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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми дослідження. Ефективність діяльності будь-якого 

підприємства залежить, у першу чергу, від прийнятих керівництвом управлінських 
рішень. Час їх затвердження, терміни практичної реалізації та вектор спрямованості  
значною мірою визначають динаміку розвитку компанії, сприяючи або 
перешкоджаючи досягненню високих фінансових результатів. 

Підприємства здійснюють свою діяльність у зовнішньому середовищі, що 
швидко змінюється. Це спонукає їх до формування відповідних адаптаційних 
механізмів, які дозволяють мінімізувати негативний вплив ззовні. Основою для їх 
розробки слугує статистичне забезпечення управління змінами, яке дозволяє 
своєчасно розпізнати вплив негативних факторів зовнішнього середовища та внести 
корективи у функціонування внутрішнього середовища підприємства.  

Важливість упровадження статистичного забезпечення управління змінами в 
практику управлінської діяльності підтверджується тим, що відсутність своєчасної 
реакції на несприятливі зміни може призводити до істотного погіршення основних 
показників діяльності підприємств. 

Дослідженням теоретичних основ статистичного забезпечення управління 
займалися українські науковці З. Бараник, Т. Бондарук, С. Герасименко, А. Головач, 
А. Єріна, В. Захожай, В. Кадієвський, Р. Кулинич, І. Манцуров, Л. Момотюк, 
О. Осауленко, Н. Парфенцева, М. Потапова, М. Пугачова, А. Сидорова, Ю. Цаль-
Цалко, С. Червона та ін.  

Теоретичну сутність змін опрацьовували Д. Бугір, Д. Гареєва, В. Гончар, 
Р. Завадяк, Р. Косцик, Н. Масленникова, Ю. Пахтер, В. Попова, І. Сокол, 
М. Табачникова, Г. Федюкова, Г. Широкова, В. Щербина та ін.  

Розробка механізмів управління змінами представлена у публікаціях 
Д. Воронкова, Н. Голованової, М. Гріна, В. Гриньової, Т. Гринько, О. Гусєвої, 
В. Денисова, Е. Камерон, Л. Левіса, Дж. Моватта, А. Садєкова, Н. Шлапак та інших 
вітчизняних і зарубіжних учених. 

Однак наявні публікації переважно висвітлюють загальні проблемні питання 
статистичного забезпечення управління різними процесами, при цьому 
недостатньою мірою розкривають його специфіку у конкретних галузях економіки, 
зокрема металургії. Також потребують подальшого опрацювання особливості 
використання статистичних методів в обґрунтуванні рішень при управлінні змінами, 
що й зумовило вибір теми дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана в рамках науково-дослідної роботи кафедри бізнес-статистики та 
економічної кібернетики Донецького національного університету імені Василя 
Стуса за темою «Статистичне забезпечення стратегій соціально-економічного 
розвитку регіону на інвестиційно-інноваційній основі» (№ державної реєстрації 
0111U008156). Внесок автора полягає в розробці статистичного забезпечення 
управління змінами за функціональними підсистемами підприємства. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування 
теоретико-методологічних засад статистичного забезпечення управління змінами на 
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металургійних підприємствах та розробка практичних рекомендацій щодо їх 
урахування при прийнятті ефективних управлінських рішень. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань: 
 розкрити сутність змін як об’єкта статистичного дослідження; 
 розглянути детермінанти розвитку металургійної промисловості України 

та провідних країн світу;  
 розробити концептуальні засади статистичного забезпечення управління 

змінами; 
 сформувати модель діагностики спрямованості змін в функціональних 

підсистемах як початковий етап комплексного статистичного аналізу; 
 виявити тенденції змін на металургійних підприємствах 

Придніпровського промислового району України; 
 обґрунтувати методичний підхід до інтегрального оцінювання змін; 
 побудувати моделі взаємозв’язку змін у внутрішньому середовищі з 

чистим доходом й оцінити втрати від недовикористання економічного потенціалу 
підприємств; 

 визначити прогнозні значення фінансових результатів діяльності 
металургійних підприємств на основі статистичних методів і моделей; 

 сформувати статистичне забезпечення для визначення типу 
рекомендованої стратегії розвитку для досліджуваних підприємств.  

Об’єктом дослідження є зміни в функціональних підсистемах металургійного 
підприємства. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади статистичного 
забезпечення управління змінами на металургійних підприємствах. 

Методи дослідження. У роботі використано як загальнонаукові, так і 
спеціальні методи наукового пізнання: аналіз, синтез, абстракція (для розкриття 
сутності змін на підприємствах); графічний і табличний (для ілюстрації результатів 
дослідження явищ і процесів); балансовий (при обчисленні обсягу внутрішнього 
споживання в балансах товарних потоків сировинних ресурсів та металургійної 
продукції); метод узагальнюючих показників (при розробці моделі економічної 
діагностики змін за функціональними підсистемами підприємства); аналіз рядів 
динаміки (при вивченні тенденцій змін на металургійних підприємствах); 
багатовимірна середня (для узагальненого оцінювання змін, що відбуваються в 
функціональних підсистемах металургійних підприємств); SPACE-аналіз (під час 
формування стратегій розвитку металургійних підприємств); метод аналізу ієрархій 
(для визначення вагових коефіцієнтів складових інтегрального показника змін, а 
також значущості показників, використаних для оцінки критеріїв SPACE-аналізу); 
кореляційно-регресійний аналіз (для дослідження взаємозв’язків між чистим 
доходом і факторами внутрішнього та зовнішнього середовища, а також для 
прогнозування чистого доходу). 

