтеграційного процесу 
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важливу роль відіграє і має як теоретичне, так і практичне значення розробка 

ефективного економічного механізму стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку стратегічних бізнес-одиниць (далі – СБО) як окремих 

суб’єктів господарювання (ОСГ), у тому числі корпоративних (далі – ОСГ), та 

інтегрованих корпоративних структур бізнесу (далі – ІКСБ) національної 

економіки та їх адаптація до сучасних ринкових умов господарювання [21, с. 3; 

22, с. 47; 23, с. 122]. 

Формування раціонального економічного механізму забезпечення 

стабільного економічного розвитку ОСГ та ІКСБ, розширення і поглиблення 

змісту, оптимізація його структури та методичного забезпечення 

функціонування надасть можливість поліпшити показники виробничо-

господарської діяльності ОСГ та ІКСБ у нових умовах трансформації 

національної економіки. При цьому система стратегічного управління, 

відповідно до якої приводиться в дію виробничо-господарський механізм, 

покликана забезпечити досягнення високої ефективності результатів 

економічної діяльності ОСГ та ІКСБ. 

Отже, структуру виробничо-господарського механізму підприємства 

розглядають як сукупність окремих механізмів, в основу яких покладено певні 

методи управління [21, с. 4]. Виходячи із зазначеного, взаємозв’язок стратегії 

забезпечення стабільного економічного розвитку ОСГ та ІКСБ із виробничо-

господарськими механізмами може бути представлений, як це показано на 

рис. 1.1. 

Разом з тим, у сучасних умовах господарювання, коли більшість 

виробників знаходяться в майже однакових умовах, всі необхідні ресурси для 

функціонування підприємства зростають у ціні, а конкуренція знаходиться на 

досить високому рівні [24, c. 53], то успішні перспективи стабільного їх 

розвитку багато в чому залежать від адекватного стратегічного реагування та 

ефективного управління фінансово-економічною діяльністю (як 

корпоративного, так і державного [24, c. 57]). 
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Рис. 1.1. Схема взаємозв’язку стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку ОСГ та ІКСБ із виробничо-господарськими 

механізмами 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [21, с. 4] 
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та переведення (транслювання) її на підлеглі рівні управлінської ієрархії». При 

цьому автор вказує на недостатність формалізації питань щодо вибору варіантів 

каскадування цілей і показників у межах ОСГ та ІКСБ, а не окремих суб’єктів 

господарювання. Як показано на рис. 1.2-1.4, варіанти каскадування 

розрізняються залежно від типу інтегрованої виробничо-економічної системи та 

особливостей підпорядкованості СБО у складі ОСГ та ІКСБ. Тут на перший план 

постають питання щодо визначення рівнів, для яких слід проводити 

декомпозицію стратегічних карт. Далі А.А. Пилипенко звертає увагу на 

ідеалізовані форми утворення ОСГ та ІКСБ, наведені на рис. 1.2-1.4, що входять 

до моделей утворення корпоративних карт і каскадування ключових показників 

ефективності (Key Performance Indicators  KPI) в систему збалансованих 

показників (СЗП). 

В реальних умовах виробничо-господарської діяльності ОСГ та ІКСБ, 

зазначає А.А. Пилипенко, притаманні переважно змішані варіанти, що 

передбачають як горизонтальну, так і вертикальну інтеграцію, а отже і поєднання 

всіх наведених на рис. 1.2-1.4 підходів. При цьому, О. Віханський вважає, що 

«cтратегічне управління можна визначити як таке управління організацією, що 

спирається на людський потенціал як основу організації, орієнтує виробничу 

діяльність на запити споживачів, у відповідь на виклик з боку оточення, 

здійснює гнучке реагування і проводить своєчасні зміни в організації, що 

дозволяють домагатися конкурентних переваг, що в сукупності дозволяє 

організації виживати і досягати намічені цілі в довгостроковій перспективі [26, 

с. 206-207]». Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновок, що для 

удосконалення стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку ОСГ та 

ІКСБ на галузевому рівні доцільним є упровадження в циклі стратегічного 

управління індикативних планів, заданих через орієнтири перспектив стійкого 

економічного національного розвитку збалансованої системи показників. 

Узагальнюючи результати проведеного аналізу наукових праць учених з 

питань теорії стратегічного управління організаціями, виокремимо ключові 

етапи формування стратегії управління ОСГ та ІКСБ. 
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Рис. 1.2. Підходи до розкриття процедури каскадування для різних 

типів ОСГ та ІКСБ: інтегрована структура з незалежними ОСГ та ІКСБ 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [22, с. 48] 
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Рис. 1.3. Підходи до розкриття процедури каскадування для різних 

типів ОСГ та ІКСБ: вертикально інтегрована структура 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [22, с. 48] 
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Рис. 1.4. Підходи до розкриття процедури каскадування для різних 

типів ОСГ та ІКСБ: горизонтально інтегрована структура 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [22, с. 48] 
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Перший етап: визначення місії ОСГ та ІКСБ як суб’єкта господарювання.  

Визначення місії ОСГ та ІКСБ, перш за все, полягає у визначенні мети 

його функціонування в сучасних умовах ринкових перетворень. Тобто, місія є 

головною, загальною ціллю ОСГ та ІКСБ, що визначає причини його 

виробничо-економічної діяльності в ринкових умовах господарювання. 

Місія ОСГ та ІКСБ як суб’єкта господарювання деталізує його статус, 

визначає напрям і цільові орієнтири для стратегії на різних рівнях управління 

ОСГ та ІКСБ. 

Формулювання місії ОСГ та ІКСБ має охоплювати: 

- цілі та завдання суб’єкта господарювання у залежності від наданих ним 

основних послуг; виробництва продукції; основних ринків та освоєних 

технологій, тобто, виходячи з видів підприємницької діяльності ОСГ та ІКСБ; 

- робочі принципи суб’єкта господарювання стосовно його зовнішнього 

середовища та цінності, які він визнає і приймає у своїй діяльності; 

- культуру суб’єкта господарювання, а саме: робочий клімат усередині 

ОСГ та ІКСБ; привабливість мікроклімату в колективі; загальновизнані правила, 

зразки поведінки, стандарти діяльності, що забезпечують упорядкованість, 

стійкість і стабільність соціальної взаємодії керівництва і працівників; 

Л. Довгань у праці [9, с. 18] звертає увагу на те, що існує взаємозалежність 

між стратегією суб’єкта господарювання, його організаційною структурою і 

корпоративною культурою, які в повній мірі повинні визначатися з місії 

суб’єкта господарювання. 

Виходячи із зазначеного, місію ОСГ та ІКСБ, на нашу думку, можна 

розглядати, з одного боку, як кредо, з іншого – як образ суб’єкта 

господарювання. Кредо ОСГ та ІКСБ – це сформований загальний кодекс 

діяльності суб’єкта господарювання, що визначає: 

 взаємовідносини між співробітниками; 

 взаємини з акціонерами і клієнтами; 

 корпоративну культуру суб’єкта господарювання. 

Образ ОСГ та ІКСБ віддзеркалює сутність її цілей як суб’єкта 
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господарювання. 

Місія ОСГ та ІКСБ відображає інтереси її власників, співробітників, 

ділових партнерів, споживачів і суспільства в цілому. Відповідно до цього 

твердження процес формування цінностей топ-менеджменту, їх відповідність 

місії і цілям ОСГ та ІКСБ представлено узагальненою схемою на рис. 1.5 [15, с. 

135-136]. 

 

 

Рис. 1.5. Місія ОСГ та ІКСБ як суб’єкта господарювання 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [9, с. 19; 15, с. 135-

136] 
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Ключові цілі ОСГ та ІКСБ необхідно розглядати як вихідну точку в 

Місія інтегрованої корпоративної структури бізнесу 

Цілі ІКСБ з урахуванням галузевого розвитку 

Персональні цілі ІКСБ: 

досягнення соціально-екологічної 

та фінансово економічної безпеки, 

психологічний комфорт 

Менеджмент ІКСБ 

Ні 

Зовнішні цінності 

Культура 

Внутрішні цінності 

Зовнішні фактори 

Конфлікт 

Природа 



30 

стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку в процесі управління 

виробничо-господарською діяльністю галузі. 

О. Кантаєва та Н. Батіщєва стверджують [8, с. 27-28], що «формулювання 

місії та встановлення цілей суб’єкта господарювання приводять до того, що стає 

ясним, для чого він функціонує, і чого він прагне». 

Згідно з таким твердженням, можна погодитись з авторами щодо 

наведених там же вимог до цілей підприємства, які повною мірою поширюються 

на цілі ОСГ та ІКСБ як суб’єкта господарювання, а саме, цілі повинні бути: 

– реальними і досяжними; 

– вимірними; 

– сформульованими на умовах аналізу ринку; 

– адекватними зовнішнім умовам; 

– зрозумілими виконавцям; 

– деталізованими за структурними підрозділами і функціональними 

службами ОСГ та ІКСБ; 

– спрямованими на об’єднання зусиль усіх працівників і підрозділів 

ОСГ та ІКСБ. 

Для забезпечення ефективного управління стратегічні плани ОСГ та ІКСБ 

повинні ґрунтуватися на глибоких наукових дослідженнях та охоплювати період 

3-10 років. 

Третій етап розбивається на два кроки. 

Крок перший: аналіз зовнішнього середовища ОСГ та ІКСБ. На цьому 

кроці шляхом прогнозування з’ясовуються на перспективу: 

– всі можливі позитивні результати, які можуть бути досягнутими 

ОСГ та ІКСБ за умов успішного виконання стратегічних планів; 

– можливі ускладнення в діяльності ОСГ та ІКСБ, обумовлені 

невизначеністю зовнішніх факторів ринкового середовища. 

Крок другий: аналіз внутрішнього середовища ОСГ та ІКСБ. На цьому 

кроці здійснюється оцінка конкурентного потенціалу ОСГ та ІКСБ, на основі 

якого планується досягти суб’єктом господарювання визначених цілей. 
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Четвертий етап: вибір стратегії. На цьому етапі здійснюється процес 

генерування та оптимізації стратегії виробничо-господарської діяльності ОСГ та 

ІКСБ, визначаються засоби суб’єкта господарювання для досягнення 

визначених цілей. 

Останні два етапи формування стратегії ОСГ та ІКСБ, на нашу думку, є 

найбільш важливими, а, отже, у подальших дослідження більше уваги буде 

приділятися питанням, що стосуються оптимізації стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку ОСГ та ІКСБ на підґрунті стратегічних 

альтернатив (бізнес-стратегій). 

Переважна більшість науковців-економістів, спеціалістів з теорії 

управління організаціями схиляються до думки, що основною ознакою, за якою 

найкраще можна класифікувати стратегічні альтернативи суб’єкта 

господарювання є: рівень управління, на якому передбачається їх розробка та 

упровадження і який обумовлює масштаби реалізації стратегії, визначає 

ключові цільові орієнтири. Так, Ю. Костін, і Ю. Левицький та інші фахівці зі 

стратегічного менеджменту вважають [27, с. 61; 28, с. 41; 29, с. 135], що з 

урахуванням особливостей виробничо-економічної діяльності суб’єкта 

господарювання в умовах конкурентного середовища, з точки зору рівня 

прийняття рішення перспективи його розвитку, можна спрогнозувати на 

підґрунті ієрархії стратегій А. Томпсона і А. Дж. Стрікленда [30; 31]: 

1) корпоративні (або портфельні) стратегії; 

2) ділові стратегії (або бізнес-рівня); 

3) функціональні стратегії; 

4) операційні стратегії (або лінійні). 

Г. П’ятницька зауважує [29, с. 135], «що кожна із зазначених стратегій 

наділена певним стратегічним змістом і включає в себе ряд стратегічних 

альтернатив», які у процесі їх розроблення необхідно досить ретельно і 

детально досліджувати. 

Більш укрупнену градацію стратегій, виходячи з рівня ієрархії управління 

як ключової ознаки їх класифікації, наводить В. Пастухова [28, с. 41], де 



32 

класифікує стратегії суб’єкта господарювання на загальні, підприємницькі та 

функціональні. В нашому випадку, для ОСГ та ІКСБ, відповідно такої 

класифікації стратегії доцільно поділити на загальні, що стосуються ОСГ та 

ІКСБ, і часткові, такі, що спрямовуються на розвиток і/або функціонування її 

окремих складових. 

Разом з тим, на нашу думку, ігнорування стратегій операційного рівня, які 

безпосередньо пов’язані з основним виробництвом ОСГ та ІКСБ, може 

призвести до негативних наслідків в управлінні суб’єктом господарювання на 

галузевому рівні, зокрема, таких як: «егоїзм стратегічних рішень» на рівні 

окремих функціональних і міжфункціональних бізнес-процесів. Крім того, у 

такому випадку можлива втрата стратегічних перспектив стосовно розвитку 

самоуправління центрів прибутку ОСГ та ІКСБ в ході оптимізації бізнес-

процесів. 

На думку Г. П’ятницької, досить раціонально «підійшли до класифікації 

стратегій за рівнем управлінських рішень Дж. Харрісон і Дж. Керон [29, с. 136; 

32], які поділили всі стратегії на основні (загальні) та підтримуючі (або 

забезпечуючі), до яких віднесли функціональні, ресурсні та стратегії 

операційного рівня». При цьому, на думку автора, ресурсну стратегію можна 

розглядати як одну із функціональних, мета якої є забезпечення суб’єкта 

господарювання різними ресурсами. 

У розвиток цього підходу А. Мазаракі, Л. Лігоненко та Н. Ушакова [29, 

с. 136; 33] надають слушну пропозицію, де автори виокремлюють масштаб 

розробки стратегії як класифікаційну ознаку, відносно якої здійснюється поділ 

стратегій на генеральну (загальну) суб’єкта господарювання і допоміжні 

(підтримуючі). 

В одногалузевій корпорації-товаристві звичайно виділяють три рівні 

розробки стратегії. Таке положення зберігається доти, поки корпорація не 

диверсифікує свою діяльність і не увіллється в інші сфери бізнесу. Види дій, що 

передбачаються в рамках розробки кожного рівня стратегії, наведені в 

додатку Б. 
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Прийняття стратегічних рішень з питань виробничо-економічної 

діяльності суб’єкта господарювання може здійснюватися за різними 

напрямками: «знизу нагору» (децентралізова форма), «зверху вниз» 

(централізована форма) та у взаємодії двох зазначених напрямків. 

Прийняття стратегічних рішень згідно з децентралізованою формою  

«знизу нагору» характерно тим, що інформація накопичується на 

функціональному рівні в структурних підрозділах, які визначають свої цілі в 

контексті загальної стратегії суб’єкта господарювання. При цьому економічні 

стратегічні плани розробляються менеджерами структурних підрозділів. 

Ураховуючи багатоплановий і багатопрофільний характер виробничо-

економічної діяльності суб’єкта господарювання, необхідно звернути увагу на 

необхідність у нього наявного конкретного переліку взаємопов’язаних базових 

стратегій, які утворюють певний «стратегічний набір». 

Стратегічним набором, як показує аналіз наукових праць фахівців у галузі 

стратегічного менеджменту [12, с. 240; 29, с. 158, 162-163], називають систему 

базових (еталонних) стратегій суб’єкта господарювання, які він розробляє на 

певним чином визначений термін. Стратегічний набір характеризує специфіку 

виробничо-господарської діяльності та економічного розвитку суб’єкта 

господарювання, а також його перспективу займати певну ринкову нішу та роль 

і значення у формуванні ринкового середовища. 

Позитивними характеристиками стратегічного набору є його адаптивність 

до змін у зовнішньому середовищі і гнучкість, яка дозволяє своєчасно 

здійснювати коригування своїх складових у процесі реалізації загальної 

стратегії суб’єкта господарювання (рис. 1.6). 

Побудову стратегічного набору суб’єкта господарювання здійснюють на 

всіх ієрархічних рівнях організації, що представлено в додатку В. Одним із 

ключових завдань стратегічного набору є заповнення «стратегічних розривів» 

суб’єкта господарювання, забезпечуючи тим самим йому умови для 

саморозвитку. У цьому зв’язку для того, щоб сформувати раціональний і досить 

ефективний стратегічний набір на основі генеральних виробничо-господарських  
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Рис. 1.6. Структурно-функціональна схема коригування складових 

стратегічного набору в загальній стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку галузі 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [12, с. 241] 

 

програм ОСГ та ІКСБ, необхідно кожну його складову оцінити як окрему чисту 

стратегію у загальній «змішаній стратегії» забезпечення стабільного 

економічного розвитку галузі [34, с. 1084]. 

Таким чином, стратегію забезпечення стабільного економічного розвитку 

галузі та її складових необхідно розробляти, враховуючи набуті наукові 

здобутки фахівців у галузі стратегічного менеджменту і наявного 

управлінського досвіду передових компаній світу, а також спеціалістів-

практиків у складанні виробничо-господарських програм. 

Узагальнюючи, можна стверджувати, що поняття «стратегія забезпечення 

стабільного економічного розвитку залізорудної галузі» має визначається як 

система стратегічних цілей розвитку галузі, обґрунтованих на підставі 

комплексного дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища та 
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спрямованих на врахування і поєднання пріоритетів соціально-економічного 

розвитку держави як власника надр та інтересів суб’єктів господарювання – 

користувачів надр, зацікавлених у 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 й 

окремих суб’єктів господарювання як відносної вартісної оцінки корпоративного 

результату та найважливішого індикатора забезпечення конкурентоспроможності 

бізнес-стратегій економічного розвитку галузі.  

Мінливість сучасного економічного середовища, що обумовлюється 

змінами в державній політиці, прогресивними нововведеннями у сфері 

виробництва, зростанням інтенсивності конкуренції на ринку товарів і послуг, 

розширенням інтересів споживачів, спричиняє появу нових, все більш жорстких 

вимог до методології розроблення ефективної стратегії ОСГ та ІКСБ. Отже, 

завжди існує певна невизначеність і невпевненість у планах на майбутнє. Тому 

заздалегідь неможливо ідеально спрогнозувати необхідну сукупність 

стратегічних дій і постійно слідувати у запланованому напрямі, не вносячи в 

них певних коректив, що обумовлює необхідність врахування наслідків 

ускладнення галузевих, національних і міжнародних господарських зв’язків і 

корпоративної структури. 

 

 

1.2. Концептуальні засади формування стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку галузей 

 

Одним із головних завдань стратегічного менеджменту галузі в сучасних 

умовах господарювання є розроблення довгострокової стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку конкурентоспроможних бізнес-стратегій з 

урахуванням важелів державного регулювання, яка забезпечить своєчасне 



36 

передбачення змін, що відбуваються в ринковому середовищі, та відповідне 

коригування його генеральної стратегії розвитку і тим самим досягти бажаних 

виробничих, фінансових, економічних показників і конкурентних переваг. 

Зазначене вимагає розглядати стратегію забезпечення стабільного економічного 

розвитку галузі як основу прогресивного управління її виробничо-

господарською діяльністю в мінливих умовах зовнішнього середовища. 

Орієнтуючись на різні варіанти взаємодії бізнес-процесів у цілісній ІКСБ, 

корпоративний центр надає можливість співвідносити загальну стратегію ІКСБ 

з необхідністю подолання конфліктів, які виникають між учасниками ІКСБ і 

контрагентами [35, с. 59]. 

На підґрунті домінуючої ролі в стратегічному управлінні ІКСБ 

корпоративного центру можна запропонувати концептуальну схему стратегії 

забезпечення стабільного економічного розвитку ІКСБ у межах місії 

генеральної стратегії галузі на підґрунті оптимізації бізнес-процесів і їх 

економічної захищеності (рис. 1.7). 

Недостатність економічної захищеності суб’єктів господарювання, 

об’єднаних у єдину інтеграційну цілісність, є основною передумовою її 

переходу в передкризовий і кризовий стан. 

Проблемам управління економічною захищеністю розвитком організацій 

присвячено велику кількість наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених-

економістів, серед яких, зокрема: Г.А. Андрощук, І. Ансоф, О. Ареф′єва, 

А. Богатко, Т. Клебанова, Б. Кучін, В. Мунтіян, О. Пушкар, О. Тридід, 

М. Тодаро, О. Черняк, М. Швець, Є. Якушева та інші. Проте невирішеною 

залишається низка завдань, спрямованих на дослідження поєднання 

інтеграційних процесів розвитку суб’єкта господарювання й умов економічної 

захищеності його функціонування як у теоретичному плані, так і в практичних 

аспектах. При цьому, розроблення та удосконалення науково-практичних 

підходів і механізмів щодо управління фінансово-економічною захищеністю 

розвитку ОСГ та ІКСБ повинне ґрунтуватися на впроваджені реального 

управління захистом ОСГ та ІКСБ у цілому. 
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Рис. 1.7. Вироблення стратегії забезпечення стабільної економічної 
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Попередження стану стагнації та переходу ОСГ та ІКСБ в стан рецесії 

неможливе без належної організації стратегічного й антикризового управління 

бізнес-процесами ОСГ та ІКСБ на галузевому рівні, яке, як вважають 

Л. Малярець і О. Ачкасова [36, с. 15], дозволяє визначити систему цілей і 

відповідний стратегічний набір у межах ієрархії стратегій, що надає можливість 

деталізувати стратегію попередження і виходу ОСГ та ІКСБ з кризи (рис. 1.8). 

З огляду на деталізацію стратегії попередження і виходу ОСГ та ІКСБ з 

кризи (рис. 1.8), першочерговим завданням при вдосконаленні забезпечення 

економічного захисту стратегії економічного розвитку ОСГ та ІКСБ на 

галузевому рівні є моніторинг процесу виконання загальної стратегії ОСГ та 

ІКСБ і обґрунтування альтернативних рішень для її коригування відповідно до 

умов ринкового середовища та місії галузі як складної виробничо-господарської 

структури. 

У процесі ідентифікації поставлених цілей учасників інтеграційного 

об’єднання відносно місії галузі, як зазначає Н.Ю. Рекова [37, с. 274-275; 

38, с. 3; 39, с. 25-30], обумовлюється « … необхідність формування системи 

вимірювання збалансованості інтересів у корпоративних відносинах. В іншому 

випадку, неможливо приймати рішення і реалізовувати їх без визначення 

досягнутих результатів, які виступають вихідним пунктом у встановленні 

балансу інтересів. Саме оцінка ступеня збалансованості безлічі потреб 

зацікавлених учасників корпоративних відносин є необхідною інформацією при 

їх регулюванні. Система вимірювання збалансованості інтересів забезпечує 

прийняття обґрунтованих рішень і заходів, оскільки вона в кількісному 

вираженні визначає результативність виконаних дій на основі збору, 

зіставлення, сортування, аналізу та інтерпретації відповідних даних 

[37, с. 274]». 

Далі, на нашу думку, автор вірно вказує [39, с. 25], що аналіз діяльності 

корпоративних структур у національному господарстві дозволяє зробити 

висновки, що застосування лише директивних методів управління окремими 
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Рис. 1.8. Система цілей і відповідний стратегічний набір ОСГ та ІКСБ 

у межах ієрархії стратегій галузі щодо деталізації стратегії попередження і 

виходу з кризи 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [36, с. 15] 
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цілому, тобто вертикального конфлікту та горизонтального конфлікту цілей і 

завдань окремих СБО та ІКСБ, що знаходяться на одному рівні корпоративного 

управління. 

Саме тому, стверджує Н.Ю. Рекова [39, с. 26], « … в системі управління 

корпоративною структурою актуальності набувають методи управління 

поведінкою підприємств у межах горизонтального конфлікту, які, виходячи з 

аналізу теоретико-методологічних основ управління корпоративними 

конфліктами, дотепер розглянуті недостатньо». 

Згідно вдосконаленої структурно-логічної схеми «Вироблення стратегії 

забезпечення стабільної економічної діяльності ІКСБ у сфері галузевого 

розвитку в умовах трансформації ринкового середовища» (рис. 1.7), на відміну 

від пропозицій моделювання вартості конфліктів у корпоративній структурі, 

запропонованих Н.Ю. Рековою, після ідентифікації поставлених цілей учасників 

інтеграційного об’єднання відносно місії галузі доцільним є здійснення 

належної оцінки невідповідностей і масовості виявлення корпоративних 

конфліктів та забезпечення чіткого додержання їх інтересів з урахуванням 

законодавчої регламентації інтеграції управління економічною безпекою. 

При цьому пропонується розвинути запропоновану Н.Ю. Рековою задачу 

оптимізації конфліктних ситуацій у корпоративній структурі [39, с. 29-32], що 

розв’язується засобами цілочислового лінійного програмування на підґрунті 

матриць вартості однорідних незалежних і залежних конфліктів на рівні лише 

окремих СБО. 

На нашу думку, при оцінюванні рівня стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку галузей національного господарства доцільно 

запропонувати модель вибору ефективної економічної стратегії, заснованої на 

процедурах «… оцінювання різних її варіантів залежно від фінансової політики 

та розвитку подій…» [40]. Виходячи із зазначеного, прикладом моделі 

забезпечення гарантованого стабільного економічного розвитку галузей може 

служити пропозиція Н.П. Теслюк, де «на відміну від інших відомих моделей 

стратегічного прогнозування» автор у своїй науковій праці розробляє модель, 
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що «…  дозволяє забезпечити альтернативність стратегічного фінансового 

вибору…» [40], яка заснована на математичній теорії конфліктних ситуацій. 

Вирішення цієї задачі передбачається представленою на рис. 1.7 

«Матричною моделлю узгодження стратегічної взаємодії ІКСБ» (задача 

оптимізації «змішаних стратегій») [41, с. 138-142], яка дозволяє визначити 

оптимальні прогнозовані бальні оцінки змішаних стратегій як окремих СБО та 

ІКСБ, так і галузі в цілому. Отримані прогнозовані значення оцінок змішаних 

стратегій є вихідною інформацію щодо визначення меж критеріальних оцінок 

індикаторів передкризового стану галузі, на підґрунті яких визначається рівень 

активізації окремих важелів державної підтримки та контролю за процесами і 

результатами забезпечення економічної безпеки як окремих СБО та ІКСБ, так і 

галузі в цілому та є певною спробою удосконалення інструментарію державного 

регулювання забезпечення стабільного економічного розвитку галузі в умовах 

трансформації ринкового середовища. 

У цьому зв’язку, у роботі Н. Стельмащук [42, с. 69] цікавою є також 

пропозиція взяти за основу розробку наступних ключових напрямів 

удосконалення стратегічного управління в механізмі забезпечення розвитку 

складних виробничо-господарських структур, яка «повинна включати в себе: 

– законодавчу регламентацію інтеграції управління безпекою з 

функціями основної діяльності на всіх рівнях і гілках владних структур та 

адміністративного управління; 

– зміцнення єдиноначальності по ієрархічній вертикалі; 

– законодавче і нормативне закріплення за першими особами певних 

ступенів свободи при виборі адекватних реакцій на конкретні загрози і лиха; 

– інформатизацію управління безпекою, яка забезпечує на владних 

вертикалях безперервний об'єктивний аналіз безпеки на підвідомчих об'єктах і 

територіях, а для перших осіб – інформаційну підтримку управлінських рішень; 

– державну підтримку і контроль за процесами і результатами 

забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання». 

Розглядаючи стратегію зміцнення економічного захисту бізнес-структур з 
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позиції системного підходу, на його місце у системі безпеки держави 

Т. Васильців [43, с. 40] виділяє основні функції державної політики, які 

полягають у наступному: 

 захист інтересів суб’єктів підприємництва (суб’єкти 

господарювання); 

 сталий соціально-економічний розвиток суб’єкта господарювання; 

 структурно збалансований розвиток національної економіки. 

При цьому, з огляду наукових праць Т. Васильціва [43, с. 40-41; 44, 

с. 215], серед основних стратегічних проблем, на які повинні спрямовуватися 

заходи щодо забезпечення економічного захисту інтегрованих бізнес-структур в 

Україні, можна виокремити такі: 

 критично низьке значення показника рівня сприятливості 

економічного та правового інтегрованого бізнес-середовища; 

 низькі значення показників інтегрованої оцінки більшості 

функціональних складових захищеності ОСГ та ІКСБ, незадовільні темпи їх 

поліпшення, погіршення значень макроекономічної, зовнішньоекономічної, 

інвестиційної, інноваційної функціональних складових; 

 негативний фінансовий стан, незадовільні показники ефективності 

виробничо-економічної діяльності ОСГ та ІКСБ та нераціональне використання 

ними ресурсного потенціалу; 

 негативні тенденції в обсягах виробництва та реалізації продукції 

ОСГ та ІКСБ, утворенні нових і кількості діючих ІКСБ; 

 зростання кількості кримінальних посягань на власність ОСГ та 

ІКСБ; 

 збільшення корупційних і дискримінаційних дій щодо ОСГ та ІКСБ 

як суб’єкта господарювання; 

 низький рівень інноваційної активності і як наслідок 

конкурентоспроможності ОСГ та ІКСБ. 

Забезпечення економічної захищеності виробничо-економічної діяльності 

в умовах сучасної трансформаційної економіки вимагає створення на ОСГ та 
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ІКСБ власної системи економічного захисту, цілі функціонування якої 

полягають у своєчасному виявленні та запобіганні небезпек і загроз, 

забезпеченні гарантій у досягненні поставлених цілей. При цьому, вичерпна 

реалізація цілей суб’єкта господарювання можлива, як це показано у роботі 

О. Череп, З. Урусової, А. Урусова [45, с. 329], лише на основі вирішення 

сформованого комплексу завдань, спрямованих на «виявлення реальних і 

прогнозування потенційних небезпек і загроз, знаходження способів їх 

запобігання, ослаблення або ліквідації наслідків їх дії, аналіз сил і засобів, 

необхідних для забезпечення безпеки підприємства, та деякі інші. Принципи, 

впровадження яких у систему безпеки підприємства підвищить її ефективність, 

є системність, своєчасність, безперервність, плановість». 

Отже, систему економічного захисту ОСГ та ІКСБ необхідно формувати у 

відповідності з політикою, що проводиться в сучасних умовах господарювання 

та загальною стратегією безпеки. В даному випадку політика безпеки – це 

система поглядів, заходів, рішень, дій у сфері економічної захищеності, яка 

створює сприятливі умови досягнення визначених цілей бізнесу. Дослідивши 

погляди науковців у сфері економічного захисту організацій, можна прийти до 

висновку, що під стратегією фінансово-економічного захисту ОСГ та ІКСБ 

потрібно розуміти сукупність відповідних заходів і найбільш важливих рішень, 

які спрямовуються на виявлення і прогнозування потенційних небезпек та 

загроз економічній діяльності ОСГ та ІКСБ на галузевому рівні, знаходження 

способів їх запобігання. 

Для розв’язання зазначених проблем і усунення перешкод щодо зміцнення 

економічного захисту ОСГ та ІКСБ в Україні та на галузевому рівні найбільш 

доцільними можна вважати розробку і реалізацію заходів за такими напрямами 

[44, с. 215-216]: 

1) удосконалення макроекономічних характеристик бізнес-середовища: 

- забезпечення покращення основних кількісних і якісних показників 

розвитку бізнесу; 

- значне спрощення дозвільної та системи ліцензування; 
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- зниження рівня монополізації і тінізації економіки; 

- попередження та усунення злочинних і/чи дискриміаційних дій щодо 

суб’єктів підприємництва; 

2) зміцнення фінансової захищеності бізнесу ОСГ та ІКСБ: 

- розвиток системи фінансового сприяння; 

- зниження на ОСГ та ІКСБ рівня податкового навантаження; 

3) розвиток експортного потенціалу вітчизняних ОСГ та ІКСБ; 

4) поліпшення інвестиційного середовища ОСГ та ІКСБ: 

- підвищення рівня захищеності інтересів інвесторів; 

- залучення інвестицій в основний капітал; 

5) стимулювання розвитку науково-технічного прогресу бізнес-процесів 

ОСГ та ІКСБ: 

- модернізація техніко-технологічної бази; 

- заохочення до інвестиційно-інноваційної активності; 

- розвиток системи захисту права власності та ін.; 

6) підвищення організаційно-технічного рівня виробничої складової 

економічного захисту ОСГ та ІКСБ: 

- підвищення рівня економічної ефективності виробничих процесів і 

використання ресурсів; 

- зниження ресурсо- та енергомісткості виробничих процесів; 

- формування системи рівного доступу ОСГ та ІКСБ до господарських 

ресурсів, державних закупівель, комунального майна. 

Слід зазначити, що важливою умовою дієвості заходів стратегії державної 

політики підвищення рівня економічного захисту ОСГ та ІКСБ в Україні 

повинен бути належний розподіл функцій і повноважень, зокрема, через 

нормативно-методичне забезпечення, а також розподіл відповідальності між 

суб’єктами підприємництва, органами державного управління, громадянами і 

ОСГ та ІКСБ та іншими інституціями системи економічного захисту бізнесу. 

Враховуючи все вище викладене, механізм фінансово-економічного 

захисту розвитку ОСГ та ІКСБ на галузевому рівні в умовах глобалізації 
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економіки має передбачати постійне й адекватне динамічним змінам 

зовнішнього середовища забезпечення його стійкого розвитку за рахунок 

належного функціонування наявних трудових, матеріальних, фінансових та 

інформаційних ресурсів. 

Глобалізація, як вважають С. Степанець і Н. Скопенко [46, с. 149], 

Бжезінський Збігнев [47, c. 127] і С. Ткаленко [48, с. 89-90], є найбільш 

яскравим проявом прогресу, тому як сприяє появі чисельних соціально-

економічних новацій. Новації в інтеграційні процеси багато в чому 

забезпечують їх фінансово-економічну захищеність. Інноваційна складова 

нововведень в економіці надає можливість прискорити інтеграційні процеси 

соціально-економічного розвитку як ОСГ та ІКСБ, так і галузей економіки 

національного господарства, покращити рівень життя суспільства. На думку 

С. Ткаленко [48, с. 90], глобалізація, по-перше, є складним і суперечливим 

явищем, яке сприяє розвитку успішних країн, а менш розвиненим країнам 

відводить роль аутсайдерів, а, по-друге, дозволяє вирішувати старі проблеми, 

але виводить на перший план нові, головні з яких  диференціація світової 

економіки та поляризація суспільства. 

Разом з тим, як показує аналіз тенденцій сучасних глобалізаційних 

процесів, глобалізація обумовлює небезпеки та ризики, що призводить до появи 

нових проблем, до яких слід віднести, у першу чергу, нерівномірність світового 

розвитку, диференціацію світової економіки,  поляризацію суспільства. 

Суперечливість економічної глобалізації галузевого розвитку характеризується 

наступним: 

- різке збільшення розриву між країнами світу, коли на початку 

глобалізації спостерігається стрибкоподібне наростання нееквівалентного 

обміну; 

- виникнення загроз людству спричинених деформацією фінансово-

економічних ринкових механізмів та інструментів; 

- поява суттєвих загроз стабільному розвитку ОСГ та ІКСБ, обумовлених 

експансією глобального капіталу, і, в першу чергу, спекулятивного. 
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Таким чином, значення і роль економічної захищеності інтеграційних 

утворень як суб’єкта господарювання на галузевому рівні національної 

економіки зростає, що потребує подальшого удосконалення науково-

методичних підходів до визначення рівня економічного захисту ОСГ та ІКСБ. 

Підтвердженням зазначеного є аналіз сучасних досліджень провідних 

галузей промисловості України, який показує, що для забезпечення високої 

фінансової ефективності та стійкості підприємства, його ефективної 

організаційної структури управління менеджмент ОСГ та ІКСБ повинен 

гарантувати організацію економічного захисту на належному рівні [49, с. 78]. 

Далі автори звертають увагу на те, що «процес організації економічного захисту 

дуже складний та містить багато факторів і заходів, які повинні здійснюватися 

точно, послідовно, вчасно». 

З огляду на зазначене, до процесу організації економічного захисту ОСГ 

та ІКСБ як суб’єктів фінансово-економічної діяльності повинні входити такі 

заходи та дії: 

 формування корпоративних ресурсів; 

 прогнозування і планування стратегій економічного захисту; 

 стратегічне планування фінансової і виробничо-економічної 

діяльності ОСГ та ІКСБ в цілому; 

 управління виробничо-господарською діяльністю; 

 ретельний аналіз рівня економічного захисту і його загальне 

оцінювання. 

Зазначені фактори і заходи однозначно впливають на стан і рівень 

економічної захищеності ОСГ та ІКСБ на галузевому рівні та, як наслідок, і на 

тенденції економічного розвитку самої галузі. 

У багатьох наукових працях зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема, 

таких, як: С. Покропивний [50, с. 406-407], О. Вихристюк [51, с. 194-199], 

А. Ткаченко [52, с. 29-32] та ін., приділяється велика увага оцінюванню рівня 

захисту виробничо-економічної діяльності суб’єкта господарювання в сучасних 

умовах нестабільності ринкового середовища. 
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Традиційно, більшість вчених сходяться на думці, що більш-менш 

ґрунтовним підходом до оцінки рівня економічного захисту суб’єкта 

господарювання є «визначення сукупного критерію за допомогою зважування і 

підсумовування окремих функціональних критеріїв, які розраховуються через 

порівняння (зіставлення) величини загрози економічній безпеці та ефективності 

заходів для її відвернення [51, с. 194]». 

Як оцінку рівня економічного захисту суб’єкта господарювання 

пропонується використовувати інтегрований критерій його економічної 

захищеності ( ЕЗСГk ), що розраховується за формулою: 





n

i

iiЕЗСГ хаk
1

,                                            (1.1) 

де ЕЗСГk   оцінка рівня економічного захисту суб’єкта господарювання; iх   

кількісне значення оцінки окремої і -ї функціональної складової економічної 

захищеності за відповідним критерієм; iа   коефіцієнт питомої ваги 

значущості окремої і -ї функціональної складової економічної захищеності; n   

кількість функціональних складових економічної захищеності. 

Разом з тим, проблематичним залишається питання щодо оцінювання 

рівня економічного захисту суб’єкта господарювання, що здійснюється шляхом 

співставлення отриманих відносних кількісних оцінок ЕЗСГk , які 

розраховуються на основі даних суб’єкта господарювання, в динаміці 

ретроспективного періоду, з відповідними оцінками ЕЗСГk , отриманими за 

даними суб’єктів господарювання відповідної галузевої спрямованості. 

Головним недоліком такого методу є значний вплив суб’єктивних 

факторів, обумовлений, зокрема, недостатньою обґрунтованістю висновків 

експертів при оцінюванні питомої ваги значущості окремих функціональних 

складових економічної захищеності. 

Д. Ковальов, І. Плєтнікова [53, с. 35-40] та інші науковці пропонують як 

оцінку економічного захисту суб’єкта господарювання використовувати 

функціональну залежність від багатьох змінних: 
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)(...)(...)()()( 2211 nnііiЕЗСГ xfxfxfxfXFР   ,  (1.2) 

де ЕЗСГР   оцінка рівня економічного захисту суб’єкта господарювання; 

nі xхxx  ..., , ,... , , 21   ключові показники, якими характеризується рівень стану 

виробничо-економічної діяльності суб’єкта господарювання; 

)( ,... ),( ,... ),(),( 21 nі xfxfxfxf   функціональні залежності окремих 

характеристик стану виробничо-економічної діяльності суб’єкта 

господарювання; n  ..., , ..., ,, 221   коефіцієнти питомої ваги значущості 

окремих характеристик рівня виробничо-економічної діяльності суб’єкта 

господарювання 
















n

i

i

1

1 ; п   кількість показників процесу діагностики, 

рівня економічного захисту суб’єкта господарювання. 

Таким чином, наведений критерій інтегрованої оцінки рівня економічного 

захисту, на нашу думку, є більш надійним і практичним для діагностики 

фінансово-економічної захищеності ОСГ та ІКСБ, тому як надає можливість 

задовольнити ряд важливих умов, зокрема [51, с. 195]: 

- наявність чітких фіксованих меж; 

- співставленість різночасових оцінок рівня економічного захисту ОСГ та 

ІКСБ, а також ОСГ та ІКСБ інших галузей; 

- простота, доступність і універсальність методики розрахунку, в якій 

використовуються наявні облікові дані; 

- оцінка впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на 

рівень економічного захисту ОСГ та ІКСБ. 

Разом з тим, слід звертати увагу на те, як зазначає А.М. Турило та ін., що 

функціональні залежності для показників, значення яких негативно впливають 

на загальний рівень економічного захисту, є нелінійними (нормативне чи 

визначене бажане – мінімальне значення частинного показника ділиться на його 

фактичне значення) і в цьому зв’язку критеріальна інтегрована оцінка 

загального рівня економічного захисту повинна враховувати нелінійні 

властивості цього процесу [54, с. 34-36]. 
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Отже, методика оцінювання рівня економічного захисту галузі як суб’єкта 

господарювання на основі багатофакторних функціональних залежностей 

повинна ґрунтуватися на таких трьох ключових концептуальних методичних 

підходах: 

 сукупний критерій визначення рівня економічного захисту 

суб’єкта господарювання є багатофакторною функціональною залежністю; 

 співставленості різночасових оцінок рівня економічного захисту; 

 урахуванні нелінійних властивостей і аспекту нівелювання 

окремих значень виробничо-господарських показників у процесі оцінювання і 

прогнозування загального рівня економічного захисту ОСГ, ІКСБ та галузі в 

цілому [55, с. 24-27]. 

Стосовно останнього зазначеного підходу О. Іванілов [56, с. 664-667] 

наводить відповідну методику оцінювання рівня економічного захисту суб’єкта 

господарювання на основі багатофакторних функціональних залежностей )( іxf  

від одного показника за умови незмінних значень інших. За основу моделі цих 

залежностей від показника «мінімуму» за критерій береться формула 

показникової функції неперервної випадкової величини (ключові показники, 

якими характеризується рівень стану виробничо-економічної діяльності 

суб’єкта господарювання): 

хeXF 1)( ,                                          (1.3) 

де   – параметр, постійна додатня величина.  

Графік функції (1.3) представлено на рис. 1.9 у вигляді асимптотично 

зростаючої до одиниці кривої: 11)(   хeXF 
. 

Зважаючи на те, що в реальних умовах виробничо-економічної діяльності 

суб’єкта господарювання абсолютної захищеності, як і абсолютної небезпеки, 

не існує, то рівень економічної захищеності (економічної небезпеки) ніколи не 

досягає своїх максимальних (мінімальних) значень, а нескінченно наближається 

до нього. 
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Рис. 1.9. Функціональна залежність рівня економічного захисту 

суб’єкта господарювання від показника «мінімуму» 

Джерело: [56, с. 666] 

 

Функція )(XF  перетинає вісь абсцис у критичній (граничній) точці 

0крх , яка розмежовує зони безпеки і небезпеки. З огляду на це, можна 

виокремити три типи показників оцінки рівня безпеки: показник рівня безпеки  

«мінімум» (при крхx   і 0ЕЗСГР ); показник рівня безпеки  «максимум» (при 

крхx   і 0ЕЗСГР ); показник рівня безпеки  «інтервал» ( 0ЕЗСГР  для 

значень аргумента, що належать певному інтервалу). 

Здійснивши ряд перетворень функції (1.3), можна отримати математичні 

моделі оцінювання рівня економічного захисту ОСГ та ІКСБ відносно крх : 

)(

1
11)( крхх

eXF





;                                    (1.4) 

)(

2
21)( крхх

eXF





,                                   (1.5) 

де )(1 XF   модель оцінювання рівня економічного захисту ОСГ та ІКСБ 

відносно окремих показників виробничо-економічної діяльності в інтервалі 
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] ;0[ крx ; )(1 XF   модель оцінювання рівня економічного захисту ОСГ та ІКСБ 

відносно окремих показників виробничо-економічної діяльності в інтервалі 

) ;( maxxxкр . 

Параметри 1 , 2  визначаються шляхом логарифмування виразів (1.4) і 

(1.5) на інтервалах ] ;0[ крx  та ) ;( maxxxкр  у точках )1 ;0(   і )1 ;( max x , 

відповідно: 

крx




ln
1  ;      

max
2

ln

хxкр 



 .                                 (1.6) 

Разом з тим, використання зазначеної наведеної О. Іваніловим методики 

оцінювання рівня економічного захисту суб’єкта господарювання на основі 

багатофакторних функціональних залежностей (у вигляді показникової функції 

неперервної випадкової величини) є досить громіздким у процесі визначення 

ключових показників, якими характеризується рівень стану виробничо-

економічної діяльності суб’єкта господарювання, в силу необхідності 

використання та урахування нелінійних властивостей показникових функцій, 

що, безумовно, впливає на достовірність оцінки і прогнозування рівня 

забезпечення достатнього економічного захисту як ОСГ та ІКСБ, так і галузі в 

цілому.  

Таким чином, на нашу думку, доцільним є запропонувати удосконалення 

методичного підходу та відповідної економіко-математичної моделі щодо 

визначення нормалізованих частинних показників складових економічної 

безпеки, які будуть збалансовані відносно лінійно-пропорційних залежностей їх 

відхилень у відсотках від нормативних значень, що дозволить спростити 

процедури експертного оцінювання впливу окремих складових економічної 

безпеки на загальний рівень економічної безпеки як ОСГ та ІКСБ, так і галузі в 

цілому, і як наслідок підвищити достовірність його оцінки і прогнозування. 

Узагальнюючи сказане, можна зазначити, що набір фінансових і техніко-

економічних показників, які характеризують виробничо-господарську 

діяльність ОСГ та ІКСБ, що належать до різних галузей, не буде однаковим. 
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Проте, вимоги до вибору цих показників для будь-якої ОСГ та ІКСБ є 

загальними, зокрема, показники повинні бути надійними, порівнянними для 

різних періодів, узагальнюючими для окремих функціональних складових рівня 

економічного захисту, відносно виокремленими один від одного, що 

забезпечить достатню адекватність моделювання. 

Стратегія фінансово-економічного захисту стабільного розвитку ОСГ та 

ІКСБ повинна включати в себе: характеристику зовнішніх і внутрішніх загроз 

економічній безпеці підприємства; визначення і моніторинг чинників, які 

зміцнюють або негативно впливають на стійкість його соціально-економічного 

стану на короткострокову і середньострокову (три-п’ять років) перспективу; 

визначення критеріїв і параметрів (допустимих значень) показників, що 

характеризують інтереси підприємства і відповідають вимогам його економічної 

безпеки; розробку економічної політики, що містить у собі механізми обліку, які 

впливають на стан економічної безпеки чинників; напрями діяльності 

підприємства відносно реалізації стратегії [56, с. 668]. 

 

 

1.3. Роль і функції держави у формуванні стратегій забезпечення 

розвитку галузей 

 

За умов сучасних економічних реалій концептуальне сприйняття сутності 

стратегічного управління надає можливість сформувати принципову 

структурно-функціональну схему державної політики в системі забезпечення 

стабільного стратегічного галузевого розвитку в умовах посилення 

інтеграційних процесів (рис. 1.10 [12, с. 25]). Незважаючи на рівнобіжності 

щодо визначення сутності поняття «стратегія», всі концепції, з урахуванням 

ключових аспектів ролі та функції держави у формуванні стратегій 

забезпечення розвитку галузей економіки, об’єднуються в одній спільній меті – 

галузь постійно повинна оптимізувати свою діяльність в однакових умовах 

конкурентного середовища для всіх учасників ринку.  
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Рис. 1.10. Державна політика в системі забезпечення стабільного економічного розвитку галузей економіки 

Джерело: розроблено автором на основі опрацювання [12, с. 25] 

Система планів, проектів і 
програм розвитку ОСГ, 

ІКСБ, галузі: 
- стратегічні плани, проекти, 

програми; 
- тактичні плани; 
- оперативні плани та 

інструменти їх реалізації 

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 

Діагноз: 
- 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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Отже, виходячи з хронології найбільш відомих визначень сутності 

поняття «стратегія», можна спостерігати, як зростаючі вимоги зовнішнього 

середовища впливали на зміну принципів до формування стратегічної 

парадигми суб’єктів господарювання (додаток Д). 

Проаналізувавши результати досліджень провідних фахівців 

стратегічного менеджменту, можна зробити висновок, що під стратегією слід 

розуміти генеральний перспективний напрямок розвитку суб’єкта 

господарювання, що ґрунтується на якісно нових цілях і розробці комплексу 

заходів щодо забезпечення їхнього досягнення, відповідності його внутрішніх 

можливостей умовам ринкового середовища. 

Вибір тієї чи іншої теорії управління організацією залежить від 

конкретних умов комерційної діяльності кожного окремого суб’єкта 

господарювання, де в умовах сучасних ринкових відносин пріоритет віддається 

використанню системи стратегічного управління [9, с. 8]. При цьому, на нашу 

думку, в умовах посилення інтеграційних процесів особливого значення набуває  

така складова, як «Системи забезпечення стратегічного планування та 

управління» (рис. 1.10), де одним із ключових завдань є створення належної 

підсистеми фінансово-економічного та антикризового забезпечення, а роль 

державної політики проявляється через такі підсистеми, як: бюджетна, 

податкова, грошово-кредитна та інвестиційна. 

Умовно в процесі здійснення виробничо-господарської діяльності ОСГ та 

ІКСБ виділяють дві ключові складові: бізнес та систему управління, яка 

призначена для того, щоб господарська структура галузі функціонувала 

ефективно, а бізнес мав успіх. Разом з тим, характер дій, які здійснюють ОСГ та 

ІКСБ, також умовно розподіляють на оперативні, тактичні та стратегічні [9, с. 9-

10]. З огляду на зазначене, особлива увага менеджерів до різних аспектів 

виробничо-господарської діяльності розподіляється з урахуванням забезпечення 

фінансово-економічного захисту оперативного, тактичного і стратегічного 

розвитку ІКСБ, як це показано рис. 1.11. 
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Рис. 1.11. Пріоритетний розвиток ІКСБ 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [9, с. 9-10] 
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Формування системи фінансових органів та інституцій в Україні 

сьогодні є надзвичайно актуальним, оскільки від правильності вирішення 

цього питання залежить як ефективність функціонування державних органів, 

так і стабільність розвитку національної економіки загалом. 

Виходячи з того, що ефективне управління фінансовою діяльністю 

галузей економіки є передумовою їх високих економічних результатів, остання 

вважається однією з основних функцій управління економічною діяльністю 

ОСГ та ІКСБ, оскільки вона у значній мірі відповідає цілям функціонування 

господарських структур в умовах ринкових перетворень і підпорядковується 

реалізації цілей стратегії забезпечення стабільного їх економічного розвитку, 

враховуючи при цьому мінливість умов макро- та мікросередовища.  

«Фінансова стратегія охоплює всі форми фінансової діяльності 

підприємства: оптимізацію основних та оборотних засобів, формування і 

розподіл прибутку, грошові розрахунки, інвестиційну політику. Всебічно 

враховуючи фінансові можливості підприємств, об'єктивно оцінюючи характер 

внутрішніх і зовнішніх факторів, фінансова стратегія забезпечує відповідність 

фінансово-економічних можливостей підприємства умовам, які склалися на 

ринку товарів та фінансовому ринку. Фінансова стратегія передбачає 

визначення довгострокових цілей фінансової діяльності та вибір 

найефективніших способів їх досягнення. Цілі фінансової стратегії мають 

підпорядковуватися загальній стратегії економічного розвитку і спрямовуватися 

на максимізацію прибутку та ринкової вартості підприємства» [57]. 

Питанням сутності, місцю та ролі фінансової стратегії, процесам її 

формування та реалізації приділено багато уваги в дослідженнях зарубіжних і 

вітчизняних вчених, серед яких: І. Балабанов, І. Бланк, В. Герасимчук, 

І. Герчикова, М. Міллер, Л. Павлова, В. Пономаренко, В. Прівалов, О. Пушкар, 

О. Стоянова, А. Томпсон, Е. Уткін, З. Шершньова, О. Шеремет та ін. 

Розглянемо найбільш характерні погляди на тлумачення сутності, місця та 

ролі фінансової стратегії. 

Зокрема, І. Бланк [58, с. 69], З. Шершньова та С. Оборська [59, с. 33] 
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вбачають у фінансовій стратегії систему довгострокових цілей фінансової 

діяльності підприємства та шляхи найбільш ефективного їх досягнення. При 

цьому, фінансова стратегія підпорядковується загальноекономічній стратегії 

суб’єкта господарювання, а сформована система цілей має забезпечити 

раціональне управління всіма видами економічних ресурсів. 