Інформаційною базою дослідження є Закони України, статистична інформація 
та матеріали Державної служби статистики України й міжнародних організацій, 
наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, статистична та фінансова звітність 
підприємств, а також ресурси мережі Інтернет. 
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Наукова новизна отриманих результатів полягає в удосконаленні 
концептуальних основ статистичного забезпечення управління змінами на 
металургійних підприємствах. Основні результати, що характеризують новизну 
проведеного дослідження та особистий внесок здобувача, полягають у такому: 

удосконалено: 
– теоретико-методологічний підхід до статистичного забезпечення 

управління, що слугує базою для прийняття управлінських рішень та сприяє 
підвищенню ефективності діяльності компаній, в частині його адаптації до 
управління змінами на металургійних підприємствах; 

– статистичне забезпечення управління змінами за функціональними 
підсистемами завдяки проведенню комплексної економічної діагностики, що, на 
відміну від інших існуючих підходів, включає як зіставлення показників діяльності 
металургійних підприємств з обґрунтованими еталонними значеннями, так і 
дослідження динаміки змін; 

– систему статистичних показників діяльності функціональних підсистем 
підприємств шляхом обґрунтування її складу та введення показника «скоригованої 
тривалості обороту оборотних активів», що сприяло побудові моделі оцінювання 
спрямованості змін; 

дістали подальший розвиток: 
– понятійний апарат статистики металургійних підприємств за рахунок 

теоретичного обґрунтування змісту поняття «зміни», що включає визначення 
напрямів їх статистичного дослідження на металургійних підприємствах; 

– методичний підхід до інтегральної оцінки змін в функціональних 
підсистемах металургійних підприємств на основі багатовимірної середньої, що 
охоплює обґрунтування системи статистичних показників, вибір бази їх 
нормування, використання методу аналізу ієрархій для оцінки вагових коефіцієнтів 
та способу агрегування оцінок змін в функціональних підсистемах в інтегральний 
показник; 

– статистичне забезпечення SPACE-аналізу для металургійних 
підприємств за рахунок вибору показників фінансового потенціалу та 
конкурентоспроможності підприємств, стабільності та привабливості металургійної 
галузі й визначення ваг для цих показників; 

– трактування відхилень фактичних значень чистого доходу 
металургійних підприємств від теоретичних, розрахованих за регресійними 
моделями, шляхом визнання їх втратами від недовикористання економічного 
потенціалу підприємств, оцінка яких дозволяє визначити оптимальність прийнятих у 
минулі роки управлінських рішень та скорегувати управлінську політику.  

Практична цінність результатів дослідження визначається тим, що в роботі 
сформовані конкретні пропозиції щодо використання статистичних методів при 
формуванні політики управління діяльністю металургійних підприємств. 

Запропоноване статистичне забезпечення обґрунтування стратегії розвитку 
металургійних підприємств та прогнозування змін чистого доходу впроваджено в 
діяльність ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (довідка № 01/ЮВ-150 від 
04.07.2016 р.). Методичний підхід до проведення SPACE-аналізу на металургійних 
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підприємствах та інтегральний коефіцієнт змін застосовуються в ПрАТ 
«Єнакієвський металургійний завод» (довідка № 73/72-345 від 16.05.2016 р.). 

Розроблена система економічної діагностики змін в функціональних 
підсистемах підприємств використовується в практичній діяльності ТОВ «КУА 
АПФ «Альтана Інвестмент Менеджмент» (довідка № 315 від 27.10.2015 р.). 

Головним управлінням статистики у Вінницькій області схвалено викладені в 
дослідженні пропозиції щодо вдосконалення статистичного аналізу діяльності 
підприємства за функціональними підсистемами (виробництво, маркетинг та збут, 
фінанси, кадри), що сприятимуть підвищенню ефективності прийняття 
управлінських рішень (довідка № 01-03/4118 від 27.05.2016 р.). 

Теоретичні положення дисертації знайшли відображення в розробці 
статистичного забезпечення управління функціональними підсистемами 
підприємства, а також упроваджені в навчальний процес Донецького національного 
університету імені Василя Стуса (довідка № 93/01-08/01.13 від 10.05.2016 р.) при 
викладанні дисциплін «Економічна статистика» і «Статистичне забезпечення 
управління». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеною, самостійною 
науковою працею, що відображає авторський підхід щодо обґрунтування теоретико-
методологічних засад статистичного забезпечення управління змінами на 
металургійних підприємствах. Положення, що виносяться на захист, отримані 
автором самостійно. Особистий внесок автора в роботах, опублікованих у 
співавторстві, визначено в переліку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 
результати дослідження доповідалися на конференціях: Друга міжнародна 
інноваційна науково-практична конференція «Сучасна торгівля: теорія, практика, 
перспективи розвитку» (м. Москва, 2013 р.); Міжнародна науково-практична 
конференція «Перспективи розвитку ринкової економіки на принципах 
конкурентоспроможності, інноваційності та сталості» (м. Дніпропетровськ, 2014 р.); 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного 
розвитку» (м. Харків, 2014 р.); IV Міжнародна науково-практична конференція 
«Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд» (м. Донецьк, 2014 р.); 
IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасної економіки» 
(м. Донецьк, 2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Статистичне 
забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери» 
(м. Чернігів, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації опубліковано у 12 
наукових працях загальним обсягом 6,10 друк. арк., з яких автору особисто 
належить 5,45 друк. арк., у т. ч. 7 наукових статей у фахових виданнях України, з 
яких 6 статей – у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних, 
та 5 публікацій – в інших виданнях (тези доповідей на конференціях). 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку літературних джерел та додатків. Основний текст 
викладений на 159 сторінках. Робота містить 23 рисунки, 72 таблиці, 14 додатків, 
розміщених на 27 сторінках. Список літературних джерел включає 174 
найменування та розміщений на 19 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету й 
завдання, визначено об’єкт, предмет та методологію дослідження, представлено 
наукову новизну й практичне значення одержаних результатів.  