Іншої точки зору притримуються Ю. Путятін, О. Пушкар, О. Тридід [60, 

с. 49], згідно якої фінансова стратегія розглядається у вигляді двох складових: 

інвестиційної стратегії та стратегії фінансування, у межах яких приймаються 

стратегічні рішення, спрямовані на залучення необхідних фінансових ресурсів 

та ефективне їх використання в досягненні кінцевого результату господарської 

діяльності, що, на нашу думку, багато в чому покладається знову ж таки на 

підсистеми (бюджетна, податкова, грошово-кредитна та інвестиційна), які тісно 

пов’язані з державною політикою в системі забезпечення стабільного 

стратегічного галузевого економічного розвитку в умовах посилення 

інтеграційних процесів (рис. 1.10). 

Окремі економісти, зокрема, А. Крутик і М. Хайкин [61, с. 120], 

розглядаючи фінансову стратегію, вбачають у ній процес фінансового 

планування на основі оптимізації та прогнозування основних фінансових і 

виробничо-економічних показників, які характеризують ключові аспекти 

господарської діяльності організації. Але в такому випадку, з огляду на те, що 

планування є не що інше, як функція управління, применшується роль 

стратегічних цілей  орієнтація на кінцеві результати господарської діяльності.  

Л. Павлова [62, с. 52] вбачає у фінансовій стратегії інструмент досягнення 

суб’єктом господарювання такого стану, при якому із власних джерел можуть 

покриватися всі витрати, необхідні для забезпечення його економічного 

розвитку. Це, на думку автора, можливо здійснювати шляхом зовнішнього та 

внутрішнього зростання. Останнє є основою реалізації виробничо-

господарських галузевих програм в умовах посилення інтеграційних процесів в 

економіці країни з урахуванням ризиків міжнародних та національного ринку. 

І. Ткачук [63, с. 301], узагальнюючи дослідження І. Хомініча та 



58 

Л. Павлової, визначає фінансову стратегію як базову стратегію суб’єкта 

господарювання, оскільки вона «забезпечує (за допомогою фінансових 

інструментів, методів фінансового менеджменту тощо) реалізацію інших 

базових стратегій, а саме – конкурентної, інноваційної». Це, на нашу думку, 

потребує подальших досліджень взаємозв’язків між фінансовою стратегією та 

іншими базовими стратегіями суб’єкта господарювання, де ключовими 

орієнтирами в забезпеченні його стабільного розвитку є фінансово-економічні 

результати. 

Разом з тим, на сьогодні чіткого визначення правил і процедур 

діагностики фінансово-економічної стійкості виробничо-господарської 

діяльності ОСГ та ІКСБ не існує, не розроблено досконалих механізмів 

організаційно-методологічного забезпечення моніторингу, аналізу та 

прогнозування фінансово-економічного стану господарських структур у процесі 

розроблення їх стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку. 

Як зазначає Н. Ілюхіна [64, с. 79-83], чітко визначені структурні елементи 

та процедури діагностики фінансово-економічної стійкості підприємства і 

розроблені механізми організаційно-методологічного забезпечення діагностики 

при виборі фінансової стратегії підприємств повинні надати «… можливість 

дослідити, проконтролювати та оцінити ефективність фінансово-економічної 

діяльності підприємств і доцільність прийнятих управлінських рішень з точки 

зору оптимізації фінансової стратегії підприємств, використовуючи аналітичні, 

емпіричні, якісні, ситуаційні методи» [64, с. 80]. При цьому, методологія 

дослідження виробничо-економічної діяльності підприємств галузі повинна 

бути обґрунтована згідно з принципами, відповідно до яких формуються 

концептуальні положення щодо стратегії забезпечення стабільного її 

економічного розвитку [34, с. 1082-1085]. Враховуючи зазначене, можна 

погодитися з Н. Ілюхіною, яка стверджує, що в основі методології 

господарської діяльності підприємств «лежать такі принципи [64, с. 80]: 

– системність, яка забезпечує узгодженість та взаємозв’язок кожного 

елемента діагностики з іншими механізмами управлінської діяльності 
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підприємств; 

– інтегрованість, яка дозволяє оцінити потенціал фінансово-економічної 

стійкості суб’єктів господарювання; 

– комплексність – передбачає аналіз усіх основних аспектів проблемної 

ситуації, тобто використання тільки тих показників, які є інформаційною 

основою для прийняття управлінських рішень; 

– доцільність та адаптованість – дає чітке виділення границь об’єкта 

діагностики, адресність і конкретність висновків». 

З урахуванням зазначених принципів господарської діяльності, можна 

визначити її основні концептуальні напрямки формування стратегії 

забезпечення стабільного економічного розвитку ОСГ та ІКСБ з урахуванням 

важелів держаного регулювання на галузевому рівні. 

По-перше, це моніторинг та аналіз у розробленні адаптивної стратегії 

економічної діяльності, що мають управлінську орієнтацію відносно ключових 

елементів потенціалу фінансово-економічної стійкості ОСГ та ІКСБ: 

 ефективність виробничої діяльності; 

 ефективність фінансової діяльності; 

 ефективність економічної діяльності. 

У результаті формулюються завдання, цілі та методи до проведення і 

використання діагностики ефективності виробничо-економічної діяльності 

ОСГ та ІКСБ при розробці стратегічних та управлінських рішень. Виходячи з 

цього, на нашу думку, узагальнюючи дослідження С. Ковальчука, А. Гриньова, 

О. Ястремської, Л. Радова, А. Череп, П. Макаренко, В. Аранчій та ін., 

стратегію забезпечення стабільного економічного розвитку ОСГ та ІКСБ 

можна визначити як [65, с. 333; 66, с. 4-5; 67, c. 123; 68, c. 131]: сукупність 

правил і засобів, які забезпечують економічно ефективне досягнення 

стратегічних цілей на підґрунті ресурсного забезпечення ОСГ та ІКСБ, 

зокрема, необхідної чисельності та кваліфікації працівників, наявності 

основних засобів, забезпеченості власними коштами, можливості залучення 

позикових коштів та інвестицій, інноваційного потенціалу [67, c. 123] з 
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урахуванням обмежень на допустимому рівні фінансових ризиків, які 

обумовлюються інфляційними коливаннями, нестабільністю курсу валют, 

ризиками неплатежів, ймовірністю настання фінансової кризи тощо [68, 

c. 131]. 

Важливим аспектом у розробленні правил і засобів досягнення 

стратегічних цілей ОСГ та ІКСБ є зацікавленість усіх учасників цього процесу 

в реалізації стратегічних виробничо-господарських програм стосовно якомога 

ефективнішого досягнення цих цілей. 

Отже, під стратегією забезпечення стабільного економічного розвитку 

ОСГ та ІКСБ розуміємо сукупність фінансово-економічних механізмів, методів 

і прийомів, використання яких може забезпечити суб’єкту господарювання 

бажану ефективність бізнес-процесів і досягти його основоположних цілей 

стосовно розвитку виробничо-економічної системи в мінливих умовах 

сучасних економічних реалій. 

Принципово важливо, що стосується умов ринкових відносин, нестійкого 

розвитку економіки, змін у законодавстві та коливань кон’юнктури ринку, є 

упровадження комплексу мір, з огляду на необхідність із перших етапів 

реалізації виробничо-економічної діяльності, забезпечувати органічну єдність і 

синхронність заходів щодо фінансово-економічної захищеності ОСГ та ІКСБ 

як передумови реалізації стабільної інноваційної політики, що є одним із 

вирішальних факторів інтенсифікації прогресивного науково-технологічного 

та соціально-економічного безпечного галузевого розвитку бізнес-процесів 

[69]. 

Проаналізувавши бачення вітчизняних та іноземних фахівців у галузі 

стратегічного менеджменту щодо місця і ролі фінансової стратегії суб’єкта 

господарювання, доволі часто трактується неоднозначно [63, с. 301; 70, с. 124-

125]. На нашу думку, це перш за все пов’язано з тим, що фінансові та 

економічні результати виробничо-економічної діяльності суб’єкта 

господарювання на галузевому рівні тісно взаємопов’язані між собою [71, с. 

169-172; 72, с. 34-43; 73, с. 164-176; 74, с. 57-63; 75, с. 163-168]. 
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У своїй праці І. Ткачук [63, с. 301-302] стверджує, що «найчастіше 

фінансова стратегія підприємства як інструмент регулювання 

використовується разом із інвестиційною стратегією, так як йдеться про 

перспективність і часовий крок інвестиційних рішень і їх тісний зв’язок із 

фінансовими процесами [76]. Окремі дослідники трактують фінансову 

стратегію як частину фінансового менеджменту, з чим можна погодитися 

[77]». Далі І. Ткачук акцентує увагу на тому, що фінансову стратегію доцільно 

розглядати «як органічний елемент фінансово-бюджетного регулювання 

підприємства: 

– у методологічному плані сутність і механізм формування фінансової 

стратегії підприємства необхідно аналізувати як одну з проблем фінансових 

відносин, фінансової оцінки реалізації стратегічних цілей підприємства; 

– у схемі економічного регулювання фінансову стратегію необхідно 

розглядати як компонент загальної стратегії підприємства на ряду з товарним, 

інвестиційним, маркетинговим та іншими видами стратегічних рішень». 

Варто виділити важливість ролі фінансової політики суб’єкта 

господарювання для його стабільного виробничо-економічного розвитку в 

умовах становлення і нарощування ринкових можливостей. У цьому зв’язку, 

О. Гудзь, П. Стецюк, С. Навроцький і В. Алексійчук [78, с. 70] справедливо 

зауважують, що «взаємозв’язок і взаємоузгодженість напрямів розвитку 

підприємства, а також побудова механізму досягнення ним завдань із 

визискуванням фінансових ресурсів реалізується за допомогою фінансової 

політики. У світовій практиці формування фінансової політики давно вже стало 

загальноприйнятим способом окреслення напрямів і визначення конкретних дій 

щодо розвитку підприємства. З поглибленням ринкових відносин в нашій країні 

та розширенням міжнародних економічних зв’язків, фінансова політика 

підприємства стає одним із важливих елементів забезпечення його 

конкурентоспроможності та успішної виробничо-фінансової діяльності». 

Отже, на думку авторів, фінансова політика є складовою частиною 

фінансової науки, що має свій прикладний характер та імперативні способи 
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розвитку. 

У нашому випадку, мета фінансової політики та стратегія забезпечення 

стабільного економічного розвитку галузі нерозривно пов’язані та реалізуються в 

єдиному комплексі. Фінансові менеджери, зокрема, І. Бланк, найчастіше 

виокремлюють сім ключових критеріїв цільового управління результатами 

виробничо-економічної діяльності суб’єкта господарювання та його бізнес-

процесів [79, с. 73]: 

 максимізація прибутку; 

 мінімізація трансакційних витрат; 

 максимізація обсягу реалізації продукції; 

 максимізація темпів зростання суб’єкта господарювання; 

 забезпечення конкурентних переваг; 

 максимізація доданої вартості; 

 максимізація ринкової вартості суб’єкта господарювання. 

Вірно сформована дієва фінансова політика суб’єкта господарювання надає 

можливість, за умови її розроблення в комплексі та у межах єдиного напрямку 

стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку галузі, в найкоротші 

терміни та з мінімальними витратами досягти запланованих результатів 

виробничо-економічної діяльності як ОСГ, так і ІКСБ. При цьому, забезпечення 

економічної захищеності стабільного економічного розвитку ОСГ та ІКСБ, 

необхідно виділити такі основні завдання фінансової політики [78, с. 72]: 

 уникнення фінансових труднощів і банкрутства; 

 виживання підприємства за умов жорсткої конкурентної боротьби; 

 максимальне збільшення обсягів реалізації продукції (послуг) і 

нарощення сегменту ринку; 

 мінімізація витрат; 

 максимізація прибутку; 

 нарощування ринкової вартості ОСГ та ІКСБ. 

Пріоритетність того чи іншого завдання може по-різному трактуватися в 
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контексті існуючих теорій організації бізнес-процесів. 

Ключовою характеристикою ОСГ та ІКСБ як складних виробничо-

економічних систем є стійкість їх виробничо-економічного розвитку, який 

забезпечується такими властивостями як надійність, адаптація, самозбереження, 

саморозвиток, живучість [70, с. 125-126]. 

У великих системах із середньою стійкістю наявні певні тенденції до її 

зниження. Тільки консервативним найпростішим виробничо-економічним 

системам притаманна внутрішня стійкість, що пояснюється міцністю та 

збалансованістю їх підсистем і елементів. При цьому великі господарські 

системи, у силу їх складності, характеризуються динамічною структурною 

стійкістю, що обумовлюється забезпеченням динамічної нестійкості їх підсистем 

та окремих елементів. Це є особливо важливим при врахуванні відмінностей між 

сутністю понять «зростання» і «стійкий розвиток», де, зокрема, останній 

передбачає як кількісні зміни виробничо-економічних параметрів, так і 

збереження якісних позитивних зрушень у виробничо-економічній діяльності 

суб’єкта господарювання. 

Отже, виникає нагальна потреба в розробці стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку ОСГ та ІКСБ, яка була б зорієнтована на 

реалізацію в умовах складних динамічних галузевих структур економіки, 

невизначеності та конфліктності факторів зовнішнього середовища. За таких 

умов, у межах розробленої стратегії забезпечення стабільного економічного 

розвитку ОСГ та ІКСБ, необхідно постійно знаходити компроміс між великою 

сукупністю, на наш погляд, свідомо суперечливих принципів і критеріїв 

прийняття стратегічних рішень. Це, на думку І. Богатирьова, є головною 

проблемою в розробці методології формування збалансованої стратегії сучасних 

суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки [70, с. 125-126]. 

На основні принципів і норм міжнародного права та забезпечення 

стабільного стратегічного соціально-економічного розвитку України у сфері 

державного управління забезпеченням верховенства права, економічною і 

політичною незалежністю держави, захистом її національних інтересів, 
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утвердженням України у світовому співтоваристві, запропонованих А. Гнатенком 

[80, с. 107-108; 81], на наш погляд, можна сформувати ключові принципи 

формування стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку 

залізорудної галузі України в контексті багатоцільового управління рівнем 

економічної захищеності галузей промисловості національного господарства: 

- комплексність і системність – створення сприятливих умов для 

забезпечення стійкого виробничо-економічного розвитку ОСГ та ІКСБ, взаємодія 

на стратегічному галузевому рівні всіх бізнес-процесів; 

- об’єктивність і компетентність – передбачають використання набутого 

досвіду та об’єктивної інформації, враховують попередні досягнення, 

забезпечують відповідність професійної компетенції менеджменту ОСГ та ІКСБ 

колу проблемних питань; 

- ефективність і результативність – передбачають кількісне визначення 

співвідношення результатів і витрат, що дає змогу спрямовувати всю сукупність 

заходів стратегічного прогнозування на покращення фінансово-економічного 

стану ОСГ та ІКСБ і досягнення поставлених стратегічних цілей; 

- пріоритетність і цілепокладання – дозволяють формулювати ключові 

стратегічні напрямки, що надають можливість забезпечити стабільний 

виробничо-економічний розвиток ОСГ та ІКСБ за умови чіткого визначення місії 

і стратегічних цілей; 

- альтернативність і гнучкість – передбачають діагностику та 

обґрунтування альтернативних варіантів перспектив стратегічного розвитку ОСГ 

та ІКСБ, врахування характерних змін у динаміці бізнес-процесів на підґрунті 

зворотного зв’язку і коригування стратегічних завдань з урахуванням цих змін; 

- послідовність і спадкоємність – мається на увазі, що дотримується певний 

порядок реалізації бізнес-процесів з урахуванням досягнутих результатів ОСГ та 

ІКСБ і змін у зовнішньому середовищі, залучаються до реалізації бізнес-процесів 

усі зацікавлені сторони, що забезпечує спадковість стратегічного розвитку на 

перспективу; 

- довгостроковість і ситуаційність – передбачають орієнтацію ОСГ та ІКСБ 
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на вирішення проблем у довгостроковій перспективі: виявлення, оцінювання, 

врахування впливу зовнішнього середовища і можливих альтернативних 

варіантів забезпечення стратегічного економічного розвитку; 

- прозорість і підзвітність – забезпечують ясність щодо того, чому і ким 

обґрунтовуються та ухвалюються рішення, коли, як і які ресурси виділяються для 

реалізації стратегічних рішень, як організована відповідальність щодо 

використання ресурсів. 

Дотримання вище наведених у «Законі України… [81]» принципів, на нашу 

думку, дозволяють сучасним (як окремим підприємницьким структурам, ІКСБ), 

так і галузям національного господарства  забезпечувати реалізацію 

конкурентних стратегічних рішень із необхідним рівнем ефективності. У цьому 

зв’язку на державному рівні урядом країни, починаючи ще з часів незалежності 

України, приймалися відповідні закони та програми, що стосуються питань 

забезпечення стабільного економічного розвитку національної економіки. При 

цьому, держава приділяє особливу увагу законодавству України (див. дод. Е, 

табл. Е.1) стосовно ключових аспектів забезпечення стабільного економічного 

розвитку пріоритетних галузей промисловості національного господарства [81-

102], де основні державні програми стратегічного розвитку різних галузей 

економіки, що стосуються визначення правових, економічних та організаційних 

засад «… формування цілісної системи прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку України, окремих галузей економіки та 

окремих адміністративно-територіальних одиниць як складової частини загальної 

системи державного регулювання економічного і соціального розвитку держави».  

Законом України… [81] «… встановлюється загальний порядок 

розроблення, затвердження та виконання зазначених прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального розвитку, а також права та 

відповідальність учасників державного прогнозування і розроблення програм 

економічного та соціального розвитку» відображені в таких основних державних 

документах з часів проголошення незалежності України (див. дод. Е): 

1. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм 
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економічного і соціального розвитку України» № 1602-III від 23.03.2000 р. [82].  

2. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» № 2411-

VI від 01.07.2010 р. [81]. 

3. Митний кодекс України № 92-IV від 11.07.2002 р. [86]. 

4. Кодекс України про надра № 132/94-ВР від 27.07.1994 р. [89]. 

5. Закон України «Про угоди про розподіл продукції» № 1039-XIV від 

14.09.1999 р. [91]. 

6. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку 

мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» № 3268-VI від 

21.04.2011 р. [92]. 

7. Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-XII від 

18.09.1991 р. [93]. 

8. Закон України «Про Державну програму заохочення іноземних 

інвестицій в Україні» № 3744-XII від 17.12.1993 р. [94]. 

9. Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 04.07.2002 р. 

[96]. 

10. Постанова «Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та 

інноваційної діяльності в Україні» № 389 від 2 лютого 2011 р. [97]. 

11. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні» № 3715-VI від 08.09.2011 р. [98]. 

12. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-XІІ від 

16.04.1991 р. [101]. 

13. Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями державної 

політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки» № 188/98-ВР від 05.03.1998 р. [99]. 

14. Закон України «Про основи національної безпеки» № 964-IV 

від 19.06.2003 р. [100]. 

Разом з тим, провідними в національній економіці є галузі промисловості 

України, серед яких важливе місце посідає добувна промисловість України, що 

займається видобуванням із надр землі, води та лісів різноманітних видів 
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сировинних ресурсів, палива тощо. При цьому, як на нашу думку, ще 

недостатня увага державою приділяється стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку залізорудної галузі України (із 14 зазначених вище 

нормативно-правових документів тільки в трьох (1, 6, 11) державою 

приділяється порівняно достатня увага), що є важливою складовою 

(сировинною базою чорної металургії) гірничо-металургійного комплексу 

(ГМК), який дає понад 40% валютних надходжень у державну казну [103, c. 25-

26]. 

У цьому зв’язку, важливим є урахування тієї ситуації, що країни світу все 

більше постають перед проблемою підвищення рівня якості життя населення. 

Зазначене неможливе без подальшого стабільного економічного зростання і, 

особливо, це стосується країн з економікою, найбільш вразливих до світових 

криз. Вирішення цієї проблеми в Україні, як вважає К. Костенко [104, с. 139-

140], потребує здійснення на державному рівні відповідних заходів:  

«1) здійснення ефективної макроекономічної політики: нині більшість 

країн визнали переваги макроекономічної стабільності – необхідної умови 

економічного зростання; 

2) реалізація програми структурних реформ: у країнах (особливо з 

перехідною економікою) продовжують виникати проблеми при проведенні 

структурної реформи та формуванні інститутів у різних сферах економіки; 

3) реструктирізаця підприємств: у більшості країн із перехідною 

економікою економічному розвиткові перешкоджає збереження неефективних і 

збиткових підприємств; ефективним методом реструктуризації підприємств, 

поряд з ліквідацією прямого і опосередкованого субсидіювання правил 

корпоративного управління можуть бути заходи, спрямовані на створення 

конкурентного середовища та суворі бюджетні обмеження; 

4) створення ринкового фінансового сектора: у досягненні стійкого 

економічного зростання важлива роль належить розвитку потужної банківської 

системи, здатної ефективно управляти національними заощадженнями та 

інвестиціями; 
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5) зміна функцій держави: від прямого втручання в економічну діяльність 

держави має перейти до вироблення та контролю за виконанням правил бізнесу 

в ринковій економіці, одночасно нарощуючи надходження, необхідні для 

фінансування основних напрямів діяльності державного сектора». 

При цьому слід зазначити, що в розбудові розвиненої сталої ринкової 

національної економіки «ключовою категорією стає ринковий механізм, 

спроможний замінити державне адміністрування в економіці [104, с. 139-140]». 

На нашу думку, це є однією з вирішальних проблем щодо забезпечення 

збалансованого стабільного стратегічного економічного розвитку галузей 

національного господарства. 

Отже, стратегія забезпечення стабільного економічного розвитку ОСГ та 

ІКСБ на галузевому рівні базується на принципах розвиненої ринкової 

економіки, коли держава відіграє активну роль у стабілізації національної 

економіки шляхом залучення значних інвестицій в інноваційний розвиток 

галузей національного господарства. В основу стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку ОСГ та ІКСБ на галузевому повинно бути 

покладено: 

раціональне «… обмежене втручання держави в економіку при її активній 

ролі; 

влада в центрі та на місцях повинна припинити всі види втручання в 

економіку, при цьому активно працювати в напрямі завершення розбудови 

конкурентних ринків і надійних механізмів антимонопольного регулювання, 

підтримки фіскальної і монетарної політики, розвитку мережі соціального 

захисту, забезпечення розвитку ринкової інфраструктури та ін.; 

у сферах, де ринкові механізми не розвинені, необхідне втручання держави 

для розвитку ринку та створення ринкового простору; 

необхідно підвищити ефективність і якість державного управління, 

допомагати, стимулювати й доповнювати активність приватного сектора та 

національного капіталу, щоб відповідати вимогам нової міжнародної 

економічної парадигми; 
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держава має стати гарантом економічної свободи й вільної економіки, 

встановити ринкові правила та забезпечити їх дотримання в країні [104, с. 141]». 

Таким чином, виробничо-економічна система ОСГ та ІКСБ, які 

перебувають у трансформаційному періоді, безумовно, має характерні 

специфічні риси. Особливо проблематичним є те, що на національному рівні ще 

не сформувалася відповідна ринкова інфраструктура та як наслідок існуючі 

ринкові механізми не є досить ефективними. Отже, для розроблення ефективної 

стратегія забезпечення стабільного економічного розвитку ОСГ та ІКСБ на 

галузевому рівні необхідно, щоб цілі їх виробничо-господарської діяльності 

реалізовували місію та цілі загальної стратегії розвитку і не суперечили цілям 

еталонних (базисних) стратегій розвитку бізнесу. Задля полегшення вирішення 

цього питання, взявши за основу наукові розробки щодо визначення сфери 

стратегічних дій у ОСГ та ІКСБ А.А. Пилипенко та І.В. Ярощука [35, с. 57-58], у 

межах реалізації бізнес-процесів ОСГ та ІКСБ виділимо чотири ключові типи 

стратегічних дій: 

 дії, пов’язані з досягненням певного рівня інтеграції ОСГ та ІКСБ 

(визначення меж СЗГ, у яких передбачається їх діяльність та оптимізація набору 

СБО шляхом інтеграційно-дезінтеграційних процесів); 

 дії, спрямовані на покращення показників виробничо-економічної 

діяльності ОСГ та ІКСБ в зонах господарювання (підвищення 

конкурентоспроможності ОСГ та ІКСБ за рахунок формування спільних 

принципів конкурентного функціонування окремих СБО та раціональне 

обґрунтування їх конкурентних стратегій;  

 дії, спрямовані на створення синергетичного ефекту та перетворення 

його в конкурентну перевагу (забезпечення передачі знань, досвіду, компетенцій 

і навичок у поєднанні із залученням інновацій і нових учасників у діяльності ОСГ 

та ІКСБ);  

 формування принципів і правил розподілу та перерозподілу обсягів 

обмежених ресурсів між окремими бізнес-процесами чи/або СБО. 

Важливим також постає питання щодо розробки способів забезпечення 
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взаємодії окремих СБО, їх адаптації та інтеграції у цілісну інтегровану систему. 

На нашу думку, при цьому доцільно взяти за основу запропонований у роботі [35, 

с. 59] розподіл управлінських функцій між окремими СБО в ОСГ та ІКСБ 

(табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Розподіл функцій в ОСГ та ІКСБ між окремими СБО 

Елемент ОСГ та ІКСБ Основні функції Характеристика 

Керівна 

Керівництво 

Аналіз стратегічних зон 

господарювання, розробка 

корпоративної стратегії, 

прийняття інвестиційних 

рішень 

 

Центральний 

офіс 

Забезпечення аналізу й 

прийняття рішень керівництвом 

групи; координація і контроль 

виконання рішень; поточний 

моніторинг діяльності; 

підтримка прийняття рішень у 

СБО (внутрішнє 

консультування) 

Важливою умовою є 

координація діяльності СБО в 

частині документообігу, 

автоматизації, керування 

проектами тощо 

Стратегічна бізнес-одиниця 

Аналіз ринку стратегічної зони 

господарювання і розробка 

стратегії СБО. Виробництво, 

маркетинг, НДДКР, 

післяпродажне обслуговування. 

Логістичні й фінансові операції 

Склад і розподіл функцій 

забезпечення й обслуговування 

між СБО і загальними 

службами ОСГ та ІКСБ 

залежить від конкретних умов 

функціонування 
Спільні служби ОСГ та 

ІКСБ, що функціонально 

взаємопов’язані з відділом 

економічної безпеки  

Забезпечує виконання й 

(реалізацію) основних,  

допоміжних і забезпечуючих 

процесів 

Джерело: узагальнено автором на основі опрацювання [35, с. 59] 

 

Таким чином, виходячи з вище викладеного, можна стверджувати, що для 

різних виробничо-господарських ситуацій і на різних рівнях стратегічного 

управління ОСГ та ІКСБ, економічна стратегія може бути представлена такими 

функціями, як: керівництво, регулювання, розподільча, координації та 

контрольна, оскільки важливою умовою є загальна координація діяльності СБО 

в цілісній ОСГ та ІКСБ. При цьому особливістю організації стратегічного 

управління вітчизняними ОСГ та ІКСБ є те, що основні управлінські функції 

реалізуються через корпоративні центри, сформовані на різних стадіях 
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стратегічного розвитку. 

Отже, виходячи з проведеного аналізу, можна стверджувати, що 

ефективне управління виробничо-економічним розвитком суб’єкта 

господарювання в сучасних умовах трансформації національної економіки, 

спираючись лише на достатньо велике надбання економічної науки в галузі 

стратегічного менеджменту, стає дедалі проблематичніше. При цьому, 

чисельність проблем щодо забезпечення стабільного управління стратегічним 

економічним розвитком ІКСБ постійно зростає, і основною причиною є 

швидкозмінні умови господарювання, у той час, коли вже сформовані стратегії 

розвитку ще не досягають кінцевих результатів, які б у повній мірі 

задовольняли вимогам інтеграційних процесів національної економіки. Таким 

чином, виникає потреба у подальших поглиблених дослідженнях питань щодо 

розроблення та реалізації стратегії забезпечення стабільного економічного 

розвитку галузей економіки в сучасних умовах господарювання. 

 

Висновки до розділу 1 

 

В результаті дослідження теоретичних основ формування стратегій 

забезпечення стабільного економінчого розвитку галузей сформовано такі 

висновки: 

1. Зважаючи на узагальнення наукових досягнень окремих етапів еволюції 

історичного розвитку теорії стратегічного управління, можна стверджувати, що 

на сьогодні так і не існує єдиного концептуального бачення стосовно цієї 

категорії менеджменту і, тим більше, якщо це стосується стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку ОСГ та ІКСБ на галузевому рівні в умовах 

ускладнення галузевих, національних і міжнародних господарських зв’язків і 

корпоративної структури з урахуванням аспектів антикризового управління на 

засадах теорії економічної безпеки національного господарства. 

2. Багатоплановий і багатопрофільний характер виробничо-господарської 

діяльності галузей економіки потребує удосконалення методик і моделей 
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оптимізації їхніх взаємопов’язаних бізнес-стратегій, які утворюють певний 

«стратегічний набір» з урахуванням їх оптимізації на всіх ієрархічних рівнях 

управління галуззю, де одним із ключових завдань є заповнення «стратегічних 

розривів» у 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. 

3. Запропоновано стратегію забезпечення стабільного економічного 

розвитку залізорудної галузі трактувати як систему стратегічних цілей розвитку 

галузі, спрямованих на урахування та поєднання пріоритетів соціально-

економічного розвитку держави як власника надр і інтересів користувачів надр 

(інтегрованих корпоративних структур бізнесу та окремих суб’єктів 

господарювання) на основі багатоцільової ієрархічної моделі оптимізації 

«чистих» бізнес-стратегій, орієнтованої на прийнятні значення рівнів індексів 

ключових економічних показників. При цьому, багатоцільова оптимізація 

«чистих» бізнес-стратегій зорієнтована на гарантовані значення величини 

ключових макроекономічних показників, зокрема, таких, як: валовий дохід, 

валовий прибуток, рівень фінансово-економічного стану галузі та 

рентабельність власного капіталу її інтегрованих корпоративних структур 

бізнесу та окремих суб’єктів господарювання як найважливішого індикатора 

забезпечення конкурентоспроможності бізнес-стратегій економічного розвитку 

галузі. 

4. 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, 
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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. 

5. Установлено, що з позиції системного підходу до місця державної 

політики в економічній безпеці держави основними її завданнями мають бути 

такі: 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; 

негативний фінансовий стан; незадовільні показники ефективності виробничої 

та економічної діяльності; нераціональне використання ресурсного потенціалу; 

негативні тенденції в обсягах виробництва і реалізації продукції; низький рівень 

інноваційної активності та, як наслідок, конкурентоспроможності. 

Основні положення розділу висвітлені в наукових працях автора [34, 41, 

55]. 
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РОЗДІЛ 2 

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 

СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ 

УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Сучасний стан економічного розвитку залізорудної галузі України 

та ринку її продукції 

 

Стан виробництва промислової продукції, як правило, відображують у 

натуральній формі на підґрунті аналізу її валового випуску разом із тією 

продукцією, що передбачається для подальшого перероблення в межах 

окремого суб’єкта господарювання, використовуючи індексний метод. При 

цьому, індекси промислової продукції розраховуються згідно з прийнятими 

міжнародними стандартами [105, с. 103]. 

Галузі промисловості України є провідними в національній економіці. 

Призначенням добувної промисловості України є видобування з надр землі, 

води та лісів різноманітних видів сировинних ресурсів, палива тощо. 

Аналіз динаміки виробництва продукції добувною промисловістю, 

зокрема, з урахуванням видобутку металевих руд у структурі промислової 

продукції України за період з 2001 року по 2014 рік в індексній формі 

наведений у табл. 2.1 та на рис. 2.1. 

Аналіз динаміки видобутку металевих руд у структурі виробництва 

продукції добувною промисловістю показує, що практично за всі проаналізовані 

періоди динаміка видобутку металевих руд мала кращі тенденції свого розвитку 

(за винятком 2008-2009 рр. і 2012 р.). 

Залізорудна галузь України є потужною мінерально-сировинною базою 

чорної металургії, що забезпечує її: 

- підготовленою залізорудною сировиною для виробництва чавуну; 
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Таблиця 2.1 

Індекси виробництва продукції добувною промисловістю в структурі промислової продукції України 

за 2001-2014 рр. (відсотки до попереднього року) 

Роки 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Промисловість 114,2 115,8 112,5 103,1 106,2 107,6 94,8 78,1 111,2 108,0 99,5 95,7 89,9 

Добувна промисловість 103,3 105,5 104,1 104,4 105,8 102,6 95,7 89,4 103,7 106,8 101,9 100,6 86,3 

добування паливно-енергетичних 

корисних копалин 
104,8 103,6 101,9 103,1 103,3 97,4 100,3 94,3 96,9 108,4 103,5 91,2 87,1 

добування вугілля, лігніту і торфу 105,3 101,9 100,2 103 102,8 95,4 101,1 92,4 99,3 113,7 104,5 97,6 70,2 

добування вуглеводнів і пов’язані з ним 

послуги 
102,1 107,3 105,7 103,8 105,2 101,6 98,3 97,4 91,7 97,5 101 98,9 66,1 

добування корисних копалин, крім 

паливно-енергетичних 
100,2 109,1 107,6 105,7 109,5 109,6 90,1 82,8 114,3 105,7 99,7 - - 

Добування металевих руд 98,4 107,0 106,3 106,2 109,4 106,1 90,0 88,2 114,8 103,2 101,2 104,6 96,7 

 

Джерело: розраховано автором на основі [105, с. 104; 106] 

 

 

 
7
5
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Рис. 2.1. Динаміка виробництва продукції добувною промисловістю в 

структурі промислової продукції України за 2003-2014 рр. (відсотки до 

попереднього року) 

Джерело: побудовано автором на основі [105, с. 104; 106] 

 

- залізорудним концентратом і подрібненою рудою для металургійних 

заводів; 

- кусковою залізною рудою (із високим вмістом заліза (Fe = 56-64 %) та 

незначним вмістом шкідливих домішок), що використовується у виробництві 

різносортової сталі [107]. 

При цьому, розвиток гірничої справи постійно перебуває у взаємодії 

суспільства та природи в процесі видобутку і переробки корисних копалин покладів 

земної кори. Ця взаємодія характеризується постійною протидією природи як її 

реакцією на фізичне втручання людини, що проявляється у порушенні її цілісності 

та органічного розвитку. Разом з тим, проблема вичерпності мінеральних 

ресурсів характеризується трьома основними аспектами: 
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- фізичною межею вичерпності, коли мінерально-сировинні ресурси 

повністю вичерпуються, зокрема, нафта, золото, срібло та ін.; 

- екологічним, коли у великих масштабах і високими темпами 

здійснюється видобуток мінерально-сировинних ресурсів, що ставить під 

загрозу сам факт існування суспільства, обумовленого зростанням вироблених 

просторів, осіданням поверхні, порушенням гідрологічного стану ґрунтових і 

підземних вод); 

- економічним, що обумовлюється впливом сукупності техніко-

технологічних і соціально-економічних чинників. 

З огляду на масштабність наслідків проблеми вичерпності мінеральних 

ресурсів і того факту, що зародження гірничої справи співпадає з появою 

людського суспільства на Землі, попри все, поки воно існує, розробка 

залізорудних родовищ завжди буде відігравати важливу роль в економічному 

розвитку країни, оскільки вона безпосередньо впливає на рівень обсягів 

виробництва та конкурентоспроможність залізорудної продукції на світовому 

ринку, стан трудового потенціалу і забезпечення соціальної стабільності та 

економічної безпеки нації. 

Динаміка виробництва основного виду продукції залізорудної галузі 

України наведена (залізорудного концентрату) в табл. 2.2 і на рис. 2.2-2.3 [106]. 

Аналіз динаміки виробництва основних видів продукції залізорудної 

галузі добувної промисловості України за 2003-2014 рр. показує, що її тенденції 

напряму залежать від виникаючих хвиль світової економічної кризи, яку 

пов’язують із загальною циклічністю економічного розвитку, дисбалансами 

міжнародної торгівлі та руху капіталів, непідконтрольних характеру кредитного 

ринку і т.п. [108]. 

Отже, залізорудна галузь України посідає важливе місце в економічному 

розвитку національного господарства, але разом з тим вітчизняні науковці, у 

більшості своїх досліджень [106; 107; 109, с. 157-161; 110; 111], розглядають як 

складову гірничо-металургійного комплексу (ГМК). Проте залізорудну галузь 

практично не аналізують окремо як галузь, яка є сировинною базою чорної 
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Таблиця 2.2 

Виробництво залізорудного концентрату в Україні за 2003-2014 роки 

Вид продукції 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Виробництво залізорудного концентрату, в млн. т 

Концентрати залізні 

неагломеровані 
47,6 50,5 53,2 57,1 60,9 56,9 54,8 64,3 66,5 67,1 70,4 68,3 

Концентрати залізні 

агломеровані 
58,9 63,1 65 68,3 72,1 63,7 55,7 61,6 64,4 64,6 67,6 60,2 

Індекси виробництва залізорудного концентрату 

Концентрати залізні 

неагломеровані 
- 1,06 1,05 1,07 1,07 0,93 0,96 1,17 1,03 1,01 1,05 0,97 

Концентрати залізні 

агломеровані 
- 1,07 1,03 1,05 1,06 0,88 0,87 1,11 1,05 1,00 1,05 0,89 

Джерело: розраховано автором на основі [106] 

 

Рис. 2.2. Виробництво залізорудного концентрату в Україні 

за 2003-2014 роки 

Джерело: побудовано автором на основі [106] 
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Рис. 2.3. Індекси виробництва залізорудного концентрату в Україні 

за 2004-2014 роки 

Джерело: побудовано автором на основі [106] 

 

металургії України, що обмежує можливості її науково-технічного розвитку як 

пріоритетної експертно орієнтованої галузі національної економіки (майже 

половина обсягів виробленої продукції реалізується на зовнішніх ринках (рис. 2.4)). 

Більша половина обсягів виробленої продукції в 2014 р. реалізується на 

зовнішніх ринках (концентрат  35,6% ВВП галузі, окатиші  74,8%, агломерат 

 35,5% та залізна руда  43,8%), серед яких пріоритетними є Китай (49,5% – 

частка у загальному експорті), Чехія (12,2%), Польща (11,5%), Словаччина 

(9,7%), а решта виступає сировиною для металургійних підприємств, продукція 

яких також експортується на зовнішні ринки (84,7% виробництва 

металопродукції в Україні): країни СНД (15,3%), Європа (25,8%), Азія (39,7%), 

Африка (7,6%), США (2,2%), інші країни (9,4%). 
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Рис. 2.4. Індекси динаміки виробництва промислової продукції, 

продукції добувної промисловості та залізорудної галузі, структура сфер її 

реалізації за 2003-2014 рр., % 

Джерело: побудовано автором на основі даних Державної служби 

статистики України та бази даних Агентства з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України, сайту SMIDA [112; 113] 

 

В Україні видобуток і переробку залізних руд здійснюють підприємства 

добувної галузі, розташовані в Дніпропетровській, Полтавській і Запорізькій 

областях, які на ринку залізорудної продукції представлені 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%). 

Згідно із завданням дослідження, що стосується розробки методичного 

підходу до визначення оцінок індикаторів кризового стану залізорудної галузі з 

урахуванням впливу існуючих механізмів державного фінансового сприяння 

проведемо аналіз обсягів виробництва товарної залізорудної продукції 

(табл. 2.3-2.6) та фінансово-економічного стану галузі (див. дод. Ж-Л)  
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Таблиця 2.3 

Обсяги виробництва товарної залізорудної продукції підприємствами добувної промисловості України 

за 2007-2013 рр. (тис. тонн) 

Підприємство Продукція 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ПАТ «Інгулецький ГЗК» концентрат 13670 12628 11227,7 14394,6 14117,95 13586,94 13618,2 

ПАТ «Північний ГЗК» 
концентрат 13400 12494,534 13760,5 3346,3 3370,90 3756,5 3267,20 

обкотиші 11100 9422,118 9441 9900,4 10331,10 9957,10 10837,80 

ПАТ «Центральний ГЗК» 
концентрат 3594,80 3672,10 2690,72 3762,44 3871,42 3919,53 4094,08 

обкотиші 2241,40 1959,40 2225,30 2210,10 2213,00 2312,45 2314,37 

ПАТ «Південний ГЗК» 
концентрат 4973,55 4837,34 6367,45 7864,38 8817,16 8913,56 9155,19 

агломерат 5130,00 3680,00 1106,00 1655,00 1800,90 2022,90 2413,80 

ПАТ «Криворізький ЗРК» руда 7103 6242 3800 5908 5577 5556,172 5718 

ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» руда 2973 2608 2446 1824 1678,3 2694,1 2854,1 

ВАТ «Полтавський ГЗК» обкотиші 9072,3 9035,1 8766,6 10031,1 9668,2 9638,1 10550,1 

ПрАТ «Запорізький ЗРК» руда     4123,7 4500 4500 

 

Джерело: розраховано автором на основі [112; 113] 

 

8
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за умов розгортання світової фінансової кризи і входження економіки України в 

стан рецесії та стагнації в період 2008-2013 рр. Динаміку обсягів виробництва 

товарної залізорудної продукції за 2007-2013 рр. наведено в табл. 2.3. 

З аналізу даних табл. 2.3 можна зробити висновок, що на сьогодні в 

Україні основним районом, у якому здійснюється видобуток залізних руд 

(понад 90% всього видобутку залізорудною промисловістю) є Криворізький 

залізорудний басейн (Дніпропетровська обл., підприємства: ПАТ «Інгулецький 

ГЗК», ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК», ПАТ «Південний ГЗК», 

ПАТ «Криворізький ЗРК», ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка»). Важливе місце в 

розробці залізорудних родовищ в Україні займають такі гірничо-промислові 

райони, як: Кременчуцький залізорудний район Полтавської обл., підприємство 

ВАТ «Полтавський ГЗК» і Білозерський залізорудний район, Запорізької обл., 

підприємство ПрАТ «Запорізький ЗРК» [114]. 

Основним типом промислових залізних руд є багаті мартитові руди в 

залізистих кварцитах, гематитові руди та бурі залізняки. У більшості випадків 

до металургійного виробництва вони надходять без попереднього збагачення і 

лише незначна їх частина піддається магнітній сепарації. Відкритим способом 

видобувається близько 75% залізних руд, а решта підземним [115]. 

Отже, залізорудна галузь України посідає важливе місце в економічному 

розвитку національного господарства і представлена на ринку залізорудної 

продукції трьома великими ІКСБ: ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг», 

ПАТ «Криворізький ЗРК» і ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка». При цьому 

Криворізький залізорудний басейн є основною мінерально-сировинною базою 

чорної металургії України. Підприємства Криворізького, Кременчуцького та 

Білозерського залізорудних басейнів розробляють багаті залізні руди, бідні 

магнетитові кварцити та бурі оолітові залізняки на шахтах підземним 

видобутком [115; 116, с. 30]. 

У табл. 2.4-2.6 наведено аналіз обсягів виробництва підприємств 

залізорудної галузі добувної промисловості України за видами товарної 

продукції за 2007-2013 рр. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Таблиця 2.4 

Аналіз обсягів виробництва підприємств залізорудної галузі добувної промисловості України 

за видами товарної продукції за 2007-2013 рр. (концентрат, агломерат), тис. тонн / тис. грн. 

Продукція Підприємство 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

концентрат 
ПАТ «Інгулецький ГЗК» (ГДД 

ТОВ «Метінвест Холдинг») 

13670 12628 11227,7 14394,6 14117,95 13586,94 13618,2 

3560910 7613722 4384199,7 8897837,9 14507915,7 9986708 10352257 

концентрат 
ПАТ «Північний ГЗК» (ГДД 

ТОВ «Метінвест Холдинг») 

13400 12494,534 13760,5 3346,3 3370,90 3756,5 3267,20 

8283919 11724586 1011644,6 1770008,3 3005443,50 1876057,80 2988189,2 

концентрат 
ПАТ «Центральний ГЗК» (ГДД 

ТОВ «Метінвест Холдинг») 

3594,80 3672,10 2690,72 3762,44 3871,42 3919,53 4094,08 

3025594 5091470 966272,66 2457973,73 3713186,44 2857083,74 3273292,13 

 
Всього: ГДД ТОВ «Метінвест 

Холдинг» 

30664,8 28794,634 27678,92 21503,34 21360,27 21262,97 20979,48 

14870423 24429778 6362116,96 13125819,9 21226545,6 14719849,5 16613738,3 

концентрат ПАТ «Південний ГЗК» 
4973,55 4837,34 6367,45 7864,38 8817,16 8913,56 9155,19 

3390732 5341253 1652304,00 4657627,00 8964591,00 6798321,00 7323891,00 

агломерат ПАТ «Південний ГЗК» 
5130,00 3680,00 1106,00 1655,00 1800,90 2022,90 2413,80 

  473968,00 1104669,00 1802155,00 1444655,00 1879367,00 

Джерело: розраховано автором на основі [112; 113] 
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Таблиця 2.5 

Аналіз обсягів виробництва підприємств залізорудної галузі добувної промисловості України 

за видами товарної продукції за 2007-2013 рр. (обкотиші, руда), тис. тонн / тис. грн. 

Продукція Підприємство 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

обкотиші 
ПАТ «Північний ГЗК» (ГДД 

ТОВ «Метінвест Холдинг») 

11100 9422,118 9441 9900,4 10331,1 9957,1 10837,8 

  4858107,5 8218289 11642550,3 9588749,10 10357154,9 

обкотиші 
ПАТ «Центральний ГЗК» (ГДД 

ТОВ «Метінвест Холдинг») 

2241,4 1959,4 2225,3 2210,1 2213 2312,45 2314,37 

  1312335,56 1974886,21 2711385,33 2022853,47 2399660,36 

 
Всього: ГДД ТОВ «Метінвест 

Холдинг» 

13341,4 11381,518 11666,3 12110,5 12544,1 12269,55 13152,17 

  6170443,06 10193175,2 14353935,6 11611602,6 12756815,3 

обкотиші ВАТ «Полтавський ГЗК» 
9072,3 9035,1 8766,6 10031,1 9668,2 9638,1 10550,1 

2940031 4714577 3968058,2 6295253,7 9200272,1 7658201,7 8289060,9 

руда ПАТ «Криворізький ЗРК» 
7103 6242 3800 5908 5577 5556,172 5718 

1127259 2111434 1122453 2862082 4291290 3057548 3035186 

руда ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 
2854,1 2694,1 1678,3 1824 2446 2608 2973 

468033 853012,1 495982,8 954083 1964228 1503610 1749922 

руда ПрАТ «Запорізький ЗРК» 
    4123,7 4500 4500 

    1566849 1969761,8 2385038 

Джерело: розраховано автором на основі [112; 113] 
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Таблиця 2.6 

Індекси обсягів виробництва підприємств залізорудної галузі добувної промисловості України 

за видами товарної продукції за 2008-2013 рр. (концентрат, агломерат, обкотиші, товарна руда) 

Продукція Підприємство 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

концентрат ПАТ «Інгулецький ГЗК» (ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг») 0,92377 0,88911 1,28206 0,98078 0,96239 1,0023 

концентрат ПАТ «Північний ГЗК» (ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг») 0,93243 1,10132 0,24318 1,00735 1,11439 0,86975 

концентрат ПАТ «Центральний ГЗК» (ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг») 1,0215 0,73275 1,3983 1,02897 1,01243 1,04453 

 Серед. знач. індекса по ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 0,95924 0,90773 0,97452 1,0057 1,02974 0,97219 

концентрат ПАТ «Південний ГЗК» 0,97261 1,31631 1,23509 1,12115 1,01093 1,02711 

агломерат ПАТ «Південний ГЗК» 0,71735 0,30054 1,49638 1,08816 1,12327 1,19324 

обкотиші ПАТ «Північний ГЗК» (ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг») 0,84884 1,002 1,04866 1,0435 0,9638 1,08845 

обкотиші ПАТ «Центральний ГЗК» (ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг») 0,87419 1,1357 0,99317 1,00131 1,04494 1,00083 

 Серед. знач. індекса по ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 0,86151 1,06885 1,02091 1,02241 1,00437 1,04464 

обкотиші ВАТ «Полтавський ГЗК» 0,9959 0,97028 1,14424 0,96382 0,99689 1,09462 

руда ПАТ «Криворізький ЗРК» 0,87878 0,60878 1,55474 0,94397 0,99627 1,02913 

руда ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,87723 0,93788 0,74571 0,92012 1,60526 1,05939 

руда ПрАТ «Запорізький ЗРК»     1,09125 1 

Джерело: розраховано автором на основі [112; 113] 
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За даними табл. 2.6 побудовано динаміку індексів виробництва 

підприємствами залізорудної галузі України товарного концентрату, 

агломерату, окатишів і товарної руди за 2008-2013 рр., що наведені на рис. 2.5-

2.6. 

 

 

Рис. 2.5. Індекси виробництва підприємствами залізорудної галузі 

добувної промисловості України товарного концентрату та агломерату 

за 2008-2013 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [112; 113] 
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Рис. 2.6. Індекси виробництва підприємствами залізорудної галузі 

добувної промисловості України окатишів і товарної руди за 2008-2013 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [112; 113] 

 

Аналіз індексів виробництва підприємствами залізорудної галузі добувної 

промисловості України товарного концентрату, агломерату, окатишів і товарної 

руди (рис. 2.5-2.6) показує, що їх динаміка має негативну тенденцію, в 

основному, у період 2008-2009 рр., як реакцію на кризу практично для всіх 

підприємств-виробників зазначеної продукції. Разом з тим, середні значення 

індексів для підприємств ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» (ПАТ «Інгулецький 



88 

ГЗК», ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК»), мають доволі 

стабільну тенденцію, коливаючись близько 1 (одиниці). Достатньо позитивну 

тенденцію динаміки виробництва продукціє має ПАТ «Криворізький ЗРК». 

Останнє вказує на певну перевагу ІКСБ по відношенню до інших підприємств 

спільної галузевої спрямованості при їх виживанні в кризові періоди. 

На рис. 2.7, за даними табл. 2.4, побудована кругова діаграма обсягів 

виробництва підприємствами залізорудної галузі добувної промисловості 

України товарного концентрату за 2013р. у натуральній формі, тис. тонн. 

 

Рис. 2.7. Структура обсягів виробництва підприємствами залізорудної 

галузі добувної промисловості України товарного концентрату за 2013 р. 

у натуральній формі, тис. тонн 

Джерело: побудовано автором на основі [112; 113] 

 

Аналіз рис. 2.7 показує, що ІКСБ, утворена на основі підприємств 

ПАТ «Інгулецький ГЗК», ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК» у 

межах ТОВ «Метінвест Холдинг», займає домінуючу позицію в структурі 

виробництва товарного концентрату в натуральній формі (70%) залізорудною 

галуззю добувної промисловості України. 

На рис. 2.8 побудована кругова діаграма обсягів виробництва 
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підприємствами залізорудної галузі добувної промисловості України товарного 

концентрату за 2013р. у вартісному виразі, тис. грн (див. табл. 2.4). 

 

Рис. 2.8. Структура обсягів виробництва підприємствами залізорудної 

галузі добувної промисловості України товарного концентрату за 2013 р. 

у вартісному виразі, тис. грн. 

Джерело: побудовано автором на основі [112; 113] 

 

Аналіз рис. 2.8 показує, що ІКСБ,  ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг», 

також займає домінуючу позицію в структурі виробництва товарного 

концентрату у вартісному виразі (69%) залізорудною галуззю добувної 

промисловості України. 

На рис. 2.9, за даними табл. 2.5, побудована кругова діаграма обсягів 

виробництва підприємствами залізорудної галузі добувної промисловості 

України окатишів за 2013 р. у натуральній формі, тис. тонн. 

Аналіз рис. 2.9 показує, що в структурі виробництва окатишів 

залізорудною галуззю добувної промисловості України, утвореною на основі 

підприємств ПАТ «Інгулецький ГЗК», ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ 

«Центральний ГЗК» у межах ТОВ «Метінвест Холдинг» ІКСБ, виробляється 

більше половини окатишів у натуральній формі (56%). 
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Рис. 2.9. Структура обсягів виробництва підприємствами залізорудної 

галузі добувної промисловості України окатишів за 2013 р. у натуральній 

формі, тис. тонн 

Джерело: побудовано автором на основі [112; 113] 

 

На рис. 2.10 побудована кругова діаграма обсягів виробництва 

підприємствами залізорудної галузі добувної промисловості України окатишів 

за 2013 р. у вартісному виразі, тис. грн. (див. табл. 2.5) 

Аналіз рис. 2.10 показує, що ІКСБ,  ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг», 

займає кращу позицію в структурі виробництва окатишів у вартісному виразі 

(61%) залізорудною галуззю добувної промисловості України по відношенню 

до одного свого конкурента підприємства з іноземними інвестиціями у формі 

закритого акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат». 

На рис. 2.11, за даними табл. 2.5, побудована кругова діаграма обсягів 

виробництва підприємствами залізорудної галузі добувної промисловості 

України товарної руди за 2013 р. у натуральній формі, тис. тонн. Кругова 

діаграма обсягів виробництва підприємствами залізорудної галузі добувної 

промисловості України товарної руди за 2013 р. у вартісному виразі (тис. грн.) 

наведена на рис. 2.12. 
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Рис. 2.10. Структура обсягів виробництва підприємствами 

залізорудної галузі добувної промисловості України окатишів за 2013 р. 

у вартісному виразі, тис. грн. 

Джерело: побудовано автором на основі [112; 113] 

 

 

Рис. 2.11. Структура обсягів виробництва підприємствами 

залізорудної галузі добувної промисловості України товарної руди 

за 2013 р. у натуральній формі, тис. тонн 

Джерело: побудовано автором на основі [112; 113] 
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Рис. 2.12. Структура обсягів виробництва підприємствами 

залізорудної галузі добувної промисловості України товарної руди 

за 2013 р. у вартісному виразі, тис. грн. 

Джерело: побудовано автором на основі [112; 113] 

 

Аналіз рис. 2.11-2.12 дозволяє стверджувати, що лідером у виробництві 

товарної руди серед підприємств залізорудної галузі добувної промисловості 

України є ПАТ «Криворізький ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»,  близько 

половини обсягів всієї товарної руди галузевого виробництва. 

За результатами аналізу даних сайту SMIDA [112] в підсумку за 2013 рік 

гірничодобувними підприємствами України вироблено продукції: руди, 

концентрату залізного 84110,4 тис. т, що на 4,8% більше, ніж у 2012 році, у тому 

числі руди залізної неагломерованої 14242,2 тис. т (+6,0%), концентрату 

залізорудного 69868,2 тис. т (+4,6%), з нього товарного 30431,5 тис. т (на рівні 

минулого року); агломерату залізорудного 2413,8 тис. т (+19,3%); окатишів 

залізорудних 23965,3 тис. т (+9,1%); вапняку флюсового (металургійного) 15437,5 

тис. т (-7,1%),  у т.ч. доломітизованого 2109,5 тис. т (-19,7%). У 2013 році в Україні 

було вироблено 71,1 млн. т залізорудної продукції (руда видобута підземним 

способом, концентрат товарний, агломерат та окатиші), що на 3,2% менше, ніж 

у 2012 році та 13,5 млн. т (-5,4%) товарної продукції по флюсових 
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підприємствах (вапняк металургійний, доломіт сирий та обпалений, будівельні 

матеріали).  

У 2013 році гірничорудні підприємства України поставили на експорт 

залізорудної продукції 37813 тис. т, що більше 2012 року на 2,8 млн. т (+7,9%), у 

тому числі підприємствами Асоціації «Укрудпром» поставлено 32919 тис. т 

залізорудної продукції (+2117 тис. т, або +6,9%).  

Обсяги експорту залізорудної продукції збільшились до Австрії, Туреччини, 

Румунії, Японії, Німеччини, Чехії та Сербії. Зменшились обсяги експорту до 

Угорщини, Китаю, Польщі, Росії, Індії та Словаччини.  

Збільшились обсяги виробництва залізорудної продукції в 2013 р. у 

порівнянні до 2012 р. З концентрату залізорудного: ВАТ «Полтавський ГЗК» 

+11,5 %; ПАТ «Південний ГЗК» +5,3%; ПАТ «Північний ГЗК» +3,0%; 

ПАТ «Інгулецький ГЗК» +0,4%.  

Збільшили частку виробництва товарної продукції від загального обсягу по 

Україні проти 2012 року: ПАТ «Південний ГЗК» на 0,1% – з концентрату 

загального і на 0,8% – з товарного; ПАТ «Центральний ГЗК» на 0,6% – з 

концентрату товарного; ПАТ «Інгулецький ГЗК» на 0,1% – з концентрату 

товарного. Зменшили: ПАТ «Північний ГЗК» на 0,3% – з концентрату загального і 

на 1,6 % – з товарного. За звітний період по відношенню до 2012 року вміст заліза в 

концентраті залізорудному збільшили: ВАТ «Полтавський ГЗК» – на 0,54%; ПАТ 

«Інгулецький ГЗК» в концентраті А2 – на 0,10 %; ПАТ «Північний ГЗК» – на 

0,09%; ПАТ «Південний ГЗК» – на 0,06%; ПАТ «Центральний ГЗК» в концентраті 

А1 – на 0,19%, зменшили: ПАТ «Центральний ГЗК» в концентраті А2 – на 0,01%.  

Основною причиною зниження якості товарної продукції є виробництво 

продукції із вмістом заліза на рівні укладених контрактів. Ринок залізорудної 

сировини характеризується високою конкуренцією і має виражену сегментацію.  

Серед аналізованих конкуруючих залізорудних підприємств України з 

підземного видобутку найбільшу частку ринку має ПАТ «Криворізький ЗРК»  

45,69 %, ПрАТ «Запорізький ЗРК»  30,56 % і ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка»  

23,75 %. 
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Також серед інших показників конкурентоспроможності можна виділити 

рівень якості продукції. Так, якість продукції ПАТ «Криворізький ЗРК» та 

ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» становить 56-60% вмісту Fe, тоді як якість продукції 

ПрАТ «Запорізький ЗРК» становить 61-62%. Тобто саме ПрАТ «Запорізький ЗРК» 

є основним конкурентом для ПАТ «Криворізький ЗРК». 

Не менш важливим показником є і обсяг експорту продукції. Обсяг 

експортованої залізної руди в аналізованому періоді ПАТ «Криворізький ЗРК» 

становить майже 60%. Основними споживачами виступають: «Dunaffer» 

(Угорщина), «US Steel Kosice» (Словаччина), «Ispat Sidex» (Румунія), «Voest 

Alpine» (Австрія), а також металургійні комбінати Польщі, Чеської Республіки та 

колишні країни Югославії. Партнерами ПАТ «Криворізький ЗРК» на ринку 

України є ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Південний ГЗК», 

ПАТ «Центральний ГЗК», ПАТ «Алчевський МК», ПАТ «Маріупольський МК ім. 

Ілліча», ПАТ «МК Азовсталь», ПАТ «Макіївський МК», ПАТ «Запоріжсталь». 

Обсяг експорту ПрАТ «Запорізький ЗРК» становить близько 60%, 

експортується в Чехію, Словаччину, Польщу, Австрію. Інша частка добутої 

продукції постачається на ПАТ «Запоріжсталь», крім того запорізька руда 

постачається на ПАТ «Маріупольський МК ім. Ілліча». 

Основними споживачами продукції ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» є 

ПАТ «Південний ГЗК» і ПАТ «Маріупольський МК ім. Ілліча». Менша частка 

продукції, близько 25%, експортується. 

З метою визначення конкурентного статусу і систематизації конкурентних 

переваг основних гірничо-збагачувальних комбінатів та залізорудних підприємств 

із підземного видобутку залізорудної галузі України побудуємо конкурентні карти, 

які наведені у табл. 2.7-2.8. 

Узагальнюючи сказане, можна стверджувати, що на кінець аналізованого 

періоду найкращу конкурентну позицію займає ПАТ «Інгулецький ГЗК», який у 

2013 році був лідером ринку. ПАТ «Південний ГЗК» має слабку конкурентну 

позицію, проте за темпом зростання ринкової частки займає друге місце щодо 

покращення своєї конкурентної позиції. Аутсайдером є ПАТ «Центральний ГЗК». 
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Таблиця 2.7 

Конкурентна карта ринку гірничо-збагачувальних комбінатів залізорудної 

галузі України 

Класифікація за 

темпом 

зростання 

ринкової 

частки 

Класифікація за розміром ринкової частки 

І. Лідер 

ІІ. Сильна 

конкурентна 

позиція 

ІІІ. Слабка 

конкурентна 

позиція 

ІV. Аутсайдер 

І Швидке 

покращення 

конкурентної 

позиції 

ПАТ «Інгулецький 

ГЗК» 

ПАТ «Північний 

ГЗК» 
  

ІІ Покращення 

конкурентної 

позиції 

  
ПАТ «Південний 

ГЗК» 
 

ІІІ Погіршення 

конкурентної 

позиції 

 

ВАТ 

«Полтавський 

ГЗК» 

  

ІV Швидке 

погіршення 

конкурентної 

позиції 

   

ПАТ 

«Центральний 

ГЗК» 

Джерело: розроблено автором на основі опрацювання [112; 113] 

Таблиця 2.8 

Конкурентна карта ринку залізорудних підприємств з підземного видобутку 

залізорудної галузі України 

Класифікація за 

темпом 

зростання 

ринкової частки 

Класифікація за розміром ринкової частки 

І. Лідер 

ІІ. Сильна 

конкурентна 

позиція 

ІІІ. Слабка 

конкурентна 

позиція 

ІV. Аутсайдер 

І Швидке 

покращення 

конкурентної 

позиції 

  
ПАТ «ЄВРАЗ 

Суха Балка» 
 

ІІ Покращення 

конкурентної 

позиції 

 

ПрАТ 

«Запорізький 

ЗРК» 

  

ІІІ Погіршення 

конкурентної 

позиції 

   

ПАТ 

«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 

ІV Швидке 

погіршення 

конкурентної 

позиції 

ПАТ 

«Криворізький 

ЗРК» 

   

Джерело: розроблено автором на основі опрацювання [112; 113] 
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Станом на 2013 рік на побудованій карті прослідковується одна стратегічна 

група − ПАТ «Криворізький ЗРК» і ПрАТ «Запорізький ЗРК». Відповідно до 

побудованої карти стратегічних груп найближчі позиції до ПАТ «Криворізький 

ЗРК» займає саме ПрАТ «Запорізький ЗРК», який характеризується найвищим 

рівнем якості товарної залізної руди й досить високим обсягом видобутку і 

переробки залізорудної сировини. 

Таким чином, основна діяльність підприємств залізорудної галузі 

добувної промисловості України пов’язана з видобутком і збагаченням залізних 

руд. Зазначені види діяльності енергоємні, а також пов'язані із 

транспортуванням власної продукції залізничним транспортом. Основними 

споживачами продукції товариства є металургійні підприємства як вітчизняні, 

так і зарубіжні. Знаходження українських і російських виробників залізорудної 

сировини (ЗРС) у єдиному географічному регіоні обумовлює постачання на 

металургійні підприємства товарної продукції не тільки підприємствами країни-

споживача, але й підприємствами інших країн. 

В цілому, можна вважати, що протягом останніх років залізорудна галузь 

досить стабільно забезпечує металургійну, хімічну та інші галузі промисловості 

України високоякісною сировиною і є важливим джерелом валютних 

надходжень нашої держави. Більшу частину минулого десятиліття 

гірничодобувний сектор орієнтувався, головним чином, на збільшення обсягів 

виробництва. Однак, негативні тенденції на світовому ринку залізорудної 

сировини і в металургії протягом останніх років, безумовно, позначилися на 

українських підприємствах гірничо-металургійного комплексу.  

Погіршення ситуації в галузі пов’язане з ризиками як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринках, наслідком яких може бути підвищення цін на 

енергоносії, зростання залізничних тарифів, встановлення обмежень для 

металургійних підприємств з експорту продукції, коливання цін на ринку 

залізорудної продукції. Стрімке падіння цін, викликане уповільненим 

зростанням і зменшенням попиту в Китаї, а також економічною невизначеністю 

в Єврозоні, змінило умови роботи для всіх підприємств галузі. В результаті, на 
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першому місці за важливістю для залізодобувних підприємств країни є питання 

підвищення конкурентоспроможності за рахунок зниження витрат, поліпшення 

якісних показників продукції, а також жорстка дисципліна в рамках реалізації 

збутової політики. 

З огляду на нинішні тенденції та кон’юнктуру світових цін, попиту на 

залізорудну сировину простежується тенденція зниження активності 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств залізорудної галузі, що 

проявляється у зменшенні обсягів реалізації продукції на зовнішній ринок, 

кількості укладених міжнародних контрактів і нестабільності валютних 

надходжень. Причиною зазначеного є посилення світової конкуренції і 

глобалізації ринку залізорудної продукції. Як наслідок, спостерігається суттєве 

зниження попиту на металопродукцію з боку головних її споживачів – 

будівельної і машинобудівної галузей промисловості, обумовленого 

надшвидкою зміною потреб споживачів, жорсткістю вимог до якості продукції. 

Отже, питання удосконалення експортно-збутової діяльності залізорудної галузі 

є особливо актуальним в умовах сучасних трансформаційних процесів світового 

ринку залізорудної продукції з таких причин:  

 існуючі ринки залізорудної сировини формувалися упродовж 

багатьох років, їх структура практично не піддавалася змінам. При цьому, в 

останні роки збільшилась потреба у продуктах прямого відновлення заліза як 

більш дорогої сировини для виробництва якісних електросталей; 

 за мінливого попиту на основну металопродукцію, таку як чавун і 

сталь, пропозиція продукції залізодобувних підприємств залишається високою;  

 підприємства залізорудної галузі характеризуються обмеженістю 

асортименту продукції і можливістю швидко його змінювати. 

Разом з тим, з огляду на те, що гірничорудні підприємства належать до 

сфери із тривалим інвестиційним циклом, а, отже, потребують залучення 

значних інвестиційних ресурсів. Враховуючи значний знос основних 

виробничих фондів, нестача коштів може стати причиною зниження обсягів 

виробництва. Крім того, існує потреба у значних ресурсах для підтримання 
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гірничо-геологічних умов розробки родовищ. 

Основною проблемою, яка впливає на видобувну діяльність залізорудної 

галузі, є специфіка відкритої розробки та підземного видобутку запасів 

корисних копалин, тому що умови роботи гірничодобувних підприємств 

безперервно ускладнюються протягом усього періоду розробки родовищ, а 

саме:  

 зміна в часі глибини ведення гірничо-видобувних робіт;  

 збільшення висоти робочої зони та величини поточного коефіцієнта 

розкриву (для кар’єрів);  

 збільшення, по мірі заглиблення, частки скельних порід;  

 зміна із глибиною умов транспортування гірничої маси з місць 

видобутку корисної копалини до пунктів доставки.  

Для кожної із проблем визначаються свої технічні рішення, капітальні 

вкладення, матеріальні та енергетичні ресурси для забезпечення рентабельного 

виробництва та уникнення збитковості розробки родовища. В теперішній час 

багато гірничодобувних підприємств потребує значних вкладень у розвиток 

кар'єрів та ускладнення гірничотехнічних умов видобутку, з урахуванням 

вибуття потужностей. 

Виходячи з вищезазначеного, на нашу думку, до заходів державної 

підтримки гірничо-металургійного комплексу доцільно віднести такі державні 

заходи: здешевлення кредитних ресурсів у галузі будівництва і здешевлення 

залізничного тарифу на перевезення [112], удосконалення сучасних 

економічних механізмів управління природними ресурсами та особлива 

мінерально-сировинна база з урахуванням можливостей застосування рентних 

підходів управління і можливостей визначення природної ренти [117, с. 160-

167]. При цьому, «базою оподаткування є вартість обсягів, видобутих у 

податковому (звітному) періоді корисних копалин (мінеральної сировини), яка 

окремо обчислюється для кожного виду корисної копалини (мінеральної 

сировини), для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової 

продукції гірничодобувного підприємства)» [117, с. 152]. 
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Таким чином, узагальнюючи, можна стверджувати, що підприємства 

залізорудної галузі добувної промисловості України не здійснюють у достатньо 

повному обсязі раціонально обґрунтованого стратегічного планування 

стабільного економічного розвитку і не проводять належної діагностики 

потенційних загроз та можливостей у процесі розроблення виробничо-

господарських програм на перспективу за умов посилення інтеграційних 

процесів у глобальну світову економіку. 

Стратегія забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної 

галузі України, на нашу думку, є однією із найважливіших складових 

подальшого розвитку національної економіки в сучасних умовах ринкових 

реалій і вкрай потребує виваженого аналітичного забезпечення формування 

належної системи процедур і правил державного регулювання галузі, пов’язаної 

з видобутком і збагаченням залізних руд з позицій стратегічного підходу. 

 

 

2.2. Обґрунтування стратегічних орієнтирів розвитку залізорудної 

галузі України в умовах посилення інтеграційних процесів 

 

В умовах сучасних трансформаційних процесів світового ринку ЗРС 

діяльність залізорудної галузі України, що займається видобутком і 

переробленням залізної руди на засадах принципів комплексності, 

збалансованості, достатньої необхідності та екологічної безпеки, спрямовується 

на досягнення необхідного гарантованого економічного результату з 

урахуванням можливостей попередження та мінімізації фінансово-економічних 

ризиків на підґрунті раціонального управління диверсифікованим розвитком і 

конверсією суб’єкта господарювання, де згідно ст. 8 ЗУ Про ЗЕД від 16.04.1991 

№ 959-XІІ державне регулювання національного господарства полягає в тому, 

що держава повинна створювати рівні можливості для суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та розвивати всі види підприємницької 

діяльності незалежно від їх форм власності, сприяти раціональному 
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використанню всіх напрямів доходів та інвестицій, здійснювати захист 

економічних інтересів як підприємств залізорудної галузі  суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, так і національного господарства України в 

цілому [118]. При цьому, прогнозування фінансово-економічних результатів 

щодо перспектив стратегічного розвитку ОСГ та ІКСБ і галузі в цілому 

здійснюються на основі принципів покрокової оптимізації управління 

господарською діяльністю суб’єкта господарювання, де за критеріями 

ефективності завдань оптимізації на кожному кроці визначається локальна 

оптимальна змішана стратегія ОСГ та ІКСБ. 

Основні принципи процесу комплексної розробки залізорудних родовищ і 

збагачення залізних руд розроблено наприкінці XІX та початку минулого 

століть. Дослідженню реального стану щодо вирішення цієї проблеми 

присвячено велику кількість наукових праць [119, с. 80-83; 120, с. 6-8; 121, с. 13-

22 та ін.]. Разом з тим, чисельне різноманіття наукових розробок у цьому 

напрямку все ще потребує наукового узагальнення відносно певної сукупності 

різних фінансово-економічних ракурсів стратегічного бачення розгляду 

проблеми комплексної розробки залізорудних родовищ. Останнє пояснюється 

перш за все тим, що більшість досліджень проблеми розробки родовищ мають 

утилітарний характер, а саме: обмежуються лише вирішенням технологічних 

питань видобутку та переробки залізних руд [122, с. 46-56]. При цьому сучасні 

пріоритети розвитку національної економіки щодо раціоналізації процесу 

державного регулювання на основі принципів комплексності, збалансованості, 

достатньої необхідності та екологічної безпеки обумовлюють необхідність 

стратегічного бачення вирішення зазначеної проблеми відповідно до ключових 

аспектів економічного захисту розвитку національного господарства. 

Головним питанням раціоналізації процесу розвитку залізорудної галузі з 

урахуванням комплексності, збалансованості, достатньої необхідності та 

екологічної безпеки постає ідентифікація всіх можливих чинників ризику та їх 

систематизація [123, с. 85, 88], що є важливою процедурою у забезпеченні 

економічної захищеності економічної стратегії галузі, спрямованою на 
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виявлення негативних впливів чинників зовнішнього і внутрішнього 

середовища на результати їх виробничо-господарської діяльності, передбачені 

виробничими програмами ОСГ та ІКСБ. Актуальність цього питання полягає в 

тому, що потенційна загроза небезпеки можливих фінансових втрат чи збитків, 

в умовах ринкової економіки, завжди існує, оскільки ймовірність втрат чи 

збитків є настільки ж реальною, як і ймовірність отримання прибутків. 

Отже, основною метою наукових досліджень у цьому напрямку є 

розроблення і вдосконалення теоретико-методичних підходів щодо подальшого 

розвитку економіко-математичного інструментарію стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку залізорудної галузі з урахуванням 

фінансово-економічних ризиків, обумовлених постійними трансформаційними 

процесами на ринку залізорудної продукції. 

Властивість системності в комплексному аналізі ОСГ та ІКСБ і її окремих 

бізнес-процесів та ситуацій надає можливість розглядати їх різносторонньо і як 

єдине ціле, в усіх ключових ракурсах у взаємодії із зовнішнім і внутрішнім 

середовищем ОСГ та ІКСБ. З огляду на те, що сам по собі системно-

ситуаційний підхід характеризується доволі складними процесуальними 

процедурами, такий підхід є однозначно практичним і результативним, оскільки 

дозволяє приймати науково обґрунтовані стратегічні рішення, зорієнтовані на 

більш далекоглядну перспективу в умовах глобалізації трансформаційної 

економіки. 

Результати аналізу в динаміці за 2008-2013 роки показників провідних 

регіонів-виробників металургійної продукції (чавун, сталь), зокрема, що у 

більшій мірі стосується провідних регіонів постіндустріальних країн світу 

показують, що спостерігається тенденція зменшення темпів виплавки чавуну і, в 

першу чергу, де його виробництво залишається на рівні докризового 2007 року 

(див. дод. М, табл. М.1, М.2; рис. 2.13). 

Важливим фактором, що стримує постіндустріальні країни до зростання 

споживчого попиту на залізорудну сировину, є акумульований у них великий 

ресурс металобрухту, використання якого підприємствами чорної  
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* – виробництво 14 країн, що внесені до списку, в 2012 році склало близько 87% від 

усього виробленого у світі прямо відновленого заліза (DRI) 

Рис. 2.13. Динаміка виплавки чавуну 

Джерело: побудовано автором на основі [106; 111] 

 

металургії менш витратне й більш екологічне. Характерною особливістю 

формування і розвитку ринку ЗРС є певна невідповідність розподілу 

найбільших обсягів запасів світових залізних руд потужностям основних 

провідних регіонів чорної металургії. Розвідані світові запаси сирої залізної 

руди перевищують 800 млрд. т і вміщують у собі більш ніж 230 млрд. т заліза. 

Найбільші запаси залізних руд зосереджені на територіях таких країн, як 

Австралія, Бразилії, Китай, Індія, Російська Федерація, Україна та Швеція [110]. 

Найбільше в світі залізної руди видобувається в Австралії, Бразилії та 

Китаї (див. дод. М, табл. М.3; рис. 2.14). Проте в Китаї запаси багатих залізних 

руд (Fe – 55%) налічують лише 2,53%. Більшість запасів залізних руд 

характеризується низькою якістю, низьким вмістом заліза й високим вмістом 

алюмінію та фосфору, що, в свою чергу, обумовлює вихід великої кількості 

пустих порід на 1 тонну видобутої залізної руди (для порівняння: кількість 
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пустих порід на 1 тонну видобутої залізної руди у Бразилії в 4 рази менше). 

 

Рис. 2.14. Структура світового видобутку залізної руди в 2013-2014 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [106; 111] 

 

Окрім Китаю, в рейтингу імпортерів ЗРС перші позиції належать Японії, 

Південній Кореї, країнам Західної Європи і Туреччині. На інші країни та регіони 

припадає 10-15% світового видобутку та імпорту залізної руди [111]. 

Світовий ринок ЗРС, як і світовий ринок металопродукції, багато в чому 

пов’язаний із провідними світовими центрами її споживання. Свідченням 

зазначеного є глобальна криза 2008 року, що обумовила рецесію світової 

економіки, коли на межі дефолту опинилася більшість країн. У період 

подолання наслідків кризи і подальшої загальної стагнації світової економіки, 
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що продовжувалася до другої половини 2013 року, єдиним фактором 

стимулювання ринку ЗРС залишався сталий розвиток економіки Китаю (світова 

частка виробництва чавуну склала понад 60%). 

Аналіз розподілу ресурсів ЗРС серед країн-домінантів світової економіки, 

пропозиції та попиту на ринку залізорудної продукції дає підстави 

стверджувати, що визначальним чинником подальшого зростання темпів 

позитивної динаміки виробництва світової залізорудної промисловості 

залишаться споживчий ринок Азії, а Китай залишається головним ринком збуту 

ЗРС. 

Країнами нового попиту можуть бути Близький Схід і країни Африки, а 

також є можливість розширити базу споживачів Східної Європи, особливо 

країни, які не мають виходу до річкового транспорту і залежать тільки від 

розширеної бази залізничних шляхів. У даному разі українські виробники 

мають перевагу перед світовими лідерами (Бразилія, Австралія) і основним 

конкурентом може слугувати тільки Російська Федерація, яка за наявності 

нижчої собівартості буде охоплювати і витрати на транспортування – вирішить 

конкуренцію на ринку ЗРС Східної Європи. 

Разом з тим, зростаючі екологічні вимоги та жорсткі технічні стандарти на 

залізорудну продукцію, в умовах сучасних трансформацій світової економіки, 

обумовлюють споживчий попит на якісну ЗРС, що все більше спонукає та 

змушує китайських виробників сталі використовувати імпортні залізні руди, 

водночас, коли всередині країни прогнозується зниження як обсягів видобутку, 

так і якості залізних руд. Отже, з огляду на зазначене, можна зробити висновок, 

що в перспективі намічається тенденція до збільшення значимості 

довгострокових контрактів щодо співпраці на постійній основі компаній – 

виробників якісної ЗРС із конкретними її споживачами. 

Наведемо порівняльну характеристику якісних показників залізорудного 

концентрату на світовому ринку в табл. 2.9. За результатами попереднього 

макроаналізу варто відзначити, що забезпечення позитивного вектору розробки 

вітчизняними видобувними підприємствами залізорудних родовищ відкритим і 
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підземним способом можливе, зокрема, за рахунок підвищення інноваційного 

рівня виробництва, удосконалення маркетингової стратегії галузі в контексті 

формування техніко-технологічних переваг підприємств галузі у відповідності 

до їх потенційних можливостей, факторів зовнішнього середовища та 

виробничо-економічних характеристик виробництва залізорудної продукції. 

Таблиця 2.9 

Середні показники якості залізорудної продукції підприємств України та 

основних світових підприємств-конкурентів 

Країна Компанія 

Хімічний склад, % 

Fe SіO2 Al2 O3 
SіO2+

Al2O3 
CaO MgO 

CaO+

MgO 
Основ-

ність 

Бразилія Samarco 67 1,8 1,1 2,9 0,08 0,04 0,12 0,04 

Австралія Mt.Newman 66,7 2,8 1 3,8 0,04 0,03 0,07 0,02 

Швеція 
Malberget 71,5 0,2 0,21 0,41 0,06 0,2 0,26 0,63 

Greensberg 70,6 0,9 - 0,9 - - 0 0 

Канада 

OCM 66,3 5 0,34 5,34 0,06 0,05 0,11 0,02 

Fіre lake 66,5 5 0,15 5,15 0,51 0,36 0,87 0,17 

Kerol lake 65,8 4,44 - 4,59 0,53 0,38 0,91 0,2 

Росія 

Лебединський ГЗК 68,4 4,34 0,17 4,51 0,16 0,2 0,36 0,08 

Костомукшинсь-

кий ГЗК 
67,6 5,73 0,26 5,99 0,17 0,17 0,34 0,06 

Україна 

ПАТ «Північний 

ГЗК» 
65,1 8,78 0,18 8,96 0,42 0,6 1,02 0,11 

ПАТ «Центральний 

ГЗК» 
65,5 7,2 0,25 7,45 0,19 0,38 0,57 0,08 

ПАТ «Південний 

ГЗК» 
64,5 9,64 0,35 9,99 0,17 0,39 0,56 0,06 

ПАТ «Інгулецький 

ГЗК» 
64,9 9,7 0,56 10,2 0,29 0,6 0,89 0,09 

Джерело: розраховано автором на основі [112; 113] 

 

Стратегія організаційно-технічного розвитку, поряд із маркетинговою 

стратегією, є однією із прогресивних форм забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств галузі та визначає її орієнтацію на 

технологічні інновації як засобу адаптації до змін зовнішнього середовища, що 

є передумовою стабільно високої прибутковості та надійної позиції на ринку. 
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На виробничо-господарську діяльність залізорудної галузі впливає велика 

кількість зовнішніх і внутрішніх факторів, що обумовлено, перш за все, 

різноманітністю зв’язків і відношень, які має підприємство. В перебігу 

матеріальних, фінансових, інформаційних, кадрових та інших зв’язків відбувається 

обмін, споживання і переміщення сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, 

машин, обладнання, інвестицій, технології, грошових коштів, готової продукції 

тощо. Всі ці зв’язки виникають у реальних політичних, соціально-економічних, 

природно-кліматичних та інших умовах, котрі склалися як в масштабі усієї країни, 

так і на рівні конкретного регіону. Саме ця ситуація в тому чи іншому регіоні, де 

функціонує залізорудна галузь, може мати істотний вплив на результати її 

господарської діяльності. При цьому світовий видобуток залізної руди постійно 

зростає і на сьогодні перевищує 1 млрд. т на рік із середнім вмістом заліза у 

вихідній руді 55%. 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.  

Разом з тим, найбільші виробники залізорудної сировини (Австралія, 

Бразилія, Швеція, Мавританія) не мають великомасштабних металургійних 

виробництв. Розробка залізорудних родовищ здійснюється у 50-ти країнах світу. 

Загальний обсяг світового ринку товарної залізної руди становить порядком 690-

710 млн. т, з яких на долю найбільших виробників: Vale do Rіo Doce (CVRD), Rіo-

Tіnto, BHP Bіllіton  припадає 65-70% від світових поставок. Це є причиною 

олігопольного ціноутворення на ринку ЗРС і негативним фактором. 

Україна посідає шосте місце з видобутку залізної руди, виробляючи близько 

5% світового обсягу товарної залізорудної продукції. Видобувна промисловість, 

яка постачає сировину металургійним підприємствам, є важливою базовою галуззю 

економіки України, здійснюючи відчутний вплив на функціонування 

національного господарства в силу того, що частка гірничо-металургійного 

комплексу (ГМК) у валовому внутрішньому продукті країни становить 27%. 

Оцінку стану конкурентоспроможності підприємств залізорудної галузі на 



107 

визначених ринках збуту її продукції можна надати на підґрунті аналізу обсягів 

реалізації на ринку залізорудної продукції та ринкових часток підприємства. 

Ринок України був і залишається найважливішим ринком для українських 

виробників. Він є дуже привабливим, цільовим; галузевий обсяг збуту на цей ринок 

незначний, але конкурентна позиція підприємства на ньому міцна, ринок є 

пріоритетним. 

Залізорудна галузь України представлена шістьма гірничо-збагачувальними 

комбінатами, що здійснюють видобуток і збагачення залізної руди та виробництво 

підготовленої сировини: ПАТ «Південний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК», 

ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Інгулецький ГЗК», ВАТ «Полтавський ГЗК» і ГЗК 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», а також підприємствами з відкритого та 

підземного видобутку руди, як ПАТ «Криворізький ЗРК», ПАТ «Суха Балка» та ін.  

Динаміка реалізації основних видів залізорудної продукції гірничо-

збагачувальними комбінатами залізорудної галузі України наведена у табл. 2.10, а 

інформація про обсяги поставок залізорудної продукції цих підприємств на 

внутрішньому і зовнішніх ринках у 2013 році наведена в табл. 2.11. 

Обсяги реалізації залізної руди основних підприємств-конкурентів 

підземного видобутку залізорудної галузі на внутрішньому і зовнішніх ринках 

за 2009-2013 рр. наведено в табл. 2.12. 

Інформація про обсяги поставок залізної руди підприємствами України з 

підземного видобутку на внутрішньому і зовнішніх ринках у 2013 році наведена 

в табл. 2.13. 

Загострення ринкової конкуренції на ринку залізорудної продукції, 

динамічність виробничо-економічних процесів і мінливість сучасних реалій 

господарювання структурних одиниць бізнесу (зокрема, певні аспекти 

законодавчої невизначеності відносно перспектив забезпечення стратегічного 

економічного розвитку суб’єкта господарювання [124]) все більше потребують 

подальшого удосконалення методичних підходів до оцінки і прогнозування 

стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі. 

Ускладнення ринкових ситуацій зовнішнього середовища інтегрованих 
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Таблиця 2.10 

Обсяги реалізації залізорудної продукції гірничо-збагачувальними 

комбінатами залізорудної галузі України, тис. т 

Показник 
Рік 2013/2009, 

% 2009 2010 2011 2012 2013 

Концентрат 

ПАТ «Інгулецький ГЗК» 10722 14627 13990 13488 13966 30,26 

ПАТ «Південний ГЗК» 6379 7408 8846 9205 8747 37,12 

ПАТ «Північний ГЗК» 3476 3368 3491 3039 3935 13,20 

ПАТ «Центральний ГЗК» 2655 3827 3868 3926 4085 53,86 

Обкотиші 

ПАТ «Північний ГЗК» 9488 9744 10289 10151 10765 13,46 

ПАТ «Центральний ГЗК» 2223 2211 2209 2311 2241 0,81 

ВАТ «Полтавський ГЗК» 8767 10031 9668 9638 10550 20,34 

Агломерат 

ПАТ «Південний ГЗК» 1073 1700 1809 2002 2429 126,37 

Джерело: розраховано автором на основі [112; 113] 

 

бізнес-структур зумовлюють топ-менеджерів цих організацій вдаватися до 

використання так званої «моделі бізнесу Гарвардської школи» в процесі 

розроблення стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку 

залізорудної галузі, що ґрунтуються на засадах SWOT-аналізу та основних 

етапах стратегічного планування [125, с. 48, 51; 126].  

Разом з тим, на нашу думку, більш доцільним до умов виробничо-

господарської діяльності ОСГ та ІКСБ, зокрема, ГДД ТОВ «Метінвест 

Холдинг», буде використання підходу, покладеного в основу моделі Стайнера, 

що є найближчою до моделі бізнесу Гарвардської школи [125, с. 49; 127, с. 30-

35], яка надає «змогу виокремлювати її із низки інших моделей стратегічного 

планування: 

- модель передбачає проведення всебічного аналізу, повноту подання 

процесу планування, чітку послідовність етапів формування та деталізацію 

результатів дій; 
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Таблиця 2.11 

Обсяги поставок залізорудної сировини гірничо-збагачувальних 

підприємств України на внутрішній і зовнішні ринки у 2013 році (тис. тонн) 

Підприємство 
Обсяги поставок продукції 

на внутрішній ринок на зовнішні ринки Усього 

Залізорудний концентрат 

ПАТ «Інгулецький ГЗК» 11270,01 2696,01 13966 

ПАТ «Південний ГЗК» 3100,81 5646,19 8747 

ПАТ «Північний ГЗК» 1337,90 2597,10 3935 

ПАТ «Центральний ГЗК» 2283,11 1801,89 4085 

Усього 17991,83 12741,19 30733,00 

Обкотиші 

ПАТ «Північний ГЗК» 8073,75 2691,25 10765 

ПАТ «Центральний ГЗК» 1752,46 488,54 2241 

ВАТ «Полтавський ГЗК» 9,70 10540,30 10550 

Усього 9087,7 13151,9 22239,6 

Агломерат 

ПАТ «Південний ГЗК» 861,08 1567,92 2429 

Джерело: розраховано автором на основі [112; 113] 

 

Таблиця 2.12 

Обсяг реалізації залізної руди на ринку України за 2009-2013рр. 

Підприємство 

Обсяг видобутку залізної руди по роках,                        

тис. тонн 

Середня 

частка 

ринку 

(2013 р.), 

% 
2009 2010 2011 2012 2013 

ПАТ «Криворізький ЗРК» 3800 5908 5577 5556 5718 45,69 

ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 1678 1824 2446 2608 2973 23,75 

ПрАТ «Запорізький ЗРК» - - 3505,4 3825 3825 30,56 

Усього: 1678 1824 11528,4 11989 12516 100 

Джерело: розраховано автором на основі [112; 113] 
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Таблиця 2.13 

Обсяги поставок залізної руди залізорудними підприємствами України 

з підземного видобутку на внутрішній і зовнішні ринки у 2013 році  

Підприємство 
Обсяги поставок залізної руди, тис. тонн 

на внутрішній ринок на зовнішні ринки Усього 

ПАТ «Криворізький ЗРК» 1715,4 4002,6 5718 

ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 1932,45 1040,55 2973 

ПрАТ «Запорізький ЗРК» 2486,25 1338,75 3825 

Усього 6134,1 6381,9 12516 

Джерело: розраховано автором на основі [112; 113] 

 

- показує зв'язок між стратегічним, середньотерміновим і тактичним 

плануванням, що має принципове значення для забезпечення стабільного 

стратегічного економічного розвитку суб’єкта господарювання». 

Відповідно до зазначеного, особливо актуальним завданням для 

економічного розвитку України є урахування впливу сукупності факторів 

різноманітних ризиків при розробленні шляхів і напрямків раціонального 

використання виробничих та фінансово-економічних можливостей і резервів 

великих монопродуктових ІКСБ, утворених, зокрема, на основі гірничо-

збагачувальних комбінатів (ГЗК) і рудників у процесі комплексної розробки 

залізорудних родовищ [128, с. 271-272].  

Для обґрунтування важливості та рівня впливу на підприємства залізорудної 

галузі окремих факторів і їх груп застосуємо метод SWOT-аналізу. Всі фактори, що 

розглядаються, віднесемо до сильних (strength) і слабких (weakness) сторін 

діяльності галузі відносно внутрішнього середовища (табл. 2.14) і до можливостей 

(opportunities) та загроз (threats) відносно зовнішнього середовища (табл. 2.15). 

У табл. 2.14 показано, що залізорудна галузь України має вагомі внутрішні 

можливості для подолання наявних слабкостей. Високий рівень організації 

виробництва й управління, налагоджені партнерські відносини, 

висококваліфіковані кадри підприємств залізорудної галузі повинні бути  
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Таблиця 2.14 

Сильні та слабкі сторони залізорудної галузі України 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Високий рівень організації виробництва і 

управління, в т.ч. зовнішньоекономічної 

діяльності. 

2. Залізорудна галузь України має великий 

досвід роботи на залізорудному 

внутрішньому та зовнішньому ринках. 

3. Достатньо високий вміст заліза у товарній 

руді, концентраті, обкотишах і агломераті. 

4. Залізорудна галузь України має 

позитивний імідж. 

5. Достатня платоспроможність і фінансова 

незалежність підприємств залізорудної 

галузі України (підприємства галузі у 

звітному році вчасно здійснювали поточні 

платежі в бюджет, Пенсійний фонд і вчасно 

виплачували поточну зарплатню). 

6. Якість продукції більшості підприємств 

галузі постійно покращується. 

7. Наявність інноваційних навичок і 

можливостей їх використання при 

здійсненні виробничого процесу. 

8. Збільшення реалізації залізорудної 

продукції як на внутрішній, так і на 

зовнішній ринок. 

9. Раціональна організаційна корпоративна 

структура окремих та інтегрованих у 

виробничо-господарські підприємницькі 

об’єднання підприємств залізорудної галузі. 

10. Наявність висококваліфікованих 

робітників і спеціалістів. 

11. Налагодження упродовж десятиліть 

зв’язків з основними споживачами як в 

Україні, так і на зовнішньому ринку. 

12. Високий рівень організаційної культури. 

1. Фінансова нестабільність, про яку 

свідчать фінансові показники, котрі не 

відповідають нормі. 

2. Застаріла технологія на окремих 

переділах виробничого процесу, 

недостатність нового обладнання, машин 

і техніки. 

3. Атаки з боку конкурентів. 

4. Окремі недоліки в антикризовому 

управлінні стратегічним розвитком. 

5. Недостатня увага щодо вдосконалення 

існуючої системи розподілу. 

6. Відсутність достатньо міцної позиції для 

боротьби із загрозами. 

Джерело: розроблено автором на основі опрацювання [112; 113] 

 

використані для визначення чітких стратегічних орієнтирів щодо стабільного 

розвитку в умовах інтеграційних процесів трансформаційної економіки 

національного господарства та ринку залізорудної продукції.  
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Таблиця 2.15 

Зовнішні можливості та загрози залізорудної галузі України 

Можливості Загрози 

1. Поліпшення економічного становища 

в Україні, що призведе до стабілізації 

стану металургійної галузі, який 

позитивно вплине на обсяги 

виробництва, на ціну реалізації 

товарної продукції підприємств 

залізорудної галузі України. 

2. Поліпшення якості продукції за 

рахунок упровадження нових 

технологій 

3. Скорочення імпорту залізорудної 

сировини в Україну. 

4. Установлення митних пільг щодо 

експорту залізорудної сировини. 

5. Прийняття закону про зниження 

норм відрахувань за надра, 

геологорозвідувальні роботи. 

6. Відсутність товарів-замінників. 

1. Тенденція відмов традиційних споживачів 

та їх переорієнтація на споживання 

залізорудної сировини інших підприємств-

виробників зарубіжних компаній. 

2. Зростання тиску конкурентів. 

3. Технологічні прориви в інших країнах, що 

зменшують конкурентоспроможність 

вітчизняної продукції. 

4. Збільшення обсягів поставок залізорудної 

продукції російськими підприємствами. 

5. Недостатні грошові потоки (грошових 

коштів не вистачає для погашення витрат). 

6. Інвестиції мають короткостроковий 

характер. 

7. Зростання цін на енергоресурси, 

матеріали, послуги тощо. 

8. Неритмічна робота посередницьких 

організацій щодо вчасного постачання 

запасних частин, що призводить до 

непланових простоїв. 

9. Несприятливі зміни в системі 

оподаткування. 

Джерело: розроблено автором на основі опрацювання [112; 113] 

 

З наведеної таблиці можна зробити висновок, що відсутність товарів-

субститутів, загрози появи нових конкурентів та ін. (табл. 2.15) дає можливість 

підприємствам залізорудної галузі України чітко визначити свої позиції і дії по 

відношенню до існуючих конкурентів, вимог якості, цін, що, в свою чергу, дає 

значну можливість подолання зростаючого конкурентного тиску та загрози 

втрати зовнішніх ринків збуту. 

Для проведення стратегічного аналізу внутрішнього та зовнішнього 

середовища галузі визначимо основні узагальнені можливості, загрози і фактори 

впливу на її діяльність із наступною їх декомпозицією при побудові 

результуючої матриці SWOT-аналізу в силу того, що залізорудна галузь 

України представлена на ринку залізорудної продукції видобувними 
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підприємствами, які здійснюють розробку залізорудних родовищ відкритим і 

підземним способом, що мають багато загальних спільних рис у своїй 

господарській діяльності, але й різняться певними специфічними 

особливостями. 

У ході здійснення SWOT-аналізу залізорудної галузі України виконаємо 

такі процедури: 

 виявимо ключові фактори впливу на діяльність галузі та оцінимо 

ймовірності посилення їх впливу; 

 визначимо ймовірності використання основних можливостей галузі 

та їх впливу на її діяльність; 

 побудуємо матрицю можливих основних загроз та оцінимо 

ймовірність наслідків їх реалізації.  

Згідно методу Дж. Вілсона, розташуємо основні узагальнені можливості 

та загрози і фактори впливу на діяльність галузі відповідно до їх ймовірностей 

та ступеня впливу [9, с. 145-149] (табл. 2.16-2.18). 

Необхідно звернути особливу увагу на наступні фактори, які потрапили у 

зону високої ймовірності та високого, середнього впливу: 

1. Розвиток енерго- та матеріалозберігаючих технологій. 

2. Застарілість засобів виробництва. 

3. Інфляційні процеси в економіці країни. 

4. Погіршення світової кон’юнктури та значного зниження цін на 

залізорудну продукцію. 

5. Нестабільність політичної системи. 

6. Нестабільність законодавчої бази. 

7. Співробітництво із зарубіжними компаніями. 

На наступному етапі проводиться оцінка важливості і ступеня впливу на 

організацію виявлених можливостей і загроз. Для оцінки можливостей 

застосовується метод позиціонування кожної конкретної можливості на матриці 

можливостей (див. табл. 2.17). 
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Таблиця 2.16 

Аналіз посилення впливу фактора на діяльність залізорудної галузі 

України 

Вплив фактора на 

діяльність 

залізорудної галузі 

Ймовірність посилення впливу фактора на діяльність залізорудної галузі 

ВИСОКА СЕРЕДНЯ НИЗЬКА 

ВИСОКИЙ 

1. Розвиток енерго- та 

матеріалозберігаючих 

технологій. 

2. Застарілість засобів 

виробництва 

1. Інфляційні процеси 

в економіці країни. 

2. Погіршення світової 

кон’юнктури та 

значного зниження 

цін на залізорудну 

продукцію. 

3. Нестабільність 

політичної системи 

 

СЕРЕДНІЙ 

1. Співробітництво із 

зарубіжними 

компаніями. 

2. Нестабільність 

законодавчої бази 

1. Розвиток 

мінерально-

сировинної бази. 

2. Підвищення рівня 

кваліфікації 

персоналу 

1. Наявність 

державної програми 

підтримки 

підприємств 

залізорудної галузі 

НИЗЬКИЙ 

1. Упровадження 

ефективної системи 

екологічного 

контролю за 

виробництвом 

  

Джерело: розроблено автором на основі опрацювання [112; 113] 

Таблиця 2.17 

Аналіз можливостей залізорудної галузі України 

Ймовірність 

використання 

можливості 

Ступінь впливу можливостей на діяльність залізорудної галузі 

СИЛЬНИЙ ПОМІРНИЙ НИЗЬКИЙ 

ВИСОКА 

  Розвиток енерго- та 

матеріалозберігаючих 

технологій 

  Співробітництво із 

зарубіжними 

компаніями 

 

СЕРЕДНЯ 
  Розвиток мінерально-

сировинної бази 

  Підвищення рівня 

кваліфікації 

персоналу 

  Упровадження 

ефективної системи 

екологічного 

контролю за 

виробництвом 

НИЗЬКА  

  Наявність державної 

програми підтримки 

підприємств 

залізорудної галузі 

 

Джерело: розроблено автором на основі опрацювання [112; 113] 
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Виходячи з вище зазначеного, залізорудній галузі України доцільно 

рекомендувати, в першу чергу, використовувати такі можливості: 

1. Розвиток енерго- та матеріалозберігаючих технологій. 

2. Співробітництво із зарубіжними компаніями. 

3. Оновлення засобів виробництва. 

4. Удосконалення законодавчої бази щодо державної програми підтримки 

підприємств залізорудної галузі. 

Складена матриця для оцінки загроз залізорудної галузі України 

представлена табл. 2.18. 

Таблиця 2.18 

Аналіз загроз залізорудної галузі України 

Ймовірність 

використання 

загроз 

Ступінь реалізації впливу загроз 

РУЙНУВАННЯ КРИТИЧНИЙ СТАН ВАЖКИЙ СТАН «ЛЕГКІ УДАРИ» 

ВИСОКА  

1. Застарілість 

засобів 
виробництва 

  

СЕРЕДЯ  

1. Погіршення 

світової 

кон’юнктури і 

значного зниження 

цін на залізорудну 
продукцію 

1. Нестабільність 

політичної 
системи. 

2. Інфляційні 

процеси у 
економіці країни 

 

НИЗЬКА   
1. Нестабільність 

законодавчої бази 
 

Джерело: розроблено автором на основі опрацювання [112; 113] 

 

Аналіз загроз залізорудної галузі України показує (табл. 2.18), що 

першочерговим завданням менеджменту підприємств галузі є орієнтація на 

еталонну (базову) стратегію бізнесу «упровадження нововведень», спрямовану 

на оновлення основних виробничих фондів. При цьому, для підприємств ринку 

залізорудної продукції ключовими факторами є ціна та якість продукції. Тому 

при формуванні стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку 

залізорудної галузі України необхідно приділяти більше уваги еталонній 

стратегії бізнесу – «зниження собівартості продукції». Разом з тим, необхідно 
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враховувати зміни в політичній системі, інфляційні процеси та зміни у 

законодавчій базі. Як стратегію застосування антикризових заходів в управлінні 

галуззю доцільно використовувати «стратегію державного фінансового 

сприяння». 

На основі ідентифікації можливостей і загроз залізорудної галузі України, 

застосувавши прийоми ранжування (див. дод. Н, табл. Н1-Н2) та ймовірнісну 

оцінку факторів, побудована матриця SWOT-аналізу галузі, за допомогою якої 

були сформовані основні стратегічні орієнтири забезпечення стабільного 

розвитку залізорудної галузі в умовах посилення інтеграційних процесів 

міжнародних господарських зв’язків на ринку залізорудної продукції 

(табл. 2.19). При цьому, заходи у сфері формування державної та галузевої 

політики щодо конкретних видів мінеральної сировини стосуються визначення 

окремих груп сировини за своїм стратегічним значенням для вітчизняної 

промисловості. Отже, виходячи з того, що держава завжди зацікавлена у захисті 

національного виробника та сприянні розвитку експортно спрямованих галузей, 

особливу увагу необхідно приділити розвитку «стратегій забезпечення 

експортного сприяння», які базуються на використанні заходів інформаційного, 

методичного, маркетингового, фінансового забезпечення (табл. 2.20 [117,  

с. 238-240]). 

На нашу думку, стратегія забезпечення стабільного економічного 

розвитку залізорудної галузі України передбачає моніторинг виникнення і 

попередження передкризових станів галузі з метою запобігання та усунення 

криз їх розвитку. При цьому слід ураховувати особливості проблем розгортання 

криз на рівні окремих суб’єктів господарювання, які не є локальними в силу 

того, що окремі корпоративні стратегічні одиниці бізнесу (СОБ) та ІКСБ 

залізорудної галузі являють вагому частину сектору національного господарства 

(сировинною базою ГМК України, який забезпечує понад 40% валютних 

надходжень держави [103, c. 25-26], див. п. 1.3). 
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Таблиця 2.19 

SWOT-аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища залізорудної галузі України 

 Можливості Загрози 

1 2 3 

 1. Відновлення світової та національної економіки. 

2. Традиційність попиту на чорні метали, 

збільшення обсягів збуту продукції на експорт 

(визначальне джерело надходження грошових 

коштів).  

3. Потенційна доступність міжнародних ринків 

(зниження торгових бар’єрів на привабливих 

міжнародних ринках залізорудної продукції). 

4. Великі запаси залізорудних родовищ, здатність 

до розширення асортименту залізорудної 

продукції прийнятної якості, її диференціація. 

5. Використання технологічних ноу-хау у 

виробництві продукції, модернізація 

технологічних процесів за рахунок іноземної 

техніки (зниження витрат), організація конкурсів 

(тендерів) на закупівлю обладнання за рахунок 

бюджетних коштів. 

6. Можливість використання послуг корпоративних 

підприємств, доступність ресурсів, здатність 

залучення нових постачальників товарно-

матеріальних цінностей. 

7. Сприяння розвитку економічної діяльності на 

загальнодержавному рівні (митні пільги щодо 

експорту продукції, пільгове кредитування, 

раціональне використання важелів державного 

регулювання щодо визначення норм відрахувань 

за надра та геологорозвідувальні роботи). 

1. Вплив тенденцій трансформаційних 

процесів у світовій економіці на 

міжнародний та національний ринок 

залізорудної продукції. 

2. Ризик погіршення загальної ситуації в 

металургійній промисловості на 

внутрішньому і зовнішньому ринках. 

3. Високий ступінь конкуренції між 

компаніями-виробниками залізорудної 

продукції. 