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади статистичного 
забезпечення управління змінами на металургійних підприємствах» розкрито 
сутність змін та їх класифікацію, досліджено детермінанти змін у металургійній 
промисловості України, удосконалено концептуальні засади статистичного 
забезпечення управління змінами на металургійних підприємствах. 

Зміни – це перехід організації з поточного стану її функціонування в 
майбутній стан, що відбувається за певний проміжок часу та фіксується шляхом 
порівняння параметрів діяльності підприємства за різні звітні періоди. При 
статистичному вивченні змін на металургійному підприємстві слід виходити з його 
узагальненої функціональної структури, яка складається з різних функціональних 
підсистем та в загальних рисах відображає внутрішній устрій суб’єкта 
господарювання, дозволяючи охарактеризувати його діяльність. 

В ланцюгу бізнес-процесів металургійних підприємств найважливішими є 
продажі (функціональна підсистема «Маркетинг та збут»), оскільки, з одного боку, 
саме сфера збуту забезпечує формування виручки підприємства. З іншого боку, 
формування портфеля замовлень є первинним щодо виробництва, адже на 
металургійних заводах виробляється щомісячно не вся номенклатура продукції, а 
тільки ті товарні групи, на поставку яких фахівці відділу продажів уже уклали 
договори зі споживачами. 

Виробничий підрозділ (функціональна підсистема «Виробництво») є основою 
операційної діяльності металургійного підприємства. Виробництво тісно пов’язане 
із закупівлями необхідної сировини, при цьому відділ постачання виконує 
обслуговуючу роль для виробничого підрозділу, забезпечуючи придбання 
необхідних для виробничого процесу матеріалів. 

На рівні фінансового підрозділу (функціональна підсистема «Фінанси») 
ведеться не тільки бухгалтерський облік, що дозволяє фіксувати доходи та витрати 
підприємства, а й розраховується собівартість продукції, узгоджується рівень 
відпускних цін та умови реалізації товарів, приймаються рішення про залучення 
додаткових джерел фінансування. 

Сполучною ланкою всіх виробничо-збутових процесів є персонал 
підприємства (функціональна підсистема «Кадри»). Саме завдяки його діям 
здійснюється виробництво та продаж готової продукції, облік проведених операцій 
й складання звітності, а також виконання інших функцій, необхідних для підтримки 
безперервного функціонування суб’єкта господарювання. 

З огляду на це основними напрямами дослідження змін на металургійному 
підприємстві є: зміни в маркетингу та збуті; зміни в виробництві; зміни в фінансах; 
кадрові зміни. Їх комплексне вивчення сприяє формуванню ефективних 
управлінських рішень, що дозволяють усім структурним підрозділам 
(функціональним підсистемам) підприємства адаптуватися до мінливого 
зовнішнього середовища та забезпечувати безперервність функціонування компанії. 
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Діяльність українських металургійних підприємств залежить від певних 
детермінант, що сформувалися протягом останніх років та зумовлюють подальший 
розвиток металургійної галузі. Однією з найважливіших детермінант є технологічна 
відсталість металургійної промисловості України порівняно з провідними світовими 
виробниками. Це проявляється, зокрема, у використанні українськими 
підприємствами застарілого (мартенівського) способу виробництва, від якого 
більшість країн світу відмовилися через високу ресурсоємність. 

Іншою детермінантою є невизначеність перспектив розвитку чорної металургії 
України, які залежать переважно від кон’юнктури світових сировинних ринків. 
Розроблений прогноз свідчить, що обсяги виробництва сталі у світі в 2016–2019 рр. 
перевищать обсяги споживання на 0,5–0,6%. Внаслідок дисбалансу ринкового 
попиту і пропозиції металургійні виробники не зможуть повністю завантажити свої 
виробничі потужності, оскільки споживачі й так не купують весь вироблений обсяг 
металургійної продукції.  

В українських металургійних підприємств існують проблеми зі збутом 
продукції на зовнішньому ринку через його насиченість продукцією з інших країн, у 
той час як обсяги внутрішнього ринку є недостатніми для повноцінного 
завантаження виробничих потужностей замовленнями (зокрема, тільки 25–30% від 
загального обсягу виробленого в Україні прокату використовується всередині 
країни, а решта експортується). Наведені факти зумовили необхідність 
вдосконалення концептуальних засад статистичного забезпечення управління 
змінами, які дозволять підтримати виробничо-збутову активність українських 
металургійних підприємств. 

Управління змінами – це безперервний процес коригування діяльності 
організації, спрямований на збереження й подальше підвищення 
конкурентоспроможності у відповідь на зміни внутрішнього та зовнішнього 
середовища, що відбуваються або прогнозуються. 