4. Рівні конкурентні позиції підприємств-

виробників щодо якості залізорудної 

продукції (окрім Китаю). 

5. Повільне зростання цільового ринку (низькі 

темпи зростання обсягів виробництва через 

зниження рівня попиту на основні види 

залізорудної продукції). 

6. Прогнози погіршення світової кон’юнктури 

та значного зниження цін на залізорудну 

продукцію. 

7. Необхідність підтримання діючих і 

підготовка нових горизонтів для видобутку 

руди, що значно ускладнює гірничі роботи, 

знижує продуктивність транспортної 

системи і як наслідок збільшує 

експлуатаційні витрати. 

8. Зростання цін на транспортні перевезення 

та енергоносії. 

 

 
1
1
7
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Продовження таблиці 2.19 

1 2 3 

  

9. Залежність від стану національної 

економіки: нестабільність законодавчої бази 

гірничо-видобувного бізнесу (жорстке 

державне регулювання). 

Сильні сторони Поле «СіМ» Поле «СіЗ» 

1. Високий рівень освоєння виробничих 

потужностей. 

2. Високий технологічний рівень виробництва у 

сфері видобутку та збагачення руди 

(забезпечення стабільно високого рівня 

орієнтованості на якість продукції і зниження 

операційних витрат). 

3. Забезпеченість власними фінансовими 

ресурсами. 

4. Державна підтримки розвитку експортно 

орієнтованого вітчизняного виробництва 

(«Державна програма активізації розвитку 

економіки…»). 

5. Системне управління людськими ресурсами 

(забезпеченість кваліфікованими трудовими 

ресурсами щодо можливостей стабільного 

стратегічного розвитку). 

6. Оновлення основних засобів (забезпечення 

високої стратегічної спрямованості на 

інвестиційно-інноваційний розвиток). 

7. Можливості корпоративної синергії між 

підприємствами гірничо-металургійного 

комплексу. 

8. Орієнтація корпоративних цінностей на 

формування ефективного для умов світового 

ринку виробництва залізорудної продукції. 

1. Розширення діяльності на міжнародному та 

загальнодержавному ринку залізорудної 

продукції. 

2. Поява і використання нових технологій формує 

конкурентну перевагу галузі та дозволяє їй ще 

більш ефективно функціонувати на ринку 

залізорудної продукції. 

3. Упровадження заходів, спрямованих на 

виявлення резервів щодо зниження 

енергоспоживання, і як наслідок скорочення 

непродуктивних витрат. 

4. Розширення асортименту залізорудної продукції 

за рахунок обґрунтованої спорідненої 

диверсифікації. 

5. Зниження торгових бар’єрів на міжнародних 

ринках залізорудної продукції. 

6. Скорочення витрат підприємства за рахунок 

підтримання стабільних зав’язків із провідними 

постачальниками. 

7. Реалізація програм із покращення споживчих 

показників продукції. 

8. Кваліфікація персоналу та висока якість послуг 

може забезпечити розширення сегменту 

споживачів. 

1. Одержання за рахунок стратегії 

диверсифікації компенсації спаду обсягів 

реалізації одного виду продукції на ринку 

внаслідок зростання обсягів іншого. 

2. Зменшення ризику неплатежів за 

поставлену продукцію за допомогою 

налагоджених збутових потоків. 

3. Проведення ефективної екологічної 

політики, дотримання усіх норм щодо 

ступеня забруднення навколишнього 

середовища. 

4. Підвищення рівня конкурентоспроможності 

за рахунок мінімізації операційних витрат. 

5. Індивідуальний підхід до споживача, 

дозволить сформувати їх лояльну поведінку 

та підвищити свою конкурентну силу.  

6. Наявність кваліфікованого персоналу та 

висока якість послуг при появі нових 

конкурентів дозволить зберегти конкурентні 

переваги. 

7. Утримання споживачів залізорудної 

продукції від переходу до конкурентів, 

забезпеченням високої якості та прийнятної 

ціни на продукцію галузі.  
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Продовження таблиці 2.19 

1 2 3 

9. Сталість корпоративних принципів соціальної 

відповідальності. 

10. Оптимізація витрат шляхом аутсорсингу. 

9. Використання важелів державного регулювання 

стосовно митних пільг щодо експорту продукції, 

пільгового кредитування, раціонального визначення 

норм відрахувань за надра та геологорозвідувальні 

роботи. 

8. Реалізація програм з енергозбереження та 

економії використання матеріально-технічних 

ресурсів. 

Слабкі сторони Поле «СліМ» Поле «СліЗ» 

1. Висока енергоємність виробництва. 

2. Високий ступінь зносу основних фондів. 

3. Зниження обсягів виробництва й реалізації 

продукції. 

3. Великі витрати на транспортування продукції 

залізничним транспортом. 

4. Висока собівартість продукції і зростання витрат 

на 1 грн. товарної продукції. 

5. Ризики перевиробництва продукції. 

6. Залежність від ефектів корпоративної синергії 

між підприємствами гірничо-металургійного 

комплексу. 

1. Зниження витрат на транспортування та 

енергоресурси за рахунок покращення свого 

стану на світовому ринку. 

2. Налагодження чіткої взаємодії всередині галузі 

може призвести до усунення викривлення 

інформації щодо прийняття помилкових рішень і 

погіршення відносин із партнерами і 

споживачами. 

3. Реалізація програм із комплексного 

використання відходів виробництва; 

запровадження паливо- та газоочисних 

установок; проведення робіт зі збільшення 

ємності хвостосховищ та оптимізації витрат на 

екологічні заходи. 

4. Реалізація програм з оновлення технологічного 

обладнання, реконструкції та модернізації 

технологічних процесів. 

1. Підвищення рівня корпоративного 

менеджменту, необхідного для компенсації 

впливу тенденцій трансформаційних 

процесів у світовій економіці на 

міжнародний і національний ринок 

залізорудної продукції; зменшення 

конкурентної позиції галузі.  

2. Посилення рекламної політики, 

спрямованої на збереження потенційних 

споживачів і посилення конкурентних 

переваг та вироблення стратегії 

забезпечення стабільного розвитку в умовах 

посилення трансформації інтеграційних 

процесів у світову економіку. 

3. Удосконалення організаційної системи 

управління, її динамічності і гнучкості, 

зберігаючи при цьому можливість зниження 

ризиків за рахунок масштабних ресурсів. 

Джерело: розроблено автором на основі опрацювання [112; 113] 
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Таблиця 2.20 

Стратегії забезпечення експортного сприяння економічного розвитку 

залізорудної галузі України 

№ 

Тип 

функціональної 

стратегії 

Зміст стратегії 

1 

Стратегія 

інформаційного 

сприяння 

Забезпечення підприємств-експортерів інформацією про 

можливість збуту за кордоном, про потенційних споживачів 

продукції, правові умови на території інших країн 

2 

Стратегія 

методичного 

сприяння 

Консультативна допомога з організації і розвитку експортної 

діяльності, сприяння контрактній роботі, забезпечення 

методичними матеріалами у сфері бухгалтерського обліку, 

митних процедур, проведення методичних семінарів, обмін 

досвідом 

3 

Стратегія 

виробничого 

сприяння 

Інжинірингові послуги, адаптація експортної продукції до умов 

зовнішніх ринків, забезпечення сертифікації продукції 

4 

Стратегія 

маркетингового 

сприяння 

Зовнішньо-торговельні переговори, проведення міжнародних 

маркетингових досліджень, сприяння у пошуках міжнародних 

партнерів, організація міжнародних виставок, рекламна 

діяльність, відкриття торговельних представництв 

5 

Стратегія 

державного 

фінансового 

сприяння 

Податкові пільги, субсидії, страхування 

Джерело: розроблено автором на основі опрацювання [112; 113; 117] 

 

Отже, сучасні окремі корпоративні СОБ та ІКСБ залізорудної галузі 

добувної промисловості України на сьогодні потребують упровадження заходів 

щодо їх економічної захищеності шляхом прогнозування перспективних 

варіантів ефективного використання їхнього стратегічного потенціалу на 

підґрунті вдосконалення системи комплексного управління фінансово-

економічними ризиками. При цьому, розробка рекомендацій щодо 

раціонального використання потенціалу окремих корпоративних СОБ та ІКСБ 

потребує: 

 чіткого теоретичного обґрунтування їх ролі та місця в структурі 

менеджменту галузі; 

 виробничо-економічної програми в контексті раціональної 
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структури номенклатури та обсягів виробництва продукції; 

 адекватних критеріїв моніторингу фінансово-економічних ризиків. 

У цьому зв’язку, на першому плані постають завдання, пов’язані з 

розробленням методичних концептуальних основ прогнозування 

альтернативних варіантів стратегії забезпечення стабільного економічного 

розвитку окремих корпоративних СОБ та ІКСБ залізорудної галузі добувної 

промисловості України (як великих монопродуктових інтегрованих техніко-

економічних систем) з урахуванням їх економічної захищеності виробничо-

господарської діяльності на підґрунті комплексної системи управління 

фінансово-економічними ризиками, спрямованих на раціональне використання 

природно-ресурсного та фінансово-економічного потенціалу. 

За наукову основу в дослідженні стратегічного управління окремими 

корпоративними СОБ та ІКСБ і їх різноманітними бізнес-процесами, на нашу 

думку, доцільно покласти системний, процесний і ситуаційний підходи [129, 

с. 25-28; 130, с. 1017-1019]. Використання методологічних положень і 

принципів системного підходу забезпечить можливість розглядати виробничо-

економічні системи окремих корпоративних СОБ та ІКСБ у межах залізорудної 

галузі як узгоджені та збалансовані підсистеми. Згідно системно-ситуаційного 

підходу передбачається виокремлення ключових бізнес-процесів інтегрованої 

системи, їх взаємозв’язків і безпосередню взаємодію з іншими підсистемами та 

елементами конкурентного ринкового середовища, з метою здійснення 

моніторингу та аналізу зміни ситуацій як у зовнішньому середовищі, так і в 

межах галузі, що надає можливість обґрунтовано оцінювати та приймати 

адекватні стратегічні рішення щодо перспектив її економічного розвитку на 

основі забезпечення оптимального функціонування бізнес-процесів [131, с. 24]. 

Узагальнюючи, можна стверджувати, що системно-ситуаційний аналіз у 

прогнозуванні рівня стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку 

підприємств залізорудної галузі з урахуванням ключових аспектів 

комплексності, збалансованості та фінансово-економічних ризиків має сприяти 

менеджменту ОСГ та ІКСБ у підвищенні обґрунтованості рекомендацій для 
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визначення цілей і загальної (корпоративної) стратегії, спрямованої на 

максимізацію акціонерної власності (власного капіталу). 

На нашу думку, проблема попередження та ухилення від фінансово-

економічних ризиків є одним із найважливіших факторів впливу на 

виробничо-господарську діяльність окремих корпоративних СОБ та ІКСБ, що 

спричиняє можливість виникнення потенційних загроз і небезпек, створює 

об’єктивну реальність появи ситуацій невизначеності та конфліктності в 

процесі ухвалення стратегічних рішень менеджментом галузі. 

При цьому, як зазначає Н.Ю. Рекова [39, с. 26], «в системі регулювання 

конфліктних ситуацій вагоме місце займає процес управління економічною 

поведінкою підприємств корпоративної структури як складової системи 

економічних взаємодій, що визначається сукупністю цілеспрямованих 

послідовних дій, які дають змогу визначити прогнозоване спрямування реакції 

економічного суб’єкта на управлінський вплив керуючої компанії щодо 

мінімізації конфліктів, які викликані суперечками досягнення певної мети та 

зумовлені системою цінностей підприємств корпоративної структури шляхом 

виконання певних функцій, із застосуванням відповідних методів і 

дотриманням принципів управління». 

Проте, у своїх наукових працях автор обмежується тільки оптимізацією 

горизонтального конфлікту, що виникає на одному рівні управління складною 

корпоративною виробничо-господарською структурою. Разом з тим, процес 

формування раціональної стратегії забезпечення стабільного економічного 

розвитку залізорудної галузі України повинен спрямовуватися на локалізацію 

(нівелювання) як горизонтальних, так і вертикально-горизонтальних 

конфліктів в умовах інтеграції (ускладнення) господарських зв’язків і 

корпоративних структур галузі. Останнє потребує використання математичної 

теорії конфліктних ситуацій і побудови багатоцільової ієрархічної моделі 

оптимізації змішаних стратегій економічного розвитку окремих корпоративних 

СОБ та ІКСБ у межах виробничо-господарських зв’язків на галузевому рівні. 

Згідно з таким концептуальним баченням вирішення проблеми діагностики 
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альтернативних варіантів подальшого стратегічного розвитку залізорудної 

галузі України з метою локалізації як горизонтальних, так і вертикально-

горизонтальних конфліктів в умовах інтеграції господарських зв’язків та 

корпоративних структур класифікацію ризиків залізорудної галузі, з 

урахуванням особливостей забезпечення фінансово-економічної захищеності 

окремих корпоративних СОБ та ІКСБ, наведено на рис. 2.15 [128, с. 270-272]. 

Застосування запропонованої класифікації ризиків залізорудної галузі 

(рис. 2.15), яка доповнює та розширює існуючі [108-115], збільшить 

можливість менеджменту галузі завчасно виявити та надати якісну і кількісну 

характеристику потенційно можливим ризикам, а вже наступним кроком 

розробляти дієві заходи щодо їх зниження до мінімальних, допустимих рівнів.  

Розроблення альтернативних стратегічних сценаріїв щодо стратегії 

забезпечення стабільного економічного розвитку підприємств залізорудної 

галузі характеризується залежністю їх господарської діяльності від чисельної 

кількості факторів і недетермінованих ситуацій, силу впливу яких на 

прогнозовані кінцеві економічні результати, утворених у межах залізорудної 

галузі ІКСБ, визначити з достатньою достовірністю неможливо. Тому, на нашу 

думку, цілком обґрунтованим є прийняття гіпотези, що переважну кількість 

ключових показників господарської діяльності окремих корпоративних СОБ та 

ІКСБ можна характеризувати як випадкові величини. Отже, в процесі 

математичного моделювання та прогнозування рівня стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку залізорудної галузі з урахуванням 

принципів комплексності, збалансованості, достатньої необхідності та 

екологічної безпеки доцільним є використання апарату теорії ймовірностей на 

підґрунті інструментарію математичної статистики. 

Прийнята вище гіпотеза про випадковість більшості ключових 

характеристик процесів стратегічного економічного розвитку галузі передбачає 

можливість залучати в дослідженнях їх економічної захищеності закон великих 

чисел і відповідні математичні теореми, що дозволить трансформувати 

невизначені та конфліктні стратегічні ситуації до в певній мірі детермінованих. 
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Рис. 2.15. Класифікація ризиків стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної 

галузі.         Джерело: розроблено автором 

Ризики залізорудної галузі, з урахуванням особливостей 

забезпечення фінансово-економічної захищеності ОСГ та ІКСБ 

Ризик інвестування у виробничо-

господарську діяльність з 

урахуванням окремих бізнес-процесів 

СОБ, пов'язаний з оцінюванням: 

- геолого-економічного стану 

залізорудних родовищ; 

- експлуатаційної готовності 

залізорудних родовищ; 

- техніко-технологічного стану 

виробничої системи; 

- фінансово-економічного стану СОБ 

ІСБ залізорудної галузі 

- кон’юнктурою ринку; 

- конкуренцією; 

- змінами технологій; 

- інвестиційними факторами 

- ризик, спричинений впливом 

природних умов; 

- спричинені стихійними лихами та 

форс-мажорні ризики 

Ризик, пов'язаний із 

негативними чинниками 

ринків залізорудної 

продукції: 

- інфляційний ризик; 

- кредитний ризик; 

- ризик інвестицій у цінні 

папери 

- кон’юнктури фінансового 

ринку; 

- державної політики у сфері 

надання фінансових послуг; 

- у сприянні інтеграції в 

європейський і світовий 

ринки фінансових послуг; 

- у державному регулюванні 

і нагляді за діяльністю 

страхових компаній та ін. 

Антропологічні (суб’єктивні) ризики 

- ризик помилкових рішень; 

- ризик помилкових дій 

Фінансовий і комерційний 

ризик, пов'язаний із 

негативними чинниками 

фінансового ринку: 

Ризик, пов'язаний зі змінами 

державного регулювання та 

принципів управління: 

 

  

 

Природно-середовищні ризики 
У сфері виробничо-економічного 

розвитку 

1
2
4
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Практичне впровадження концептуальних засад щодо математичного 

моделювання та прогнозування рівня стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку залізорудної галузі за умов сучасних економічних реалій 

ринку залізорудної продукції особливо потребує моніторингу фінансового стану 

її окремих корпоративних СОБ та ІКСБ з урахуванням прояву впливу ризику 

невиконання виробничих програм, якому притаманний фінансово-економічний 

аспект [41, с. 138-140], зумовлений різноманітністю ринкових фінансово-

економічних відносин [132, с. 198-199]. 

Отже, наявність сукупності фінансових і виробничо-економічних ризиків 

господарської діяльності сучасних СОБ спричиняє непередбачені фінансові 

втрати (недоотриманий прибуток, дохід, втрата капіталу, …), обумовлені 

невизначеністю фінансово-економічних відносин трансформаційної економіки. 

У цьому зв’язку, під фінансовими та виробничо-економічними ризиками на 

галузевому рівні слід мати на увазі загрозу втрати капіталу, виручки, прибутку, 

відсотків від наданих кредитів тощо. 

Проблема посилення невизначеності та конфліктності сучасного бізнес-

середовища ускладнює як ситуації, так і сам процес раціонального 

обґрунтування господарських стратегічних рішень окремих корпоративних СОБ 

та ІКСБ, що, безумовно, вказує на низку прогалин у теорії та методології ризик-

менеджменту як основної категорії економічного захисту організації, а, отже, 

потребує нових фундаментальних досліджень щодо систематизації чисельних 

видів ризику та їх класифікації, критеріїв їх оцінювання і визначення 

узагальнених (інтегрованих) оцінок ризику, зокрема, на підґрунті теорії 

рейтингового оцінювання [55, с. 22-29]. Таким чином, особливого значення 

набуває питання щодо виявлення та моніторингу найважливіших чинників 

фінансово-економічного ризику, що безпосередньо впливають на ефективність 

виробничо-господарської діяльності залізорудної галузі та її стратегію 

стабільного економічного розвитку. 

На попередніх етапах формування стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку залізорудної галузі добувної промисловості, в першу 
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чергу, необхідно проаналізувати всі можливі ймовірності прогнозованих подій, 

пов’язаних із реалізацією виробничо-господарських процесів. При цьому, перш 

за все повинні враховуватися саме ті чинники ризику, що мають суттєвий вплив 

на функціонування бізнес-процесів, і за необхідності вжити заходів щодо їх 

попередження та усунення. Не менш важливим є моніторинг взаємозв’язків і 

взаємних впливів між окремими факторами ризику, які можуть спричиняти 

зміну ймовірностей прогнозованих подій. 

Заслуговує на увагу й той факт, що на очікувані економічні результати 

залізорудної галузі впливає як сама чисельність факторів, так і їх поєднання, що 

обумовлює, зокрема, посилення чи послаблення або ж нейтралізацію 

негативних впливів на прогнозовані значення показників ефективності. 

Разом з тим, як теоретичне, так і практичне значення має виявлення та 

аналіз чинників, на основі яких формується структура фінансово-економічного 

ризику, визначається його залежність від періодів реалізації бізнес-процесів; 

існуючих етапів конкретних форм оновлення виробничих процесів, а також 

зміна структури виявлених ризиків відповідно мінливості макро- та 

мікросередовища окремих корпоративних СОБ та ІКСБ. 

Відповідно до зазначеного, передбачається вирішення наступних завдань: 

 ідентифікація фінансово-економічних ризиків; 

 моніторинг, аналіз і оцінювання фінансово-економічних ризиків; 

 розроблення стратегічного, так і тактичного та середньотермінового 

плану управління фінансово-економічними ризиками; 

 деталізація процедур і здійснення процесу управління фінансово-

економічними ризиками. 

Ідентифікація передбачає постійний моніторинг джерел фінансово-

економічних ризиків, виявлення їх факторів, класифікацію і попереднє 

оцінювання впливу різноманітних факторів на реалізацію стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку залізорудної галузі з урахуванням 

принципів комплексності, збалансованості, достатньої необхідності та 

екологічної безпеки. 
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Таким чином, у теорії ризик-менеджменту особливо важливе значення 

має ідентифікація та моніторинг ризику. Актуальність вирішення цих завдань 

обумовлена необхідністю попередження та ухилення сучасного суб’єкта 

господарювання від можливих загроз зазнати критичних і катастрофічних 

збитків, а, отже, й уникнути банкрутства. 

В умовах ринкових відносин рівень стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку залізорудної галузі та її фінансово-економічна 

захищеність суттєво залежать від достовірності результатів математичного 

моделювання і прогнозування господарської діяльності, оскільки реалізація 

планів виробничо-економічних програм галузі багато в чому і по-різному 

залежить від впливу випадкових чинників ризику на реалізацію окремих бізнес-

процесів. 

Отже, при формуванні виробничо-економічних програм стратегії 

забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі за 

критерієм ефективності бізнес-процесів на операційному рівні необхідно 

здійснювати дії стосовно чіткого коригування відхилень від показників 

планових завдань, на підґрунті принципів ризикології. Наступним кроком 

повинні бути здійснені аналогічні коригування, з відповідною їх адаптацією, на 

вищих рівнях стратегічного управління її окремими корпоративними СОБ та 

ІКСБ  функціональному, діловому (бізнес-рівень), корпоративному. 

Отже, упровадження у бізнес-процеси господарської діяльності 

залізорудної галузі принципів ризик-менеджменту сприяє послідовній 

оптимізації його виробничо-економічної програми як на стадіях стратегічного, 

так і тактичного та середньотермінового планування, що дозволить урахувати 

перспективи комплексної розробки залізорудних родовищ. Враховуючи 

зазначені прогалини в теорії розроблення ефективної стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку окремих корпоративних СОБ та ІКСБ, 

запропонуємо удосконалення методичних основ формування концептуальної 

моделі стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної 

галузі України та відповідного механізму її фінансово-економічного захисту. 
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2.3. Методичні підходи до оцінки та прогнозування стабільного 

економічного розвитку залізорудної галузі з позицій стратегічного підходу 

 

Потреба у розвитку теоретичних положень у дослідженні проблеми 

фінансово-економічного захисту стратегічного розвитку організацій постала з 

першими кроками переходу українських підприємств до ринкових відносин і на 

сьогодні набуває все більшої актуальності. На більшості підприємств 

національного господарства вже створені (або ж створюються) та постійно 

вдосконалюються спеціалізовані відділи, на які покладені функції щодо 

забезпечення їх економічного захисту. Особливо загострюються питання 

фінансово-економічного захисту для експортно орієнтованих окремих 

корпоративних СОБ та ІКСБ національної економіки України, як вже було 

зазначено в п. 1.3 і п. 2.2, зокрема, таких як СОБ залізорудної галузі, які є 

«…частиною національної, територіальної і галузевої господарської системи…» 

та важливою складовою гірничо-металургійного сектору національного 

господарства, що забезпечує «близько 27% від номінального обсягу ВВП 

країни, 40% від валютних надходжень, 15% робочих місць і соціально-

економічну захищеність держави» [103, с. 26; 133, с. 4; 134]. 

Сучасні трансформаційні процеси економічного розвитку галузевої 

господарської системи України зумовлюють необхідність постійного 

вдосконалення парадигми стратегічного менеджменту складних виробничо-

господарських структур. 

В результаті еволюції теорії стратегічного управління виникли різні 

стратегічні школи, що обумовило появу в практиці менеджменту ряду 

організаційних і управлінських концепцій, у межах яких були розроблені 

науково-методичні, відмінні один від одного підходи щодо розуміння поняття, 

сутності та особливостей формування стратегії розвитку соціально-економічних 

систем [29, с 454, 456-459]. Порівняльна характеристика науково-методичних 

підходів до формування стратегії стабільного розвитку організацій у теорії 

різних стратегічних шкіл наведена в додатку Д (див. дод. Д, табл. Д.1).  
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Аналіз підходів стратегічних шкіл, зазначених у додатку Д, показує, що 

всі вони мають як окремі важливі переваги, так і певні недоліки, особливо, якщо 

це стосується питань сучасного антикризового управління та діагностики 

банкрутства суб’єкта господарювання в умовах інтеграції (ускладнення) 

господарських зв’язків і корпоративної структури, урахування невизначеності, 

притаманної трансформаційним процесам економічного розвитку галузей 

економіки і конфліктності «… загальносистемних цілей корпорації з 

приватними оперативними й тактичними цілями підприємств, з яких вона 

складається (вертикального конфлікту), і конфлікту цілей та завдань 

підприємств, що перебувають на одному рівні корпоративного фракталу 

(горизонтального конфлікту) [39, с. 25]». 

В умовах розвитку кризових явищ набуло поширення нове, як для 

національного, так і світового господарства, специфічне за своїми цілями та 

функціями антикризового управління поняття, яке на сьогодні досить 

розпливчасте і багатозначне [135, с. 5], де сучасна економічна теорія пропонує 

такі основні науково-методичні підходи щодо прогнозу ризику банкрутства 

підприємства [136, с. 424-426], які ґрунтуються на: 

1) системі фінансових коефіцієнтів; 

2) спеціальних інтегральних (тестових) показниках загрози ризику 

банкрутства. В зарубіжній практиці серед основних моделей оцінювання ризику 

банкрутства найбільшого поширення набули: 

 модель Альтмана (Z-тест) розроблена для оцінки ймовірності 

банкрутства корпорацій США; 

 семифакторна модель Альтмана (більш точна модель); 

 чотирьохфакторна модель Тафлера і Тішоу (розроблена 

британськими вченими). 

Зазначені моделі в силу різних причин, зокрема: відмінності українського 

бухгалтерського обліку, інших темпів інфляції в Україні, необхідності адаптації 

вагових коефіцієнтів показників моделей та ін., не знайшли свого застосування 

в національній економіці. 
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3) суб’єктивних показниках і критеріях загрози ризику банкрутства. 

Окремим важливим інструментарієм у теорії стратегічного управління в 

процесі розроблення та використання системи методичних підходів щодо 

формування стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку 

залізорудної галузі України є надбання методології визначення рівня 

економічної безпеки суб’єкта господарювання. 

Разом з тим, формуванню та розвитку категорії «економічна безпека» в 

економічній науці та практиці останнім часом приділяється досить багато уваги; 

серйозною проблемою є складність і неоднозначність її поняття, сутності та 

змісту і як наслідок визначенні складу оціночних критеріїв економічної безпеки, 

їх градації та інтерпретації [137, с. 101]. 

Таким чином, аналіз теорії та методології розроблення економічної 

стратегії ОСГ та ІКСБ на галузевому рівні дає підстави стверджувати, що майже 

всі вони мають певні недоліки: 

 переважна більшість науково-методичних розробок зарубіжних 

вчених не можуть бути адаптованими до сучасних умов ринкової економіки 

України; 

 не сформовано чіткої послідовності розроблення економічної 

стратегії, в якій передбачалась би варіантність узгодженості та збалансованості 

окремих фінансових і економічних аспектів стратегії як передумови підвищення 

маневреності суб’єкта господарювання в динамічному ринковому середовищі; 

 не існує універсальних підходів до розробки економічного 

механізму гнучкої адаптації галузі до змін у зовнішньому та внутрішньому 

середовищі, що призводить до загрози появи непередбачених відхилень від 

намічених стратегічних орієнтирів; 

 не існує досконалого науково-методичного обґрунтування 

визначення критеріїв оцінювання захищеності від небезпек стабільного 

економічного розвитку окремих корпоративних СОБ та ІКСБ і залізорудної 

галузі в цілому. 

Оскільки всі відомі на сьогодні традиційні методичні підходи щодо 
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формування стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку 

залізорудної галузі України мають певні вади, доцільним є запропонувати 

використання, для оцінки та прогнозування загроз економічному розвитку 

галузі в умовах інтеграції господарських зв’язків і корпоративної структури, 

системи показників оцінки наслідків розвитку кризи та можливостей галузі 

виходу з неї: 

1) динаміки індексів оцінок валового доходу; 

2) динаміки індексів валового прибутку;  

3) динаміки індексів критеріальних оцінок фінансово-економічного стану 

окремих корпоративних СОБ та ІКСБ і галузі в цілому; 

4) динаміки індексів рентабельності власного капіталу; 

5) індикаторів передкризового стану (верхній, критичний, нижній рівні); 

6) показники оцінки ефективності змішаної стратегії відносно «чистих»  

стратегічних бізнес-одиниць; 

7) показники оцінки впливу зовнішнього середовища, загроз і 

можливостей складних корпоративних виробничо-господарських структур 

галузі. 

В силу того, що сучасні умови економічного розвитку СОБ галузі 

характеризуються багатокритеріальністю цільових орієнтирів і 

багатоваріантністю форм їх існування, першочерговим постає завдання 

попередження та ухилення від можливих загроз, які безпосередньо негативно 

впливають на розвиток залізорудної галузі та розроблення конкретних дійових 

заходів щодо зменшення їх впливу на рівень забезпечення фінансово-

економічного захисту за умов економічної нестабільності галузевого розвитку 

національного господарства. Разом з тим, постійна загроза появи нових криз, 

катастроф, як вважають І.П. Мойсеєнко і М.І. Флейчук [138, с. 274; 139, с. 142-

145], стає звичним явищем у суспільно-економічному розвитку національного 

господарства.  

Значний вклад у розвиток теоретико-прикладного забезпечення науково-

методичного інструментарію оцінки і прогнозування рівня фінансово-
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економічної безпеки підприємства та стабільного економічного розвитку 

галузей промисловості з позицій стратегічного підходу внесли відомі вчені-

економісти: В. Бесчастний, Т Васильців, С. Ільяшенко, І. Мойсеєнко, І. Отенко, 

А. Ткаченко, М. Флейчук, О. Щекович та ін. [137; 139; 140; 141; 142; 143; 137; 

144; 145].  

З урахуванням важливості висновку щодо локалізації як горизонтальних, 

так і вертикально-горизонтальних конфліктів в умовах ускладнення 

господарських зв’язків та корпоративних структур галузі (див. п. 2.2), особливо 

актуальним для оцінювання та прогнозування рівня стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку залізорудної галузі України є застосування 

інтегрованого критерію (1.1), побудованого на основі функціональної 

залежності від багатьох змінних (1.2), де коефіцієнти значущості окремих 

характеристик стану рівня фінансової та виробничо-економічної та іншої 

діяльності суб’єкта господарювання беруться з урахуванням їх питомої ваги. 

Зважаючи на те, що на сьогодні вже й розроблено багато ґрунтовних 

методичних підходів до оцінки рівня фінансово-економічної безпеки, але не 

виділено чіткої градації таких рівнів. Зокрема, у цьому зв’язку 

С.Ф. Покропивний серед типових складових економічної захищеності 

виокремлює фінансову, інтелектуальну, кадрову, техніко-технологічну, 

політико-правову, інформаційну, екологічну та силову складову [50, с. 102]. Як 

інтегрований показник економічної захищеності, як і багато інших вчених [54, 

с. 33; 137, с. 102, та ін.], він пропонує використовувати економіко-математичну 

модель у вигляді наступної функціональної залежності, яку, на нашу думку, з 

урахуванням окремих узагальнень досліджень п. 1.2 доцільно обрати за основу 

при оцінюванні рівня економічної захищеності залізорудної галузі [146]: 

)()() ..., , , ..., , ,(
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де ЕЗk   інтегрований показник рівня економічної захищеності (зокрема, 

техніко-технологічної, фінансової, інвестиційної, інноваційного захисту тощо); 
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Hxxx  ..., , , 21   значення окремих частинних показників рівня економічного 

захисту окремих корпоративних СОБ та ІКСБ, для яких більше значення 

показника позитивно впливає на загальний рівень його економічного захисту; 

LH xx  ..., , 1   значення окремих частинних показників рівня економічного 

захисту суб’єкта господарювання, для яких більше значення показника 

негативно впливає на загальний рівень його економічної захищеності; ha , la   

коефіцієнти ваги відповідних частинних показників рівня економічного захисту, 

1
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Кількість ключових частинних показників H  і L  у моделі (2.1), які 

беруться до уваги при оцінюванні тієї чи іншої складової фінансово-

економічної захищеності залізорудної галузі визначається у залежності від 

специфіки умов її функціонування. 

Значення окремих функціональних складових, зазвичай, розраховуються 

на підґрунті співвідношень значень індикаторів: фактичних і нормативних 

(бажаних) частинних показників. Тобто індикаторами якості рівня фінансово-

економічного захисту можуть бути значення частинних показників у відносних 

одиницях, які отримуються шляхом їх нормалізації на основі нормативних і 

фактичних значень. 

У нашому випадку [137, с. 102; 146] наведемо функціональну складову 

для визначення певного частинного показника: 
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де ініф ПП  ,   відповідно значення фактичних і частинних тихі показників 

рівня економічного захисту; b   показник ступеня (для показників, значення 

яких позитивно впливає на загальний рівень економічної захищеності, дорівнює 

1, для показників, значення яких негативно впливає на загальний рівень 

економічного захисту, дорівнює -1). 
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З аналізу теоретичних досліджень встановлено, що в економічній 

літературі наводиться ряд методик визначення рівня фінансово-економічного 

захисту, які умовно розділяють на дві великі групи [137, с. 101]. 

До першої групи відносять методики, згідно з якими оцінка рівня 

фінансово-економічного захисту здійснюється в цілому для суб’єкта 

господарювання (переважно з використанням експертних оцінок). 

До другої групи відносять методики, де використовується одна й та ж 

сукупність показників, по кожній складовій фінансово-економічного захисту 

суб’єкта господарювання, що необхідні для достовірної їх інтерпретації і 

визначення на їх основі доостаточного інтегрованого значення рівня фінансово-

економічного захисту. 

При цьому, покладаючись на дослідження А.М. Ткаченко [137, с. 103-

105], де автор схиляється до думки, що більш чіткою та належно обґрунтованою 

методикою оцінки рівня фінансово-економічного захисту, яку можна віднести 

до методик другої групи, запропонованої професором С.Н. Ілляшенко, де 

використано наступні складові фінансово-економічної захищеності фінансову, 

ринкову та ін., в методиці оцінювання стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку залізорудної галузі, будемо враховувати зазначені 

ключові складові. 

За цією методикою оцінка рівня фінансово-економічного захисту 

здійснюється в три основні етапи: 

 рівні складових фінансово-економічної захищеності приводяться до 

відносних оцінок; 

 для кожної зі складових рівнів фінансово-економічного захисту 

визначаються їх значимість експертними методами; 

 здійснюється остаточна оцінка рівня фінансово-економічної 

захищеності шляхом розрахунку узагальненого інтегрованого показника. 

Разом з тим, на нашу думку, доцільно враховувати, що функціональні 

залежності для показників, значення яких позитивно впливають на загальний 

рівень фінансово-економічної захищеності, є лінійними (фактичне значення 
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частинного показника ділиться на його нормативне значення чи визначене 

бажане – максимальне), а функціональні залежності для показників, значення 

яких негативно впливають на загальний рівень фінансово-економічного захисту, 

є нелінійними (нормативне чи визначене бажане – мінімальне значення 

частинного показника ділиться на його фактичне значення). 

Отже, на меті забезпечення стабільного прогресивного стратегічного 

розвитку експортно орієнтованих суб’єктів господарювання національної 

економіки мається на увазі вдосконалення методологічних підходів до 

інтегрованої оцінки загального рівня фінансово-економічного захисту, зокрема, 

окремих корпоративних СОБ та ІКСБ залізорудної галузі добувної 

промисловості України як суб’єктів підприємницького господарювання, 

адаптація досвіду антикризового управління підприємств ЕС на галузевому, 

міжгалузевому та регіональному рівнях до умов сучасних економічних реалій. 

За ринкових умов господарювання дуже важливого (якщо не 

вирішального) значення набуває економічна безпека всіх суб’єктів 

підприємницької та інших видів діяльності. При цьому, оцінювання та 

прогнозування рівня фінансово-економічних ризиків залізорудної галузі в 

умовах постійних трансформаційних процесів економіки, ключовим питанням 

постає розробка відповідних методичних підходів та економіко-математичних 

моделей [54; 134; 147; 148; 149, с. 189-190; 150, с. 172-176]. 

Теоретичні та науково-практичні дослідження з достатньо повною 

впевненістю дають підстави стверджувати, що інноваційно активні, експортно  

орієнтовані окремі корпоративні СОБ та ІКСБ залізорудної галузі потребують 

виваженого застосування обґрунтованих науково-методичних підходів до 

оцінювання і розроблення конкретних заходів їх фінансово-економічного 

захисту. Підтвердженням зазначеного також може слугувати й той факт, що на 

сьогодні в Україні налічується велика кількість промислових підприємств, які 

знаходяться у кризовому, або ж передкризовому стані [148, с. 34-42]. 

Економічну безпеку суб’єкта господарювання трактують як «… такий 

стан корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей, за якого 
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гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного 

функціонування та динамічного науково-технічного і соціального розвитку 

підприємства, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам 

(загрозам)» [151]. 

Тому необхідність у постійному забезпеченні фінансово-економічної 

захищеності окремих корпоративних СОБ та ІКСБ залізорудної галузі як 

суб’єктів підприємництва потребує вирішення для кожної з них науково-

практичних завдань стосовно забезпечення ефективного антикризового 

управління, спрямованого на досягнення ключових цілей їх виробничо-

господарської діяльності. При цьому рівень фінансово-економічного захисту 

галузі залежить від того, наскільки ефективно антикризовий менеджмент бізнес-

процесів буде спроможним уникати можливих загроз, запобігати негативних 

наслідків впливів антагоністичного зовнішнього і не достатньо адаптованого до 

нього внутрішнього середовища. 

На першому етапі оцінювання інтегрованого показника рівня фінансово-

економічної захищеності залізорудної галузі [137, с. 104; 152, с. 138-140] 

важливим є використання засобів нормалізації частинних показників, що має 

вирішальну роль у визначенні відповідних оцінок захищеності на підґрунті 

експертних процедур та їх комплексного аналізу з подальшим переходом до 

відносних кількісних величин: 

maxQ
Q

Q і
іj  ,                                                (2.3) 

де іjQ   відносна оцінка j -го контрагента за і -им критерієм; іQ   бальна оцінка 

j -го контрагента за і -им критерієм; maxQ   максимально можлива бальна 

оцінка; j   кількість контрагентів суб’єкта господарювання; i   кількість 

критеріїв оцінювання контрагентів. 

Далі розраховуються сукупні оцінки захищеності та визначається 

комплексна рейтингова оцінка захищеності окремих СОБ і галузі в цілому [153, 

с. 8-10; 154, с. 88-97; 155, с. 65-72; 156, с. 77-78; 157, с. 13-14; 158, с. 81]. 
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Отже, детальніше розглянемо функціональні можливості моделі (3.13), що 

в повній мірі задовольняє структурно-логічній схемі зазначеного вище 

методичного підходу до оцінювання рівня фінансово-економічного захисту на 

підґрунті дослідження процесу моделювання частинних показників, які можуть 

характеризуватися як «позитивним», так і «негативним» впливами на складові 

узагальненого інтегрованого показника рівня фінансово-економічної 

захищеності залізорудної галузі. 

При визначенні величини ймовірного відхилення показника від його 

значення, представленого у фінансовій звітності при заданому рівні 

достовірності, рекомендується виходити з наступного: 

- рівень достовірності 80% доцільно задавати в штатній ситуації, тобто у 

тому випадку, коли зміни значень фінансових коефіцієнтів не призводитимуть 

до суттєвих змін рейтингової оцінки підприємства; 

- у позаштатній ситуації, коли досліджувані фінансові коефіцієнти мають 

значення, близькі до їх критичних (нормативних) значень, достовірність 

дослідження доцільно встановлювати на рівні 90% і більше [159]. 

Після розрахунків значень усіх можливих частинних показників 

складових рівнів фінансово-економічної захищеності розраховується 

узагальнений інтегрований показник, де відносні кількісні оцінки і -го 

частинного показника аналогічно відносній оцінці (3.14) можуть бути обчислені 

за формулами [160, с. 187-188]: 
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h ПП   фактичне значення окремого частинного показника, 
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значення окремого частинного показника за аналізований період або серед 

порівнюваних суб’єктів господарювання. 

Разом з тим, при розробці надійного методичного забезпечення 
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моніторингу та прогнозування рівня стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку залізорудної галузі слід враховувати, що функціональні 

залежності для показників, значення яких мають позитивний вплив на загальний 

стан фінансово-економічного захисту, є лінійними (фактичні значення таких 

частинних показників поділяються на їх нормативні значення чи визначені 

бажані – максимально можливі), а функціональні залежності для показників, 

значення яких мають негативний вплив на загальний рівень фінансово-

економічного захисту, є нелінійними (нормативні чи визначені бажані – 

мінімальні значення частинних показників поділяються на їх фактичні 

значення). 

На рис. 2.16 наведено графічні залежності для можливих відхилень у 

відсотках кількісних значень частинних показників складових фінансово-

економічної захищеності стратегічного розвитку окремих корпоративних СОБ 

та ІКСБ залізорудної галузі у залежності від відхилень у відсотках їх фактичних 

значень від нормативних (або визначених бажаних максимальних чи 

мінімальних значень), де за нормативне значення обрано 100% [156, с. 77-78; 

157, с. 13-14; 160, с. 188]. Зокрема, відхилення значень фактичних частинних 

показників у сторону зменшення від визначеного нормалізованого, що мають 

негативний вплив на узагальнену інтегровану оцінку, призводять до суттєвого 

прискореного нелінійного якісного зростання ( )(

)(

F
l

N
l

l П

П
x  ) відносної 

кількісної оцінки цих показників (рис. 2.16, N/F – зменшення). 

При цьому, відхилення значень фактичних частинних показників у бік 

зростання від визначеного нормалізованого, що мають позитивний вплив на 

узагальнену інтегровану оцінку, призводять до лінійного якісного зростання 

( 100)(  F
hh Пkx , де )(F

hП   відхилення значень фактичних частинних 

показників у бік зростання від визначеного нормалізованого, %; 1k   

коефіцієнт пропорційності) відносної кількісної оцінки цих показників 

(рис. 2.16, F/N – збільшення). 
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Рис. 2.16. Залежності відносної кількісної оцінки частинних 

показників позитивного та негативного впливу на рівень фінансово-

економічного захисту при відхиленні (у відсотках) їх фактичного (F) 

значення від нормативного (N), % 

Джерело: побудовано автором на основі [160, с. 188] 

 

У той же час, відхилення значень фактичних частинних показників у бік 

зменшення від визначеного нормалізованого, що мають позитивний вплив на 

узагальнену інтегровану оцінку, призводять до лінійного якісного зменшення 

(
)(100 F

hh Пkx  , де 
)(F

hП   відхилення значень фактичних частинних 



140 

показників у бік зменшення від визначеного нормалізованого, %; 1k   

коефіцієнт пропорційності) відносної кількісної оцінки цих показників (рис. 

2.16, F/N – зменшення). 

При цьому відхилення значень фактичних частинних показників у бік 

зростання від визначеного нормалізованого, що мають негативний вплив на 

узагальнену інтегровану оцінку, призводять до уповільненого нелінійного 

якісного зменшення ( )(

)(

F
l

N
l

l П

П
x  ) відносної кількісної оцінки цих показників 

(рис. 2.16, N/F – збільшення).  

Крім того, відносні кількісні оцінки фактичних частинних показників, що 

мають позитивний вплив на узагальнену інтегровану оцінку, при зменшенні їх 

відносно нормалізованого нормативного значення майже на сто відсотків 

перевищують відносні кількісні оцінки фактичних частинних показників, що 

мають негативний вплив на узагальнену інтегровану оцінку, при їх зростанні 

відносно нормалізованого нормативного значення за умови однакових 

відхилень для цих показників у відсотках від нормалізованого нормативного 

значення. 

Отже, виникає потреба у збалансуванні (коригуванні) розрахункових 

можливих відхилень відносних значень фактичних частинних показників 

«негативного» та «позитивного» впливу від нормалізованих нормативних. 

Причиною такого коригування є те, що функціональна залежність 

)/( )()( N
h

F
hh ППfx   є лінійною, а функціональна залежність )/( )()( F

l
N

ll ППfx   

 нелінійна і для окремих ситуацій навіть незначні коливання значень 

частинного показника )( F
lП  призводять до істотної зміни величини відносних 

значень показників LH xx  ..., , 1  у порівнянні з аналогічними коливаннями 

значень показників Hxxx  ..., , , 21 , як це показано на рис. 2.16. 

Для обчислення узагальнюючих показників окремих складових 

фінансово-економічної захищеності стабільного стратегічного розвитку 

окремих корпоративних СОБ та ІКСБ залізорудної галузі в періоди виробничо-
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господарської діяльності, що характеризуються стагнаційними процесами, може 

бути використана запропонована у праці А.М. Турила та інших [54, с. 34-35; 

134] модель функціональної залежності інтегрованого узагальнюючого 

показника оцінювання фінансово-економічної захищеності від скоригованих 

(збалансованих) значень його фактичних частинних показників «негативного» 

та «позитивного» впливу: 
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l
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)(

,                            (2.5) 

де dh, dl – коефіцієнти коригування нелінійності оберненої функції. 

Застосування такого методичного підходу виключає такий негативний 

ефект, що проявляється в методології рейтингового оцінювання як нівелювання 

значень показників. Тобто, коли внески окремих нормалізованих показників, що 

мають відносно великі кількісні значення у загальну оцінку рівня фінансово-

економічного захисту суб’єкта господарювання компенсують менші значення 

інших показників. 

Проте функціональні залежності відносних значень фактичних частинних 

показників «негативного» та «позитивного» впливу, хоча вже й піддаються 

збалансуванню до порівняних шкал виміру, але ж таки залишаються 

нелінійними функціями, що обумовлює наявність певних обмежень та 

ускладнень при визначенні коефіцієнтів коригування нелінійних функцій і 

коефіцієнтів ваги відносних частинних показників складових моделей 

оцінювання рівня фінансово-економічної захищеності суб’єкта господарювання 

експериментально-експертними методами. Основним обмеженням наведеного 

підходу є те, що його використання у моделюванні рейтингових оцінок 

складових рівня фінансово-економічного захисту дає достовірні результати при 

оцінюванні їх частинних показників у інтервалах, що відповідають заданому 

рівню надійності в штатних ситуаціях, який рекомендується приймати не 

меншим 80%. Якщо ж виникають відхилення величини частинних показників, 

які виходять за межі зазначених інтервалів, коли, зокрема, зміни значень 

фінансових коефіцієнтів суб’єкта господарювання, що мають рівень надійності 
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менше 80%, у штатній ситуації характерна властивість зростання похибки 

результатів процесу моделювання відносної кількісної рейтингової оцінки рівня 

фінансово-економічного захисту. 

Аналіз стану сучасного розвитку підприємств залізорудної галузі в 

структурі добувної промисловості показав, що в періоди виникнення та 

поширення економічних і фінансових кризових процесів (табл. 2.1, рис. 2.1 ‒ 

2008-2009 рр.) підприємства цієї галузі мали що не найгірші тенденції 

виробничо-господарської діяльності. 

Концептуально науково-методичне забезпечення та інструментарій 

механізму стратегічного забезпечення стабільного економічного розвитку ОСГ, 

ІКСБ та залізорудної галузі в цілому, буде обґрунтовано далі в цьому параграфі 

та практично представлено в третьому розділі (п. 3.3) на основі теорії прийняття 

багатоцільових рішень за умов конфліктних ситуацій, розроблення та 

детального аналізу кожної із його ключових процедур. 

При цьому, за економіко-математичну модель оцінки рівня фінансово-

економічного захисту ОСГ та ІКСБ залізорудної галузі, на нашу думку, 

доцільно взяти за основу багатофакторну модель (2.5), що враховує 

компенсацію похибок, обумовлених нелінійними властивостями процесу 

оцінювання та прогнозування показників і вдосконалити її шляхом лінійно-

пропорційного збалансування розрахункових можливих відхилень відносних 

значень фактичних частинних показників «негативного» впливу, які 

характеризуються нелінійною функцією прискореного зростання чи 

уповільненого спадання від величини відсотку відхилення показника від 

нормативу, з функціональними лінійними залежностями зміни відхилень 

відносних значень фактичних частинних показників «позитивного» впливу 

[146]. 

У процесі проведених експериментальних досліджень було встановлено, 

що для моделювання частинних показників «негативного» впливу lП , які 

характеризуються нелінійною функцією уповільненого спадання в залежності 

від величини відсотку відхилення показника від нормативу, при 
)()( N

l
F

l ПП   
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доцільно використовувати таку економіко-математичну модель: 
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де    функція компенсації похибки моделювання (прогнозування) відносного 

частинного показника за допомогою логарифмічної функції: 

)(

)(

log1)(
F

l

N
l

al
П

П
xf  .                                        (2.7) 

Функціональна залежність похибки моделювання (прогнозування) 

відносного частинного показника за допомогою логарифмічної функції 

наведена на рис. 2.17, побудованої за даними додатку П (див. дод. П, табл. П.1). 

З рис. 2.17 видно, що похибка моделювання відносного частинного показника 

не перевищує 4,5% і має закон розподілу, близький до нормального.  

Отже, можна стверджувати, що вона може бути практично повністю 

скомпенсована з високою точністю функцією щільності для нормального закону 

розподілу випадкової величини. В даному випадку значення функції   можуть 

бути визначені за формулою: 
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де )( lxM   математичне сподівання відносного частинного показника; 
lx   

середнє квадратичне (стандартне) відхилення відносного частинного показника; 

b   коефіцієнт масштабу;  1 
2

1
  )(  F

lП   складова функції )( lxf , що 

використовується при збалансуванні (коригуванні) розрахункових можливих 

відхилень від нормалізованих нормативних, відносних значень фактичних 

частинних показників «негативного» впливу з відповідними частинними 

показниками «позитивного» впливу. 

Аналіз процесу моделювання частинних показників «негативного» 

впливу lП , які характеризуються нелінійною функцією прискореного зростання  
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Рис. 2.17. Функціональна залежність похибки моделювання 

(прогнозування) відносного частинного показника за допомогою 

логарифмічної функції 

Джерело: побудовано автором на основі [160, с. 190] 

 

в залежності від величини відсотку відхилення показника від нормативу, при 

)()( N
l

F
l ПП   показав, що у такому випадку доцільно використовувати таку 

економіко-математичну модель: 
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Функціональна залежність похибки моделювання (прогнозування) 

відносного частинного показника за допомогою показникової функції наведена 

на рис. 2.18, побудованої за даними додатку П (див. дод. П, табл. П.2). 

З рис. 2.18 видно, що похибка моделювання відносного частинного 

показника також має закон розподілу, близький до нормального, а, отже, вона 

теж може бути скомпенсованою функцією щільності для нормального закону 

розподілу випадкової величини за формулою (2.8). 

Враховуючи вище розглянуті методичні підходи до моделювання 

(прогнозування) складових рівня фінансово-економічного захисту та їх 

відносних частинних показників, запропонована економіко-математична 

модель, що дозволяє визначити нормалізовані частинні показники складових 

фінансово-економічної захищеності, збалансовані відносно лінійно-

пропорційних залежностей їх відхилень від нормативних значень. 

Разом з тим, процесуально загальна процедура формування належної 

стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі 

включає в себе послідовно-паралельні функціональні кроки, серед яких 

центральне місце займає побудова математичних моделей оптимізації 

оцінювання і прогнозування бізнес-стратегій економічного розвитку ОСГ та 

ІКСБ галузі (на основі використання наявних можливостей і резервів щодо 

підвищення ефективності виробничо-економічних програм) з урахуванням 

принципів комплексності, збалансованості, достатньої необхідності та 

екологічної безпеки, конфліктності процесу інтеграції господарських зв’язків 

корпоративної структури підприємств галузі та породжених нею ризиків 

(п. 2.2). 

Як вже було зазначено вище, Н.Ю. Рекова у своїх наукових дослідженнях 

[38, с. 22-25; 39, с. 26] пропонує для вирішення цієї проблеми використання 

моделі, заснованої на теоретико-графовому підході та теорії нечітких множин, 

де ключова роль у локалізації горизонтальних конфліктів корпоративної 

структури відведена завданню оптимізації, спрямованому на мінімізацію 

вартості однорідних незалежних і залежних конфліктів, яке вербально 
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Рис. 2.18 Функціональна залежність похибки моделювання 

(прогнозування) відносного частинного показника за допомогою 

показникової функції 

Джерело: побудовано автором на основі [160, с. 191] 

 

виражається у вигляді втрат, що зазнає підприємство, де використовується одна 

«з наступних цільових функцій: 

min
,

 
 ji

ijijxcZ     або    min
,

 
 ji

ijijxtZ  

та, окрім класичних обмежень, щодо топології мережі, які забезпечують 

досягнення кінцевої вершини, може мати додаткові обмеження, пов’язані з 

витратами на виконання функції та тривалістю їх виконання: 
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де xij, – булеві змінні: xij = 1, якщо i-а функція виконується в j-й вершині, xij = 0, 

у зворотному випадку; cij – витрати на виконання i-ї функції в j-й вершині;                  

cj – витрати, які припустимі в j-й вершині; c – вартість конфліктних ситуацій;            

tij – час, потрібен на виконання i-ї функції в j-й вершині; ti – припустимий час на 

виконання i-ї функції; t – припустимий час на усунення конфліктної ситуації» 

[38, с. 24-25]. 

Проте запропонований підхід не поширюється на локалізацію 

горизонтальних і вертикально-горизонтальних конфліктів в умовах інтеграції 

господарських зв’язків і корпоративних структур галузі (п. 2.2). 

У нашому випадку ситуації прийняття стратегічних рішень, де особливого 

значення набуває не тільки оцінка їх оптимальності, а й процес прогнозування 

гарантованого результату, де набори локальних бізнес-стратегій можуть бути 

представлені у вигляді багатоцільового функціоналу [41, с. 141]: 

    }{  
},,{

  
,,

1,,
  *)(;

ij
q

ij
q s

wud

mQ
jiq

sF 



 ,                               (2.10) 

де )(q
ijs , *

ijs   кількісні оцінки окремих «чистих» бізнес-стратегій (стратегічного 

набору), mi ,1 ; Qq ,1   множина вихідних таблиць-матриць (характеристик 

горизонтальних і вертикально-горизонтальних конфліктів);    множина станів 

математичної задачі оптимізації конфліктних ситуацій, nj ,1 ; },,{ wud  – 

процедури нормалізації, урахування пріоритету та критеріальної згортки. 

У загальному вигляді задача оптимізації набору локальних бізнес-

стратегій залізорудної галузі відносно має такий вигляд: 

min
1
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де v   вартість результату оптимізації; mі pppp ,...,,...,, 21   план рішення задачі 

(2) - (3), що визначає прогнозовану оптимальну стратегію забезпечення 

стабільного економічного розвитку галузі  ),...,,...,,( 21
*

mі ppppS  , 



m

i
іp

1

1  

ймовірності реалізації окремих складових стратегії. 

Формалізованою процедурою (2.10) передбачається інтегроване 

перетворення багатоцільових планів, сформованих у вигляді таблиць-матриць 

(локальних стратегічних ситуацій прийняття рішень) на матрицю,  

багатоцільовий функціонал оцінювання ефективності стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку залізорудної галузі. 

Отже, наукову основу дослідження стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку залізорудної галузі добувної промисловості України 

сучасної методології ризик-менеджменту складають процесний і системно-

ситуаційний підходи, згідно яких передбачається виокремлення ключових 

бізнес-процесів інтегрованої системи, їх взаємозв’язків і безпосередню 

взаємодію з іншими підсистемами та елементами конкурентного ринкового 

середовища, з метою здійснення моніторингу та аналізу зміни ситуацій як у 

зовнішньому середовищі, так і в окремих СОБ галузі, що надає можливість 

обґрунтовано оцінювати та приймати адекватні стратегічні рішення щодо 

перспектив економічного розвитку галузі. 

У ході дослідження запропоновано удосконалення методичних положень і 

підходів до інтегрованого оцінювання стратегії забезпечення стабільного 

розвитку залізорудної галузі в умовах мінливого ринкового середовища на 

підґрунті системи рейтингових показників. 

Зауважимо, що процедури рейтингового оцінювання повинні 

здійснюватися з урахуванням вагомості (пріоритетності) окремих показників чи 

їх підмножини і має кілька модифікацій. Разом з тим, як ґрунтовний підхід до 

оцінки рівня фінансово-економічного стану підприємств галузі, як вважає 

більшість вчених-економістів, доцільно розраховувати сукупний критерій, що 

ґрунтується на зважуванні й підсумовуванні окремих функціональних критеріїв 
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[51, с. 194; 160, с. 192; 147, с. 8-10], які розраховуються через порівняння 

(зіставлення) величини потенційної загрози безпеці та ефективності заходів для 

її запобігання. Аналіз наукових досліджень щодо питань застосування теорії 

рейтингового оцінювання показав, що для умов даного дослідження можна 

обмежитися наступними чотирма підходами визначення сукупного критерію 

фінансово-економічного стану [123, с. 257-258; 55, с. 25-26]. 

1. Згідно з першим підходом визначення сукупного критерію фінансово-

економічного стану пропонується розраховувати за формулою [44, с. 85-86]: 

 1  ,
1

)1( , ..., mjakR
n

і

ijі
jФЕс




,                               (2.13) 

де )1(

jФЕС
R   інтегрований кількісний показник фінансово-економічного стану j -

го суб’єкта господарювання, . ..., ,1 mj  ; іk   ваговий коефіцієнт значущості i -ї 

функціональної складової; ija  – деталізовані показники рейтингової оцінки j -го 

суб’єкта господарювання (величина окремого (поодинокого) критерію за і -ю 

функціональною складовою); n  – кількість функціональних складових 

фінансово-економічного стану. 

Для зручності аналізу рівня фінансово-економічного стану деталізовані 

показники рейтингового оцінювання j -го суб’єкта господарювання повинні 

бути нормалізованими. Тому необхідно дотримуватися виконання умови:  

 
n

i

ik 1. 

2. Другий підхід визначення сукупного критерію фінансово-економічного 

стану ОСГ та ІКСБ полягає у визначенні рейтингової оцінки відповідно 

максимального значення кількісних оцінок інтегрованого показника. При цьому 

найвищий рейтинг отримує той суб’єкт господарювання, що має найбільше 

значення, розраховане за такою формулою: 
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.                             (2.14) 

Згідно такої модифікації рейтингову оцінку формують переважно ті 
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частинні показники, у яких значення кількісних оцінок домінує незалежно від їх 

важливості (вагомості). У таких випадках у процесі рейтингового оцінювання 

переважний вплив мають лише окремі позитивні аспекти j -го суб’єкта 

господарювання. Як наслідок не враховуються аспекти, коли збільшення 

значень окремих частинних показників буде позитивним лише до певного рівня, 

і подальше їх зростання може характеризуватися неоднозначно. При цьому, 

зокрема, неможливо врахувати ті показники, для яких зменшення значення їх 

величини розглядається як позитивне явище [161, с. 202]. 

3. У третій інтегрованій оцінці на підґрунті сукупного критерію 

рейтингового оцінювання враховуються коефіцієнти вагомості кожного 

деталізованого показника, ni  ..., ,1 : 
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,                               (2.15) 

де ik   ваговий коефіцієнт відповідного деталізованого показника,  
n

i

ik 1. 

У цій модифікації надається можливість ураховувати вагомість окремих 

деталізованих частинних показників. У зв’язку з тим, що вагові коефіцієнти в 

(2.15) також визначаються експертним методом, то до уваги береться відносна 

вагомість кожного окремого показника. 

Недоліком другого та третього підходів визначення сукупного критерію 

фінансово-економічного стану є те, що частинні показники, задіяні в процесі 

рейтингового оцінювання, дещо нівелюються, оскільки внесок великих за 

кількісним значенням одних частинних показників у загальній оцінці рейтингу 

дещо компенсує вплив на значення сукупного критерію низьких за кількісним 

значенням інших. 

4. Четвертою інтегрованою оцінкою є модифікований сукупний критерій 

рейтингового оцінювання економічного фінансово-економічного стану, в якому 

враховуються коефіцієнти вагомості кожного деталізованого показника, 

ni  ..., ,1 : 
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.                        (2.16) 

Недоліком цього підходу визначення сукупного критерію фінансово-

економічного стану є те, що деталізовані показники якості ще більше 

нівелюються в порівнянні з другою та третьою інтегрованою оцінкою. Внесок 

великих кількісних значень одних деталізованих показників до загальної оцінки 

рейтингу ще більше компенсує низькі значення інших за рахунок зміщення 

початку відліку деталізованих показників на 1 [161, с. 202]. 

Для поглибленого аналізу рівня фінансово-економічного стану додатково 

доцільно розглядати середні геометричні значення деталізованих показників 

складових економічної безпеки (мультиплікативний підхід). 

Сформуємо два наступні підходи визначення мультиплікативного 

критерію оцінювання фінансово-економічного стану. 

5. Згідно з мультиплікативним підходом (середнє геометричне значення 

деталізованих показників рівня фінансово-економічного стану, зважене по 

лінійній формі зв’язку факторів), формула для визначення інтегрованого 

критерію фінансово-економічного стану має наступний вигляд: 
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6. Модифікований інтегрований критерій рівня фінансово-економічного 

стану, сформований на підґрунті мультиплікативного підходу, представлений 

формулою: 
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де )6(

jФЕС
R   інтегрований кількісний показник фінансово-економічного стану j -ї 

СОБ, . ..., ,1 mj  ; ik   ваговий коефіцієнт відповідного деталізованого 

показника, ni  ..., ,1 . 

7. Як адекватну міру нижньої межі критичного інтегрованого показника 

рейтингової оцінки (це показано далі) має сенс упровадити модифіковане 
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зважене середнє геометричне за ступеневою формою зв'язку факторів (другий 

мультиплікативний підхід) і визначати оцінку рівня фінансово-економічного 

стану за формулою: 
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,                        (2.19) 

де ik   ваговий коефіцієнт відповідного деталізованого показника, що 

характеризує ризик помилки у визначенні комплексного інтегрованого 

показника рівня економічної захищеності СОБ, ni  ..., ,1 .  

Наголосимо також на необхідності того, щоб вагові коефіцієнти 

nikk ii  ..., ,1  ),0( ,  , які містяться у формулі (2.19), також були б 

нормалізованими відносно одиниці з урахуванням поправки на ризик )( ir  

прогнозування (моделювання) значень складових фінансово-економічного 

стану: nrk
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 нормалізовані кількісні значення ризику прогнозування (моделювання) 

значень складових фінансово-економічного стану. 

У даному разі у формулі (2.19) як високі нормалізовані кількісні значення 

окремих деталізованих показників, так і низькі значення інших, менше 

нівелюються, ніж за адитивного підходу, який використовується в (2.14)-(2.15) у 

визначенні інтегрованого показника рейтингового оцінювання [161, с. 204]. 

Отже, на заключному етапі процесу моделювання (прогнозування) рівня 

фінансово-економічного захисту залізорудної галузі здійснюється остаточна 

його оцінка шляхом розрахунку комплексних узагальнюючих інтегрованих 

показників на підґрунті процедур рейтингового оцінювання (2.18)-(2.19) та, 

зокрема, за формулою, запропонованою у [158, с. 81]: 
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де jR   комплексний узагальнений інтегрований показник фінансово-
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економічного захисту відносно певної j -ї СОБ на галузевому, міжгалузевому та 

регіональному рівнях, . ..., ,1 mj   іk   ваговий коефіцієнт відповідної складової 

фінансово-економічного захисту iK , ni  ..., ,1 . 

Аналіз сучасної теорії та інструментарію оцінки і прогнозування 

фінансово-економічної захищеності як економічної категорії свідчить про 

наявність певних прогалин у методології дослідження антикризового 

управління процесом забезпечення фінансово-економічного захисту суб’єктів 

господарювання на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях. 

Тому в умовах сучасних економічних реалій, удосконалення методів 

оцінювання і прогнозування фінансово-економічної захищеності стратегічного 

розвитку залізорудної галузі має важливе значення як для суб’єкта 

господарювання, так і для національної економіки країни в цілому. При цьому, 

розробці рекомендацій і заходів з управління фінансово-економічною 

захищеністю стабільного економічного розвитку залізорудної галузі як 

економічною категорією повинна передувати як якісна оцінка її окремих 

ключових складових, так і комплексна інтегрована оцінка рівня фінансово-

економічного захисту в цілому. В цьому зв’язку запропоновано методичний 

підхід та економіко-математичну модель щодо визначення нормалізованих 

частинних показників складових фінансово-економічного захисту, 

збалансованих відносно лінійно-пропорційних залежностей їх відхилень у 

відсотках від нормативних значень, що дозволяє спростити процедури 

експертного оцінювання впливу окремих складових фінансово-економічного 

захисту на загальний рівень фінансово-економічної захищеності залізорудної 

галузі, та як наслідок підвищити достовірність його оцінювання і 

прогнозування. 

На рис. 2.19 наведена структурно-логічна схема застосування існуючих і 

удосконалених методичних підходів до оцінки рівня стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку залізорудної галузі України з урахуванням 

прогнозування ефективності бізнес-стратегій. Запропоновані методичні підходи 

та економіко-математичні моделі будуть корисними вітчизняним суб’єктам  
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Рис. 2.19. Структурно-логічна схема застосування існуючих й 

вдосконалених методичних підходів оцінки і прогнозування рівня 

забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі 

Джерело: розроблено автором на основі опрацювання [158, с. 81; 

160, с. 191] 
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загального рівня їх фінансово-економічної захищеності, здійсненню його 

прогнозування на майбутнє, що дасть змогу забезпечити достатній 

гарантований рівень стратегії стабільного економічного розвитку. 

Отже, наведені результати дослідження надають можливість 

удосконалювати та розробляти нові методологічні підходи до оцінювання і 

прогнозування фінансово-економічної захищеності суб’єктів господарювання 

на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях.  

Запропоновані методичний підхід та економіко-математична модель щодо 

визначення нормалізованих частинних показників складових фінансово-

економічного захисту, збалансованих відносно лінійно-пропорційних 

функціональних залежностей їх відхилень у відсотках від нормативних значень, 

що дозволяє спростити процедури експертного оцінювання впливу окремих 

складових фінансово-економічної захищеності на загальний рівень стратегії 

забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі, і як 

наслідок підвищити достовірність його оцінювання та прогнозування на 

середньо- і довгострокову перспективу. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Проведений системно-структурний аналіз формування стратегії 

забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі дозволив 

сформувати такі висновки: 

1. Встановлено, що господарська діяльність залізорудної галузі в процесі 

видобутку й переробки корисних копалин постійно залежить від взаємодії 

суспільства і природи, де основною загрозою для діяльності галузі є проблема 

вичерпності мінеральних ресурсів, яка характеризується трьома основними 

аспектами: фізичним (вичерпність розвіданих запасів залізних руд); екологічним 

(проявляється у підвищеній ймовірності виникнення екологічних катастроф 

техногенного характеру); економічним (схильність до впливу техніко-
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технологічних і соціально-економічних чинників). Зазначене зумовлює 

погіршення системних властивостей у забезпеченні її стабільного економічного 

розвитку, зокрема: гнучкості та адаптивності підприємств галузі до мінливості 

зовнішнього і внутрішнього ринків залізорудної продукції в умовах посилення 

інтеграційних процесів міжнародних і національних господарських зв’язків, що 

проявляється в певних недоліках і розривах інтерпретації потенційних загроз та 

можливостей підприємств галузі в процесі розроблення виробничо-

господарських програм на перспективу; нераціональному використанні 

ресурсно-виробничого потенціалу; неналежному обґрунтуванні заходів щодо 

економічної захищеності стратегічного розвитку галузі. 

2. У результаті ідентифікації можливостей і загроз залізорудної галузі 

України, побудови конкурентних карт ринку гірничо-збагачувальних комбінатів 

і підприємств із підземного видобутку, із застосуванням прийому ранжування та 

ймовірнісної оцінки факторів, побудована матриця SWOT-аналізу галузі, за 

допомогою якої сформовані варіанти основних стратегічних орієнтирів 

забезпечення стабільного розвитку залізорудної галузі. Аналіз динаміки 

виробництва і реалізації основних видів металевих руд та іншої продукції 

залізорудної галузі (товарного концентрату, агломерату, окатишів і товарної 

руди), більша частина якої реалізується на зовнішніх ринках, 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.  

3. 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 
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забезпечення 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 і ускладнення корпоративних 

структур.  

4. Обґрунтовано методичний інструментарій оцінювання рівня економічної 

захищеності залізорудної галузі, в основу якого покладено багатофакторну 

модель, що враховує компенсацію похибок, зумовлених нелінійними 

властивостями процесу оцінювання і 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 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. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [128, 

130, 131, 134, 144, 146, 149, 152, 153, 156, 157, 158, 160]. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Концептуальна модель стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку залізорудної галузі України 

 

Розвиток і функціонування національної економіки України за весь період 

її незалежного існування в сучасних ринкових умовах господарювання, 

адаптація досвіду антикризового управління підприємств ЕС на галузевому, 

міжгалузевому та регіональному рівнях до умов сучасних економічних реалій, 

обумовлюють безліч актуальних проблематичних завдань держави щодо 

створення ефективної системи економічної захищеності суб’єктів 

підприємницького господарювання відповідно до потреб та інтересів 

стабільного розвитку національної економіки. 

Державна політика галузевого регулювання антикризового управління 

залізодобувними підприємствами здійснюється в контексті попередження 

кризових явищ згідно з основною концепцією економічного захисту 

національного господарства. 

Відповідно до зазначеного, можна запропонувати концептуальну схему 

взаємозв’язків і складу основних функціональних етапів процесу оцінювання, 

оптимізації та прогнозування стратегії забезпечення стабільного економічного 

розвитку залізорудної галузі на підставі принципу гарантованого результату з 

урахуванням важелів державного регулювання і положень ризик-менеджменту 

складних виробничо-господарських корпоративних структур бізнесу (рис. 3.1) 

[55, с. 24-27; 128, с. 270-272; 157, с. 77-78]. Ключовими аспектами основних 

функціональних етапів концептуальної схеми, наведеної на рис. 3.1, є наступні: 
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Рис. 3.1. Концептуальна схема формування стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку 

залізорудної галузі України з урахуванням пріоритетів державного регулювання 

Джерело: розроблено автором на основі опрацювання [12; 103; 104; 119] 
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 моніторинг і систематизація інформації про стан зовнішнього 

середовища галузі та фінансової і виробничо-економічної діяльності окремих 

корпоративних СОБ та ІКСБ; 

 формування сукупності ключових показників функціональних 

складових комплексної системи стабільного економічного розвитку галузі: 

а) макроекономічні та основні техніко-економічні показники (валовий 

дохід, валовий прибуток, обсяги виробництва та реалізації залізорудної 

продукції, ціна, собівартість тощо); 

б) фінансові показники, окремих корпоративних СОБ та ІКСБ; 

 дослідження числових характеристик ключових показників 

функціональних складових стратегії розвитку галузі; 

 формування системи кількісних оцінок фінансово-економічного 

ризику; 

 побудова математичних моделей оптимізації та прогнозування 

стратегії забезпечення розвитку галузі з урахуванням ризику; 

 прогнозування та оптимізація варіантів стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку галузі з урахуванням ризику; 

 ранжирування варіантів стратегічного розвитку галузі; 

 управління економічним захистом стратегічного розвитку галузі на 

підставі принципу гарантованого результату і важелів державного регулювання; 

 формування стратегії забезпечення стабільного економічного 

розвитку галузі. 

Отже, стратегія забезпечення стабільного економічного розвитку 

залізорудної галузі визначається як система стратегічних цілей, обґрунтованих 

на підставі комплексного дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища, 

спрямованих на врахування й поєднання пріоритетів соціально-економічного 

розвитку держави як власника надр та інтересів суб’єктів господарювання – 

користувачів надр, зацікавлених у зростанні власного капіталу та стабільному 

розвитку, на основі багатоцільової ієрархічної моделі оптимізації «чистих» 

бізнес-стратегій, орієнтованої на прийнятні значення рівнів індексів ключових 
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економічних показників галузі, її ІКСБ і ОСГ як відносної вартісної оцінки 

корпоративного результату та найважливішого індикатора забезпечення 

конкурентоспроможності бізнес-стратегій економічного розвитку галузі. 

На основі концептуальної схеми (рис. 3.1) і проведених досліджень у 

першому і другому розділах концептуальна модель механізму формування 

стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі 

України з використанням важелів державного регулювання може бути 

представлена сукупністю інтегрованих компонентів, їх найбільш вагомих 

відносин і зв’язків (рис. 3.2). 

1. Місія: «Забезпечення металургів України та інших держав 

високоякісною залізорудною сировиною для використання у виробництві сталі 

та чавуну». 

2. Суб’єкти: 

- державні органи влади; 

- галузеве та регіональне корпоративне самоврядування; 

- корпоративні та державно-приватні бізнес-структури; 

- громадські організації та мешканці. 

3. Об’єкти: 

- сталий економічний розвиток; 

- сталий соціальний розвиток; 

- сталий екологічний розвиток. 

4. Інструменти: 

- економічна політика; 

- соціальна політика; 

- державна політика регулювання надрокористування. 

5. Ресурсне забезпечення стратегічного сприяння економічному розвитку: 

- науково-методичне забезпечення; 

- інформаційне забезпечення; 

- нормативно-правове забезпечення; 

- фінансове забезпечення; 



162 

 

Державні органи влади 

Забезпечення металургів України та інших держав 

високоякісною залізорудною сировиною для 

використання у виробництві сталі та чавуну 

М І СІ Я  З о в н і ш н і  ч и н н и к и  

С у б ’ є к т и  

Галузеве та регіональне 

корпоративне 

самоврядування 

Громадські організації та 

мешканці 

Корпоративні та державно-

приватні бізнес-структури 

Стабільний економічний 

розвиток 

О б ’ є к т и  

Стабільний соціальний 

розвиток 

Стабільний екологічний 

розвиток 

І н с т р у м е н т и  

Економічна політика 

Соціальна політика 

Державна політика 

регулювання 

надрокористування 

Р
ес

у
р

сн
е 

за
б

ез
п

еч
ен

н
я

 с
т
р

а
т
ег

іч
н

о
г
о

 с
п

р
и

я
н

н
я

  

ек
о

н
о
м

іч
н

о
м

у
 р

о
зв

и
т
к

у
 

науково-

методичне 

забезпечення 

інформаційне 

забезпечення 

нормативно-

правове 

забезпечення 

фінансове 

забезпечення 

організаційно-

управлінське 

забезпечення 

- історизму; 

- системності; 

- комплексності; 

- збалансованості; 

- ієрархічності управління 

розвитком регіональних 

господарських 

комплексів галузі; 

- інтеграції; 

- оптимальності; 

- адаптивності; 

- пріоритетності; 

- варіантності; 

- раціональності 

надрокористування 

(зокрема, достатньої 

необхідності); 

- екологічної та соціально-

економічної безпеки. 

П р и н ц и п и  

К
р

и
т
ер

ії
, 
ін

д
и

к
а

т
о

р
и

 о
ц

ін
ю

в
а

н
н

я
 п

ер
ед

к
р

и
зо

в
о
г
о

 с
т
а

н
у

 т
а

 

за
б

ез
п

еч
ен

н
я

 с
т
а
б

іл
ь

н
о
г
о

 е
к

о
н

о
м

іч
н

о
г
о

 р
о

зв
и

т
к

у
 

ек
о

н
о

м
іч

н
і 

со
ц

іа
л
ь
н

і 
ек

о
л
о

гі
ч

н
і 

ін
ст

и
ту

ц
іо

н
ал

ь
н

і 

О
ч

ік
у

в
а

н
і 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
и

 

Н
а

л
еж

н
а

 с
т
р

а
т
ег

ія
 з

а
б
ез

п
еч

е
н

н
я

 с
т
а
б

іл
ь

н
о

г
о

 е
к

о
н

о
м

іч
н

о
г
о

 

р
о

зв
и

т
к

у
 з

а
л

із
о

р
у
д

н
о
ї 

г
а
л

у
зі

 У
к

р
а

їн
и

 

 Рис. 3.2. Концептуальна модель механізму формування стратегії забезпечення стабільного економічного 

розвитку залізорудної галузі України з використанням важелів державного регулювання 
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- організаційно-управлінське забезпечення. 

6. Принципи формування стратегії забезпечення стабільного економічного 

розвитку залізорудної галузі України: 

- історизму; 

- системності; 

- комплексності; 

- збалансованості; 

- ієрархічності управління розвитком регіональних господарських 

комплексів галузі; 

- інтеграції; 

- оптимальності; 

- адаптивності; 

- пріоритетності; 

- варіантності; 

- раціональності надрокористування (зокрема, достатньої необхідності); 

- екологічної та соціально-економічної безпеки. 

7. Критерії (цільові та супровідні). 

8. Індикатори передкризового стану та забезпечення сталого соціально-

економічного розвитку: 

- економічні; 

- соціальні; 

- екологічні; 

- інституціональні. 

Стратегічна багатоцільова орієнтація виробничо-економічної діяльності 

окремих корпоративних СОБ та ІКСБ як суб’єктів господарювання на 

галузевому рівні є запорукою створення сприятливих передумов його 

ефективного функціонування в умовах ринкової економіки. Поряд з тим, що 

стратегічним управлінням галузі повинні охоплюватися всі напрямки її 

діяльності, першочерговими постають питання щодо забезпечення належного 

економічного захисту її СОБ. 



164 

Важливість вирішення цих питань, на думку Т.Г. Васильціва, 

В.І. Волошина та ін. [140, с. 215], багато в чому обумовлена нестабільністю 

політичного і соціально-економічного стану середовища, що безпосередньо 

ускладнює здійснення належного управління економічною захищеністю 

суб’єкта господарювання та, зокрема, для підприємств залізорудної галузі 

обумовленена впливом низки факторів і причин: 

- нестабільністю національної економіки; 

- нестабільністю процесів державного регулювання в секторі економіки 

України; 

- недосконалістю та нестабільністю правового середовища країни; 

- значною тінізацією ринку залізорудної продукції та тиском з боку 

потужних світових конкурентів; 

- проявом рейдерства; 

- неналежним мінерально-сировинним і фінансовим забезпеченням та ін. 

З огляду на наявність чисельної сукупності негативних факторів 

політичного і соціально-економічного стану середовища національного 

господарства особливої гостроти набуває актуальність подальших теоретичних 

досліджень у сфері фінансово-економічної захищеності організацій та розробок 

прикладних інструментів її забезпечення. 

Отже, актуальність теоретичних досліджень і розробок щодо формування 

прикладного науково-методичного забезпечення та інструментарію оцінки і 

прогнозування рівня фінансово-економічного захисту залізорудної галузі на 

національному рівні набуває особливого значення. 

Об’єктом фінансово-економічного захисту суб’єкта господарювання, 

зазвичай, є стабільний фінансово-економічний стан, що забезпечує йому 

гарантовану ефективність виробничо-господарської діяльності як у поточному, 

так і в майбутніх періодах. Разом з тим, окремим особливостям і аспектам 

формування дієвого науково-методичного забезпечення та інструментарію 

фінансово-економічного захисту суб’єктів національного господарства України, 

що, на нашу думку, в більшій мірі стосується залізорудної галузі, зокрема, ще не 



165 

приділено достатньої уваги, а саме: таким чинникам, як [138, с. 276; 145, с. 346]: 

- види виробничо-економічної діяльності національного господарства в 

контексті забезпечення їх фінансово-економічного захисту характеризуються 

багатоаспектними взаємозв’язками технічних, економічних, соціальних та 

інших наук, що потребує їх комплексної інтеграції в процесі формування 

ефективної системи фінансово-економічного захисту; 

- невизначеність і стохастичність параметрів виробничо-економічної 

діяльності національного господарства та ентропійність, пов’язану з 

незворотними соціально-економічними процесами в суспільстві, що потребує  

відповідних теоретичних засад, методології та економіко-математичного 

інструментарію дослідження (ризикологія, теорія катастроф, конфліктів, 

компромісів тощо) їх впливу на рівень економічного захисту та оцінювання 

наслідків незворотності процесів господарської діяльності суб’єктів 

національної економіки. 

Отже, стратегічна багатоцільова орієнтація виробничо-економічної 

діяльності залізорудної галузі як суб’єкта господарювання потребує 

удосконалення механізму, методичних підходів та інструментарію інтегрованої 

оцінки і прогнозування загального рівня фінансово-економічного захисту 

підприємництва в цілому та окремих бізнес-процесів як на галузевому, 

міжгалузевому, так і регіональному рівнях з урахуванням ризику. 

Першочерговим завданням цього дослідження є формування прикладного 

науково-методичного забезпечення та інструментарію оцінювання і 

прогнозування рівня фінансово-економічного захисту окремих корпоративних 

СОБ та ІКСБ залізорудної галузі як суб’єктів господарювання на регіональному, 

міжгалузевому та галузевому рівнях з урахуванням забезпечення їх стабільного 

економічного розвитку. 

Враховуючи те, що зовнішнє середовище підприємств залізорудної галузі 

характеризується своєю специфічною складністю, динамічністю, 

невизначеністю та конфліктністю, що спричиняє його непередбачуваність і нові 

загрози й ризики, пов’язані з виробничо-господарською діяльністю, зумовлює 
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необхідність виокремлення системи управління забезпеченням фінансово-

економічної захищеності стабільного економічного розвитку залізорудної 

галузі, в її організаційній системі безпеки менеджменту як однієї із ключових 

функціональних підсистем. Тому важливим аспектом дослідження категорії 

економічного захисту залізорудної галузі, на нашу думку, є виділення 

діяльності щодо забезпечення стабільного виробничо-економічного розвитку в 

однин із основних напрямів господарської діяльності [140, с. 214; 146]. 

Включення діяльності залізорудної галузі, пов’язаної із забезпеченням 

стабільного виробничо-економічного розвитку, до основних напрямів діяльності 

надасть можливість інтегрувати її у межах стратегічного, середньотермінового і 

тактичного планування, а, отже, формувати цілі окремих бізнес-процесів на 

функціональному та операційному рівні згідно визначеної місії. 

У процесі вдосконалення механізму управління фінансово-економічним 

захистом стратегічної діяльності залізорудної галузі будемо виходити з 

об’єктивних передумов забезпечення захисту від загроз її господарській 

діяльності, де посттрансформаційний етап стратегічного розвитку національної 

економіки характеризується: 

- складним фінансово-економічним середовищем залізорудної галузі 

добувної промисловості України; 

- інфляційними процесами та зменшенням купівельної спроможності 

споживачів залізорудної продукції;  

- нерозвинутим конкурентним середовищем у контексті корпоративних 

відносин з учасниками ринку залізорудної продукції; 

- слабкою керованістю процесів розвитку більшості секторів мінерально-

сировинного та енергетичного ринків; 

- надмірним і недосконалим оподаткуванням бізнесу; 

- істотною тонізацією національної економіки; 

- недостатньою увагою органів державної влади до проблем фінансової та 

економічної стійкості окремих корпоративних СОБ та ІКСБ залізорудної галузі. 

Крім того, недостатня ефективність наявних науково-методичних підходів 
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щодо управління економічною захищеністю залізорудних підприємств 

пояснюється використанням недосконалих методів економіко-математичного 

моделювання, призначенням яких повинно бути комплексне оцінювання всієї 

сукупності функціональних складових рівня фінансово-економічного захисту 

залізорудної галузі з урахуванням взаємозв’язків між ними та визначення 

найбільш ефективної стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку 

на підґрунті прогнозування динаміки основних показників виробничо-

господарської діяльності і фінансово-економічного стану окремих 

корпоративних СОБ та ІКСБ [140, с. 275]. 

Удосконалення методології механізму управління фінансово-економічною 

захищеністю залізорудної галузі, на нашу думку [146], повинно полягати у: 

1) визначенні сукупності параметричних характеристик загального стану 

входження залізорудної галузі в зону фінансово-економічної захищеності на 

відміну від розрахунку його інтегрованого показника; 

2) використанні диференційованих, зокрема, логарифмічних і 

показникових функцій оцінювання економічної захищеності окремих 

корпоративних СОБ та ІКСБ залізорудної галузі, що збалансовано враховують 

динаміку впливу окремих параметрів економічної безпеки на загальний рівень 

фінансово-економічного захисту; 

3) дослідженні числових характеристик небезпеки зниження рівня 

фінансово-економічного захисту діяльності на відміну від визначення міри 

відхилення середніх значень фактичних фінансових і економічних показників 

господарської діяльності залізорудної галузі від нормативних чи критичних 

значень. 

Отже, удосконаленим механізмом управління фінансово-економічною 

захищеністю залізорудної галузі передбачається здійснення [162, с. 82-83]: 

1) постійного моніторингу потенційних і реальних загроз зовнішнього і 

внутрішнього середовища окремих корпоративних СОБ та ІКСБ галузі щодо їх 

ідентифікації та прогнозування незворотних як негативних, так і позитивних 

соціально-економічних процесів; 



168 

2) комплексних заходів щодо забезпечення захищеності фінансово-

економічних інтересів окремих корпоративних СОБ та ІКСБ галузі, 

обґрунтованих на основі залучення методів економіко-математичного 

моделювання, зокрема, прогнозування та оптимізації; 

3) постійного контролю за станом фінансово-економічного захисту 

окремих корпоративних СОБ та ІКСБ галузі і реалізації коригуючих дій щодо 

підвищення рівня фінансово-економічного захисту виробничо-господарської 

діяльності та інтересів соціально-економічного розвитку галузі; 

4) належної підготовки керівників і фахівців з антикризового 

менеджменту залізорудної галузі, при формуванні відповідних компетенцій у 

сфері антикризового менеджменту та фінансово-економічного захисту 

організації. 

Досягнення достатнього рівня фінансово-економічної захищеності 

залізорудної галузі забезпечується за рахунок виконання таких обов’язкових 

умов: 

- досягнення високої фінансової стійкості окремих корпоративних СОБ та 

ІКСБ до внутрішніх і зовнішніх, обумовлених нестабільністю ринку 

залізорудної продукції, загроз; 

- створення належної системи фінансово-економічного захисту галузі від 

внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Механізмом стратегічного забезпечення стабільного економічного 

розвитку залізорудної галузі за критерієм безпеки виробничо-господарської 

діяльності передбачається виконання управлінських дій, спрямованих на 

раціональне використання наявних можливостей і резервів ресурсно-

виробничого потенціалу, з метою отримання системно-синергетичного ефекту 

процесу реалізації захисту фінансово-економічних інтересів галузі від 

потенційних і реальних як внутрішніх, так і зовнішніх загроз з урахуванням 

удосконалення методів державного регулювання ринкової економіки. 

Узагальнена функціонально-логічна модель механізму стратегії 

забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі (МСЗСФЕР) 
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може бути подана наступною формалізацією [162, с. 87; 146]: 

}{}{ СУЗОФККІКФФМСЗ ОУРjіСФЕР  ,          (3.1) 

де СФЕРМСЗ  – механізми стратегії забезпечення стабільного економічного 

розвитку залізорудної галузі; іФ  – фактори зовнішнього економічного 

середовища (чинники ринку залізорудної продукції), пi ,1 ; jФ  – фактори 

впливу внутрішнього середовища на процес забезпечення стабільного 

економічного розвитку, mj ,1 ; ІК  – інтелектуальний капітал як фактор 

інноваційного розвитку залізорудної галузі; КК  – ключові компетенції 

керівників і фахівців з антикризового менеджменту та фінансово-економічної 

захищеності залізорудної галузі; ОУРОФ  – орган формування організаційно-

управлінських рішень щодо забезпечення стабільного економічного розвитку; 

СУЗ – система управління знаннями. 

Оцінка рівня фінансово-економічного захисту ( ФЕЗR ) здійснюється 

шляхом порівняння розрахункових значень відповідних показників окремих 

корпоративних СОБ та ІКСБ у межах діяльності залізорудної галузі за кілька 

періодів. 

Ураховуючи вище розглянуті методичні підходи до моделювання 

(прогнозування) складових рівня фінансово-економічної захищеності та їх 

відносних частинних показників (п. 2.3), запропонована економіко-математична 

модель, що дозволяє визначити нормалізовані частинні показники складових 

фінансово-економічного захисту, збалансовані відносно лінійно-пропорційних 

залежностей їх відхилень від нормативних значень (детальний розгляд цього 

питання наведено у наступному розділі), має вигляд [144, с. 124, 125; 146]: 
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де ) (
)()( F

l

F

h
ПП   фактичне значення окремого частинного показника, 

збільшення значення якого позитивно (негативно) впливає на узагальнений 

інтегрований показник; ) (
)()()(

 

)(

min max

N

l

N
l

N

h

N
h ПППП    максимальне 

(мінімальне) значення окремого частинного показника за аналізований період 

або серед порівнюваних суб’єктів господарювання;    функція компенсації 

похибки моделювання (прогнозування) відносного частинного показника 

логарифмічною (показниковою) функцією; )( lxM   математичне сподівання 

відносного частинного показника; 
lx   середнє квадратичне (стандартне) 

відхилення відносного частинного показника; b   коефіцієнт масштабу. 

На заключному етапі процесу моделювання (прогнозування) рівня 

фінансово-економічної захищеності залізорудної галузі здійснюється остаточна 

оцінка стану її фінансово-економічного стану шляхом розрахунку комплексного 

узагальненого інтегрованого показника на підґрунті процедур рейтингового 

оцінювання. 

Для аналізу рівня фінансово-економічної захищеності залізорудної галузі 

додатково доцільно розглядати середні геометричні значення деталізованих 
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показників складових фінансово-економічного захисту (мультиплікативний 

підхід) [55, с. 26]. 

Сформуємо два ключові підходи визначення мультиплікативного 

критерію фінансово-економічного захисту захищеності окремих корпоративних 

СОБ та ІКСБ і залізорудної галузі в цілому. 

Згідно з мультиплікативним підходом (середнє геометричне значення 

деталізованих показників рівня фінансово-економічної захищеності, зважене по 

лінійній формі зв’язку факторів) формула для критерію визначення 

інтегрованого показника фінансово-економічної захищеності залізорудної галузі 

має вигляд: 
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.                       (3.6) 

де 
)1(

jФЕЗ
R   інтегрований кількісний показник рівня фінансово-економічної 

захищеності j -х окремих корпоративних СОБ та ІКСБ галузі (аналогічних 

суб’єктів господарювання відповідних галузей економіки добувної 

промисловості України), mj ,...,1 ; ik   ваговий коефіцієнт відповідного 

деталізованого показника, ni ,...,1 ; ijQ   відносні оцінки складових фінансово-

економічної захищеності. 

Як адекватну міру нижньої межі критичного інтегрованого показника 

рейтингової оцінки (це показано далі) має сенс упровадити модифіковане 

зважене середнє геометричне за ступеневою формою зв’язку факторів (другий 

мультиплікативний підхід) і визначати оцінку фінансово-економічної 

захищеності окремих корпоративних СОБ та ІКСБ і галузі в цілому за 

формулою: 
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,                     (3.7) 

де ik   ваговий коефіцієнт відповідного деталізованого показника, що 

характеризує ризик помилки у визначенні комплексного інтегрованого 
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показника рівня фінансово-економічної захищеності ОСГ та ІКСБ залізорудної 

галузі, ni ,...,1 . 

Для зручності аналізу рівня фінансово-економічного захисту, деталізовані 

показники рейтингової оцінки j -го суб’єкта господарювання повинні бути 

нормалізованими. Тому наголосимо на необхідності того, щоб вагові 

коефіцієнти ik ,  0ik , ni ,...,1 , які містяться у формулах (3.6) і (3.7), також 

були б нормалізованими, тобто щоб виконувалась умова: 1
1




n

i

ik . 

Методи, в яких використовуються вагові коефіцієнти, мають деякі 

раціональні ідеї щодо комплексної оцінки фінансово-економічної захищеності 

суб’єкта господарювання, але в той же час мають і певний недолік, що полягає у 

важкості, а іноді у неможливості розрахунків питомої ваги значущості i -ї 

функціональної складової фінансово-економічного захисту суб’єкта 

господарювання. Зіставляючи здобуту при цьому додаткову інформацію з тією, 

яка пов’язана з нагромадженим досвідом, зі сформованими уявленнями та 

інтуїцією, бажано до складання експертних оцінок залучити фахівців-експертів. 

Остаточну оцінку системи фінансово-економічної захищеності залізорудної 

галузі аналізують за двома підходами [55, с. 27]: 

1) порівняння узагальнених індикаторів досліджуваного та «еталонного» 

підприємств на основі відстаней між локальними показниками системи 

фінансово-економічної захищеності; 

2) порівняння фактичного і нормативного значень інтегрального 

індикатора, тобто дослідження динаміки рівня фінансово-економічної 

захищеності залізорудної галузі й можливості її покращення. 

Запропонований методичний підхід та економіко-математична модель 

щодо визначення нормалізованих частинних показників складових фінансово-

економічного захисту, збалансованих відносно лінійно-пропорційних 

залежностей їх відхилень у відсотках від нормативних значень, що дозволяє 

спростити процедури експертного оцінювання впливу окремих складових 

фінансово-економічної захищеності залізорудної галузі на її загальний рівень 
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економічного захисту, і як наслідок підвищити достовірність його оцінки і 

прогнозування. 

У ході дослідження різних підходів до вимірювання рівня фінансово-

економічної захищеності залізорудної галузі, що ґрунтуються на системі 

рейтингових показників, встановлено: при оцінюванні рівня фінансово-

економічної захищеності окремих корпоративних СОБ та ІКСБ залізорудної 

галузі необхідно використовувати критерії, яким не притаманна властивість 

адитивності; найбільш достовірно характеризує наближення оцінки рівня 

фінансово-економічного захисту залізорудної галузі модифіковане зважене 

середнє геометричне за ступеневою формою зв'язку факторів 

(мультиплікативний критерій). 

Проблематичність ситуацій і питань щодо забезпечення ефективного 

економічного розвитку національного господарства України розглядається як 

цілісна багатовекторна система актуальних завдань економіки, в основі якої, 

перш за все, покладені пріоритетні інноваційні напрями діяльності суб’єктів 

підприємницького господарювання, «що спрямовані на забезпечення 

економічної безпеки держави, створення високотехнологічної 

конкурентоспроможної екологічно чистої продукції, надання високоякісних 

послуг і збільшення експортного потенціалу держави з ефективним 

використанням вітчизняних і світових науково-технічних досягнень [98]». 

При цьому, в центр уваги ставиться питання проблематичності належного 

забезпечення фінансово-економічного захисту суб’єктів господарювання на 

галузевому рівні як передумови стабільного розвитку національного 

господарства. Так, з одного боку, посилення криміногенного стану в країні, 

зростання корупції, недосконалість юридичних механізмів захисту прав людини 

спричиняють нездатність державних правоохоронних структур мобільно і в 

повній мірі власними силами забезпечити безпеку у всіх соціально-економічних 

системах життєдіяльності суспільства. З іншого боку, має місце недооцінка 

власниками бізнесу необхідності забезпечення фінансово-економічної 

захищеності своїх підприємств, незважаючи на те, що вона є фундаментальною 
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основою існування і розвитку суб’єкта господарювання [163, с. 28]. 

Успішність стратегічного управління і прогресивний розвиток будь-якого 

суб’єкта господарювання в сучасних умовах постійної трансформації 

національної економіки багато в чому залежить від наявності всебічно 

теоретично обґрунтованої та випробуваної системи фінансово-економічної 

захищеності [54, с. 32; 134; 147, с. 7-12]. Отже, теоретичним основам оцінки, 

прогнозування та управління фінансово-економічною захищеністю суб’єкта 

господарювання економістами, фахівцями в сфері антикризового менеджменту, 

останнім часом приділяється все більше уваги, що відображається в наукових 

дослідженнях вітчизняних та іноземних фахівців з економічної безпеки [163, 

с. 26-27]. 

 

 

3.2. Модель оптимізації економічного розвитку залізорудної галузі в 

умовах поглиблення інтеграції 

 

Метою розроблення моделі оптимізації стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку залізорудної галузі є створення механізму визначення 

раціонального стратегічного набору на основі бізнес-стратегій окремих 

корпоративних СОБ та ІКСБ. 

В основу процесу побудови моделі оптимізації стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку залізорудної галузі повинен бути 

покладений принцип збалансованості стратегічного набору всіх СОБ галузі та 

відповідних стратегічних завданнях, які мають реалізовуватися згідно їх 

функціонального призначення, зокрема: 

 забезпечення механізму реалізації стратегічних цілей окремих 

корпоративних СОБ та ІКСБ і залізорудної галузі в цілому; 

 сприяння до залучення інвестицій і розроблення альтернативних 

інвестиційних проектів СОБ галузі; 

 зменшення впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на стабільний 
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стратегічний економічний розвиток галузі; 

 моніторинг показників фінансово-економічної діяльності окремих 

корпоративних СОБ та ІКСБ і їх конкурентів на ринку залізорудної продукції; 

 забезпечення чіткого зв’язку між рівнями стратегічного управління 

виробничо-економічною діяльністю СОБ на галузевому рівні; 

 формування раціональних критеріїв оцінювання та ухвалення вибору 

стратегічного набору бізнес-стратегій корпоративних структур ОСГ та ІКСБ 

залізорудної галузі; 

 підвищення якості рівня управління стратегією забезпечення 

стабільного економічного розвитку залізорудної галузі та ін. 

Для розробки економіко-математичної моделі оптимізації стратегії 

забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі необхідно 

сформувати систему основних показників оцінювання її прогресивного 

розвитку за визначеними критеріями ефективності на всіх рівнях галузевої 

ієрархії взаємовідносин корпоративних СОБ. 

Комплексна інтегрована оцінка виробничо-господарської діяльності всіх 

корпоративних СОБ залізорудної галузі є доволі складним завданням і має 

важливе значення в економіко-математичному моделюванні її ефективної 

стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку [164]. Тому доцільно 

мати достатню кількість показників, згрупованих у систему сукупності 

ключових, обмежену розумними межами, що враховують їх концентрацію на 

основних цілях стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку як 

ІКСБ, так і окремих корпоративних структур СОБ залізорудної галузі. 

При цьому невірний вибір показників для оптимізації стратегії 

забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі є однією з 

передумов стагнації, що веде до банкрутства її СОБ. 

Критеріями оптимальності показників, які б достовірно відображали стан 

фінансово-економічної діяльності залізорудної галузі, повинні бути наступні: 

- ступінь досягнення головних стратегічних цілей стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку; 
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- міра узгодженості та рівень надійності стратегічного набору бізнес-

стратегій окремих корпоративних СОБ та ІКСБ; 

- рівень економічної ефективності бізнес-стратегій окремих 

корпоративних СОБ, ІКСБ і галузі в цілому; 

- допустимі межі рівня фінансово-економічного ризику; 

- техніко-технологічна здійсненність стратегічних цілей окремих 

корпоративних СОБ та ІКСБ галузі; 

- соціально-психологічна прийнятність стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку як окремих корпоративних СОБ та ІКСБ, так і 

залізорудної галузі та ін. 

З огляду на нестаціонарний і динамічний характер зовнішнього 

економічного середовища підприємств залізорудної галузі добувної 

промисловості України, можна впевнено стверджувати, що створення умов для 

реалізації ефективної державної політики сприяння стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку та управлінню корпоративними СОБ та 

ІКСБ у залізорудній галузі є належне забезпечення топ-менеджментом галузі 

адаптивності, стійкості та маневреності управлінських рішень щодо оптимізації 

стратегічного набору на бізнес-рівні з урахуванням ключових стратегічних 

аспектів операційного рівня всіх СОБ галузі. Останнє проявляється у постійній 

взаємодії основних складових управлінської функції планування, серед яких: 

оперативне, тактичне та стратегічне планування, що саме й покликане 

забезпечити стратегічному топ-менеджменту залізорудної галузі маневреність, 

адаптивність, гнучкість обраного стратегічного набору її СОБ, що, у свою чергу, 

сприяє зменшенню та усуненню фінансово-економічних ризиків.  

Враховуючи вище зазначене, в умовах трансформаційної економіки, на 

перших етапах прогнозування раціональної стратегії розвитку менеджери 

сучасних СОБ все більше зацікавлені у своїх намаганнях звести до мінімально 

допустимих значень фінансово-економічні ризики та пов’язані з ними небажані 

наслідки, зокрема, критичні та катастрофічні для СОБ збитки. При цьому, за 

умов невизначеності та швидких змін виробничо-економічних ситуацій 
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залізорудної галузі як суб’єкта господарської діяльності необхідно на фоні 

загальних змін у зовнішньому середовищі, водночас, ураховувати можливі 

наслідки діяльності своїх конкурентів на ринку залізорудної продукції. Отже, на 

нашу думку, при розробці моделей оптимізації стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку як окремих корпоративних СОБ, ІКСБ, так і 

залізорудної галузі, доцільним буде використання теорії ігор  математичної 

теорії конфліктних ситуацій. 

Важливим етапом у прогнозуванні та оптимізації стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку залізорудної галузі є визначення сукупності 

ключових функціоналів оцінювання стратегічних рішень. При цьому останні 

підлягають ранжуванню відповідно їх пріоритетності за значимістю в реалізації 

місії галузі у межах виробничо-економічних програм її окремих корпоративних 

СОБ та ІКСБ. 

Як показує практика діагностики фінансово-економічного стану 

підприємств країн з розвиненою економікою, інтегрований показник 

рентабельності власного капіталу (ROE) є головним підсумковим критерієм, у 

якому відображаються результати всіх напрямків виробничо-господарської 

діяльності суб’єкта господарювання [165; 166; 167; 168; 169; 170; 171, с. 70-76]. 

Для цього рекомендується використовувати багатофакторні ланцюгові 

економіко-математичні моделі, де кожна складова виступає впливовим 

чинником на величину ROE, що, у нашому випадку, для окремих 

корпоративних СОБ та ІКСБ залізорудної галузі надає можливість раціонально 

оцінювати забезпеченість стійкості стабільного економічного розвитку галузі в 

умовах трансформаційної ринкової економіки. 

Отже, на сьогодні особливо актуальними постають питання 

удосконалення методичних підходів щодо прогнозування та оптимізації 

стратегії економічного розвитку галузі засобами математичного моделювання 

раціональних стратегічних наборів з урахуванням ризику, обумовленого 

ринковою конкуренцією, що потребує від окремих корпоративних СОБ та ІКСБ 

залізорудної галузі ретельного урахування кон’юнктури ринку залізорудної 
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продукції і наявного відповідного ресурсно-виробничого та фінансового 

потенціалу. 

Таким чином, важливим завданням дослідження є математичне 

моделювання стратегії забезпечення стабільного (гарантованого) економічного 

розвитку залізорудної галузі та формування методичних підходів комплексного 

(інтегрованого) оцінювання рівня їх фінансово-економічного стану, якого може 

досягти галузь у результаті реалізації окремих варіантів стратегічних наборів 

локальних бізнес-стратегій, визначених шляхом використання методології 

багатоцільових завдань обґрунтування та ухвалення управлінських рішень у 

конфліктних ситуаціях. 

Цілком зрозумілим є, що умови невизначеності та конфліктні виробничо-

господарські ситуації породжують випадки, в яких інформації для інтерпретації 

цих ситуацій або недостатньо, або ж вона є перекрученою впливом сторонніх 

чинників. Разом з тим, недостатність необхідної вичерпної інформації не знімає 

відповідальності з менеджменту залізорудної галузі за помилки в обґрунтуванні 

та ухваленні стратегічних рішень. 