Статистичне забезпечення управління змінами полягає у формуванні науково 
обґрунтованої основи для прийняття управлінських рішень, яка дозволяє фіксувати 
зміни, оцінювати їх динаміку та спрямованість, прогнозувати можливі зміни в 
майбутніх періодах, а також визначати потенціал поліпшення фінансових 
результатів. Концептуальні основи статистичного забезпечення управління змінами 
на металургійних підприємствах наведено на рис. 1. 

Українські металургійні підприємства повинні зосередитися на підвищенні 
технологічного рівня розвитку виробництва, що дозволить знизити витрати на 
виробництво продукції та підвищити екологічність виробничого процесу.  

Заходи в рамках окреслених напрямів слугують базою для підвищення 
конкурентоспроможності української металургійної продукції, що і є основною 
метою управління змінами, досягнення якої можливо прискорити за рахунок 
упровадження сформованого статистичного забезпечення. У свою чергу, 
підвищення конкурентоспроможності металургії дозволить зберегти наявні позиції 
на основних ринках збуту та забезпечить сталий розвиток металургійних 
підприємств. 
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Рис. 1. Концептуальні засади статистичного забезпечення управління змінами на 

металургійних підприємствах 

Мета – підвищення конкурентоспроможності металургійних підприємств України 

Принципи статистичного забезпечення управління 

Інформаційна база статистичного забезпечення управління змінами на металургійних 
підприємствах 

Загальні принципи 
– системність; 
– наукова обґрунтованість; 
– ефективність; 
– цілеспрямованість; 
– формалізація 

Прикладні принципи 

– гнучкість; 

– динамічність; 

– специфічність розвитку; 

– циклічність 

– система показників, що 

характеризують діяльність 

функціональних підсистем 

підприємства; 

– порівняння розрахованих 

показників з еталонними 

значеннями; 

– визначення спрямованості змін 

– метод узагальнюючих 

показників; 

– багатовимірна 

середня; 

– метод аналізу ієрархій 

(МАІ); 

– аналіз рядів динаміки; 

– SPACE-аналіз 

Економічна діагностика Методи аналізу Методи моделювання 

– трендові, адаптивні та 

авторегресійні моделі 

прогнозування основних 

показників діяльності 

підприємства та ринку 

металургійної продукції; 

– кореляційно-

регресійний аналіз 

– статистична та фінансова звітність підприємств і коментарі до неї; 
– дані Державної служби статистики України та її підрозділів;  
– митна статистика Державної фіскальної служби України; 
– матеріали World Steel Association, МВФ, Світового банку, ООН та інших міжнародних 
організацій 

Очікуваний результат 

Збереження поточних 

конкурентних позицій 

Сталий розвиток підприємства 

в майбутньому 

Аналітичний інструментарій статистичного забезпечення управління змінами на 
металургійних підприємствах 
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У другому розділі «Статистичне оцінювання управління змінами на 
металургійних підприємствах Придніпровського промислового району» 
обґрунтовано систему статистичних показників економічної діагностики змін в 
функціональних підсистемах підприємства, проаналізовано тенденції змін на 
металургійних підприємствах, а також запропоновано методичний підхід до 
інтегрального оцінювання змін. 

Сутність діагностики в управлінні змінами зводиться до визначення характеру 
змін у функціональних підсистемах підприємства: прогресивний (позитивний); 
нейтральний; регресивний (негативний). Прогресивний характер змін означає, що 
зміни, які відбуваються, позитивно впливають на розвиток підприємства та 
сприяють зростанню його конкурентоспроможності. Регресивні зміни, навпаки, 
свідчать про погіршення параметрів діяльності організації та наявність серйозних 
проблем у її роботі, без вирішення яких підприємство може припинити свою 
діяльність. Нейтральні зміни сприяють підтриманню діяльності підприємства на 
одному рівні, без істотного впливу на тенденції розвитку.  

Розроблена автором модель діагностики наведена у табл. 1. У ній 
запропоновано статистичні показники для визначення спрямованості змін у 
функціональних підсистемах металургійних підприємств, зокрема для 
характеристики змін у маркетингу та збуті використано показник «скоригована 
тривалість обороту оборотних активів», яка розраховується за формулою: 

кздзз
оа
скор tttt  ,  (1) 

де зt  – тривалість обороту запасів; 

дзt  – тривалість обороту дебіторської заборгованості; 

кзt  – тривалість обороту кредиторської заборгованості. 

Додатне значення скоригованої тривалості оборотності оборотних активів 
( 0кздзз  ttt ) означає, що термін завершення операційного циклу ( дзз tt  ) 

перевищує термін погашення кредиторської заборгованості ( кзt ). Тому виникає 

потреба в залученні додаткових коштів для проведення своєчасних розрахунків за 
поставлені сировинні ресурси. 

Від’ємне значення скоригованої тривалості оборотності оборотних активів, 
навпаки, показує, що термін завершення операційного циклу менше за термін 
погашення кредиторської заборгованості. Отже, для підприємства виникає 
можливість використовувати кредиторську заборгованість як джерело фінансування 
своєї діяльності довше, ніж це потрібно для завершення операційного циклу. 