Однією з особливостей завдань стратегічного управління організаціями є 

те, що рішення відносно цих завдань повинні бути обов’язково прийнятими, 

незважаючи на те, чи є можливість досить точно спрогнозувати результати, які 

отримуються від реалізації прийнятих рішень, чи ні. Особливо це стосується 

великих вузькоспеціалізованих (малопрофільних) підприємств, таких, як: окремі 

корпоративні СОБ та ІКСБ залізорудної галузі, які є високоінерційними 

виробничо-економічними системами, а, отже, важливість завдань стосовно 

ухвалення стратегічних рішень за умов недостатньої або перекрученої 

інформації не підпадає під сумніви. 

Отже, при здійсненні діагностики фінансово-економічного стану великих 

СОБ залізорудної галузі та обґрунтуванні оптимального варіанту стратегічного 

набору її локальних бізнес-стратегій не слід зупинятися на використанні 

звичайних класичних методів математичного програмування та спеціальних 

методів дослідження операцій у менеджменті, де за цільову функцію 
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приймається одиничний критерій і визначається його мінімальне чи 

максимальне значення. 

Таким чином, необхідно здійснювати комплексний моніторинг і аналіз 

фінансових та економічних результатів реалізації бізнес-процесів виробничих 

програм окремих корпоративних СОБ та ІКСБ залізорудної галузі з 

урахуванням динаміки якості товарної залізорудної продукції, що надасть 

можливість оцінювати та прогнозувати ефективність економічного розвитку 

галузі, деталізувати результати її діяльності у межах фінансово- і техніко-

економічних систем окремих корпоративних СОБ та ІКСБ і їх бізнес-стратегій. 

У зв’язку з цим, важливими постають питання щодо оптимізації і 

раціонального використання капіталу залізорудної галузі, що дозволить 

забезпечити стабільність процесу максимізації величини валової залізорудної 

продукції та відповідно максимізації величини валового доходу при 

мінімальних величинах витрат, пов’язаних із виробництвом товарної 

залізорудної продукції. При цьому не слід забувати про неперевищення рівня 

допустимого ризику, пов’язаного з негативними відхиленнями від 

прогнозованих стратегічних результатів виробничо-господарської діяльності 

окремих корпоративних СОБ та ІКСБ залізорудної галузі в межах добувної 

промисловості України. 

Виробничо-економічною діяльністю будь-якого сучасного суб’єкта 

господарювання отримання доходів і прибутків завжди ставиться у 

взаємозалежність від виникнення відповідних ризиків. 

Отже, як ключовий функціонал оцінювання виробничо-економічних 

стратегічних рішень окремих корпоративних СОБ та ІКСБ залізорудної галузі з 

урахуванням пріоритетності за значимістю в реалізації місії галузі, на нашу 

думку, доцільно обрати ефективність використання власного капіталу як 

ключового показника максимізації акціонерної власності суб’єкта 

господарювання. 

Обґрунтованість таких міркувань, з огляду на принципи комплексності, 

збалансованості та варіантності, переконливо пояснюється поданням показника 
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рентабельності власного капіталу СОБ мультиплікативною ланцюговою 

функціональною залежністю від чотирьох складових [171, с. 139-140; 172; 173, 

с. 47-54; 174, с. 12-13]: 
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де RBKF  – функціонал рентабельності власного капіталу; ЧП  – величина 

чистого прибутку; BK  – величина власного капіталу; OA – величина оборотних 

активів підприємства; КЗ  – кредиторська заборгованість; ДР  – дохід від 

реалізації залізорудної продукції; 1К  – показник забезпеченості оборотних 

коштів СОБ залізорудної галузі власним капіталом; 2К  – показник покриття 

оборотних активів СОБ залізорудної галузі; 3К  – показник кредитовіддачі СОБ 

залізорудної галузі короткотермінової заборгованості; 4К  – показник 

прибутковості СОБ залізорудної галузі. 

Запропонована мультиплікативна ланцюгова функціональна залежність 

рентабельності власного капіталу дозволяє врахувати сукупність ключових 

чинників, на яких відбивається вплив фінансово-економічних ризиків, при 

прогнозуванні та оптимізації стратегії стабільного економічного розвитку 

окремих корпоративних СОБ та ІКСБ і залізорудної галузі в умовах 

трансформаційних процесів світової економіки. Для зручності подальшого 

використання функціоналу рентабельності власного капіталу СОБ (3.8) надамо 

його як багатоцільову мультиплікативну функцію: 

max
4
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і

ijjjjjRBK КKKKKF ,                 (3.9) 

де nj ,1  – кількість ретроспективних періодів. 

Урахування фінансово-економічних ризиків на рівні допустимих значень 

досягається за рахунок опрацювання відповідних показників ретроспективного 



181 

періоду шляхом порівняння з критичними величинами. При цьому важливе 

значення має моніторинг як абсолютних, так і відносних кількісних оцінок рівня 

ризиків, що надає можливість здійснення їх якісного оцінювання. 

Формалізовано процедуру моніторингу та аналізу абсолютних і відносних 

кількісних оцінок рівня впливу фінансово-економічних ризиків на процес 

забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі, на 

підґрунті мультиплікативної ланцюгової функціональної залежності 

рентабельності власного капіталу від чотирьох ключових складових ((3.8), (3.9)) 

доцільно представити таким чином [41, с. 140; 172; 174, с. 12-13]: 
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де  
)( l

j

СОБ

RBKF   рентабельність власного капіталу окремих СОБ, що підлягає 

оптимізації згідно стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку 

залізорудної галузі в цілому; 
)( lСОБ

ijK   складові мультиплікативної ланцюгової 

функціональної рентабельності власного капіталу СОБ для відповідних етапів 

ретроспективного періоду. 

При цьому, безперечною є необхідність виконання наступної умови 

раціональності такої оптимізації: 
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де  skij   змінні функціональних складових (величина чистого прибутку ОСГ 

та ІКСБ, оборотних активів, …) мультиплікативної моделі рентабельності 

власного капіталу (3.8); s   кількість змінних. 

Оцінювання стабільності виробничо-економічного розвитку СОБ 

залізорудної галузі здійснюється на підґрунті побудови матриці ризиків: 
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де )( lj FR   показники матриці ризику власного капіталу окремих СОБ 
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залізорудної галузі. 

Якщо мультиплікативна ланцюгова функціональна залежність 

рентабельності власного капіталу СОБ залізорудної галузі (3.10) є пріоритетною 

у моделюванні стану стратегічного забезпечення стабільного економічного 

прогресивного розвитку, то метою побудови матриці ризиків (3.12) є 

моніторинг рівня забезпечення стабільності такого розвитку на підґрунті 

числових характеристик ризику. 

При цьому умовою здійснення моніторингу рівня стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку СОБ залізорудної галузі є: 

  1)(  для  ,min
)(

)(
min)()( 












 lj

j

lj

jlj FR
RM

FR
RMFR ,      (3.13) 

де )( jRM , 
)(

)(

j

lj

RM

FR
  відповідно математичне сподівання та коефіцієнт варіації 

кількісних оцінок фінансово-економічного ризику окремих СОБ і залізорудної 

галузі в цілому, що визначаються на основі матриці ризиків (3.12). 

Узагальнена формалізована процедура моніторингу та аналізу абсолютних 

і відносних кількісних оцінок рівня фінансово-економічних ризиків стратегії 

забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі має такий 

вигляд: 
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  (3.14) 

Таким чином, основоположним цільовим функціоналом моделі 

оптимізації стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку окремих 

корпоративних залізодобувних СОБ та ІКСБ і як наслідок залізорудної галузі в 
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цілому, на підґрунті визначення раціонального стратегічного набору на бізнес-

рівні з урахуванням ключових стратегічних аспектів бізнес-процесів СОБ, на 

нашу думку, є рентабельність власного капіталу окремих СОБ галузі. При 

цьому, основна проблема щодо оптимізації стратегічного набору галузі полягає 

у побудові багатоцільових таблиць-матриць математичної теорії конфліктних 

ситуацій. 

До другорядних, важливих цільових функціоналів моделі оптимізації 

стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі 

можна віднести валовий дохід, валовий прибуток і витрати та ін. 

Усі стадії стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку 

окремих корпоративних залізодобувних СОБ та ІКСБ тісно взаємопов’язані 

структурно-функціонально як у межах залізорудної галузі, так і в межах терміну 

їх реалізації. Тому процедура обґрунтування та ухвалення рішення щодо вибору 

найбільш ефективного стратегічного набору локальних бізнес-стратегій 

потребує певної декомпозиції процесу з подальшою його інтеграцією (рис. 3.3). 

Під багатоцільовою ситуацією визначення стратегічного набору стратегії 

забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі будемо 

вважати пару },{ FX , де },...,,{ 21 mxxxX    множина рішень органу 

управління;     mQ

kq

q
k

Q fFFF
,

1,

1,...,


   вектори цільових функціоналів моделі 

оптимізації стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку галузі, що 

визначаються її ключовими бізнес-стратегіями (стратегічним набором X ). При 

заданій багатоцільовій ситуації },{ FX  оптимізація стратегічного набору 

полягає у забезпеченні гарантованих рівнів ефективності бізнес-процесів СОБ 

галузі [41, с. 138-142]. 

Згідно структурно-функціональної схеми багатоцільової моделі 

оптимізації стратегія забезпечення стабільного економічного розвитку 

залізорудної галузі можна сформувати різні варіанти визначення раціонального 

стратегічного набору на бізнес-рівні галузі з урахуванням ключових 

стратегічних аспектів бізнес-процесів СОБ. Наведемо ті, які, на нашу думку, є  
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Рис. 3.3. Структурно-функціональна схема багатоцільової моделі 

оптимізації економічного розвитку залізорудної галузі 

Джерело: розробка автора 

 

найбільш практичними. 

Припустимо, що менеджмент окремих корпоративних СОБ та ІКСБ має 

)0( QQ  багатоцільових ситуацій    QFXFX ,,,...,,, 1  , які відрізняються 

одна від одної цільовими функціоналами (валовий дохід, прибуток тощо) при 

визначеній інформаційній ситуації I  щодо стану ринкового середовища. Топ-

менеджменту залізорудної галузі необхідно визначити оптимальну бізнес-

стратегію (стратегічний набір) відносно всіх Q  ситуацій та всіх окремих 

корпоративних СОБ та ІКСБ одночасно. 

Формування багатоцільової ситуації оптимізації стратегічного набору галузі 

щодо забезпечення гарантованих рівнів ефективності бізнес-процесів її 

окремих корпоративних СОБ та ІКСБ 

F2 Fn … 

Застосування процедур нормалізації, урахування пріоритету та критеріальної 

сумарної згортки ),,( wud  для отримання таблиці-матриці математичної 

теорії конфліктних ситуацій для визначеної інформаційної ситуації I  за 

відповідним чином обраними критеріями (таблиця-матриця динаміки індексів 

фінансово-економічного стану окремих корпоративних СОБ та ІКСБ задачі 

оптимізації бізнес-стратегій галузі) 

Приведення таблиці-матриці динаміки індексів фінансово-економічного стану 

окремих корпоративних СОБ та ІКСБ задачі оптимізації бізнес-стратегій 

галузі до задачі лінійного програмування 

Моделювання оцінок значимості використання бізнес-стратегій галузі, що 

характеризують рівень забезпечення стабільності стратегічного набору 

економічного розвитку галузі 

F1 
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Така багатоцільова ситуація )}(,{ FX  моделі оптимізації стабільного 

стратегічного економічного розвитку залізорудної галузі характеризується 

цільовими функціоналами, що залежать від стану економічного середовища ( ) 

її окремих корпоративних СОБ та ІКСБ. 

Використання процедур нормалізації, урахування пріоритету та 

критеріальної згортки ),,( wud  дозволяє отримати таблицю-матрицю 

математичної теорії конфліктних ситуацій для визначеної інформаційної 

ситуації I  за відповідним чином обраними критеріями. 

Інший випадок, коли менеджмент окремих корпоративних СОБ та ІКСБ 

має Q  ситуацій    QFXFX ,,,...,,, 1  , що також відрізняються одна від одної 

цільовими функціоналами, і для всіх цих ситуацій існує одна і та ж сама 

інформаційна ситуація I , але крім цього, для кожної із ситуацій застосовується 

певним чином обраний критерій ефективності 
o . Застосування цього критерію 

до кожної із ситуацій Q  дозволяє отримати нову багатоцільову ситуацію 

 ,,FX  де  .,...,1 QFFF   

Аналогічно використання процедур нормалізації, урахування пріоритету 

та критеріальної згортки ),,( wud  дозволяє отримати таблицю-матрицю 

математичної теорії конфліктних ситуацій для визначеної інформаційної 

ситуації I  за відповідним чином обраними критеріями. 

Також можливий випадок, коли менеджмент окремих корпоративних СОБ 

та ІКСБ має багатоцільову ситуацію  FX ,,  для інформаційної ситуації I , в 

якій визначено певну сукупність критеріїв ефективності  Q
III kkK ,...,1 . 

Застосувавши до кожної ситуації відповідний критерій 
q
Ik , отримуємо для 

кожної СОБ та ІКСБ вектор кількісних оцінок   m
kk

q
I

q xkF
1

 . Таблиця-

матриця математичної теорії конфліктних ситуацій отримується аналогічно 

попереднім випадкам. 

Можна також розглянути випадок, коли менеджмент окремих 

корпоративних СОБ та ІКСБ має багатоцільову ситуацію  FX ,,  та визначено 
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Q  інформаційних ситуацій, у кожній з яких обирається один, певним чином 

визначений критерій ефективності: q
I

q
I Kk  . Застосувавши визначені критерії 

до ситуації  FX ,, , отримуємо таблицю-матрицю математичної теорії 

конфліктних ситуацій. 

Найбільш імовірним є випадок комбінування розглянутих вище випадків. 

Зокрема, коли менеджмент окремих корпоративних СОБ та ІКСБ має Q  

багатоцільових ситуацій },,{,},,,{ 1 QFXFX   , де визначена одна, або ж 

декілька інформаційних ситуацій I , у яких із наявної множини критеріїв 

ефективності K  обирають певні сукупності критеріїв },,{ 1  II  . 

Застосувавши в кожній із Q  ситуацій обрані критерії, отримують багатоцільову 

ситуацію з новими цільовими функціоналами },,{ 1 QFFF  , 

 1)}({  t
qt

I
q FF . 

За будь-якого з розглянутих вище випадків отримується таблиця-матриця 

математичної теорії конфліктних ситуацій розмірністю nm , яку називають 

матрицею гри (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Таблиця-матриця математичної теорії конфліктних ситуацій 

(матриця гри) 

  

S  1  2  ... j  ... n  Ξ  

1S  11s  12s  ... js1  ... ns1  1  

2S  21s  22s  ... js2  ... ns2  2  

... ... ... ...  ... ... ... 

іS  1іs  2іs  ... іjs  ... ins  i  

... ... ... ... ... ... ... ... 

mS  1ms  2ms  ... mjs  ... mns  m  

Δ  1  2  ... j  ... n   

Джерело: [175, с. 188-192] 
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У табл. 3.1 mi SSSSS ,...,,...,, 21   стратегічний набір (бізнес-стратегії 

окремих корпоративних СОБ та ІКСБ залізорудної галузі); іjs   кількісні оцінки 

виграшу за окремими бізнес-стратегіями галузі; i   гарантовані виграші за 

окремими бізнес-стратегіями галузі в конфліктній ситуації; j   гарантовані 

програші зовнішнього конкурентного середовища СОБ галузі в конфліктній 

ситуації. 

Оптимізація стратегічного набору залізорудної галузі відносно бізнес-

процесів СОБ полягає у визначенні стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку ),...,,...,,( ***
2

*
1

*
mі ppppS  , де 

*
ip   ймовірності 

застосування відповідних складових стратегічного набору галузі, 

1...... ***
2

*
1  mі pppp . 

Оптимальний стратегічний набір 
*S  повинен забезпечувати галузі 

середній гарантований рівень ефективності, що є не меншим за ціну гри v  

(   ν ) при помірному антагонізмі зовнішнього економічного середовища, 

де i
mi


,...,2,1
max


 ; j
nj


,...,1
min


 . 

У розгорнутій формі вихідні умови задачі оптимізації стратегічного набору 

залізорудної галузі відносно бізнес-процесів СОБ запишуться у вигляді 

обмежень: 


























mmnnn
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pspsps

pspsps

pspsps

...

..........................

...

...

2211

2222112

1221111

 .              (3.15) 

Приведення системи обмежень (3.15) до задачі лінійного програмування 

потребує введення нових змінних:  

,1
1 

p
x   ,2

2 
p

x   ..., .


m
m

p
x                       (3.16) 

Тоді задача оптимізації стратегічного набору залізорудної галузі відносно 
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бізнес-процесів СОБ прийме такий вигляд: 
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1211

2222112

1221111

mmnnn

mm

mm

xsxsxs

xsxsxs

xsxsxs

;                  (3.17) 

mіxі ,1  ,0  ;                                        (3.18) 

min1...21 
mxxxZ .                       (3.19) 

У результаті розв’язання задачі лінійного програмування (3.17) - (3.19) 

отримуються ймовірності використання стратегічного набору залізорудної 

галузі відносно бізнес-процесів СОБ: **
2

*
1 ,...,, mppp , які визначають оптимальну 

стратегію забезпечення стабільного економічного розвитку галузі  

),...,,...,,( ***
2

*
1

*
mі ppppS  . 

Отже, на нашу думку, в умовах постійної трансформації ринку 

залізорудної продукції необхідним є удосконалення комплексного підходу до 

прогнозування та оптимізації стратегії забезпечення стабільного економічного 

розвитку залізорудної галузі, де неординарні методичні підходи до формування 

її раціонального стратегічного набору якнайкраще доповнюють існуючу 

методологію стратегічного менеджменту. У зв’язку з цим можна вважати, що 

саме розумна адаптація математичної теорії конфліктних ситуацій до проблем 

удосконалення стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку 

залізорудної галузі, як можна судити з вище викладеного, на сьогодні є 

фундаментальною основою побудови задач оптимізації бізнес-процесів. 

Тому слід зазначити, побудова процедур обґрунтування та ухвалення 

рішень антикризовим менеджментом залізорудної галузі щодо вибору 

оптимального стратегічного набору (локальних бізнес-стратегій) є комплексним 

завданням, що потребує певної декомпозиції процесу дослідження з наступною 

його інтеграцією і передбачає всебічний моніторинг наявного фінансово-
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економічного потенціалу окремих корпоративних СОБ та ІКСБ. 

В основу процесу економіко-математичного моделювання рівня 

фінансово-економічного стану, що може досягти ОСГ та ІКСБ в результаті 

реалізації окремих варіантів стратегічних наборів локальних бізнес-стратегій 

СОБ, на нашу думку, найбільш доцільним буде покласти інструментарій 

математичного програмування, де таблиці-матриці математичної теорії 

конфліктних ситуацій зводяться до задач лінійного програмування, які набули 

широкого застосування в оптимізації виробничо-господарських програм. Разом 

з цим, слід мати на увазі, що зазначені процедури економіко-математичного 

моделювання є досить складними і включають у себе як формалізовані, так і 

неформалізовані етапи, які характеризуються різновекторними багатоцільовими 

ситуаціями вибору альтернатив [176, с. 18-19]. 

Оскільки виробничо-господарська діяльність ОСГ та ІКСБ залізорудної 

галузі передбачає функціонування певної сукупності бізнес-процесів СОБ як 

окремих напрямків цієї діяльності, то, виходячи з основ системного 

комплексного фінансово-економічного аналізу, на нашу думку, доцільним є 

виокремлення в процесі оптимізації і прогнозування стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку ОСГ та ІКСБ залізорудної галузі основних 

виробничих процесів, які відіграють вирішальну роль у формуванні її валового 

доходу. 

Таким чином, у формалізованій багатоцільовій конфліктній ситуації 

розглядається ОСГ та ІКСБ залізорудної галузі як суб’єкти господарювання, що 

мають набір окремих локальних бізнес-стратегій, які знаходяться у постійній 

взаємодії з факторами впливу зовнішнього і внутрішнього середовищ. 

При цьому моніторинг стратегічних рішень стосовно стабільного 

виробничо-економічного розвитку залізорудної галузі та всебічний аналіз його 

ефективності необхідно здійснювати відносно результатів наступних основних 

напрямків господарської діяльності: 

 оцінювання ефективності виробничо-господарської діяльності ОСГ 

та ІКСБ відносно кінцевих валових показників; 
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 оцінювання ефективності результатів реалізації окремих локальних 

бізнес-стратегій СОБ. 

Отже, запропонований методичний підхід до прогнозування та оптимізації 

стратегічних альтернатив забезпечення стабільного виробничо-економічного 

розвитку ОСГ та ІКСБ залізорудної галузі дозволяє врахувати багатовекторність 

і динамічність розвитку сучасних економічних систем, які обумовлюють 

необхідність постійних коригувань окремих локальних бізнес-стратегій СОБ і 

загальної стратегії розвитку ОСГ та ІКСБ в цілому. При цьому, періодичні зміни 

умов господарювання ОСГ та ІКСБ залізорудної галузі без особливих 

труднощів відображаються у таблиці-матриці математичної теорії конфліктних 

ситуацій. 

Структурно-функціональною схемою багатоцільової моделі оптимізації 

стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі 

передбачається визначення раціонального стратегічного набору СОБ, яке 

здійснюється відповідно двох основних етапів: 

1) формування узагальненої таблиці-матриці математичної теорії 

конфліктних ситуацій згідно визначеної інформаційної ситуації за відповідним 

чином обраними критеріями; 

2) визначення стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку 

залізорудної галузі шляхом оптимізації стратегічного набору бізнес-стратегій 

СОБ. 

Головним цільовим функціоналом моделі оптимізації стратегії 

забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі на 

підґрунті визначення раціонального стратегічного набору на бізнес-рівні є 

рентабельність власного капіталу СОБ ОСГ та ІКСБ. Запропонована 

мультиплікативна ланцюгова функціональна залежність рентабельності 

власного капіталу, що враховує сукупність ключових чинників, на яких 

відбивається вплив фінансово-економічних ризиків, при оптимізації і 

прогнозуванні рівня стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку 

залізорудної галузі в умовах трансформаційних процесів ринку залізорудної 
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продукції, дозволяє раціонально сформувати таблиці-матриці математичної 

теорії конфліктних ситуацій при побудові багатоцільових функціоналів щодо 

оптимізації стратегічного набору ОСГ та ІКСБ. 

Розроблена формалізована комплексна модель оптимізації стратегії 

забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі є зручною 

для програмування в середовищі Vіsual C++ та використання в комп’ютерному 

моделюванні стратегічного набору бізнес-стратегій СОБ з урахуванням впливів 

зовнішнього і внутрішнього середовищ. 

 

 

3.3. Прогнозування результатів реалізації стратегій стабільного 

економічного розвитку залізорудної галузі України 

 

Загроза зниження рівня економічної захищеності вітчизняних суб’єктів 

господарювання, що в значній мірі стосується ОСГ та ІКСБ залізорудної галузі 

добувної промисловості, обумовлена інерційністю їх структури виробництва, 

підвищенням фізичного зносу обладнання, технологічною відсталістю. У 

даному контексті особливої терміновості набуває необхідність удосконалення 

та розробки дієвих механізмів прогнозування варіантів стратегії їх 

прогресивного економічного розвитку з урахуванням діагностики рівня 

фінансово-економічної захищеності господарської діяльності в умовах 

постійної трансформації ринку залізорудної продукції. 

В основі розробки комплексної системи забезпечення фінансово-

економічного захисту господарської діяльності ОСГ та ІКСБ залізорудної галузі 

на мікрорівні, рівні регіону, галузі чи держави повинна лежати певна концепція, 

яка включає в себе мету, завдання, принципи діяльності, об'єкт і суб'єкт, 

стратегію і тактику. У процесі досягнення поставленої мети здійснюється 

вирішення конкретних завдань, які поєднують усі напрямки попередження 

загроз: 

 діагностика фінансово-економічного стану (потенціалу) ОСГ та 
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ІКСБ; 

 виявлення, аналіз і оцінка виниклих реальних загроз економічної 

безпеки; 

 прогнозування можливих загроз фінансово-економічній безпеці 

ОСГ та ІКСБ; 

 організація діяльності менеджменту ОСГ та ІКСБ з профілактики 

можливих загроз (заходи запобігання (попередження) загроз;  

 прийняття рішень та організація діяльності з реагування на неминучі 

загрози;  

 постійне вдосконалення системи забезпечення економічного захисту 

підприємницьких бізнес-процесів [53, с. 35-40; 177, с. 150]. 

Проблематичними й особливо актуальними в умовах сучасних 

економічних реалій для суб’єкта господарювання постають питання щодо 

мінімізації зовнішніх і внутрішніх загроз його фінансово-економічному стану. 

Значний вклад у дослідження проблеми фінансово-економічної захищеності 

суб’єкта господарювання внесли відомі вітчизняні вчені-економісти: 

В.М. Бесчастний, Т.Г. Васильців, О.С. Вихристюк, Р.М. Дацків, С.І. Ільяшенко, 

Г.А. Іващенко, О.В. Коваленко, Д. Ковальов, І.П. Отенко, А.М. Ткаченко, 

В.В. Шликов та ін. [43; 44; 51; 52; 137; 141; 143; 148; 167; 178; 179]. Розроблено 

багато ґрунтовних методичних підходів до оцінки рівня фінансово-

економічного захисту, але разом з тим ще не виділено чіткої, більш-менш 

універсальної градації цих рівнів щодо окремих функціональних складових 

фінансово-економічної захищеності, а тим більше, коли це питання стосується 

господарської діяльності ОСГ та ІКСБ залізорудної галузі. 

Об’єктом системи попередження та ухилення від загроз виробничо-

господарської діяльності ОСГ та ІКСБ залізорудної галузі в цілому виступає 

процес забезпечення стабільного фінансово-економічного стану та стратегії 

економічного розвитку з урахуванням ретроспективного, поточного і 

перспективного періодів. Конкретними ж об’єктами захищеності ОСГ та ІКСБ 

залізорудної галузі, в першу чергу, виступають ресурси: фінансові, матеріально-
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сировинні, енергетичні, інформаційні, кадрові та ін. 

Таким чином, на нашу думку, вдосконалення методичних підходів до 

комплексної інтегрованої оцінки загального рівня економічної захищеності ОСГ 

та ІКСБ залізорудної галузі як суб’єктів підприємницького господарювання у 

процесі формування стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку 

залізорудної галузі повинно ґрунтуватися на чітко сформованій системі 

методичних підходів із використанням процедур теорії рейтингового 

оцінювання і структурно-логічній декомпозиції окремих задач оптимізації та 

прогнозування варіантів стратегічного набору загальної стратегії розвитку в 

умовах сучасних економічних реалій особливостей галузевої специфіки ринку 

залізорудної продукції [41, с. 138-142; 153, с. 8-10]. 

Апробацію процесу оптимізації і прогнозування варіантів стратегії 

забезпечення стабільного економічного розвитку ОСГ та ІКСБ залізорудної 

галузі розглянемо на прикладі підприємств ПАТ «Інгулецький ГЗК», ПАТ 

«Північний ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК», об’єднаних в інтегровану 

виробничо-господарську структуру бізнесу на основі ТОВ «Метінвест 

Холдинг». Крім зазначених підприємств, в умовах глобальних трансформацій 

на ринку залізорудної продукції здійснюють виробничо-господарську діяльність 

такі підприємства залізорудної галузі добувної промисловості України (див. 

розділ 2): ПАТ «Південний ГЗК», ВАТ «Полтавський ГЗК», ПАТ «Криворізький 

ЗРК», ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка», ПрАТ «Запорізький ЗРК». 

Основним джерелом щодо формування інформаційної бази для 

діагностики, оптимізації і прогнозування варіантів стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку залізорудної галузі є консолідована річна 

фінансова звітність підприємств [180]. 

Як було зазначено в п. 3.1 цього розділу (рис. 3.1), на першому етапі 

необхідно здійснити процедури комплексного (інтегрованого) оцінювання рівня 

поточного фінансово-економічного стану ІКСБ і окремих корпоративних СОБ 

галузі та формування узагальненої таблиці-матриці математичної теорії 

конфліктних ситуацій (багатоцільового функціоналу щодо оптимізації і 
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прогнозування результатів реалізації стратегічного набору окремих 

корпоративних СОБ та ІКСБ і галузі в цілому). 

Розгорнута структурно-функціональна схема діагностики та оптимізації 

варіантів стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку окремих 

корпоративних СОБ та ІКСБ з урахуванням галузевої специфіки ринку 

залізорудної продукції наведена на рис. 3.4. 

Згідно структурно-функціональної схеми (рис. 3.4) для здійснення 

комплексної інтегрованої оцінки та діагностики фінансово-економічного стану 

окремих корпоративних СОБ та ІКСБ залізорудної галузі з урахуванням 

ключових аспектів забезпечення загального рівня економічної захищеності в 

процесі оптимізації і прогнозуванні стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку галузі в цілому. Виділимо такі основні функціональні 

складові оцінювання фінансово-економічного стану підприємств галузі: 

1. Ліквідність і платоспроможність. 

2. Фінансова стійкість (ринкова рівновага). 

3. Рентабельність результатів виробничо-господарської діяльності. 

4. Рентабельність використання організаційно-управлінського потенціалу. 

5. Ділова активність. 

6. Конкурентоспроможність продукції. 

7. Стан основних фондів. 

За результатами аналізу фінансово-економічного стану залізорудної галузі 

в умовах розгортання світової фінансової кризи і входження економіки України 

у стан рецесії та стагнації в період 2008-2013 рр. (див. дод. Ж-Л) визначимо 

межі індикаторів критичних значень передкризового стану.  

На першому кроці згідно структурно-функціональної схеми (рис. 3.4, 

блок 1) здійснюється формування основних функціональних складових 

оцінювання фінансово-економічного стану СОБ і розраховуються кількісні 

значення окремих показників, що характеризують зазначені функціональні 

складові оцінювання поточного фінансово-економічного стану та в динаміці 

ретроспективного періодів. 
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Рис. 3.4. Структурно-функціональна схема діагностики та оптимізації стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку залізорудної галузі.                 Джерело: розробка автора 
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Другим кроком передбачається уточнення рекомендованих меж значень 

фінансових показників, що належать до першої і другої функціональних 

складових оцінювання поточного фінансово-економічного стану підприємств 

залізорудної галузі добувної промисловості України (рис. 3.4, блок 2). 

Одночасно визначаються середньогалузеві значення показників у 

ретроспективному періоді, що належать до інших функціональних складових 

оцінювання фінансово-економічного стану (рис. 3.4, блок 3). 

На третьому кроці розраховуються частинні показники функціональних 

складових оцінювання фінансово-економічного стану підприємств залізорудної 

галузі в ретроспективному періоді (рис. 3.4, блок 4). 

Четвертий крок передбачає комплексну діагностику фінансово-

економічного стану підприємств залізорудної галузі добувної промисловості 

України у ретроспективному періоді шляхом визначення інтегрованих оцінок 

його функціональних складових (рис. 3.4, блок 5). При цьому розраховуються їх 

середні та критеріальні значення з використанням методології рейтингового 

оцінювання. 

Всі зазначені процедури четвертого кроку здійснюються за всіма 

окремими корпоративними СОБ та ІКСБ з метою визначення їх місця і рівня 

фінансово-економічного стану в структурі залізорудної галузі добувної 

промисловості України. 

На п’ятому кроці (рис. 3.4, блок 6) здійснюється комплексне інтегроване 

оцінювання фінансово-економічного стану окремих корпоративних СОБ та 

ІКСБ залізорудної галузі у ретроспективному періоді, оптимізація бізнес-

стратегій галузі та прогнозування рівня забезпечення її стабільного 

економічного розвитку. 

Для отримання середньозважених інтегрованих критеріальних оцінок у 

комплексній діагностиці фінансово-економічного стану залізорудної галузі та її 

окремих підприємств за його ключовими складовими використано методологію 

рейтингового оцінювання, що дозволяє врахувати ряд певних специфічних 

аспектів впливу можливих потенційних загроз на загальний рівень фінансово-
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економічної захищеності суб’єкта господарювання [55, с. 25-28]. 

Зазвичай процес оцінювання рівня економічної захищеності ( ЕЗR ) 

здійснюється шляхом порівняння розрахункових значень за даними суб’єкта 

господарювання, що аналізується, в динаміці за кілька періодів, а також зі 

значеннями ЕЗR , розрахованим за даними аналогічних суб’єктів 

господарювання відповідних галузей економіки. 

Визначимося з основними методичними підходами до оцінювання 

економічної захищеності окремих корпоративних СОБ та ІКСБ залізорудної 

галузі, що ґрунтуються на теорії рейтингового оцінювання (п. 2.3), які, на нашу 

думку, є доцільним використовувати в процесі діагностики рівня фінансово-

економічного стану залізорудної галузі добувної промисловості України [161, с. 

201-204]. 

Комплексна інтегрована оцінка значень складових фінансово-

економічного стану визначена як середнє арифметичне оцінок за критеріями, 

яким не притаманна властивість адитивності (2.18), (2.19), (2.20), як було 

показано в [55, с. 25-26], не суттєво відрізняється від середнього значення 

верхньої критичної межі передкризового стану СОБ, зокрема, яке може бути 

визначене експертним методом [158, с. 81]. Отже, на нашу думку, можна 

обмежитися дослідженням середніх арифметичних значень складових 

фінансово-економічного стану окремих корпоративних СОБ та ІКСБ 

залізорудної галузі і модифікованих зважених середніх геометричних за 

ступеневою формою зв’язку факторів (2.19), яка практично співпадає із 

нижньою межею критичного значення рівня оцінки економічного захисту, що 

дає підстави використовувати її як індикатори передкризового стану. 

Четвертий і п’ятий крок структурно-функціональної схеми діагностики, 

оптимізації і прогнозування рівня стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку залізорудної галузі (рис. 3.4) тісно пов’язані між собою і 

передбачають його комплексну діагностику за даними ретроспективного 

періоду шляхом визначення середньозважених інтегрованих оцінок.  

Середньозважені інтегровані оцінки фінансово-економічного стану 
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окремих корпоративних СОБ та ІКСБ залізорудної галузі за середніми 

значеннями його ключових складових наведено в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Середньозважені інтегровані оцінки фінансово-економічного стану за 

середніми значеннями його ключових складових 

№ з/п Підприємство 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 1,354 1,590 1,190 1,130 1,280 1,328 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 1,163 1,405 0,890 0,995 0,978 1,135 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 1,174 1,161 0,966 0,983 0,625 1,048 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 1,174 0,825 1,338 1,326 1,318 1,423 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 0,874 0,970 0,951 1,060 0,894 0,755 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 1,029 1,115 1,171 1,069 0,960 1,035 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 1,113 0,353 0,849 0,883 0,932 0,924 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» 1,202 - - 1,055 1,160 1,138 

9 ІКСБ ГДД 1,230 1,385 1,015 1,036 0,961 1,171 

10 Середньогалузеве 1,135 1,060 1,051 1,063 1,018 1,098 

Джерело: розраховано автором 

 

На рис. 3.5 наведено динаміку нормалізованих відносно 

середньогалузевого значення середньозважені інтегровані оцінки фінансово-

економічного стану підприємств залізорудної галузі за середніми значеннями 

його ключових складових. 

Аналіз динаміки нормалізованих середньозважених інтегрованих оцінок 

фінансово-економічного стану підприємств залізорудної галузі (рис. 3.5) 

показує, що фінансово-економічний стан ІКСБ ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 

як цілісної організації в структурі залізорудної галузі добувної промисловості 

України можна охарактеризувати позитивно. Разом з тим, це не можна сказати 

стосовно окремих структурних одиниць ІКСБ: ПАТ «Північний ГЗК» і ПАТ 

«Центральний ГЗК». Комплексна інтегрована оцінка рівня фінансово-

економічного стану ІКСБ ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» знаходиться у межах 
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0,96-1,39 (рис. 3.5), що характеризує її як позитивну відносно 

середньогалузевого значення. 

 

Рис. 3.5. Динаміка нормалізованих відносно середньогалузевого 

значення середньозважених інтегрованих оцінок фінансово-економічного 

стану залізорудної галузі за середніми значеннями його ключових 

складових 

Джерело: побудовано автором 

 

Обчислені комплексні нормалізовані відносно середньогалузевого 

значення (що береться за еталонне) інтегровані оцінки рівня фінансово-

економічного стану підприємств залізорудної галузі та ІКСБ ГДД ТОВ 

«Метінвест Холдинг» наведені в табл. 3.3. 
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Таблиця 3.3 

Нормалізовані комплексні інтегровані оцінки рівня фінансово-

економічного стану підприємств залізорудної галузі 

Критерій 
Порядковий номер підприємства в табл. 3.2-3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(2.13) 1,52 1,04 0,84 1,33 0,78 1,02 0,55 0,45 1,12 

(2.19) 1,10 0,75 0,78 1,69 0,77 1,10 0,90 0,54 0,87 

Джерело: розраховано автором 

 

Методичний підхід до визначення критичних значень індикаторів 

передкризового стану підприємств залізорудної галузі полягає в тому, що межі 

критичних значень визначаються на підґрунті середньогалузевих критеріальних 

інтегрованих оцінок фінансово-економічного стану для років ретроспективного 

періоду, які не перевищують їх середнього значення. Останнє дозволяє 

селективно врахувати ризик рівня граничної похибки в оцінюванні та 

прогнозуванні рівня стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку 

залізорудної галузі. 

Структурно-логічна схема методичного підходу до визначення оцінок 

індикаторів кризового стану залізорудної галузі, що є показниками для 

державного стратегічного антикризового контролю в системі національного 

господарства, наведена на рис. 3.6 [181, с. 37-38]. 

Згідно структурно-логічної схеми (рис. 3.6) на основі середньозважених 

інтегрованих оцінок фінансово-економічного стану підприємств залізорудної 

галузі (табл. 3.4), розрахованих за критеріальним значенням (2.19) за даними 

періодів розгортання світової фінансової кризи і входження економіки України 

в стан рецесії та стагнації (2008-2013 рр.), визначено межі індикаторів 

критичних значень передкризового стану галузі: 

- верхня межа критичного значення індикатора передкризового стану  

0,446; 

- критичне значення індикатора передкризового стану  0,302; 
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Формування комплексних 

інтегрованих оцінок рівня 

фінансово-економічного 

стану підприємств ЗРГ (Iij) 
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Рис. 3.6. Структурно-логічна схема методичного підходу до 

визначення критичних значень індикаторів передкризового стану 

залізорудної галузі 

Джерело: розроблено автором 

 

- нижня межа критичного значення індикатора передкризового стану  

0,206. 

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  
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Таблиця 3.4 

Середньозважені інтегровані критеріальні оцінки фінансово-економічного 

стану підприємств залізорудної галузі за його ключовими складовими 

№ з/п Підприємство 
Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 0,754 0,478 0,443 0,415 0,344 0,522 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 0,616 0,398 0,328 0,390 0,275 0,442 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 0,662 0,463 0,365 0,375 0,189 0,431 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 0,691 0,548 0,591 0,622 0,449 0,697 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 0,473 0,352 0,411 0,457 0,325 0,331 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 0,634 0,467 0,518 0,477 0,312 0,459 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,721 0,391 0,391 0,394 0,342 0,462 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» 0,762 - 0,442 0,480 0,344 0,462 

9 ІКСБ ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 0,677 0,446 0,379 0,393 0,269 0,465 

10 СЕРЕДНЬОГАЛУЗЕВЕ 0,664 0,442 0,436 0,451 0,322 0,476 

Джерело: розраховано автором 

 

галузі (рис. 3.7, див. дод. Р, табл. Р.1) у період 2008-2017 рр. (2015-2017 рр. – 

прогнозні значення) вказують на задовільні прогнозовані тенденції її 

стабільного економічного розвитку, де інтеграційні об’єднання галузі, на 

відміну від ОСГ, є надійним їх гарантом [181, с. 39]. 

Підприємства залізорудної галузі добувної промисловості України 

відносяться до сфери з тривалим інвестиційним циклом, що постійно потребує 

залучення значних інвестиційних ресурсів. Враховуючи значний знос основних 

виробничих фондів і нестачу коштів для забезпечення достатнього рівня 

стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі, 

стає причиною зниження обсягів виробництва залізорудної продукції. Крім 

того, існує потреба в значних ресурсах для підтримання гірничо-геологічних 

умов розробки родовищ. У теперішній час більшість гірничовидобувних 

залізорудних підприємств потребує значних вкладень капіталу в розвиток 
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Рис. 3.7. Аналіз фактичних передкризових областей фінансово-

економічного стану залізорудної галузі (2008-2014 рр.) та  

прогнозних (2015-2017 рр.) 

Джерело: побудовано автором 

 

кар’єрів та ускладнення гірничотехнічних умов видобутку, з урахуванням 

вибуття потужностей. 

Для дослідження сценаріїв стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку залізорудної галузі необхідно перейти до індексного 

аналізу з подальшою оптимізацією її бізнес-стратегій. Індекси 

середньозважених інтегрованих середніх і критеріальних (2.19) оцінок 

фінансово-економічного стану за його ключовими складовими підприємств 

залізорудної галузі наведено в табл. 3.5. 

У межах Методики до 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»; 
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Таблиця 3.5 

Індекси середньозважених інтегрованих середніх і критеріальних (2.19) 

оцінок фінансово-економічного стану за його ключовими складовими 

 Підприємство 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 
1,1740 0,7483 0,9497 1,1332 1,0377 

0,6335 0,9269 0,9362 0,8287 1,5201 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 
1,2081 0,6333 1,1185 0,9825 1,1613 

0,6462 0,8236 1,1899 0,7064 1,6042 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 
0,9892 0,8320 1,0178 0,6357 1,6760 

0,6990 0,7896 1,0247 0,5051 2,2808 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 
0,7030 1,6211 0,9911 0,9944 1,0794 

0,7933 1,0791 1,0513 0,7214 1,5544 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 
1,1096 0,9806 1,1146 0,8434 0,8452 

0,7456 1,1669 1,1122 0,7107 1,0185 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 
1,0834 1,0507 0,9128 0,8978 1,0778 

0,7357 1,1104 0,9200 0,6545 1,4715 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 
0,3167 2,4078 1,0396 1,0561 0,9918 

0,5422 0,9998 1,0085 0,8680 1,3492 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» 
0,0000 … … 1,1001 0,9807 

0,0000 … 1,0867 0,7159 1,3439 

9 ІКСБ ГДД 
1,1238 0,7379 1,0287 0,9171 1,2917 

0,6596 0,8467 1,0502 0,6801 1,8017 

10 Середньогалузеве 
1,0446 0,9777 1,0206 0,9554 1,1062 

0,7089 0,9827 1,0412 0,7138 1,5178 

Джерело: розраховано автором 

 

0,19  ПАТ «Криворізький ЗРК»; 0,18  ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка»; 0,14  ПрАТ 

«Запорізький ЗРК»; 0,17  ІКСБ ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг». 

Зважаючи на те, що ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» забезпечує 

залізорудній галузі більше половини її ВВП (58,5%), проведемо поглиблене 

дослідження стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку його 
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окремих СОБ. 

Аналіз передкризових областей фінансово-економічного стану 

залізорудної галузі в період 2008-2013 рр. показує, що тенденції стратегічного 

розвитку окремих підприємств ІКСБ ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» не можна 

вважати  задовільними. 

На рис. 3.8 наведено пелюсткову діаграму динаміки індексів 

середньозважених інтегрованих середніх оцінок фінансово-економічного стану 

ІКСБ ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» та його СОБ. З рис. 3.8 видно, що окремі 

СОБ (ПАТ «Інгулецький ГЗК», ПАТ «Північний ГЗК» і ПАТ «Центральний 

ГЗК» – далі «бізнес-стратегії ІКСБ») інтегровані в структуру ІКСБ ГДД ТОВ 

«Метінвест Холдинг» мають більш стабільну тенденцію динаміки 

середньозважених інтегрованих середніх оцінок фінансово-економічного стану 

(рис. 3.8, ряд – ІКСБ). 

Для вирішення задачі оптимізації бізнес-стратегій ІКСБ щодо 

забезпечення її стабільного економічного стратегічного розвитку сформуємо 

цільові функціонали динаміки індексів: критеріальних (2.19) оцінок фінансово-

економічного стану за його ключовими складовими; валового доходу; валового 

прибутку; рентабельності власного капіталу. При цьому для всіх зазначених 

показників, з метою приведення їх до порівняних шкал, застосовується відносна 

нормалізація.  

Функціонал динаміки індексів критеріальних (2.19) оцінок фінансово-

економічного стану ІКСБ, нормалізованих відносно середньогалузевих значень 

за періодами, наведено в табл. 3.6. 

Функціонали динаміки індексів критеріальних (2.19) оцінок валового 

доходу, валового прибутку і рентабельності власного капіталу СОБ ОСГ та 

ІКСБ, нормалізованих відносно їх максимальних значень за періодами, наведено 

в табл. 3.7-3.10. 

Таблицею 3.11 представлено динаміку індексів математичної задачі 

оптимізації бізнес-стратегій ІКСБ, отриманої в результаті застосування 

критерію сумарної згортки до табл. 3.6-3.10. 
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Рис. 3.8. Динаміки середньозважених інтегрованих середніх оцінок 

фінансово-економічного стану ІКСБ ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 

та його СОБ 

Джерело: побудовано автором 

Таблиця 3.6 

Функціонал динаміки індексів критеріальних (2.19) оцінок фінансово-

економічного стану СОБ ІКСБ 

№ 

з/п 
СОБ ІКСБ 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 0,8936 0,9431 0,8991 1,1609 1,0015 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 0,9115 0,8380 1,1428 0,9896 1,0569 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 0,9861 0,8035 0,9842 0,7076 1,5027 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця 3.7 

Функціонал динаміки індексів оцінок валового доходу СОБ ІКСБ 

№ 

з/п 
СОБ ІКСБ 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 1,0000 1,0000 1,0000 0,8667 0,8339 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 0,8518 0,8434 0,8824 1,0000 0,9543 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 0,7538 0,9618 0,8907 0,9171 1,0000 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця 3.8 

Функціонал динаміки індексів валового прибутку СОБ ІКСБ 

№ 

з/п 
СОБ ІКСБ 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 0,8853 0,8913 1,0000 0,8912 0,7127 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 1,0000 0,7657 0,8814 1,0000 0,8185 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 0,7106 1,0000 0,8665 0,8063 1,0000 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця 3.9 

Функціонал динаміки індексів рентабельності власного капіталу  

№ 

з/п 
СОБ ІКСБ 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 0,6536 0,7484 0,7727 1,0000 0,3290 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 1,0000 0,3963 1,0000 0,9836 0,5417 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 0,3852 1,0000 0,8385 0,6079 1,0000 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця 3.10 

Таблиця-матриця динаміки індексів математичної задачі оптимізації 

бізнес-стратегій СОБ ІКСБ 

№ 

з/п 
СОБ ІКСБ 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 3,4325 3,5828 3,6719 3,9189 2,8771 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 3,7633 2,8434 3,9066 3,9732 3,3714 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 2,8357 3,7652 3,5800 3,0390 4,5027 

Джерело: розраховано автором 
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Відповідно (3.15) і (3.16), використавши дані табл. 3.10, отримуємо задачу 

лінійного програмування вигляду (3.18) - (3.19): 
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;                               (3.20) 

mіxі ,1  ,0  ;                                          (3.21) 

min1...21 
mxxxZ .                          (3.22) 

Кінцевим розв’язком задачі оптимізації (3.20) - (3.22) є ймовірності – 

відносні оцінки значимості використання в перспективі бізнес-стратегій ІКСБ, 

що характеризують прогнозований гарантований рівень забезпечення 

стабільності стратегічного набору стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку ІКСБ: )23,0  ;31,0  ;46,0(* S . 

Аналіз результату оптимізації бізнес-стратегій ІКСБ ГДД ТОВ «Метінвест 

Холдинг» показує ПАТ «Інгулецький ГЗК» і ПАТ «Північний ГЗК» мають 

високі оцінки щодо забезпечення стабільності стратегічного виробничо-

економічного розвитку в умовах постійних трансформацій зовнішнього 

середовища, що також можна спостерігати на діаграмі індексів 

середньозважених інтегрованих критеріальних (3.30) оцінок фінансово-

економічного стану ІКСБ ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» за його ключовими 

складовими, наведеній на рис. 3.9. 

Отже, апробацію процесу оптимізації і прогнозування варіантів стратегії 

забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі України 

виконано в межах науково-дослідної теми «Розроблення програми державного 

регулювання та прогнозування окремих макроекономічних процесів 

перспективних стратегічних секторів національного господарства» (державний 

реєстраційний номер 0113U007665).  
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Рис. 3.9. Діаграма індексів середньозважених інтегрованих 

критеріальних (2.19) оцінок фінансово-економічного стану 

ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 

Джерело: побудовано автором 

 

Визначені за даними табл. 3.3 межі індикаторів критичних значень 

передкризового стану такі: верхня межа  0,446; критичне значення  0,302; 

нижня межа  0,206. У табл. 3.3 світлозабарвленими клітинами позначені оцінки 

фінансово-економічних станів підприємств галузі, які помітно менші верхньої 

межі критичного значення індикатора передкризового стану, а темнозабарвлені 
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клітини характеризують відповідні оцінки, що виявилися нижче критичного 

значення. Можна зробити висновок, що майже всі підприємства 

характеризуються як досить чутливі до наслідків світових криз за даними 

аналізованого періоду. 

При цьому, аналізуючи результати упровадження Методики до оцінки 

стану стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної 

галузі на базі ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» і ВАТ «Полтавський ГЗК», слід 

відзначити, що, зокрема, аналіз передкризових областей фінансово-

економічного стану для ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» у період 2008-2013 рр. 

(рис. 3.9) вказує на задовільні тенденції забезпечення його стабільного 

стратегічного економічного розвитку як інтеграційного об’єднання на відміну 

від характеристик цього процесу його окремих СОБ та ОСГ  ВАТ 

«Полтавський ГЗК».  

У процесі оптимізації і прогнозування ефективності використання бізнес-

стратегій (СОБ) ІСБ ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» встановлено, що 

ПАТ «Інгулецький ГЗК» і ПАТ «Північний ГЗК» мають досить високі бальні 

оцінки ефективності (0,46 і 0,31 відповідно) щодо забезпечення стабільності 

стратегічного економічного розвитку. При цьому ПАТ «Центральний ГЗК» має 

дещо нижчу бальну оцінку ефективності  0,23, відносно гарантованої 

ефективності стабільного стратегічного розвитку (0,333). 

Таким чином, виходячи із пропозицій удосконалення адміністративно-

контрольного та економічного інструментарію механізму державного 

регулювання процесу фінансового сприяння реалізації стратегії забезпечення 

стабільного економічного розвитку залізорудної галузі, доцільним є 

використання та удосконалення запропонованого Г.І. Рудьком та ін. [117, с. 165-

166] методичного підходу, який «має чітко встановлювати та розмежовувати 

розмір прибутку держави (рентна плата) та надрокористувача від розробки 

родовищ. Зокрема, обґрунтовується необхідність щорічного розподілу прибутку 

від економіко-виробничої діяльності видобувних підприємств у сфері 

надрокористування: 
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itititittнtdit P
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 ,             (3.23) 

де Пtd  частка прибутку (рентна плата) власника мінерального ресурсу – 

держави; Пtн  частка рентного прибутку надрокористувача (видобувного 

підприємства); М = В / (В+К)  коефіцієнт часткової участі держави; Pit = Цpt –

 3it (Цpt  ринкова ціна; 3it  повні витрати виробника); І = К / (В+К)  коефіцієнт 

часткової участі надрокористувача; К  сукупні капіталовкладення 

надрокористувача на момент здійснення розрахунку; В  загальна вартість 

ресурсу корисної копалини, що видобувається. 

Вираз (3.23) дає можливість чітко визначити норму прибутку 

надрокористувача і прибуток держави (рентна плата) від розроблення родовища 

або ділянки надр».  

Удосконалення зазначеного методичного підходу полягає в наступному. 