Водночас від’ємне значення скоригованої тривалості обороту оборотних 
активів не означає наявності регресивних змін на підприємстві, оскільки свідчить 
про залучення в оборот додаткових коштів за рахунок відтермінування оплати 
заборгованості перед постачальниками. Якщо підприємство не погашає 
кредиторську заборгованість, а тільки її нарощує, то зміни, що відбуваються, 
оцінюються як негативні й потребують вироблення відповідних заходів реагування 
для усунення проблем, які виникли. 
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Таблиця 1 
Модель економічної діагностики змін за функціональними підсистемами 

металургійного підприємства 
Характер змін 

Вид змін 
Назва показника, що 
характеризує зміни 

прогресивний 
(позитивний) 

нейтральний 
регресивний 
(негативний) 

Обсяг виробництва 
ва-вQ  ↑ ва-вQ  ↔ ва-вQ  ↓ 

Коефіцієнт завантаження 
виробничих потужностей 

%80зав k  ↑ %80%70 зав  k  %70зав k  ↓ 

Коефіцієнт зносу 
основних засобів 

%50зн k  ↓ %60%50 зн  k  %60зн k  ↑ 

Зміни у 
виробництві 

Капіталовіддача 
(фондовіддача) 

відФ ↑ відФ  ↔ відФ  ↓ 

Коефіцієнт оборотності 
оборотних активів 

5,2оа
об k  ↑ 4,26,1 оа

об  k  5,1оа
об k  ↓ 

Скоригована тривалість 
обертання оборотних 

активів
 

0оа
скор t  ↓ 0оа

скор t  ↑ 0оа
скор t  ↓ Зміни в 

маркетингу 
та збуті Коефіцієнт покриття 

чистим доходом 
собівартості реалізованої 

продукції 

%120п k  ↑ %119%100 п  k  %100п k  ↓ 

Коефіцієнт фінансової 
автономії 

%50авт k  ↑ %50%40 авт  k  %40авт k  ↓ 

Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 

250,0м k  ↑ 250,0170,0 м  k  170,0м k  ↓ 

Коефіцієнт загальної 
ліквідності

 
210,1з.л. k  ↑ 210,1880,0 з.л.  k  880,0з.л. k  ↓ 

Зміни в 
фінансах 

Чиста рентабельність 
продажів

 

%20пр R  ↑ %20%10 пр  R  %10пр R  ↓ 

Темп зростання 
чисельності працівників 

чT  ↑ чT  ↔ чT  ↓ 

Продуктивність праці ПП  ↑ ПП  ↔ ПП  ↓ 

Кадрові 
зміни 

Коефіцієнт випередження 
(відставання) темпами 

зростання продуктивності 
праці темпів зростання 

середньої реальної 
заробітної плати 

1вип k  ↑ 1вип k  ↓ 1вип k  ↓ 

↑ – зростання; ↓ – падіння; ↔ – незмінний рівень показника. 
 

Практична апробація запропонованої моделі діагностики проведена на 
металургійних підприємствах Придніпровського промислового регіону (району): 
Дніпровський металургійний комбінат (ДМК), АрселорМіттал Кривий Ріг (АМКР), 
Запоріжсталь (табл. 2). 

Дані таблиці свідчать, що найбільшого втручання в політику управління 
змінами потребує ДМК: три з чотирьох функціональних підсистем підприємства 
продемонстрували негативну динаміку розвитку. Зазначимо, що на цьому 
металургійному заводі вже склалися передумови для поліпшення ситуації: 
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налагоджується виробництво продукції на новому прокатному стані, що в 
перспективі дозволить наростити обсяги продажів і стабілізувати фінансове 
становище підприємства. У АМКР одна, а у Запоріжсталі – дві функціональних 
підсистеми мають позитивну тенденцію розвитку, що свідчить про адаптацію цих 
підприємств до роботи в складних конкурентних умовах. 

Таблиця 2 
Характер змін на металургійних підприємствах  

Придніпровського промислового району 

Підприємство 
Зміни у 

виробництві 
Зміни в маркетингу 

та збуті 
Зміни в 

фінансах 
Кадрові зміни 

ДМК Регресивні Регресивні Регресивні Нейтральні 
АМКР Нейтральні Прогресивні Нейтральні Нейтральні 

Запоріжсталь Нейтральні Прогресивні Регресивні Прогресивні 

 
Науково обґрунтовано методичний підхід до комплексного оцінювання змін, 

що відбуваються в функціональних підсистемах металургійного підприємства, на 
основі запропонованого інтегрального показника (рис. 2). 

 
Рис. 2. Етапи розрахунку інтегрального коефіцієнта змін 

 
При розрахунку інтегрального коефіцієнта змін за підсистемами 

досліджуваних металургійних підприємств використано такі показники, що 
виступають стимуляторами: 

 для функціональної підсистеми «Виробництво» – ланцюговий темп 
зростання виробництва прокату, капіталовіддача (фондовіддача); 

 для функціональної підсистеми «Маркетинг та збут» – ланцюговий темп 
зростання чистого доходу, коефіцієнт оборотності оборотних активів, коефіцієнт 
покриття чистим доходом собівартості реалізованої продукції; 

 для функціональної підсистеми «Фінанси» – коефіцієнт фінансової 
автономії, коефіцієнт загальної ліквідності, чиста рентабельність продажів; 

 для функціональної підсистеми «Кадри» – ланцюговий темп зростання 
чисельності працівників, продуктивність праці, коефіцієнт випередження темпами 

2. Стандартизація показників на основі обґрунтованих еталонних значень 

4. Визначення вагових коефіцієнтів, що відображають значущість кожної функціональної 
підсистеми, за допомогою методу аналізу ієрархій 

3. Розрахунок інтегральних оцінок змін у кожній функціональній підсистемі окремо за 
формулою середньої арифметичної простої 

5. Розрахунок інтегрального коефіцієнта змін за формулою середньої арифметичної зваженої 

1. Визначення показників, що характеризують позитивні зміни (стимулятори) та негативні 
зміни (дестимулятори) у функціональних підсистемах підприємства 
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зростання продуктивності праці темпів зростання середньої реальної заробітної 
плати. 

Результати розрахунків подано на рис. 3. 

 
Рис. 3. Інтегральний коефіцієнт змін на металургійних підприємствах 

Придніпровського промислового району в 2007–2014 рр. 
 
У розглянутих підприємств спостерігається зниження інтегрального 

коефіцієнта змін в 2008–2009 рр. через скорочення обсягів виробництва й виручки, 
погіршення ліквідності та фінансової стійкості, зменшення рентабельності продажів 
готової продукції. Це стало наслідком глобальної фінансової кризи, що викликала 
негативні зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі металургійних 
комбінатів. 

У подальшому динаміка інтегрального коефіцієнта змін дещо різна: у АМКР і 
Запоріжсталі значення цього показника коливаються в порівняно невеликих межах 
(0,956–1,277), в той же час у ДМК до 2012 р. відзначалося зниження рівня 
економічного розвитку підприємства, що знайшло відображення в негативній 
динаміці інтегрального коефіцієнту змін. Проте потім завдяки позитивним змінам у 
маркетингово-збутовій підсистемі ДМК зміг поліпшити своє фінансове становище 
та стабілізувати діяльність виробничої підсистеми. 

У третьому розділі «Вдосконалення статистичного забезпечення 
управління змінами на металургійних підприємствах» досліджено зв’язок 
чистого доходу металургійних підприємств з ключовими показниками змін у 
внутрішньому та зовнішньому середовищах, здійснено прогнозування чистого 
доходу на основі побудованих регресійних моделей, а також обґрунтовано 
статистичне забезпечення стратегій розвитку металургійних підприємств. 

Проведений кореляційно-регресійний аналіз виявив тісний зв’язок чистого 
доходу металургійних підприємств з показниками виробничої, фінансової та 
кадрової функціональних підсистем (табл. 3). 

Параметри рівнянь свідчать про те, що: 
 чистий дохід ДМК при зниженні коефіцієнту зносу основних засобів на 

один відсотковий пункт зростає на 387,5 млн грн, а при скороченні чисельності 
працівників на одну особу – збільшується на 636,3 тис. грн; 



 12  

 чистий дохід АМКР зростає на 2,9 млрд грн при зниженні капіталовіддачі 
на 1 т сталі (даний факт є свідченням поступового оновлення виробничої бази, в 
результаті якого збільшується залишкова вартість основних засобів, що, однак, не 
приводить до підвищення ефективності їх використання), а при зростанні 
продуктивності праці на 1 т сталі – збільшується майже на 156,0 млн грн; 

 чистий дохід Запоріжсталі зростає на 1,3 тис. грн при збільшенні 
середньорічної вартості необоротних активів на 1,0 тис. грн, тоді як зниження 
коефіцієнта фінансової автономії на 1 відсотковий пункт супроводжується 
зростанням чистого доходу на 12,5 млн грн, тобто, погіршення фінансової стійкості 
підприємства сприяє активізації збутової діяльності. 

Таблиця 3 
Моделі вимірювання зв’язку чистого доходу з показниками змін у 

внутрішньому середовищі металургійних підприємств 

Підприємство Рівняння регресії ,2R  % ,від  % 

ДМК 114 340,636545,510387100,13779047ˆ xxy   80,7 12,7 

АМКР 122 188,951155832,4939492766,732582ˆ xxy   88,2 11,5 

Запоріжсталь 81 263,51112287,1264,3890765ˆ xxy   71,4 14,2 

Умовні позначення: 

ŷ  – чистий дохід підприємств; 

1x  – середньорічна вартість необоротних активів; 

2x  – капіталовіддача; 

4x  – коефіцієнт зносу основних засобів; 

8x  – коефіцієнт фінансової автономії; 

11x  – середньорічна чисельність працівників; 

12x  – продуктивність праці; 
2R  – коефіцієнт детермінації; 

від  – відносна помилка апроксимації. 

 
За допомогою наведених вище регресійних моделей визначено втрати від 

недовикористання економічного потенціалу розглянутих металургійних 
підприємств за 11 попередніх років (табл. 4).  