За результатами застосування оптимізаційної моделі прогнозування 

гарантованих рівнів ефективності (Еі) «Стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку залізорудної галузі України» (п. 3.2, рис. 3.3) для ІКСБ 

та ОСГ визначаються кількісні відносні оцінки (рі) «змішаної стратегії» галузі S* 

[128, с. 273-274; 158, с. 270-274; 176, с. 18-19]: 

) ..., , ...,  ,  ,() ..., , ...,  ,  ,( 2121
*

nini ЕЕЕЕррррS  .                 (3.24) 

Ранжування гарантованих рівнів забезпечення стратегічної ефективності 

здійснюємо згідно таких обмежень: 

I. 
max

pEI                                                  (3.25) 

II. max. pЕр ІІгср                                      (3.26) 

III. гсрІIІ рЕp .min                                     (3.27) 

IV. minpЕІV                                                (3.28) 

Критеріальне значення верхньої межі стратегічної ефективності 

приймаємо на рівні ЕІ , де  – коефіцієнт нормування критеріального значення 
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верхньої межі стратегічної ефективності (визначається експертним шляхом). 

Для всіх підприємств галузі, в яких оцінка стратегічної ефективності вище 

цього рівня обґрунтування щорічного розподілу прибутку від економіко-

виробничої діяльності, здійснюється за формулою (3.23). 

Що стосується підприємств галузі, в яких оцінка стратегічної 

ефективності виявилася меншою, ніж ЕІ обґрунтування щорічного розподілу 

прибутку від економіко-виробничої діяльності, доцільно здійснювати з 

урахуванням індикаторів їх передкризового стану та відповідних ризиків 

недосягнення рівня стратегічної ефективності ЕІ [181, с. 38-39]. 

Ранжування рівнів критеріальних значень індикаторів передкризового 

стану здійснюємо згідно таких обмежень: 

I. )( межа Верхня    maxІПСІ  .                                                       (3.29) 

II. )( межа Верхня        )( значення Критичне maxІПСI ІІкр  .       (3.30) 

III. )( значення Критичне        )( межа Нижня min крІIІ IПСІ  .      (3.31) 

IV. )( межа Нижня    minІПСІV  .                                                     (3.32) 

Для встановлених рівнів критеріальних значень індикаторів 

передкризового стану ризики недосягнення рівня стратегічної ефективності ЕІ 

розраховуються за формулами відповідно визначеним кількісним відносним 

оцінкам (рі) рівня «змішаної стратегії» галузі S*: 

I. 0  : 1 rПСІ .                                                                    (3.33) 

II. 
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max2  : ,  де ) ;[ max. ppp гсрi  .               (3.34) 

III. 
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1
max3  : ,  де ) ;[ .min гсрi ppp  .             (3.35) 

IV. 1  : 4 rПСІV .                                                                   (3.36) 

З урахуванням індикаторів передкризового стану підприємств 
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залізорудної галузі та відповідних ризиків недосягнення гарантованого рівня 

стратегічної ефективності ЕІ формула (3.23) набуває такого вигляду: 

)1()1( rP
K)(B

K
rP

K)(B

B
P ititit 





 ,                       (3.37) 

де r  ризик недосягнення рівня стратегічної ефективності ЕІ, що 

розраховується згідно встановлених рівнів критеріальних значень індикаторів 

передкризового стану (I ÷ IV). 

Результати оптимізації варіантів економічного розвитку ОСГ, ІКСБ та 

залізорудної галузі в цілому показали, що використання запропонованої у 

роботі Методики до оцінки стану стратегії забезпечення стабільного 

економічного розвитку залізорудної галузі на прикладі ГДД ТОВ «Метінвест 

Холдинг» і ВАТ «Полтавський ГЗК» надали б змогу, якщо не досягти рівня 

беззбитковості в періоди минулих світових крих, то хоча б наблизитися до 

нього. 

Запропоновані в роботі наукові положення до оцінки та прогнозування 

рівня економічної захищеності залізорудних підприємств, методичні положення 

та підходи щодо формування стратегії забезпечення стабільного економічного 

розвитку ОСГ та ІКСБ залізорудної галузі дають можливість визначити 

раціональний набір бізнес-стратегій – цільових орієнтирів як функцій 

гарантованої ефективності стратегічного розвитку, що дозволяє визначити і 

врахувати фактори дестабілізації фінансово-економічного стану окремих СОБ і 

підвищити рівень їх економічної захищеності і забезпечення стабільного 

стратегічного розвитку ОСГ та ІКСБ залізорудної галузі в цілому. Методи, в 

яких використовуються вагові коефіцієнти, мають деякі раціональні ідеї щодо 

комплексної оцінки економічної безпеки суб’єкта господарювання, але в той же 

час мають і певний недолік, що полягає у важкості, а іноді у неможливості 

розрахунків питомої ваги значущості i -ї функціональної складової економічної 

безпеки. 

Зіставляючи здобуту при цьому додаткову інформацію з тією, яка 

пов’язана з нагромадженим досвідом, зі сформованими уявленнями та 
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інтуїцією, бажано до складання експертних оцінок залучити фахівців-експертів. 

Методи експертних оцінок використовуються для встановлення коефіцієнтів 

значущості для функціональних складових при проведенні розрахунку 

інтегрального показника рівня економічної безпеки суб’єкта господарювання 

[143, с. 64-65]. 

Остаточну оцінку системи економічної безпеки суб’єкта господарювання 

аналізують за двома підходами [140, с. 179]: 

1) порівняння узагальнених індикаторів досліджуваного та «еталонного» 

підприємств на основі відстаней між локальними показниками системи 

економічної безпеки; 

2) порівняння фактичного і нормативного значень інтегрального 

індикатора, тобто дослідження динаміки рівня економічної безпеки суб’єкта 

господарювання й можливості її покращення. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

За результатами розробки напрямів удосконалення процесу формування 

стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі 

сформульовані такі висновки: 

1. Процесуально концептуальною схемою формування стратегії 

забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі України 

передбачаються такі послідовно-паралельні етапи: діагностика, моніторинг, 

оцінка, оптимізація, прогнозування та ранжування варіантів забезпечення 

стабільного економічного розвитку галузі з урахуванням пріоритетів 

державного регулювання, де в основу системи моделей оптимізації і 

прогнозування рівня забезпечення стабільного економічного розвитку галузі 

покладений принцип збалансованості стратегічного набору бізнес-стратегій 

галузі (СОБ) і відповідних стратегічних завдань.  

2. Головним цільовим функціоналом моделі оптимізації стратегії 
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забезпечення стабільного економічного розвитку ОСГ та ІКСБ залізорудної 

галузі на підґрунті визначення раціонального стратегічного набору на бізнес-

рівні є рентабельність власного капіталу ОСГ та ІКСБ. Запропонована 

мультиплікативна ланцюгова функціональна залежність рентабельності 

власного капіталу ОСГ та ІКСБ, що враховує сукупність ключових чинників, на 

яких відбивається вплив фінансово-економічних ризиків, при прогнозуванні та 

оптимізації стратегії стабільного розвитку залізорудної галузі в умовах 

трансформаційних процесів ринку залізорудної продукції, дозволяє раціонально 

сформувати таблиці-матриці математичної теорії конфліктних ситуацій при 

побудові багатоцільових функціоналів щодо оптимізації стратегічного набору 

ОСГ та ІКСБ.  

Аргументовано, що рівень економічної захищеності залізорудної галузі 

від впливу наслідків світових криз у цілому визначається фінансово-

економічним станом її стратегічних одиниць бізнесу. Доведено, що межі 

критичних значень індикаторів кризового стану підприємств залізорудної галузі 

доцільно визначати на підґрунті середньогалузевих критеріальних інтегрованих 

оцінок фінансово-економічного стану для років ретроспективного періоду, які 

не перевищують їх середнього значення. Останнє дозволяє селективно 

врахувати ризик рівня граничної похибки в оцінюванні та прогнозуванні 

стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі. 

4. Запропоновані інструментарій та економіко-математична модель щодо 

визначення нормалізованих частинних показників складових фінансово-

економічного захисту, збалансованих відносно лінійно-пропорційних 

функціональних залежностей їх відхилень у відсотках від нормативних значень, 

що дозволяє спростити процедури експертного оцінювання впливу окремих 

складових фінансово-економічної захищеності на загальний рівень забезпечення 

стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку ОСГ та ІКСБ 

залізорудної галузі і, як наслідок, підвищити достовірність його оцінювання та 

прогнозування на середньострокову і довгострокову перспективу галузі в 

цілому. 
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5. Обґрунтовано, що ранжування і синтез оцінок гарантованих рівнів 

забезпечення стабільного економічного розвитку, визначених на основі 

запропонованої задачі оптимізації набору локальних бізнес-стратегій 

залізорудної галузі та критеріальних значень індикаторів передкризового стану 

підприємств галузі може бути конструктивним адміністративно-контрольним і 

економічним інструментарієм державного регулювання процесу фінансового 

сприяння її економічному розвитку, що дозволяє чітко встановлювати та 

розмежувати розмір прибутку держави (рентна плата) і прибутку 

надрокористувача від розробки родовищ з урахуванням інтересів усіх суб’єктів 

 користувачів надр і власника  держави на основі збалансування та 

задоволення їхніх потреб на основі ієрархічної системи оцінювання рівня 

стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку. 

6. Доведено, що 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. При 

цьому, основу теоретичного обґрунтування сутності механізму формування 

стратегії забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі 

складає концепція рейтингового управління, що реалізується в багатоцільової 

ієрархічної моделі оптимізації «чистих» бізнес-стратегій, орієнтованої на 

прийнятні значення рівнів індексів ключових економічних показників в умовах 

глобалізації світового господарства, згідно з принципом максиміну за кожною 

складовою частиною стратегічного набору визначається показник її 

гарантованого рівня – прогнозований стабільний результат (аспекти 

«забезпечення», «стійкості»). 

Основні положення розділу висвітлені в наукових працях автора [171, 174, 

176, 181]. 
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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. 
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3. Дослідження особливостей прогнозування та оцінювання кризових і 

передкризових станів залізорудних підприємств добувної промисловості 

України дало змогу вдосконалити класифікацію ризиків стратегії забезпечення 

стабільного 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 
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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 

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 
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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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Белгород : ООО «Руснаучкнига», 2014. – № 39 (235). – С. 34-41. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Визначення сутності поняття «стратегія», що відображають характер 

розвитку підходів до стратегічного управління 

Визначення стратегії Автор Основний підхід 

1 2 3 

1. Стратегія, як метод встановлення 

довгострокових цілей організації, 

програми її дій і пріоритетних 

напрямків щодо розміщення 

ресурсів 

А. Чандлер, 

1962 р. 

Довгострокові цілі розробляються і 

не підлягають переглядові до зміни 

зовнішніх або внутрішніх умов 

середовища функціонування 

організації 

2. Стратегія, як метод визначення 

конкурентних цілей організації 

Гарвардська 

школа бізнесу, 

1965 р. 

Стратегія визначає основні сфери 

бізнесу, які компанія буде 

продовжувати і/чи почне 

освоювати 

3. Стратегія, як спосіб реакції на 

зовнішні можливості і загрози, 

внутрішні сильні і слабкі сторони 

М. Портер, 1980-

1985 р. 

Основне завдання стратегії полягає 

в досягненні організацією 

довгострокових конкурентних 

переваг над супротивниками в 

кожній сфері бізнесу 

4. Стратегія, як спосіб 

встановлення цілей для 

корпоративного, бізнесового і 

функціонального рівнів 

И. Ансофф, 

1965 р.; 

Д. Стейнер, 

1977 р., 

П. Лоранж, 

1977 р. 

При розробці стратегії варто 

виділяти корпоративні, бізнесові і 

функціональні цілі з погляду 

різного їхнього впливу на процеси 

управління в організації 

5. Стратегія, як послідовна, 

погоджена й інтегрована структура 

управлінських рішень 

М. Мінцберг, 

1987 р. 

При розробці стратегії основна 

увага приділяється формуванню 

планів, які є основою для контролю 

за досягненнями ефективності 

стратегічних орієнтирів 

6. Стратегія, як спосіб визначення 

економічних і неекономічних 

переваг, які організація має намір 

надати основним зацікавленим 

групам 

 

Стратегія здобуває соціальну 

спрямованість  і розглядається з 

погляду корпоративної філософії й 

організаційної культури 
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Продовження додатку А 

1 2 3 

7. Стратегія, як спосіб розвитку 

головних конкурентних переваг 

організації 

М. Хамель, 

1989 р. 

Основу конкурентоспроможності 

складають особливі здібності фірми 

і внутрішні ресурси 

8. Стратегія, як набір дій і підходів 

щодо досягнення заданих 

показників діяльності 

А. Томпсон, 

1995 р. 

Стратегія одночасно є 

упередженою і реактивною 

(адаптованою) 

9. Стратегія  це реалізація 

концепції, в якій поєднуються 

цільовий, системний, ситуаційний 

та інтегральний підходи до 

діяльності підприємства, що дає 

змогу встановлювати цілі розвитку, 

порівнювати їх з наявними 

можливостями (потенціалом) 

підприємства та приводити їх у 

відповідність з останніми, 

розробляючи та реалізуючи 

систему стратегій («стратегічний 

набір»)” 

З.Є. Шершньова, 

С.В. Оборська, 

1999 р.; 

З.Є. Шершньова, 

2004 р. 

Заснована на ідеї про необхідність 

ураховувати взаємозв’язок та 

взаємовплив зовнішнього і 

внутрішнього середовища під час 

визначення цілей підприємства; 

стратегії в цьому разі виступають 

як інструменти досягнення цілей, а 

для реалізації стратегій необхідно, 

щоб усе підприємство 

функціонувало у стратегічному 

режимі. 

Джерело:складено автором на основі опрацювання джерел [9; 18; 19; 

20; 26; 27] 
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Додаток Б 

Розподіл задачі розробки стратегії по рівням ієрархії 

 
Джерело: складено автором на основі опрацювання [29] 
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Додаток В 

Розподіл задачі розробки стратегії по рівням ієрархії 

 

Джерело: складено автором на основі опрацювання [12] 

2
4
5
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Додаток Д 

Порівняльна характеристика науково-методичних підходів до формування стратегії стабільного розвитку 

організацій в теорії різних стратегічних шкіл 

Школа 
Представ-

ники 

Процес формування стратегії 

Визначення 

сутності 
Переваги Недоліки 

1 2 3 4 5 
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см
и

сл
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н
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- стратегія відображає фундаментальну відповідність між 

зовнішніми можливостями та внутрішнім потенціалом 

організації; 
- простота та неформальність; 

- сприйняття стратегиях перспективи на майбутнє; 

- заохочення творчого конструювання стратегії. 

- неоднозначність оцінки сил та слабкостей: можливість хибної оцінки компетенцій; 
- зневага навчання; 

- переоцінка важливості стратегії над структурою організації; 

- втрата гнучкості; 
- відрив мислення від дій: відокремлення формулювання стратегії від реалізації, тобто 

концентрація уваги на формуванні стратегії, а не на її результаті; 

- необхідність наявності стабільного чи легко передбачуваної ситуації для успішної реалізації 
стратегії. 
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- застосування сценаріїв, що стимулює творчу активність у ході 
формування або удосконалення стратегії; 

- застосування стратегічного контролю; 

- застосування системного підходу в процесі формування 
стратегії 

- помилка попереднього визначення: організація повинна або передбачити зміни середовища, 

або контролювати їх, або просто припускати його стабільність; 

- відрив думок від дій, стратегія від тактики, формулювання від реалізації, розробників від 
виконавців, стратегів від об’єкта стратегій; 

- стримування творчості при розробленні стратегії та потреба значних масивів різної 

кількісної інформації через надмірну формалізацію 
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- пропозиція для кожної галузі набору генеричних (базових) 
стратегій, що просто ідентифікуються; 

- базування на позиції, що є конкурентною і виникає під впливом 

ринкової ситуації; 
- можливість обґрунтувати позицію і, як наслідок, стратегічний 

вибір на основі конкретних розрахунків; 

- концентрування уваги дослідників не тільки на діях у відповідь, 
але і на сигналах 

- вузьке фокусування: орієнтація, передусім, на економічні аспекти, що кількісно 

визначаються; 
- надмірна увага до проведення розрахунків, що часто перешкоджає не тільки навчанню, але і 

творчості в ході формування стратегії; 

- пристрасть до стабільних зовнішніх умов та невизначеність дій у нестабільному середовищі; 
- концентрування уваги на розробці стратегій для великих, зрілих компаній; 

- стратегія розглядається як генерична (базова) позиція без виділення унікальності її 

перспективи; 
- формування стратеги розглядається як деякий упорядкований, статичній процес; 

- неприродна (надмірна) чіткість 
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п
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ед
б
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н
я - попереджувальний (проективний) характер, шо особливо 

важливо в ході становлення організації та розвитку у змінному 

середовищі; 
- гнучкість; 

- тяжіння до пошуку та захищеність стратегії від впливу прямої 

конкуренції' у ринковій ніші 

- централізація процесу: формування стратегії зводиться до поведінки однієї людини - 
керівника організації незалежно від його здібностей (відповідно до цього некомпетентний 

керівник навряд сформує “добру" стратегію) і, як наслідок, підвищення ризикованості 

(формування залежить від здоров’я та якостей лідера); 
- насадження культури залежності та підпорядкування, що перешкоджає плюралізму та 

ускладнює стимулююче інновації навчання; 

- поради відносно передбачення можуть відволікати увагу від реальних дій працівників у тих 
випадках, коли вони, наприклад, успішно здійснюють непередбачену термінову взаємодію 

 

 2
4
6
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Продовження додатку Д 

1 2 3 4 5 
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- визнання існування цікавого зовнішнього оточення, яке можна 
моделювати, структурувати і конструювати; 

- різність підходів до формування залежно від когнитивних 

стилів; 

- велика увага надається всім стадіям процесу формування 

стратегії 

- після того як стратегії перестають бути продуктивними, їх зміна пов’язана зі значними 

складностями; 
- базування на здібностях стратега до пізнання, що підвищує ризик хибності формування у 

разі & низького рівня; 

- ймовірність розтягування процесу пізнання у часі, що особливо є ризикованим в умовах 

турбулентного середовища; 

- складність пов’язана з необхідністю інтеграції великих масивів різної комплексної 

інформації 
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- постійний розвиток стратегії; 

- стимулювання інновацій; 

- розуміння важливості знань; 
- покладення в основу стержневих компетенції! 

- проблема стратегічного дрейфу через складність досягнення балансу змінності та сталості; 
- ризик надання надмірної переваги навчанню над ефективністю реалізації; 

- ризик інкрементальності (нарощування) навчання 
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- переваги співробітництва, що дають можливість створити 
колективну стратегію; 

- можливість застосування політичних методів дія здійснення 

стратегічних змін; 
- спрямованість на узгодження взаємозв'язків організації із 

зовнішнім (макровлада) та внутрішнім (мікро влада) 

середовищами 

- спонтанний характер стратегій, що набувають форми позиції або виверту, а не перспективи; 

- недооцінка інтегративних сил: лідерства, культури тощо та самої стратегії; 

- ризик влада: закріплення лідерських позицій не за розумовими та організаційними 

здібностями індивідів; 

- наявність безладу політичних конфліктів ускладнює вироблення узгодженої стратегічної 
ідеології 
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 - пропозиція загальної узгодженої стратегічної ідеології; 

- стратегія розглядається спочатку як перспектива, а вже потім як 

позиція; 
- стимулювання колективного пізнання і тісний взаємозв’язок між 

організаційними структурою та процесами; 

- акцентування уваги на внутрішніх можливостях фірми; 
- встановлення взаємозв'язку між потенціалом організації та її 

еволюцією (культурою); 

- визначення ресурсної бази для конкурентних переваг 

- концептуальна розпливчастість; 

- намагання довести помилковість необхідності змін (тобто надання абсолютної переваги 

стійкому просуванню раз наміченим курсом в управлінні); 
- прирівнювання стратегічної переваги до організаційної унікальності. При цьому будь-яка 

незрозумілість діяльності організації пояснюється її неповторністю; 

- проблема порушення рівноваги між культурою в цілому та ресурсною базою; 
- сприяння збереженню поточної стратегії та, як правило, нехтування стратегічними змінами 

- ефективна не для всіх життєвих циклів організації' (наприклад, на стадії початкового спаду 

наявна культура блокує необхідні стратегічні зміни) 
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- специфіка поведінки організації' визначається особливостями 

ситуації; 

- сприйняття зовнішнього оточення поряд з керівництвом і 
організацією основною силою стратегічного процесу; 

- наявність різних тактичних прийомів стратегічних реакцій на 

зовнішній 

- виміри зовнішнього оточення часто досить абстрактні та розпливчасті; 
- організації позбавлені стратегічного вибору і мають справу з деяким “імперативом 

зовнішнього середовища”; 

- розгляд керівництва як пасивного елемента стратегічного процесу; 
- надмірна значущість зовнішнього середовища в процесі створення організаційної стратегії 
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- стратегії можуть набувати різних форм відповідно до ситуації' 
та життєвого циклу організації; 

- привнесення порядку у стратегічні дії організації; 

- об’єднання в собі деяких переваг підходів інших шкіл 

- складність вибору правильної конфігурації; 
більша частіша нововведень знаходиться поза межами точних конфігурацій; 

- неспроможність наявних стратегій у періоди квантових стрибків змін; 

- дещо довільні узагальнення, що призводить до певних викривлень у розумінні світу 

Джерело: складено автором на основі опрацювання [12; 15; 29] 
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Додаток Е 

Характеристика законодавства України стосовно ключових аспектів забезпечення стабільного економічного 

розвитку пріоритетних галузей промисловості національного господарства 

Категорія (група) Закони, постанови, кодекси, положення, накази Сутність, особливості застосування Термін дії 

1 2 3 4 

 

1. Закон України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України» № 1602-III від 23.03.2000 р. 

[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1602-14] 

Визначає правові, економічні та організаційні засади 

формування цілісної системи прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального розвитку України, 

окремих галузей економіки та окремих адміністративно-

територіальних одиниць як складової частини загальної 

системи державного регулювання економічного і соціального 

розвитку держави. Законом встановлюється загальний порядок 

розроблення, затвердження та виконання зазначених 

прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку, а також права та відповідальність 

учасників державного прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку. 

З 2000 року. Із 

змінами, внесеними 

згідно із Законами 

України з 2012-

2015 років. 

I. Загального 

соціально-

економічного 

розвитку 

2. Закон України «Про Рахункову палату» № 315/96-ВР від 

11.07.96 р. 

[http://npa.iplex.com.ua/doc.php?code=315/96-%C2%D0] 

Контроль за фінансуванням загальнодержавних програм 

економічного, науково-технічного, соціального і національно-

культурного розвитку, охорони довкілля та інших програм, що 

затверджуються Верховною Радою України. 

З 1996 року. Із 

змінами, внесеними 

згідно із Законами 

України з 1996-

2015 років. 

 
3. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики» № 2411-VI від 01.07.2010 р. 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17] 

Базуються на безумовному додержанні Конституції України, 

забезпеченні в Україні прав і свобод людини і громадянина та 

гарантуванні прав і свобод, проголошених Конституцією 

України, на загальновизнаних принципах і нормах 

міжнародного права, забезпеченні соціальної спрямованості 

економіки України та сталого соціально-економічного розвитку 

України, зміцненні демократичних засад суспільного і 

державного життя, забезпеченні верховенства права, 

економічної і політичної незалежності держави, захисту її 

національних інтересів, утвердження України як повноправного 

і авторитетного члена світового співтовариства. 

З 2010 року. Із 

змінами, внесеними 

згідно із Законами 

України з 2014-

2015 років. 
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4. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. 

[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17] 

Регулює відносини, що виникають у сфері справляння 

податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків 

та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх 

адміністрування, платників податків та зборів, їх права та 

обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і 

обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового 

контролю, а також відповідальність за порушення податкового 

законодавства. 

Правила оподаткування товарів або послуг, що 

переміщуються через митний кордон України, визначаються 

цим Кодексом, крім оподаткування ввізним (імпортним) митом 

або вивізним (експортним) митом, які встановлюються Митним 

кодексом України та іншими законами з питань митної справи. 

З 2010 року. Із 

змінами, внесеними 

згідно із Законами 

України з 2010-

2015 років. 

 
5. Закон України «Про митну справу в Україні» № 1262-XII 

від 25.06.1991 р. 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1262-12] 

Визначає правові основи організації митної справи в Україні, 

орієнтованої на формування спільного ринкового простору і 

митних союзів з іншими державами. 

З 1991 року. 

Втрата чинності від 

01.01.2004 року. 

 
6. Митний кодекс України № 92-IV від 11.07.2002 р. 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/92-15] 

Визначає засади організації та здійснення митної справи в 

Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та 

соціальні аспекти діяльності митної служби України. Кодекс 

спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів 

України, створення сприятливих умов для розвитку її 

економіки, захисту прав та інтересів суб'єктів підприємницької 

діяльності та громадян, а також забезпечення додержання 

законодавства України з питань митної справи. 

З 2002 року. 

Втрата чинності від 

01.06.2012 року. 

 
7. Митний кодекс України 4495-VI від 13.03.2012 р. 

[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17] 

При здійсненні митного контролю та митного оформлення 

товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що 

переміщуються через митний кордон України, застосовуються 

виключно норми законів України та інших нормативно-

правових актів з питань державної митної справи, чинні на день 

прийняття митної декларації органом доходів і зборів України. 

У разі якщо законодавством України передбачена можливість 

виконання митних формальностей без подання митної 

декларації, застосовуються норми законів України та інших 

нормативно-правових актів з питань державної митної справи, 

чинні на день виконання таких формальностей. 

Норми законів України, які пом’якшують або скасовують 

відповідальність особи за порушення митних правил, 

передбачені цим Кодексом, мають зворотну дію в часі, тобто їх 

норми поширюються і на правопорушення, вчинені до 

прийняття цих законів. Норми законів України, які 

встановлюють або посилюють відповідальність за такі 

правопорушення, зворотної дії в часі не мають. 

З 2012 року. Із 

змінами, внесеними 

згідно із Законами 

України з 2013-

2015 років. 
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У разі якщо норми законів України чи інших нормативно-

правових актів з питань державної митної справи допускають 

неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків 

підприємств і громадян, які переміщують товари, транспортні 

засоби комерційного призначення через митний кордон 

України або здійснюють операції з товарами, що перебувають 

під митним контролем, чи прав та обов’язків посадових осіб 

органів доходів і зборів, внаслідок чого є можливість прийняття 

рішення як на користь таких підприємств та громадян, так і на 

користь органу доходів і зборів, рішення повинно прийматися 

на користь зазначених підприємств і громадян. 

 

 
1. Гірничий Закон України № 1127-XIV від 06.10.1999 р. 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1127-14] 

Визначає правові та організаційні засади проведення 

гірничих робіт, забезпечення протиаварійного захисту гірничих 

підприємств, установ та організацій. Дія Закону поширюється 

на правовідносини у сфері діяльності гірничих підприємств, 

установ, організацій, гірничих об'єктів, що займаються 

розвідкою, розробкою, видобутком та переробкою корисних 

копалин і веденням гірничих робіт, будівництвом, ліквідацією 

або консервацією гірничих підприємств, науково-дослідною 

роботою, ліквідацією аварій у межах території України, її 

континентального шельфу, незалежно від їх форми власності та 

підпорядкування, а також підприємства, установи, організації, 

громадян України, іноземних юридичних та фізичних осіб, осіб 

без громадянства. Правовідносини у сфері діяльності гірничих 

підприємств, що здійснюються на підставі угоди про розподіл 

продукції, регулюються Законом України «Про угоди про 

розподіл продукції» та такою угодою. Діяльність за угодою про 

розподіл продукції регулюється положеннями цього Закону, 

якщо інше не передбачено законом та угодою про розподіл 

продукції. (Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом N 

1807-III (1807-14) від 08.06.2000). 

З 1999 року. Із 

змінами, внесеними 

згідно із Законами 

України 2000-

2015 років. 

II. Нормативно-

правове 

регулювання 

надрокористування 

2. Кодекс України про надра № 132/94-ВР від 27.07.1994 р. 

[http://kodeksy.com.ua/kodeks_ukraini_pro_nadra.htm] 

Регулювання гірничих відносин з метою забезпечення 

раціонального, комплексного використання надр для 

задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб 

суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при 

користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього 

природного середовища, а також охорона прав і законних 

інтересів підприємств, установ, організацій та громадян. 

Гірничі відносини в Україні регулюються Конституцією 

України, Законом України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», цим Кодексом та іншими актами 

законодавства України, що видаються відповідно до них. 

З 1994 року. Із 

змінами, внесеними 

згідно із Законами 

України з 2003-

2010 років. 
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3. Наказ «Про затвердження Положення про порядок 

розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну 

сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин 

у надрах» № 300 від 07.12.2005. Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України № 65/11939 від 25 січня 2006 р.. 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0065-06] 

Відповідно до статті 45 Кодексу України про надра (132/94-

ВР), підпункту 16 пункту 4 Положення про Державну комісію 

України по запасах корисних копалин, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2000 № 1689 ( 

1689-2000-п ), з метою встановлення єдиних вимог до порядку 

розробки та обґрунтування параметрів кондицій на мінеральну 

сировину для підрахунку запасів і ресурсів твердих корисних 

копалин в надрах та визначення показників геолого-

економічних оцінок родовищ, що подаються на державну 

експертизу й оцінку. 

З 2006 року. 

 
4. Закон України «Про угоди про розподіл продукції» 

№ 1039-XIV від 14.09.1999 р. 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1039-14] 

Спрямований на створення сприятливих умов для 

інвестування пошуку, розвідки та видобування корисних 

копалин у межах території України, її континентального 

шельфу та виключної (морської) економічної зони на засадах, 

визначених угодами про розподіл продукції. 

Відносини, що регулюються Законом: 

- відносини, що виникають у процесі укладення, виконання та 

припинення дії угод про розподіл продукції, визначає основні 

правові вимоги до таких угод, а також особливості 

правовідносин щодо користування надрами на умовах 

розподілу продукції. 

- відносини, що виникають у процесі виконання пошукових 

робіт, розвідки та видобування корисних копалин, розподілу 

виробленої продукції, її транспортування, обробки, зберігання, 

переробки, використання, реалізації чи розпорядження нею 

іншим чином, а також будівництва та експлуатації пов'язаних з 

цим промислових об'єктів, трубопроводів та інших об'єктів, 

регулюються угодою про розподіл продукції, що укладається 

згідно з цим Законом. 

З 1999 року. Із 

змінами, внесеними 

згідно із Законами 

України 1999-

2015 років. 

 

5. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної 

програми розвитку мінерально-сировинної бази України на 

період до 2030 року» № 3268-VI від21.04.2011 р. 

[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3268-17] 

Забезпечення потреб національної економіки у мінеральних 

ресурсах за рахунок власного видобутку, зменшення залежності 

України від імпорту мінеральних ресурсів та збільшення 

експортного потенціалу країни за рахунок власного видобутку 

корисних копалин, що мають великий попит на світовому 

ринку, що є одним із вагомих чинників подолання кризового 

становища в економіці України є належне забезпечення потреб 

економіки в мінерально-сировинних ресурсах та ефективне їх 

використання з мето повною мірою відповідати сучасним 

європейським принципам сталого розвитку  забезпечення 

нагальних потреб у мінеральних ресурсах без ризику 

позбавлення майбутніх поколінь у забезпеченні їх потреб. 

З 2011 року. Із 

змінами, внесеними 

згідно із Законом 

України з 2012 р. 
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1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-XII 

від 18.09.1991 р. 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1560-12], 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4218-17] 

Визначає загальні правові, економічні та соціальні умови 

інвестиційної діяльності на території України та спрямований 

на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна 

суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм 

власності, а також на ефективне інвестування економіки 

України, розвитку міжнародного економічного співробітництва 

та інтеграції, де згідно змін до положень цього Закону: 

- розширюється сутність функції процесу «державного 

інвестування» з урахуванням аспектів державної підтримки 

реалізації інвестиційних проектів. 

З 1991 року. Із 

змінами, внесеними 

згідно із Законами 

України з 1991-

2014 років. 

 
2. Закон України «Про Державну програму заохочення 

іноземних інвестицій в Україні» № 3744-XII від 17.12.1993 р. 

[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3744-12] 

Заохочення вкладення іноземного капіталу здійснюється в 

пріоритетні галузі економіки України за рахунок надання 

податкових пільг та страхових гарантій щодо найбільш 

ефективних інвестиційних проектів, удосконалення системи 

правового регулювання іноземного інвестування, розвитку 

інфраструктури міжнародного бізнесу та інших передумов 

іноземного інвестування. Закон спрямований на забезпечення за 

рахунок залучення іноземних інвестицій додаткових джерел 

фінансування: 

- прогресивних структурних перетворень в економіці 

України; 

- розвитку потужного експортного потенціалу; 

- підвищення технічного та якісного рівня виробництва; 

 зменшення потреб підприємств України в енергоносіях і 

сировині; 

- ліквідації існуючих диспропорцій і дефіцитів на ринку 

України). 

З 1993 року. 

Втрата чинності від 

25.04.1996 року. 

III. Інвестиційно-

інноваційного 

розвитку 

3. Постанова Верховної Ради України «Про порядок 

введення в дію Закону України «Про режим іноземного 

інвестування»» № 94/96-ВР від 19.03.1996 р. 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/94/96-%D0%B2%D1%80] 

Утворення національного агентства сприяння іноземним 

інвестиціям в Україні. 

З 1996 року. Із 

змінами, внесеними 

згідно із Законами 

України з 1999-

2014 років. 

 
4. Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 

04.07.2002 р. 

[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15]  

Визначає правові, економічні та організаційні засади 

державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, 

встановлює форми стимулювання державою інноваційних 

процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки 

України інноваційним шляхом.  

Згідно із цим Законом державну підтримку одержують 

суб'єкти господарювання всіх форм власності, що реалізують в 

Україні інноваційні проекти, і підприємства всіх форм 

власності, які мають статус інноваційних. 

З 2002 року. Із 

змінами, внесеними 

згідно із Законами 

України з 2003-

2014 років. 

2
5
2
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5. Постанова «Про затвердження Програми розвитку 

інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні» № 389 

від 2 лютого 2011 р. 

[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389-2011-%D0%BF] 

Перехід на інноваційну модель розвитку економіки, 

модернізація виробництва, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 

внутрішньому і зовнішньому ринку, запобігання впливу 

міжнародної фінансової кризи на розвиток економіки шляхом:  

- створення сприятливого регуляторного середовища, 

зокрема для забезпечення розвитку малого та середнього 

підприємництва;  

- надання державної підтримки реалізації інвестиційних та 

інноваційних проектів, зокрема з метою забезпечення розвитку 

високотехнологічного виробництва;  

- удосконалення механізму комерціалізації результатів 

наукових досліджень та розробок і впровадження їх у 

виробництво;  

- забезпечення розвитку державно-приватного партнерства як 

інструменту залучення інвестицій;  

- реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, що 

пройшли конкурсний відбір і забезпечать розвиток базових 

галузей економіки. 

З 2011 року. 

 
6. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні» № 3715-VI від 08.09.2011 р. 

[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715-17] 

Визначає правові, економічні та організаційні засади 

формування цілісної системи пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності та їх реалізації в Україні з метою 

забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки шляхом 

концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах 

науково-технічного оновлення виробництва, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 

внутрішньому і зовнішньому ринках. 

З 2011 року. Із 

змінами, внесеними 

згідно із Законом 

України з 2012 р. 

IV. Соціально-

економічної безпеки 

1. Постанова Верховної Ради України «Про Основні 

напрями державної політики України у галузі охорони 

довкілля, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки» № 188/98-ВР від 

05.03.1998 р. 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/188/98-

%D0%B2%D1%80/page] 

Основні напрями державної політики України у галузі 

охорони довкілля, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки розроблені відповідно до 

статті 16 Конституції України, якою визначено, що 

забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної 

рівноваги на території України … , де згідно з метою охорони, 

раціонального використання та відновлення надр є: 

збалансоване видобування та переробка мінерально-

сировинних ресурсів за умов економічно достатнього 

забезпечення ними промисловості, енергетики, будівництва, 

сільського господарства; забезпечення максимального 

резервування покладів корисних копалин; рекультивація 

земель; мінімізація використання надр для захоронення 

відходів у зв'язку з відсутністю закритих геологічних структур.  

З 1998 року. 

2
5
3
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Розвиток мінерально-сировинного комплексу України 

передбачається на основі здійснення таких основних напрямів: 

розширення і зміцнення мінерально-сировинної бази діючих 

підприємств, які використовують мінеральну сировину (нафта, 

природний газ, вугілля, уран, чорні метали, титанова сировина, 

неметали та будівельні матеріали), що добувається в Україні. 

 

 
2. Закон України «Про основи національної безпеки» 

№ 964-IV від 19.06.2003 р. 

[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15] 

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 92 

Конституції України визначає основні засади державної 

політики, спрямованої на захист національних інтересів і 

гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави 

від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах 

життєдіяльності. 

З 2003 року. Із 

змінами, внесеними 

згідно із Законами 

України з 2006-

2015 років. 

 
3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 

№ 959-XІІ від 16.04.1991. 

[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12] 

Україна самостійно формує систему та структуру державного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності на її території. 

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності має 

забезпечувати: 

- захист економічних інтересів України та законних інтересів 

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

- створення рівних можливостей для суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності розвивати всі види 

підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всі 

напрями використання доходів і здійснення інвестицій; 

- заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Держава та її органи не мають права безпосередньо 

втручатися в зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів цієї 

діяльності, за винятком випадків, коли таке втручання 

здійснюється згідно з цим та іншими законами України. 

З 1991 року. Із 

змінами, внесеними 

згідно із Законами 

України з 1992-

2015 років. 

 
4. Закон України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» № 1264-XII від 25.06.1991 р. 

[http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1264-12] 

Регулювання відносин у галузі охорони, використання і 

відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної 

безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу 

господарської та іншої діяльності на навколишнє природне 

середовище, збереження природних ресурсів, генетичного 

фонду живої природи, ландшафтів та інших природних 

комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, 

пов'язаних з історико-культурною спадщиною. 

З 1991 року. Із 

змінами, внесеними 

згідно із Законами 

України 1993-2015 рр. 

Джерело: складено автором 

2
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Додаток Ж 

Показники оцінки рівня фінансово-економічного стану підприємств 

залізорудної галузі, розраховані на основі офіційної бази даних Агентства з 

розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA) [112] 

Додаток Ж.1 

Показники фінансово-економічного стану ПАТ «Інгулецький ГЗК» 

Таблиця Ж.1.1 

Показники ліквідності і платоспроможності 

№ 

з/п 
Показники 

Кількісний 

норматив 

Критеріальне 

значення 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.1 
Коефіцієнт загальної 

ліквідності (покриття) 
>1 1,1 2,12 3,30 3,81 2,11 1,14 1,62 3,20 

1.2 
Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 
0,6-0,8 0,8 1,76 3,18 3,60 2,02 1,10 1,57 3,12 

1.3 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

(платоспроможності) 

>0,2 0,22 0,10 0,06 0,01 0,07 0,00 0,01 0,00 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.1.2 

Показники фінансової стійкості (ринкова рівновага) 

№ 

з/п 
Показники 

Кількісний 

норматив 

Критеріальне 

значення 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2.1 

Коефіцієнт концентрації 

власного капіталу 

(автономії) 

≥0,5 0,5 0,72 0,74 0,71 0,55 0,47 0,55 0,69 

2.2 
Коефіцієнт концентрації 

залученого капіталу 

<0,5 

(зменшення) 
0,5 0,28 0,26 0,29 0,45 0,53 0,45 0,31 

2.3 
Коефіцієнт фінансового 

ризику (залежності) 

>1 

(зменшення) 
1,3 1,39 1,35 1,41 1,81 2,13 1,83 1,70 

2.4 Коефіцієнт маневреності >0,3 0,33 0,39 0,75 0,57 0,57 0,15 0,36 0,81 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.1.3 

Показники рентабельності результатів фінансово-господарської діяльності 

№ з/п Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3.1 Коефіцієнт рентабельності основних засобів 3,72 0,34 0,79 1,57 0,88 0,72 

3.2 Коефіцієнт рентабельності оборотних активів 1,13 0,15 0,50 0,69 0,40 0,32 

3.3 Рентабельність функціонуючого капіталу 0,81 0,25 0,54 0,70 0,29 0,26 

3.4 
Коефіцієнт рентабельності коштів, які 

спрямовані на споживання 
14,88 3,25 9,56 19,22 14,19 13,24 

3.5 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 1,12 0,14 0,47 0,81 0,42 0,34 

3.6 Коефіцієнт рентабельності залученого капіталу 3,10 0,36 0,78 0,81 0,44 0,55 

3.7 Коефіцієнт рентабельності усього капіталу 0,82 0,10 0,29 0,40 0,22 0,21 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця Ж.1.4 

Показники рентабельності використання організаційно-управлінського 

потенціалу 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4.1 Коефіцієнт рентабельності доходу 0,37 0,69 0,51 0,64 0,75 0,62 0,59 

4.2 Коефіцієнт загальної рентабельності обороту 0,31 0,89 0,38 0,50 0,72 0,58 0,55 

4.3 Коефіцієнт чистої рентабельності обороту 0,24 0,73 0,21 0,36 0,45 0,48 0,46 

4.4 Коефіцієнт віддачі адміністративних витрат 76,06 138,00 79,55 133,18 194,98 143,40 148,98 

4.5 Коефіцієнт віддачі витрат на збут 32,68 38,71 15,25 20,46 40,48 23,32 24,98 

4.6 Коефіцієнт рентабельності поточних витрат 0,59 2,21 1,03 1,78 2,97 1,63 1,42 

4.7 
Коефіцієнт рентабельності адміністративних 

витрат 
18,36 101,18 16,94 48,40 88,49 68,44 67,82 

4.8 Коефіцієнт рентабельності збутових витрат 7,89 28,38 3,25 7,44 18,37 11,13 11,37 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.1.5 

Показники ділової активності 

№ з/п Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

5.1 Коефіцієнт віддачі власного капіталу 1,53 0,65 1,28 1,78 0,89 0,76 

5.2 Коефіцієнт віддачі залученого капіталу 4,23 1,70 2,14 1,79 0,93 1,20 

5.3 Коефіцієнт оборотності активів 1,13 0,47 0,80 0,89 0,45 0,43 

5.4 
Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 
4,79 3,00 4,21 2,15 1,14 1,63 

5.5 
Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 
1,69 0,75 1,48 1,60 0,86 0,72 

5.6 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 7,97 8,11 10,42 9,95 9,66 10,67 

5.7 Коефіцієнт оборотності основних засобів  5,07 1,61 2,18 3,45 1,84 1,58 

5.8 Коефіцієнт віддачі поточних активів 1,54 0,71 1,38 1,52 0,83 0,70 

5.9 Коефіцієнт віддачі усього капіталу 1,13 0,47 0,80 0,89 0,45 0,43 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.1.6 

Показники конкурентоспроможності продукції 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

6.1 Коефіцієнт рентабельності продаж 0,24 0,73 0,21 0,36 0,45 0,48 0,46 

6.2 Коефіцієнт рентабельності продукції 0,48 1,91 0,75 1,40 2,55 1,32 1,18 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.1.7 

Показники стану основних фондів 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

7.1 Коефіцієнт зносу основних засобів 0,54 0,55 0,02 0,12 0,18 0,02 0,12 

7.2 Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,61 2,33 1,34 1,56 2,22 1,85 2,28 

Джерело: розраховано автором 
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Додаток Ж.2 

Показники фінансово-економічного стану ПАТ «Північний ГЗК» 

 

 

Таблиця Ж.2.1 

Показники ліквідності і платоспроможності 

№ 

з/п 
Показники 

Кількісний 

норматив 

Критеріальне 

значення 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.1 
Коефіцієнт загальної 

ліквідності (покриття) 
>1 1,1 2,17 2,53 2,23 1,28 1,65 1,24 4,19 

1.2 
Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 
0,6-0,8 0,8 1,95 2,37 2,14 1,22 1,57 1,15 3,98 

1.3 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

(платоспроможності) 

>0,2 0,22 0,07 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.2.2 

Показники фінансової стійкості (ринкова рівновага) 

№ 

з/п 
Показники 

Кількісний 

норматив 

Критеріальне 

значення 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2.1 

Коефіцієнт концентрації 

власного капіталу 

(автономії) 

≥0,5 0,5 0,59 0,67 0,63 0,46 0,63 0,53 0,69 

2.2 
Коефіцієнт концентрації 

залученого капіталу 

<0,5 

(зменшення) 
0,5 0,41 0,33 0,37 0,54 0,37 0,47 0,31 

2.3 
Коефіцієнт фінансового 

ризику (залежності) 

>1 

(зменшення) 
1,3 1,70 1,50 1,58 2,18 1,59 1,87 1,98 

2.4 Коефіцієнт маневреності >0,3 0,33 0,57 0,67 0,45 0,27 0,32 0,15 0,71 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.2.3 

Показники рентабельності результатів фінансово-господарської діяльності 

№ з/п Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3.1 Коефіцієнт рентабельності основних засобів 2,45 0,26 0,34 0,84 0,43 0,50 

3.2 Коефіцієнт рентабельності оборотних активів 0,68 0,15 0,25 0,56 0,37 0,46 

3.3 Рентабельність функціонуючого капіталу 0,67 0,20 0,30 0,50 0,32 0,35 

3.4 
Коефіцієнт рентабельності коштів, які 

спрямовані на споживання 
10,44 4,10 7,16 15,37 8,77 10,57 

3.5 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,75 0,14 0,25 0,56 0,29 0,39 

3.6 Коефіцієнт рентабельності залученого капіталу 1,32 0,25 0,29 0,67 0,40 0,58 

3.7 Коефіцієнт рентабельності усього капіталу 0,48 0,09 0,14 0,31 0,17 0,23 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця Ж.2.4 

Показники рентабельності використання організаційно-управлінського 

потенціалу 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4.1 Коефіцієнт рентабельності доходу 0,36 0,43 0,43 0,56 0,64 0,52 0,50 

4.2 Коефіцієнт загальної рентабельності обороту 0,34 0,44 0,34 0,49 0,58 0,45 0,45 

4.3 Коефіцієнт чистої рентабельності обороту 0,25 0,34 0,21 0,26 0,43 0,31 0,33 

4.4 Коефіцієнт віддачі адміністративних витрат 149,21 233,26 95,73 112,84 116,39 139,92 181,17 

4.5 Коефіцієнт віддачі витрат на збут 57,89 50,23 10,20 19,41 19,20 16,18 17,41 

4.6 Коефіцієнт рентабельності поточних витрат 0,57 0,75 0,76 1,25 1,76 1,09 1,02 

4.7 
Коефіцієнт рентабельності адміністративних 

витрат 
37,03 78,45 20,33 29,88 49,65 43,13 60,30 

4.8 Коефіцієнт рентабельності збутових витрат 14,36 16,89 2,17 5,14 8,19 4,99 5,79 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.2.5 

Показники ділової активності 

№ з/п Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

5.1 Коефіцієнт віддачі власного капіталу 2,22 0,66 0,95 1,32 0,94 1,17 

5.2 Коефіцієнт віддачі залученого капіталу 3,91 1,20 1,11 1,57 1,30 1,74 

5.3 Коефіцієнт оборотності активів 1,42 0,43 0,51 0,72 0,55 0,61 

5.4 
Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 
7,59 2,04 1,49 1,90 1,75 2,81 

5.5 
Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 
2,23 0,76 0,98 1,40 1,29 1,48 

5.6 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 15,42 8,27 10,08 10,33 9,45 11,22 

5.7 Коефіцієнт оборотності основних засобів  7,27 1,22 1,28 1,96 1,39 1,51 

5.8 Коефіцієнт віддачі поточних активів 2,03 0,72 0,94 1,32 1,20 1,38 

5.9 Коефіцієнт віддачі усього капіталу 1,42 0,43 0,51 0,72 0,55 0,61 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.2.6 

Показники конкурентоспроможності продукції 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

6.1 Коефіцієнт рентабельності продаж 0,25 0,34 0,21 0,26 0,43 0,31 0,33 

6.2 Коефіцієнт рентабельності продукції 0,52 0,68 0,48 0,98 1,36 0,82 0,79 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.2.7 

Показники стану основних фондів 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

7.1 Коефіцієнт зносу основних засобів 0,56 0,52 0,01 0,13 0,21 0,01 0,16 

7.2 Коефіцієнт оновлення основних засобів 1,13 2,11 1,14 1,40 1,07 0,98 1,01 

Джерело: розраховано автором 
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Додаток Ж.3 

Показники фінансово-економічного стану ПАТ «Центральний ГЗК» 

 

Таблиця Ж.3.1 

Показники ліквідності і платоспроможності 

№ 

з/п 
Показники 

Кількісний 

норматив 

Критеріальне 

значення 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.1 
Коефіцієнт загальної 

ліквідності (покриття) 
>1 1,1 1,55 3,05 5,03 1,53 1,50 0,84 4,73 

1.2 
Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 
0,6-0,8 0,8 1,28 2,87 4,72 1,46 1,44 0,78 4,27 

1.3 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

(платоспроможності) 

>0,2 0,22 0,11 0,01 0,00 0,02 0,02 0,01 0,27 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.3.2 

Показники фінансової стійкості (ринкова рівновага) 

№ 

з/п 
Показники 

Кількісний 

норматив 

Критеріальне 

значення 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2.1 

Коефіцієнт концентрації 

власного капіталу 

(автономії) 

≥0,5 0,5 0,57 0,71 0,76 0,58 0,59 0,46 0,88 

2.2 
Коефіцієнт концентрації 

залученого капіталу 

<0,5 

(зменшення) 
0,5 0,43 0,29 0,24 0,42 0,41 0,54 0,12 

2.3 
Коефіцієнт фінансового 

ризику (залежності) 

>1 

(зменшення) 
1,3 1,76 1,41 1,31 1,73 1,69 2,16 2,07 

2.4 Коефіцієнт маневреності >0,3 0,33 0,31 0,74 0,47 0,32 0,33 - 0,48 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.3.3 

Показники рентабельності результатів фінансово-господарської діяльності 

№ з/п Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3.1 Коефіцієнт рентабельності основних засобів 2,93 0,14 0,44 0,84 0,24 0,39 

3.2 Коефіцієнт рентабельності оборотних активів 0,87 0,08 0,39 0,58 0,19 0,59 

3.3 Рентабельність функціонуючого капіталу 0,68 0,17 0,37 0,51 0,26 0,38 

3.4 
Коефіцієнт рентабельності коштів, які 

спрямовані на споживання 
7,76 1,11 4,70 8,56 2,47 4,97 

3.5 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,90 0,07 0,29 0,56 0,18 0,44 

3.6 Коефіцієнт рентабельності залученого капіталу 1,76 0,19 0,58 0,79 0,20 0,70 

3.7 Коефіцієнт рентабельності усього капіталу 0,60 0,05 0,20 0,33 0,09 0,27 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця Ж.3.4 

Показники рентабельності використання організаційно-управлінського 

потенціалу 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4.1 Коефіцієнт рентабельності доходу 0,35 0,44 0,36 0,53 0,60 0,41 0,48 

4.2 Коефіцієнт загальної рентабельності обороту 0,30 0,51 0,26 0,44 0,54 0,27 0,37 

4.3 Коефіцієнт чистої рентабельності обороту 0,22 0,42 0,11 0,29 0,40 0,16 0,28 

4.4 Коефіцієнт віддачі адміністративних витрат 71,72 111,52 50,67 72,01 88,34 65,57 77,51 

4.5 Коефіцієнт віддачі витрат на збут 24,41 26,04 9,28 16,92 24,79 8,62 10,19 

4.6 Коефіцієнт рентабельності поточних витрат 0,55 0,78 0,56 1,11 1,50 0,69 0,93 

4.7 
Коефіцієнт рентабельності адміністративних 

витрат 
15,53 46,51 5,54 20,88 35,65 10,23 21,48 

4.8 Коефіцієнт рентабельності збутових витрат 5,29 10,86 1,02 4,91 10,00 1,34 2,82 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.3.5 