Таблиця 4 
Абсолютне відхилення фактичних значень чистого доходу від теоретичних  

(млн грн) 
Рік ДМК АМКР Запоріжсталь 

2004 11,3 –2 655,9 –536,1 
2005 –581,8 –1 051,3 –317,5 
2006 42,7 1 133,1 –1 109,4 
2007 2 299,5 –391,7 826,3 
2008 –1 556,4 3 388,6 1 627,7 
2009 –2 314,1 –2 401,1 –3 534,3 
2010 –1 141,9 423,3 853,8 
2011 2 820,8 5 434,5 5 480,3 
2012 1 748,1 –1 434,4 554,0 
2013 –1 831,8 –4 800,3 –4 441,8 
2014 503,6 2 355,1 1 019,8 
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Сумарні втрати від недовикористання потенціалу ДМК склали 7,4 млрд грн, 
АМКР – 12,7 млрд грн, Запоріжсталі – 9,9 млрд грн. Найбільш значущі за 
абсолютною величиною втрати припадають на кризові періоди в розвитку світової 
металургії: 

 2005 р. – уповільнення зростання попиту на метал на внутрішньому ринку 
Китаю і перетворення країни з імпортера сталевої продукції в її експортера, через 
що сталося затоварювання світового ринку металопродукцією та значне зниження 
цін; 

 2009 р. – різке падіння цін на металопродукцію внаслідок світової 
фінансової кризи, скорочення попиту на метал на внутрішньому ринку України, 
погіршення платоспроможності покупців металургійної продукції; 

 2013 р. – несприятлива кон’юнктура на світовому ринку, зумовлена 
надлишком пропозиції металопродукції. Як результат, середньорічна ціна на прокат 
з вуглецевої сталі в 2013 р. зменшилася на 6,5% порівняно з 2012 р. 

Ці втрати становлять резерв зростання чистого доходу підприємств за рахунок 
практичного впровадження запропонованих концептуальних засад статистичного 
забезпечення управління змінами, які дозволяють підвищити наукову 
обґрунтованість й ефективність прийнятих управлінських рішень. 

Доведена доцільність використання для прогнозування чистого доходу ( ŷ ) 

металургійних підприємств кореляційно-регресійних моделей, обґрунтованих за 
формальними критеріями апроксимації (табл. 5). У цих моделях ураховано вплив на 
чистий дохід середньорічного курсу долара ( 3х ) та індексу цін на сировинні товари 

( 5х ), оскільки ці фактори відображають традиційну для українських металургійних 

підприємств залежність від кон’юнктури зовнішніх ринків. 
Таблиця 5 

Прогнозні значення чистого доходу металургійних підприємств  
Придніпровського промислового району  

(млн грн) 
Межі довірчого інтервалу прогнозу 

Рік Чистий дохід 
нижня  верхня  

ДМК: 53 ln790,3213749ln622,8937825797,66068347ˆ xxy   

2015 14 417,5 11 327,3 17 507,8 
2016 15 314,5 12 224,2 18 404,7 
2017 15 855,3 12 765,0 18 945,5 
2018 16 332,2 13 241,9 19 422,5 

АМКР: 53 627,843158296,5307871434,92151314ˆ xxy   

2015 42 411,8 38 276,8 46 546,9 
2016 51 382,6 47 247,5 55 517,6 
2017 53 021,8 48 886,7 57 156,8 
2018 54 728,4 50 593,3 58 863,5 

Запоріжсталь: 53 007,0072,0762,14ˆ xxey   
2015 27 046,8 24 011,8 30 081,7 
2016 34 009,4 30 974,5 37 044,4 
2017 36 577,9 33 543,0 39 612,9 
2018 39 040,9 36 005,9 42 075,9 
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За підсумками фінансової звітності 2015 р. фактичний чистий дохід ДМК 
склав 16 713,8 млн грн, АМКР – 46 261,3 млн грн, Запоріжсталі – 31 395,5 млн грн. 
У цілому ці значення знаходяться в межах визначеного довірчого інтервалу, 
підтверджуючи прогнозний вектор очікуваних фінансових змін. 

Для визначення пріоритетних напрямів змін на металургійних підприємствах 
обґрунтовано використання методу SPACE (Strategic Position and Action Evaluation), 
що поєднує дослідження факторів внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовища 
компанії і дозволяє визначити тип стратегії, якого рекомендовано дотримуватися 
підприємствам для збереження та подальшого зміцнення своїх конкурентних 
ринкових позицій. У результаті застосування цього методу оцінено фінансове 
становище металургійних підприємств, їх конкурентоспроможність, привабливість 
та стабільність металургійної галузі. Це дозволило визначити такі оптимальні 
стратегії розвитку металургійних підприємств (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Вектори розвитку металургійних підприємств у матриці SPACE-аналізу 

 
Результати проведеного аналізу засвідчили, що ДМК слід дотримуватися 

конкурентної стратегії, яка полягає в залученні додаткових джерел фінансування, 
розвитку мережі збуту та розширенні асортименту продукції. Основним результатом 
реалізації запропонованих заходів має стати підвищення фінансової стійкості 
компанії. Наразі фінансовий потенціал цього меткомбінату є недостатнім, щоб 
компенсувати нестабільність зовнішнього середовища. Підприємство в 
майбутньому може зіткнутися з нестачею фінансових ресурсів, що не дозволить 
продовжувати операційну діяльність.  

Для АМКР та Запоріжсталі оптимальною є консервативна стратегія розвитку. 
Ці металургійні комбінати мають хороший фінансовий потенціал, проте ринкова 
кон’юнктура не дозволяє їм досягти прийнятного рівня рентабельності. Внаслідок 
цього ключовими факторами успішного функціонування цих підприємств є 
підтримка високого рівня конкурентоспроможності продукції, в тому числі за 
рахунок зниження собівартості при збереженні якості, підвищення ефективності 

Консервативна 
стратегія 

Агресивна 
стратегія 

Захисна 
стратегія 

Конкурентна 
стратегія 

ДМК 

Запоріжсталь 

АМКР 
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використання виробничих ресурсів, а також вихід на нові перспективні сегменти 
ринків металопродукції. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації проведено теоретичне узагальнення й запропоновано нове 

вирішення наукового завдання з обґрунтування концептуальних засад статистичного 
забезпечення управління змінами на металургійних підприємствах та розробки 
рекомендацій щодо практичного застосування отриманих результатів дослідження. 
Основні висновки дисертаційної роботи, що мають науково-практичне значення, 
викладено нижче. 