Показники ділової активності 

№ з/п Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

5.1 Коефіцієнт віддачі власного капіталу 2,16 0,60 1,02 1,38 1,13 1,58 

5.2 Коефіцієнт віддачі залученого капіталу 4,21 1,70 1,99 1,95 1,29 2,53 

5.3 Коефіцієнт оборотності активів 1,43 0,44 0,67 0,81 0,60 0,75 

5.4 
Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 
7,81 3,93 3,06 2,20 1,40 2,82 

5.5 
Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 
2,34 0,81 1,44 1,52 1,28 2,40 

5.6 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 13,29 7,97 12,14 12,99 14,09 14,04 

5.7 Коефіцієнт оборотності основних засобів  7,03 1,25 1,50 2,09 1,53 1,41 

5.8 Коефіцієнт віддачі поточних активів 2,08 0,75 1,36 1,44 1,20 2,13 

5.9 Коефіцієнт віддачі усього капіталу 2,16 0,60 1,02 1,38 1,13 1,58 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.3.6 

Показники конкурентоспроможності продукції 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

6.1 Коефіцієнт рентабельності продаж 0,22 0,42 0,11 0,29 0,40 0,16 0,28 

6.2 Коефіцієнт рентабельності продукції 0,43 0,64 0,30 0,83 1,21 0,38 0,59 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.3.7 

Показники стану основних фондів 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

7.1 Коефіцієнт зносу основних засобів 0,55 0,56 0,01 0,13 0,22 0,31 0,01 

7.2 Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,76 2,22 0,90 1,15 1,22 0,67 0,46 

Джерело: розраховано автором 
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Додаток Ж.4 

Показники фінансово-економічного стану ПАТ «Південний ГЗК» 

 

 

Таблиця Ж.4.1 

Показники ліквідності і платоспроможності 

№ 

з/п 
Показники 

Кількісний 

норматив 

Критеріальне 

значення 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.1 
Коефіцієнт загальної 

ліквідності (покриття) 
>1 1,1 2,20 4,61 3,41 5,26 11,86 23,29 35,17 

1.2 
Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 
0,6-0,8 0,8 1,81 4,13 3,17 4,89 11,22 22,42 35,17 

1.3 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

(платоспроможності) 

>0,2 0,22 0,00 0,01 0,00 1,06 8,63 15,16 18,77 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.4.2 

Показники фінансової стійкості (ринкова рівновага) 

№ 

з/п 
Показники 

Кількісний 

норматив 

Критеріальне 

значення 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2.1 

Коефіцієнт концентрації 

власного капіталу 

(автономії) 

≥0,5 0,5 0,55 0,70 0,65 0,75 0,87 0,92 0,97 

2.2 
Коефіцієнт концентрації 

залученого капіталу 

<0,5 

(зменшення) 
0,5 0,45 0,30 0,35 0,25 0,13 0,08 0,03 

2.3 
Коефіцієнт фінансового 

ризику (залежності) 

>1 

(зменшення) 
1,3 1,83 1,43 1,53 0,97 1,15 1,09 1,04 

2.4 Коефіцієнт маневреності >0,3 0,33 0,60 0,87 0,85 0,65 0,74 0,78 0,78 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.4.3 

Показники рентабельності результатів фінансово-господарської діяльності 

№ з/п Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3.1 Коефіцієнт рентабельності основних засобів 2,52 -0,13 2,30 1,98 0,61 0,90 

3.2 Коефіцієнт рентабельності оборотних активів 0,77 -0,03 0,40 0,59 0,21 0,25 

3.3 Рентабельність функціонуючого капіталу 0,70 0,11 0,58 0,68 0,29 0,30 

3.4 
Коефіцієнт рентабельності коштів, які 

спрямовані на споживання 
8,83 -0,48 6,54 12,21 5,54 7,26 

3.5 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,86 -0,03 0,37 0,48 0,17 0,20 

3.6 Коефіцієнт рентабельності залученого капіталу 1,57 -0,07 0,93 2,16 1,48 3,62 

3.7 Коефіцієнт рентабельності усього капіталу 0,55 -0,02 0,27 0,39 0,15 0,19 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця Ж.4.4 

Показники рентабельності використання організаційно-управлінського 

потенціалу 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4.1 Коефіцієнт рентабельності доходу 0,40 0,59 0,27 0,63 0,68 0,53 0,57 

4.2 Коефіцієнт загальної рентабельності обороту 0,32 0,62 -0,03 0,50 0,59 0,37 0,46 

4.3 Коефіцієнт чистої рентабельності обороту 0,21 0,50 -0,06 0,37 0,45 0,29 0,36 

4.4 Коефіцієнт віддачі адміністративних витрат 70,25 108,29 23,47 53,34 110,72 83,45 110,44 

4.5 Коефіцієнт віддачі витрат на збут 13,52 21,01 5,75 8,57 10,42 6,34 8,71 

4.6 Коефіцієнт рентабельності поточних витрат 0,67 1,42 0,38 1,73 2,13 1,12 1,30 

4.7 
Коефіцієнт рентабельності адміністративних 

витрат 
14,71 53,77 -1,32 19,79 49,98 24,19 39,61 

4.8 Коефіцієнт рентабельності збутових витрат 2,83 10,43 -0,32 3,18 4,70 1,84 3,12 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.4.5 

Показники ділової активності 

№ з/п Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

5.1 Коефіцієнт віддачі власного капіталу 1,72 0,57 1,00 1,05 0,60 0,55 

5.2 Коефіцієнт віддачі залученого капіталу 3,16 1,18 2,52 4,79 5,09 10,10 

5.3 Коефіцієнт оборотності активів 1,11 0,38 0,87 0,97 0,53 0,52 

5.4 
Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 
10,77 3,33 6,20 11,59 13,73 28,26 

5.5 
Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 
1,78 0,54 1,33 3,17 2,73 1,73 

5.6 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 5,10 4,11 5,61 6,94 7,76 17,61 

5.7 Коефіцієнт оборотності основних засобів  5,08 2,24 6,21 4,39 2,12 2,51 

5.8 Коефіцієнт віддачі поточних активів 1,55 0,49 1,07 1,31 0,74 0,69 

5.9 Коефіцієнт віддачі усього капіталу 1,11 0,38 0,87 0,97 0,53 0,52 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.4.6 

Показники конкурентоспроможності продукції 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

6.1 Коефіцієнт рентабельності продаж 0,21 0,50 -0,06 0,37 0,45 0,29 0,36 

6.2 Коефіцієнт рентабельності продукції 0,45 1,12 0,06 0,99 1,36 0,56 0,79 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.4.7 

Показники стану основних фондів 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

7.1 Коефіцієнт зносу основних засобів 0,58 0,56 0,58 0,61 0,30 0,39 0,45 

7.2 Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,84 1,93 1,97 2,73 1,78 1,98 2,26 

Джерело: розраховано автором 
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Додаток Ж.5 

Показники фінансово-економічного стану ВАТ «Полтавський ГЗК» 

 

 

Таблиця Ж.5.1 

Показники ліквідності і платоспроможності 

№ 

з/п 
Показники 

Кількісний 

норматив 

Критеріальне 

значення 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.1 
Коефіцієнт загальної 

ліквідності (покриття) 
>1 1,1 2,66 2,23 1,21 1,47 9,29 8,88 2,07 

1.2 
Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 
0,6-0,8 0,8 1,90 1,65 0,85 1,06 7,23 6,93 2,07 

1.3 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

(платоспроможності) 

>0,2 0,22 0,29 0,55 0,02 0,49 1,54 2,05 0,40 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.5.2 

Показники фінансової стійкості (ринкова рівновага) 

№ 

з/п 
Показники 

Кількісний 

норматив 

Критеріальне 

значення 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2.1 

Коефіцієнт концентрації 

власного капіталу 

(автономії) 

≥0,5 0,5 0,62 0,67 0,68 0,63 0,67 0,58 0,50 

2.2 
Коефіцієнт концентрації 

залученого капіталу 

<0,5 

(зменшення) 
0,5 0,38 0,33 0,32 0,37 0,33 0,42 0,50 

2.3 
Коефіцієнт фінансового 

ризику (залежності) 

>1 

(зменшення) 
1,3 1,60 1,50 1,47 1,59 1,48 1,72 1,84 

2.4 Коефіцієнт маневреності >0,3 0,33 0,33 0,32 0,08 0,22 0,54 0,58 0,33 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.5.3 

Показники рентабельності результатів фінансово-господарської діяльності 

№ з/п Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3.1 Коефіцієнт рентабельності основних засобів 0,37 0,08 0,30 0,73 0,09 0,06 

3.2 Коефіцієнт рентабельності оборотних активів 0,43 0,10 0,33 0,64 0,09 0,08 

3.3 Рентабельність функціонуючого капіталу 0,76 0,35 0,52 0,68 0,28 0,27 

3.4 
Коефіцієнт рентабельності коштів, які 

спрямовані на споживання 
2,16 0,59 2,10 5,06 0,80 0,86 

3.5 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,24 0,05 0,20 0,41 0,06 0,05 

3.6 Коефіцієнт рентабельності залученого капіталу 0,45 0,11 0,37 0,78 0,10 0,06 

3.7 Коефіцієнт рентабельності усього капіталу 0,16 0,04 0,13 0,27 0,04 0,03 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця Ж.5.4 

Показники рентабельності використання організаційно-управлінського 

потенціалу 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4.1 Коефіцієнт рентабельності доходу 0,41 0,50 0,34 0,39 0,49 0,32 0,33 

4.2 Коефіцієнт загальної рентабельності обороту 0,21 0,34 0,09 0,20 0,35 0,15 0,14 

4.3 Коефіцієнт чистої рентабельності обороту 0,12 0,13 0,04 0,12 0,23 0,05 0,04 

4.4 Коефіцієнт віддачі адміністративних витрат 21,92 30,51 21,80 31,13 49,57 34,68 46,13 

4.5 Коефіцієнт віддачі витрат на збут 6,92 7,21 4,61 6,11 8,03 6,48 6,69 

4.6 Коефіцієнт рентабельності поточних витрат 0,68 1,01 0,52 0,65 0,98 0,47 0,48 

4.7 
Коефіцієнт рентабельності адміністративних 

витрат 
2,65 4,00 0,93 3,66 11,54 1,73 1,90 

4.8 Коефіцієнт рентабельності збутових витрат 0,84 0,94 0,20 0,72 1,87 0,32 0,28 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.5.5 

Показники ділової активності 

№ з/п Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

5.1 Коефіцієнт віддачі власного капіталу 1,85 1,24 1,70 1,76 1,19 1,28 

5.2 Коефіцієнт віддачі залученого капіталу 3,46 2,57 3,14 3,34 1,97 1,48 

5.3 Коефіцієнт оборотності активів 1,21 0,84 1,10 1,15 0,74 0,72 

5.4 
Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 
15,16 17,21 26,48 29,31 20,53 16,67 

5.5 
Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 
6,32 4,17 5,85 5,31 3,25 2,96 

5.6 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 6,08 5,65 6,08 5,63 5,78 11,83 

5.7 Коефіцієнт оборотності основних засобів  2,82 1,83 2,53 3,15 1,81 1,51 

5.8 Коефіцієнт віддачі поточних активів 3,30 2,39 2,84 2,73 1,88 1,99 

5.9 Коефіцієнт віддачі усього капіталу 1,21 0,84 1,10 1,15 0,74 0,72 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.5.6 

Показники конкурентоспроможності продукції 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

6.1 Коефіцієнт рентабельності продаж 0,12 0,13 0,04 0,12 0,23 0,05 0,04 

6.2 Коефіцієнт рентабельності продукції 0,27 0,50 0,09 0,25 0,54 0,16 0,18 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.5.7 

Показники стану основних фондів 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

7.1 Коефіцієнт зносу основних засобів 0,46 0,39 0,37 0,39 0,31 0,26 0,28 

7.2 Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,40 0,56 0,40 0,69 0,81 0,62 0,49 

Джерело: розраховано автором 
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Додаток Ж.6 

Показники фінансово-економічного стану ПАТ «Криворізький ЗРК» 

 

 

Таблиця Ж.6.1 

Показники ліквідності і платоспроможності 

№ 

з/п 
Показники 

Кількісний 

норматив 

Критеріальне 

значення 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.1 
Коефіцієнт загальної 

ліквідності (покриття) 
>1 1,1 19,83 5,96 4,78 6,23 6,67 4,96 5,19 

1.2 
Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 
0,6-0,8 0,8 17,57 5,45 4,47 5,57 6,05 4,29 3,98 

1.3 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

(платоспроможності) 

>0,2 0,22 15,40 4,84 2,01 4,13 4,80 0,65 0,49 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.6.2 

Показники фінансової стійкості (ринкова рівновага) 

№ 

з/п 
Показники 

Кількісний 

норматив 

Критеріальне 

значення 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2.1 

Коефіцієнт концентрації 

власного капіталу 

(автономії) 

≥0,5 0,5 0,90 0,83 0,83 0,85 0,81 0,78 0,69 

2.2 
Коефіцієнт концентрації 

залученого капіталу 

<0,5 

(зменшення) 
0,5 0,10 0,17 0,17 0,15 0,19 0,22 0,31 

2.3 
Коефіцієнт фінансового 

ризику (залежності) 

>1 

(зменшення) 
1,3 1,11 1,21 1,20 1,17 1,24 1,28 3,67 

2.4 Коефіцієнт маневреності >0,3 0,33 0,45 0,59 0,40 0,41 0,39 0,20 0,67 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.6.3 

Показники рентабельності результатів фінансово-господарської діяльності 

№ з/п Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3.1 Коефіцієнт рентабельності основних засобів 1,61 0,31 1,77 1,30 0,38 0,43 

3.2 Коефіцієнт рентабельності оборотних активів 0,64 0,10 0,71 0,94 0,54 0,95 

3.3 Рентабельність функціонуючого капіталу 0,58 0,13 0,72 0,88 0,47 0,55 

3.4 
Коефіцієнт рентабельності коштів, які 

спрямовані на споживання 
3,92 0,73 3,19 4,04 1,57 1,93 

3.5 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,39 0,06 0,35 0,44 0,20 0,39 

3.6 Коефіцієнт рентабельності залученого капіталу 2,39 0,31 1,90 2,10 0,76 1,21 

3.7 Коефіцієнт рентабельності усього капіталу 0,34 0,05 0,30 0,36 0,16 0,30 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця Ж.6.4 

Показники рентабельності використання організаційно-управлінського 

потенціалу 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4.1 Коефіцієнт рентабельності доходу 0,45 0,68 0,35 0,69 0,72 0,55 0,59 

4.2 Коефіцієнт загальної рентабельності обороту 0,20 0,72 0,27 0,57 0,58 0,35 0,42 

4.3 Коефіцієнт чистої рентабельності обороту 0,17 0,53 0,18 0,42 0,44 0,25 0,31 

4.4 Коефіцієнт віддачі адміністративних витрат 25,71 45,36 29,81 55,59 72,08 47,77 47,09 

4.5 Коефіцієнт віддачі витрат на збут 5,54 7,15 5,72 9,99 9,87 5,78 6,94 

4.6 Коефіцієнт рентабельності поточних витрат 0,83 2,09 0,55 2,24 2,53 1,24 1,43 

4.7 
Коефіцієнт рентабельності адміністративних 

витрат 
4,39 24,21 5,31 23,18 31,47 12,06 14,60 

4.8 Коефіцієнт рентабельності збутових витрат 0,95 3,82 1,02 4,16 4,31 1,46 2,15 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.6.5 

Показники ділової активності 

№ з/п Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

5.1 Коефіцієнт віддачі власного капіталу 0,73 0,36 0,85 1,01 0,77 1,26 

5.2 Коефіцієнт віддачі залученого капіталу 4,48 1,74 4,55 4,81 3,02 3,91 

5.3 Коефіцієнт оборотності активів 0,63 0,30 0,71 0,83 0,62 0,65 

5.4 
Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 
9,46 3,29 10,52 16,26 14,87 18,56 

5.5 
Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 
11,79 2,09 4,58 10,65 6,15 4,44 

5.6 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 4,10 4,98 6,15 6,12 8,91 6,63 

5.7 Коефіцієнт оборотності основних засобів  3,02 1,73 4,24 2,98 1,51 1,40 

5.8 Коефіцієнт віддачі поточних активів 1,21 0,59 1,70 2,15 2,12 3,06 

5.9 Коефіцієнт віддачі усього капіталу 0,63 0,30 0,71 0,83 0,62 0,65 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.6.6 

Показники конкурентоспроможності продукції 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

6.1 Коефіцієнт рентабельності продаж 0,17 0,53 0,18 0,42 0,44 0,25 0,31 

6.2 Коефіцієнт рентабельності продукції 0,31 1,06 0,17 1,34 1,51 0,56 0,74 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.6.7 

Показники стану основних фондів 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

7.1 Коефіцієнт зносу основних засобів 0,83 0,83 0,83 0,82 0,70 0,69 0,68 

7.2 Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,29 0,57 0,44 0,44 0,31 0,13 0,16 

Джерело: розраховано автором 
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Додаток Ж.7 

Показники фінансово-економічного стану ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 

 

 

Таблиця Ж.7.1 

Показники ліквідності і платоспроможності 

№ 

з/п 
Показники 

Кількісний 

норматив 

Критеріальне 

значення 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.1 
Коефіцієнт загальної 

ліквідності (покриття) 
>1 1,1 2,11 18,40 18,84 10,16 2,25 2,95 4,21 

1.2 
Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 
0,6-0,8 0,8 1,48 14,36 14,70 8,10 2,16 2,78 4,08 

1.3 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

(платоспроможності) 

>0,2 0,22 0,02 0,46 0,02 0,02 0,21 0,01 0,07 

Джерело: розраховано автором 

 

Таблиця Ж.7.2 

Показники фінансової стійкості (ринкова рівновага) 

№ 

з/п 
Показники 

Кількісний 

норматив 

Критеріальне 

значення 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2.1 

Коефіцієнт концентрації 

власного капіталу 

(автономії) 

≥0,5 0,5 0,74 0,93 0,78 0,79 0,68 0,75 0,77 

2.2 
Коефіцієнт концентрації 

залученого капіталу 

<0,5 

(зменшення) 
0,5 0,26 0,07 0,22 0,21 0,32 0,25 0,23 

2.3 
Коефіцієнт фінансового 

ризику (залежності) 

>1 

(зменшення) 
1,3 1,35 1,07 1,28 1,26 1,47 1,33 1,29 

2.4 Коефіцієнт маневреності >0,3 0,33 0,37 0,63 0,36 0,42 0,50 0,51 0,62 

Джерело: розраховано автором 

 

Таблиця Ж.7.3 

Показники рентабельності результатів фінансово-господарської діяльності 

№ з/п Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3.1 Коефіцієнт рентабельності основних засобів 1,67 -0,14 0,17 0,56 0,19 0,39 

3.2 Коефіцієнт рентабельності оборотних активів 0,80 -0,19 0,31 0,43 0,10 0,19 

3.3 Рентабельність функціонуючого капіталу 0,90 0,07 0,29 0,46 0,34 0,24 

3.4 
Коефіцієнт рентабельності коштів, які 

спрямовані на споживання 
2,46 -0,83 1,51 3,80 0,96 1,94 

3.5 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,54 -0,09 0,13 0,31 0,08 0,15 

3.6 Коефіцієнт рентабельності залученого капіталу 3,11 -0,43 0,49 0,81 0,21 0,49 

3.7 Коефіцієнт рентабельності усього капіталу 0,46 -0,07 0,10 0,23 0,06 0,12 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця Ж.7.4 

Показники рентабельності використання організаційно-управлінського 

потенціалу 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4.1 Коефіцієнт рентабельності доходу 0,44 0,65 0,18 0,53 0,59 0,24 0,26 

4.2 Коефіцієнт загальної рентабельності обороту 0,22 0,50 -0,15 0,30 0,44 0,07 0,16 

4.3 Коефіцієнт чистої рентабельності обороту 0,16 0,39 -0,19 0,21 0,31 0,05 0,13 

4.4 Коефіцієнт віддачі адміністративних витрат 36,43 36,68 25,62 41,33 65,88 31,60 55,13 

4.5 Коефіцієнт віддачі витрат на збут 6,27 6,93 3,68 5,98 9,54 7,70 12,17 

4.6 Коефіцієнт рентабельності поточних витрат 0,80 1,83 0,21 1,14 1,46 0,32 0,35 

4.7 
Коефіцієнт рентабельності адміністративних 

витрат 
5,82 14,18 -4,92 8,50 20,53 1,43 7,27 

4.8 Коефіцієнт рентабельності збутових витрат 1,00 2,68 -0,71 1,23 2,97 0,35 1,60 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.7.5 

Показники ділової активності 

№ з/п Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

5.1 Коефіцієнт віддачі власного капіталу 1,40 0,47 0,65 1,01 1,87 1,15 

5.2 Коефіцієнт віддачі залученого капіталу 8,05 2,24 2,38 2,60 4,67 3,70 

5.3 Коефіцієнт оборотності активів 1,20 0,39 0,51 0,73 1,33 0,88 

5.4 
Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 
19,54 24,14 21,21 7,27 9,28 5,99 

5.5 
Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 
2,84 1,26 1,92 1,64 2,49 1,54 

5.6 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 2,93 3,63 3,37 7,03 35,61 24,86 

5.7 Коефіцієнт оборотності основних засобів  4,33 0,75 0,85 1,78 4,13 2,92 

5.8 Коефіцієнт віддачі поточних активів 2,08 0,97 1,52 1,39 2,24 1,45 

5.9 Коефіцієнт віддачі усього капіталу 1,20 0,39 0,51 0,73 1,33 0,88 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.7.6 

Показники конкурентоспроможності продукції 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

6.1 Коефіцієнт рентабельності продаж 0,16 0,39 -0,19 0,21 0,31 0,05 0,13 

6.2 Коефіцієнт рентабельності продукції 0,35 0,91 -0,12 0,52 0,90 0,09 0,19 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.7.7 

Показники стану основних фондів 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

7.1 Коефіцієнт зносу основних засобів 0,61 0,61 0,59 0,61 0,63 0,64 0,67 

7.2 Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,62 0,99 0,19 0,25 0,70 0,63 0,74 

Джерело: розраховано автором 
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Додаток Ж.8 

Показники фінансово-економічного стану ПрАТ «Запорізький ЗРК» 

 

 

Таблиця Ж.8.1 

Показники ліквідності і платоспроможності 

№ 

з/п 
Показники 

Кількісний 

норматив 

Критеріальне 

значення 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.1 
Коефіцієнт загальної 

ліквідності (покриття) 
>1 1,1 2,06 4,39 ... 4,58 4,40 5,12 5,83 

1.2 
Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 
0,6-0,8 0,8 0,87 3,59 … 3,49 2,90 4,03 5,07 

1.3 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

(платоспроможності) 

>0,2 0,22 0,01 1,45 … 0,38 0,30 0,01 0,05 

Джерело: розраховано автором 

 

Таблиця Ж.8.2 

Показники фінансової стійкості (ринкова рівновага) 

№ 

з/п 
Показники 

Кількісний 

норматив 

Критеріальне 

значення 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2.1 

Коефіцієнт концентрації 

власного капіталу 

(автономії) 

≥0,5 0,5 0,85 0,85 … 0,89 0,90 0,87 0,85 

2.2 
Коефіцієнт концентрації 

залученого капіталу 

<0,5 

(зменшення) 
0,5 0,15 0,15 … 0,11 0,10 0,13 0,15 

2.3 
Коефіцієнт фінансового 

ризику (залежності) 

>1 

(зменшення) 
1,3 1,18 1,18 … 1,13 1,11 1,15 3,29 

2.4 Коефіцієнт маневреності >0,3 0,33 0,16 0,53 … 0,39 0,32 0,26 0,73 

Джерело: розраховано автором 

 

Таблиця Ж.8.3 

Показники рентабельності результатів фінансово-господарської діяльності 

№ з/п Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3.1 Коефіцієнт рентабельності основних засобів 1,69 … … 0,77 0,35 0,31 

3.2 Коефіцієнт рентабельності оборотних активів 1,43 … … 0,69 0,56 0,63 

3.3 Рентабельність функціонуючого капіталу 0,98 … … 0,62 0,44 0,34 

3.4 
Коефіцієнт рентабельності коштів, які 

спрямовані на споживання 
2,92 … 1,56 1,39 1,25 1,99 

3.5 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,82 … … 0,32 0,20 0,32 

3.6 Коефіцієнт рентабельності залученого капіталу 4,66 … … 2,62 1,43 2,00 

3.7 Коефіцієнт рентабельності усього капіталу 0,70 … … 0,28 0,17 0,27 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця Ж.8.4 

Показники рентабельності використання організаційно-управлінського 

потенціалу 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4.1 Коефіцієнт рентабельності доходу 0,21 0,53 ... 0,41 0,40 0,42 0,44 

4.2 Коефіцієнт загальної рентабельності обороту 0,08 0,51 … 0,33 0,31 0,35 0,38 

4.3 Коефіцієнт чистої рентабельності обороту 0,05 0,41 … 0,24 0,22 0,20 0,27 

4.4 Коефіцієнт віддачі адміністративних витрат 21,02 36,22 … 27,42 26,49 26,69 42,30 

4.5 Коефіцієнт віддачі витрат на збут 23,13 45,13 … 42,23 48,50 60,27 52,80 

4.6 Коефіцієнт рентабельності поточних витрат 0,26 1,14 … 0,70 0,66 0,73 0,80 

4.7 
Коефіцієнт рентабельності адміністративних 

витрат 
0,99 14,70 … 6,60 5,84 5,41 11,32 

4.8 Коефіцієнт рентабельності збутових витрат 1,09 18,32 … 10,16 10,70 12,22 14,13 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.8.5 

Показники ділової активності 

№ з/п Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

5.1 Коефіцієнт віддачі власного капіталу 2,02 … … 1,44 0,98 1,18 

5.2 Коефіцієнт віддачі залученого капіталу 11,48 … … 11,89 7,07 7,46 

5.3 Коефіцієнт оборотності активів 1,72 … … 1,28 0,86 0,65 

5.4 
Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 
19,57 … … 24,83 19,09 14,83 

5.5 
Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 
7,45 … … 4,97 3,92 2,85 

5.6 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 6,72 … … 6,58 6,18 7,84 

5.7 Коефіцієнт оборотності основних засобів  4,16 … … 3,50 1,70 1,15 

5.8 Коефіцієнт віддачі поточних активів 3,52 … … 3,13 2,77 2,36 

5.9 Коефіцієнт віддачі усього капіталу 1,72 … … 1,28 0,86 0,65 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.8.6 

Показники конкурентоспроможності продукції 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

6.1 Коефіцієнт рентабельності продаж 0,05 0,41 … 0,24 0,22 0,20 0,27 

6.2 Коефіцієнт рентабельності продукції 0,13 0,93 … 0,54 0,51 0,58 0,67 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Ж.8.7 

Показники стану основних фондів 

№ з/п Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

7.1 Коефіцієнт зносу основних засобів 0,60 0,58 … 0,57 0,54 0,02 0,13 

7.2 Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,16 0,77 … 0,56 0,45 0,50 0,41 

Джерело: розраховано автором 
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Додаток З 

Діагностика середніх та середньогалузевих значень складових рівня 

фінансово-економічного стану підприємств залізорудної галузі, 

розрахованих на основі даних Державної служби статистики України та 

бази даних Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку 

України, сайту SMIDA [112;113] 

Таблиця З.1 

Показники ліквідності і платоспроможності 

№ з/п Підприємства галузі 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 0,967 0,967 0,883 0,787 0,867 0,960 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 0,870 0,867 0,817 0,867 0,809 0,967 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 0,940 0,967 0,867 0,867 0,619 1,200 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 0,967 0,967 1,300 1,300 1,300 1,300 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 1,200 0,723 1,193 1,300 1,300 1,146 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 1,300 0,967 0,967 1,100 0,927 0,985 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» 1,300 … 1,230 1,200 0,967 0,967 

9 ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 0,926 0,933 0,856 0,840 0,765 1,042 

10 СЕРЕДНЄ ГАЛУЗЕВЕ  1,105 0,965 1,070 1,090 1,011 1,103 

 Стандартне відхилення 0,187 0,173 0,206 0,219 0,260 0,151 

 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця З.2 

Показники оцінки фінансової стійкості (ринкової рівноваги) 

№ з/п Підприємства галузі 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 1,513 1,347 1,125 0,662 0,951 1,445 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 1,378 1,167 0,742 1,067 0,764 1,300 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 1,473 1,321 0,978 1,008 0,408 1,200 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 1,561 1,494 1,519 1,606 1,673 1,714 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 1,113 0,943 0,993 1,287 1,183 0,867 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 1,463 1,323 1,347 1,290 1,134 1,254 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 1,568 1,251 1,306 1,260 1,338 1,441 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» 1,438 … 1,359 1,312 1,246 1,380 

9 ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 1,454 1,279 0,948 0,912 0,708 1,315 

10 СЕРЕДНЄ ГАЛУЗЕВЕ  1,438 1,264 1,171 1,187 1,087 1,325 

 Стандартне відхилення 0,146 0,173 0,257 0,278 0,383 0,243 

 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця З.3 

Рентабельність результатів фінансово-господарської діяльності 

№ 

з/п 
Підприємства галузі 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 1,564 2,714 1,343 1,341 1,716 1,182 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 0,996 2,498 0,728 0,977 1,227 1,169 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 1,097 1,297 0,856 0,890 0,636 1,106 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 1,046 -0,469 1,437 1,294 1,247 1,365 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 0,408 1,164 0,643 0,801 0,325 0,237 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 0,733 1,666 1,587 1,163 1,119 1,286 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,904 -1,869 0,500 0,616 0,465 0,556 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» 1,253 … 0,344 0,918 1,267 1,100 

9 ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 1,219 2,170 0,976 1,069 1,193 1,152 

10 СЕРЕДНЄ ГАЛУЗЕВЕ  1 1 0,929 1 1 1 

 Стандартне відхилення 0,343 1,640 0,465 0,250 0,476 0,392 

 

Джерело: розраховано автором 

 

 

Таблиця З.4 

Рентабельність використання організаційно-управлінського потенціалу 

№ з/п Підприємства галузі 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 1,746 2,292 1,536 1,803 2,052 1,703 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 1,335 2,068 1,198 1,119 1,413 1,360 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 0,936 1,167 1,015 1,052 0,677 0,849 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 1,060 0,147 0,997 1,052 0,997 1,112 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 0,413 0,554 0,412 0,522 0,369 0,343 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 0,860 1,173 1,162 0,954 0,843 0,861 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,685 -0,401 0,622 0,704 0,294 0,467 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» 0,964 … 1,058 0,795 1,356 1,304 

9 ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 1,339 1,842 1,250 1,325 1,380 1,304 

10 СЕРЕДНЄ ГАЛУЗЕВЕ  1 1 1 1 1 1 

 Стандартне відхилення 0,404 0,979 0,347 0,383 0,589 0,461 

 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця З.5 

Показники комерційної активності 

№ з/п Підприємства галузі 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 0,787 0,891 0,919 0,835 0,562 0,543 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 1,101 0,804 0,626 0,677 0,633 0,752 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 1,076 0,862 0,827 0,767 0,718 0,973 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 0,793 0,737 1,016 0,992 0,907 1,226 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 1,029 1,843 1,582 1,301 1,064 1,047 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 0,821 0,799 1,202 1,203 1,101 1,197 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,975 1,064 0,827 0,690 1,688 1,141 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» 1,418 … … 1,536 1,327 1,121 

9 ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 0,988 0,852 0,791 0,760 0,638 0,756 

10 СЕРЕДНЄ ГАЛУЗЕВЕ  1 1 1 1 1 1 

 Стандартне відхилення 0,211 0,386 0,313 0,316 0,380 0,238 

 

Джерело: розраховано автором 

 

Таблиця З.6 

Показники конкурентоспроможності товару 

№ з/п Підприємства галузі 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 1,836 2,998 1,457 1,644 2,253 1,753 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 0,742 2,431 1,041 1,130 1,429 1,229 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 0,817 1,358 0,994 1,037 0,690 0,971 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 1,158 -0,264 1,234 1,161 1,149 1,276 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 0,408 0,470 0,350 0,533 0,255 0,218 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 1,168 1,575 1,518 1,202 1,071 1,144 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,918 -1,568 0,666 0,786 0,182 0,392 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» 0,953 … 0,741 0,507 0,972 1,016 

9 ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 1,132 2,262 1,164 1,270 1,457 1,318 

10 СЕРЕДНЄ ГАЛУЗЕВЕ  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 Стандартне відхилення 0,416 1,580 0,403 0,379 0,666 0,493 

 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця З.7 

Показники майнового стану 

№ з/п Підприємства галузі 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 1,337 1,384 1,363 1,686 1,659 1,817 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 1,282 1,274 1,288 1,151 1,184 1,168 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 1,289 1,143 1,172 1,221 0,832 0,885 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 1,183 1,337 1,566 1,461 1,451 1,492 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 0,846 0,690 0,861 0,987 0,897 0,800 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 0,508 0,390 0,361 0,354 0,221 0,230 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,814 0,346 0,435 0,590 0,492 0,530 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» 0,761 … 0,611 0,551 0,919 0,862 

9 ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 1,303 1,267 1,274 1,353 1,225 1,290 

10 СЕРЕДНЄ ГАЛУЗЕВЕ  1,003 0,938 0,957 1,000 0,957 0,973 

 Стандартне відхилення 0,309 0,452 0,455 0,469 0,473 0,510 

 

Джерело: розраховано автором 
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Додаток И 

Діагностика середньозважених середніх та середньогалузевих значень 

індексів фінансово-економічного стану підприємств залізорудної галузі 

Таблиця И.1 

Середньозважені середні та середньогалузеві значення індексів рівня 

фінансово-економічного стану підприємств залізорудної галузі 

№ з/п Підприємства галузі 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 1,174 0,748 0,950 1,133 1,038 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 1,208 0,633 1,119 0,982 1,161 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 0,989 0,832 1,018 0,636 1,676 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 0,703 1,621 0,991 0,994 1,079 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 1,110 0,981 1,115 0,843 0,845 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 1,083 1,051 0,913 0,898 1,078 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,317 2,408 1,040 1,056 0,992 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» 0,000 … … 1,100 0,981 

9 Середньогалузеве 1,045 0,978 1,021 0,955 1,106 

10 ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг»-Середнє 1,124 0,738 1,029 0,917 1,292 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця И.2 

Нормалізовані середньозважені середні значення індексів рівня фінансово-

економічного стану підприємств залізорудної галузі відносно його 

середньогалузевих значень 

№ з/п Підприємства галузі 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 1,124 0,765 0,931 1,186 0,938 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 1,157 0,648 1,096 1,028 1,050 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 0,947 0,851 0,997 0,665 1,515 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 0,673 1,658 0,971 1,041 0,976 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 1,062 1,003 1,092 0,883 0,764 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 1,037 1,075 0,894 0,940 0,974 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,303 2,463 1,019 1,105 0,897 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» … … … 1,152 0,887 

9 Середньогалузеве 1 1 1 1 1 

10 ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 1,076 0,755 1,008 0,960 1,168 

Джерело: розраховано автором 
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Продовження додатку И 

 

 

Рис. И.1. Пелюсткова діаграма динаміки нормалізованих 

середньозважених середніх значень індексів рівня фінансово-економічного 

стану підприємств залізорудної галузі відносно його середньогалузевих 

значень 

Джерело: побудовано автором 
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Додаток К 

Діагностика критеріальних та середньогалузевих критеріальних значень 

складових рівня фінансово-економічного стану підприємств залізорудної 

галузі 

Таблиця К.1 

Показники ліквідності і платоспроможності 

№ 

з/п 
Підприємства галузі 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 0,600 0,615 0,533 0,458 0,469 0,637 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 0,538 0,548 0,486 0,505 0,439 0,642 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 0,583 0,615 0,517 0,505 0,352 0,925 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 0,600 0,615 0,908 0,880 0,793 1,042 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 0,852 0,461 0,806 0,880 0,793 0,870 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 0,954 0,986 0,908 0,880 0,793 1,042 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,954 0,615 0,578 0,707 0,500 0,665 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» 0,954 … 0,842 0,789 0,520 0,642 

9 ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 0,574 0,593 0,512 0,489 0,420 0,735 

10 СЕРЕДНЄ ГАЛУЗЕВЕ  0,754 0,637 0,697 0,700 0,583 0,808 

 Стандартне відхилення 0,190 0,165 0,185 0,185 0,182 0,182 

 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця К.2 

Показники оцінки фінансової стійкості (ринкової рівноваги) 

№ з/п Підприємства галузі 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 1,375 1,025 0,553 0,260 0,318 0,844 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 1,142 0,791 0,314 0,501 0,245 0,685 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 1,297 1,003 0,465 0,460 0,104 0,607 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 1,408 1,160 0,959 0,959 0,682 1,230 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 0,792 0,509 0,472 0,667 0,411 0,405 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 1,331 1,004 0,780 0,678 0,392 0,640 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 1,528 0,904 0,743 0,648 0,503 0,910 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» 1,293 … 0,790 0,688 0,447 0,736 

9 ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 1,271 0,940 0,444 0,407 0,222 0,712 

10 СЕРЕДНЄ ГАЛУЗЕВЕ  1,271 0,914 0,634 0,608 0,388 0,757 

 Стандартне відхилення 0,222 0,211 0,216 0,205 0,173 0,245 

 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця К.3 

Рентабельність результатів фінансово-господарської діяльності 

№ з/п Підприємства галузі 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 0,570 … 0,181 0,613 0,260 0,185 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 0,179 … 0,056 0,257 0,139 0,195 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 0,230 … 0,078 0,216 0,047 0,177 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 0,205 … 0,205 0,583 0,139 0,241 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 0,035 … 0,048 0,167 0,021 0,018 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 0,096 … 0,252 0,415 0,114 0,232 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,142 … 0,035 0,096 0,030 0,050 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» 0,291 … … 0,200 0,137 0,166 

9 ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 0,326 … 0,105 0,362 0,149 0,186 

10 СЕРЕДНЄ ГАЛУЗЕВЕ  0,219 … 0,122 0,319 0,111 0,158 

 Стандартне відхилення 0,162 … 0,088 0,195 0,079 0,081 

 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця К.4 

Рентабельність використання організаційно-управлінського потенціалу 

№ з/п Підприємства галузі 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 0,322 0,005 0,314 0,411 0,115 0,199 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 0,111 0,005 0,147 0,104 0,053 0,104 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 0,055 0,004 0,095 0,087 0,015 0,037 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 0,081 0,004 0,091 0,086 0,028 0,067 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 0,012 0,004 0,013 0,018 0,007 0,008 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 0,045 0,004 0,140 0,068 0,021 0,037 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,028 … 0,029 0,034 0,006 0,011 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» 0,055 … 0,069 0,030 0,035 0,071 

9 ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 0,162 0,005 0,185 0,201 0,061 0,114 

10 СЕРЕДНЄ ГАЛУЗЕВЕ  0,089 0,004 0,112 0,105 0,035 0,067 

 Стандартне відхилення 0,099 0,000 0,094 0,127 0,036 0,062 

 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця К.5 

Показники комерційної активності 

№ з/п Підприємства галузі 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 0,059 0,040 0,060 0,031 0,009 0,011 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 0,165 0,027 0,016 0,017 0,013 0,034 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 0,163 0,038 0,042 0,026 0,017 0,089 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 0,054 0,022 0,078 0,085 0,048 0,255 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 0,130 0,408 0,400 0,169 0,056 0,090 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 0,055 0,030 0,174 0,139 0,070 0,217 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,145 0,059 0,042 0,025 0,310 0,179 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» 0,695 … … 0,421 0,151 0,220 

9 ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 0,129 0,035 0,039 0,025 0,013 0,045 

10 СЕРЕДНЄ ГАЛУЗЕВЕ  0,183 0,089 0,116 0,114 0,084 0,137 

 Стандартне відхилення 0,212 0,141 0,135 0,137 0,102 0,093 

 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця К.6 

Показники конкурентоспроможності товару 

№ з/п Підприємства галузі 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 0,843 0,050 0,730 0,823 0,550 0,698 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 0,478 0,061 0,585 0,639 0,452 0,564 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 0,500 0,093 0,570 0,604 0,355 0,497 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 0,614 0,525 0,653 0,650 0,416 0,576 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 0,372 0,161 0,357 0,424 0,291 0,305 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 0,617 0,090 0,753 0,666 0,407 0,542 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,535 … 0,460 0,513 0,280 0,349 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» 0,546 … 0,484 0,415 0,393 0,509 

9 ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 0,607 0,068 0,628 0,689 0,452 0,587 

10 СЕРЕДНЄ ГАЛУЗЕВЕ  0,563 0,163 0,574 0,592 0,393 0,505 

 Стандартне відхилення 0,138 0,181 0,137 0,137 0,087 0,126 

 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця К.7 

Показники майнового стану 

№ з/п Підприємства галузі 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 0,800 0,647 0,638 0,706 0,694 0,679 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 0,778 0,615 0,617 0,562 0,569 0,533 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 0,779 0,575 0,581 0,583 0,472 0,454 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 0,733 0,589 0,648 0,648 0,615 0,579 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 0,559 0,439 0,488 0,514 0,487 0,439 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 0,439 0,358 0,350 0,344 0,308 0,306 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,568 0,344 0,367 0,409 0,378 0,375 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» 0,541 … 0,420 0,397 0,487 0,447 

9 ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 0,786 0,612 0,612 0,617 0,578 0,555 

10 СЕРЕДНЄ ГАЛУЗЕВЕ  0,650 0,510 0,514 0,520 0,501 0,477 

 Стандартне відхилення 0,138 0,126 0,123 0,128 0,124 0,118 

 

Джерело: розраховано автором 
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Додаток Л 

Діагностика середньозважених критеріальних та середньогалузевих 

критеріальних значень індексів фінансово-економічного стану підприємств 

залізорудної галузі 

Таблиця Л.1 

Середньозважені критеріальні та середньогалузеві критеріальні значення 

індексів рівня фінансово-економічного стану підприємств залізорудної 

галузі 

№ з/п Підприємства галузі 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 0,633 0,927 0,936 0,829 1,520 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 0,646 0,824 1,190 0,706 1,604 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 0,699 0,790 1,025 0,505 2,281 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 0,793 1,079 1,051 0,721 1,554 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 0,746 1,167 1,112 0,711 1,018 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 0,736 1,110 0,920 0,655 1,471 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,542 1,000 1,009 0,868 1,349 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» 0,000 … 1,087 0,716 1,344 

9 Середньогалузеве 0,709 0,983 1,041 0,714 1,518 

10 ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг»-Криза 0,660 0,847 1,050 0,680 1,802 

 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця Л.2 

Нормалізовані середньозважені критеріальні значення індексів рівня 

фінансово-економічного стану підприємств залізорудної галузі відносно 

його середньогалузевих значень 
№ 

з/п 
Підприємства галузі 2009 2010 2011 2012 2013 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 0,894 0,943 0,899 1,161 1,002 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 0,912 0,838 1,143 0,990 1,057 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 0,986 0,803 0,984 0,708 1,503 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 1,119 1,098 1,010 1,011 1,024 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 1,052 1,187 1,068 0,996 0,671 

6 ПАТ «Криворізький ЗРК» 1,038 1,130 0,884 0,917 0,969 

7 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,765 1,017 0,969 1,216 0,889 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» … … 1,044 1,003 0,885 

9 Середньогалузеве 1 1 1 1 1 

10 ГДД ТОВ «Метінвест Холдинг» 0,930 0,862 1,009 0,953 1,187 

 

Джерело: розраховано автором 



282 

Продовження додатку Л 

 

 

Рис. Л.1. Пелюсткова діаграма динаміки нормалізованих 

середньозважених критеріальних значень індексів рівня фінансово-

економічного стану підприємств залізорудної галузі відносно його 

середньогалузевих значень 

 

Джерело: побудовано автором 



283 

Додаток М 

Провідні регіони-виробники металургійної продукції  

 

Таблиця М.1 

Виробництво чавуну і DRI у 2012-2013 роках, млн т. 

Регіони 2013 2012 Зміна (2013/2012), % 

Виробництво чавуну 

ЄС (27 країн) 92,5 91,5 1,1 

СНД 82,0 81,9 0,2 

Північна Америка 41,4 44,3 -6,5 

Південна Америка 30,0 30,5 -1,5 

Азія й Океанія  901,4 846,8 6,4 

Усього чавуну (38 країн) 1164,6 1112,4 4,7 

Виробництво DRI* 

Усього DRI 58,94 60,99 -3,4 

* – виробництво 14 країн, що внесені до списку, в 2012 році склало близько 87% 

від усього виробленого у світі прямо відновленого заліза (DRI) 

Джерело: [106; 107; 111] 

Таблиця М.2 

Динаміка виплавки чавуну в 2007-2013 роках, млн т. 

Регіони 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

ЄС (27) 116,7 108,0 72,7 94,5 94,4 91,5 92,5 

СНД 89,9 82,0 72,0 77,9 80,2 81,9 82,0 

Північна Америка 49,0 46,9 28,2 39,2 42,2 44,3 41,4 

Південна Америка 40,1 39,4 28,5 34,5 37,5 30,5 30,0  

Азія й Океанія (без урахування Китаю) 171,6 172,4 146,7 174,4 187,1 188,9 192,4 

Китай 476,6 483,2 568,6 595,6 645,4 657,9 709,0 

Світ (без урахування Китаю) 484,9 466,4 365,0 439,5 459,3 454,5 455,6 

Світ 961,5 949,6 933,6 1035,1 1104,7 1112,4 1164,6 

* – попередні дані 

Джерело: [106; 107; 111] 
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Таблиця М.3 

Видобуток залізної руди, млн т. 

№ з/п Країна 2011 2012 

1. Китай* 1330*(382) 1300*(374) 

2. Австралія 488 525 

3. Бразилія 373 375 

4. Індія 240 245 

5. Росія 100 100 

6. Україна 81 81 

7. ПАР 60 61 

8. США  55 53 

9. Канада 34 40 

10. Іран  28 28 

11. Швеція 25 25 

12. Казахстан 25 25 

13. Венесуела 17 20 

14. Мексика 15 13 

15. Мавританія 12 12 

16. Інші країни 59 61 

 Усього в світі (округлене) 2940 3000 

* – видобуто сирої руди (за іншими країнами – товарної) 

Джерело: [106; 107; 111] 
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Додаток Н 

Стратегічні проблеми та стратегічні альтернативи розвитку залізорудної 

галузі  

Таблиця Н.1 

Вихідні дані для складання переліку стратегічних проблем залізорудної 

галузі 

 

Поле 

матриці 

SWOT 

Стратегічні проблеми, сформульовані на основі 

виявлення парних комбінацій сильних і слабких сторін 

галузі з можливостями та загрозами в зовнішньому 

середовищі 

Оцінка 

факторів, 

у балах 

СіМ 1. Застарілість засобів виробництва. 3 

СЛіМ 
1. Погіршення світової кон’юнктури та значного 

зниження цін на залізорудну продукцію. 
2 

СіЗ 
1. Нестабільність політичної системи. 

2. Інфляційні процеси у економіці країни. 

3 

2 

СЛіЗ 1. Нестабільність законодавчої бази. 2 

Джерело: розраховано автором 

 

Таблиця Н.2 

Перелік стратегічних альтернатив залізорудної галузі 

Поле 

матриці 

SWOT 

Стратегічні альтернативи, що сформувалися на основі 

виявлених парних комбінацій сильних і слабких сторін 

галузі з можливостями та загрозами в зовнішньому 

середовищі 

Оцінка 

факторів, 

у балах 

СіМ 
1. Розвиток енерго- та матеріалозберігаючих 

технологій. 
3 

СЛіМ 
1. Розширення мінерально-сировинної бази. 

2. Підвищення рівня кваліфікації персоналу. 

2 

2 

СіЗ 

1. Співробітництво із зарубіжними компаніями. 

2. Впровадження ефективної системи екологічного 

контролю за виробництвом. 

1 

1 

СЛіЗ 
1. Наявність державної програми підтримки 

підприємств залізорудної галузі. 
2 

Джерело: розраховано автором 



286 

Додаток П 

Аналіз залежності похибки моделювання (прогнозування) відносного 

частинного показника за допомогою показникової та логарифмічної 

функції 

Таблиця П.1 

Розрахунок теоретичної кривої функції компенсації похибки моделювання 

відносного показника за допомогою логарифмічної функції 

xсереднє xпочаткове xкінцеве ξ(x) t=(x-M(x))/ ξ(t) 

1 0,95 1,05 -8,656 -3,10269 0,001719 

1,1 1,05 1,15 -8,148 -2,69444 0,005614 

1,2 1,15 1,25 -7,677 -2,28619 0,015517 

1,3 1,25 1,35 -7,241 -1,87794 0,036305 

1,4 1,35 1,45 -6,841 -1,46969 0,071902 

1,5 1,45 1,55 -6,476 -1,06145 0,120538 

1,6 1,55 1,65 -6,148 -0,6532 0,171052 

1,7 1,65 1,75 -5,855 -0,24495 0,20547 

Джерело: розраховано автором 

Таблиця П.2 

Розрахунок теоретичної кривої функції компенсації похибки моделювання 

відносного показника за допомогою показникової функції 

xсереднє xпочаткове xкінцеве ξ(x) t=(x-M(x))/ ξ(t) 

1 0,975 1,025 0 -1,61165 0,012633 

1,05 1,025 1,075 0,01 -1,45048 0,016168 

1,1 1,075 1,125 0,019 -1,28932 0,020162 

1,15 1,125 1,175 0,026 -1,12815 0,024499 

1,2 1,175 1,225 0,032 -0,96699 0,029005 

1,25 1,225 1,275 0,036 -0,80582 0,033459 

1,3 1,275 1,325 0,039 -0,64466 0,037607 

1,35 1,325 1,375 0,042 -0,48349 0,041186 

1,4 1,375 1,425 0,043 -0,32233 0,043949 

1,45 1,425 1,475 0,043 -0,16116 0,045695 

1,5 1,475 1,525 0,042 0 0,046293 

1,55 1,525 1,575 0,041 0,161165 0,045695 

1,6 1,575 1,625 0,039 0,322329 0,043949 

1,65 1,625 1,675 0,036 0,483494 0,041186 

1,7 1,675 1,725 0,033 0,644658 0,037607 

Джерело: розраховано автором 
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Додаток Р 

Аналіз фактичних передкризових областей фінансово-економічного стану залізорудної галузі в період 2008-

2014 рр. та прогнозних (2015-2017 рр.) 

Таблиця Р.1 

Аналіз передкризових областей фінансово-економічного стану залізорудної галузі 

в період 2008-2014 рр. (2015-2017 рр.  прогноз) 

№ 

з/п 
Підприємство 

Роки Прогноз 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 ПАТ «Інгулецький ГЗК» 0,754 0,478 0,443 0,415 0,344 0,522 0,584 0,63 0,84 1,05 

2 ПАТ «Північний ГЗК» 0,616 0,398 0,328 0,39 0,275 0,442 0,478 0,53 0,70 0,86 

3 ПАТ «Центральний ГЗК» 0,662 0,463 0,365 0,375 0,189 0,431 0,422 0,45 0,57 0,80 

4 ПАТ «Південний ГЗК» 0,691 0,548 0,591 0,622 0,449 0,697 0,654 0,68 0,79 0,87 

5 ВАТ «Полтавський ГЗК» 0,473 0,352 0,411 0,457 0,325 0,331 0,340 0,33 0,33 0,32 

6 ІКСБ ПАТ «Криворізький ЗРК» 0,634 0,467 0,518 0,477 0,312 0,459 0,450 0,48 0,73 0,97 

7 ІКСБ ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,721 0,391 0,391 0,394 0,342 0,462 0,51 0,47 0,61 0,93 

8 ПрАТ «Запорізький ЗРК» 0,762 - 0,442 0,48 0,344 0,462 0,475 0,44 0,51 0,60 

9 
ІКСБ ГДД ТОВ «Метінвест 

Холдинг» 
0,677 0,446 0,379 0,393 0,269 0,465 0,495 0,54 0,70 0,90 

10 Середньогалузеве 0,664 0,442 0,436 0,451 0,322 0,476 0,489 0,50 0,63 0,80 

Джерело: розраховано автором 

2
8
7
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