1. Обґрунтовано, що зміни – це перетворення, які відбуваються в 
функціональних підсистемах підприємств протягом певного проміжку часу і 
спрямовані на перехід з поточного стану в майбутній, досягнення якого часто є 
бажаним з погляду на підвищення ефективності функціонування компанії.  

2. Встановлено відсутність чітких і однозначних перспектив розвитку 
чорної металургії України у зв’язку з недостатнім обсягом попиту на внутрішньому 
ринку і надлишком виробничих потужностей на світовому ринку сталі. Згідно з 
розрахованими моделями авторегресії та ковзного середнього, обсяги виробництва 
сталі в 2016–2019 рр. перевищать обсяги її споживання, що означає посилення 
проблем зі збутом продукції українських металургійних підприємств та загострення 
конкуренції між металовиробниками. 

3. Доведено, що статистичне забезпечення управління змінами полягає у 
формуванні певної науково-аналітичної системи для обґрунтування прийняття 
управлінських рішень, яка дозволяє оцінити динаміку змін у минулих періодах та 
виконати прогнозування можливих змін в перспективі.  

Удосконалено концептуальні засади статистичного забезпечення управління 
змінами, орієнтовані на підвищення конкурентоспроможності металургійних 
підприємств. До їх складу увійшли такі елементи: система статистичних показників, 
що уможливлюють проведення економічної діагностики спрямованості змін; методи 
аналізу, моделювання та прогнозування змін у функціональних підсистемах 
металургійних підприємств; джерела статистичної інформації, які дозволяють 
комплексно оцінювати зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі компаній. 

4. Розроблено модель діагностики спрямованості змін у функціональних 
підсистемах металургійних підприємств на основі вивчення динаміки показників 
діяльності суб’єкта господарювання. З її допомогою встановлено, що серед 
аналізованих підприємств найбільшою мірою негативні зміни проявились у 
внутрішньому середовищі ДМК: жодна з його функціональних підсистем не 
демонструє позитивну тенденцію розвитку. Водночас для АМКР та Запоріжсталі 
характерні переважно нейтральні та прогресивні зміни, що свідчать про успішну 
адаптацію цих підприємств до роботи в складних висококонкурентних умовах 
зовнішнього середовища.  

5. Аналіз тенденцій змін на металургійних підприємствах 
Придніпровського промислового району виявив наявність істотних проблем у 
функціонуванні ДМК: зокрема, його коефіцієнт фінансової автономії скоротився з 
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52,5% у 2007 р. до –80,5% у 2014 р., що свідчить про систематичну збитковість 
діяльності, яка в результаті може проявитись у втраті підприємством 
платоспроможності. Запоріжсталь, у свою чергу, починаючи з 2011 р. має 
недостатню ліквідність (оборотні активи не покривають повністю поточні 
зобов’язання), внаслідок чого у цього підприємства також можливе виникнення 
проблем з обслуговуванням боргових зобов’язань. Водночас АМКР 
характеризується стійким фінансовим становищем, що свідчить про відносно 
сприятливі перспективи розвитку цієї компанії. 

6. Запропоновано підхід до розрахунку інтегрального коефіцієнта змін на 
основі методу багатовимірної середньої з використанням вагових коефіцієнтів, 
отриманих за допомогою методу аналізу ієрархій, що відображають значущість змін 
у кожній функціональній підсистемі підприємства. Апробація розробленого підходу 
на металургійних підприємствах Придніпровського промислового району дозволила 
встановити негативну динаміку змін на ДМК, тоді як стан АМКР і Запоріжсталі є 
відносно стабільним і стійким. 

7. Встановлено наявність тісного зв’язку чистого доходу металургійних 
підприємств зі змінами у виробничій, фінансовій та кадровій функціональних 
підсистемах. Моделювання цього зв’язку дозволило виявити наявність від’ємних 
відхилень фактичних значень чистого доходу від теоретичних, розрахованих за 
отриманими регресійними моделями, що свідчить про недовикористання 
економічного потенціалу металургійних підприємств і можливість покращення 
фінансових результатів їх діяльності за рахунок вдосконалених концептуальних 
засад статистичного забезпечення управління змінами. 

8. У рамках запропонованої схеми прогнозування фінансових результатів 
діяльності побудовані статистично достовірні регресійні моделі для прогнозування 
чистого доходу металургійних підприємств, які підтверджують тенденцію до 
поступового збільшення значень цього показника в короткостроковій перспективі. 
При цьому чиста рентабельність продажів металургійних підприємств залишається 
на низькому рівні, а у випадку з ДМК – набуває від’ємних значень, у зв’язку з чим 
обґрунтовано необхідність розробки відповідних стратегій розвитку, спрямованих 
на забезпечення високої конкурентоспроможності металургійних підприємств. 

9. Сформовано статистичне забезпечення для обґрунтування оптимальних 
стратегій розвитку металургійних підприємств Придніпровського промислового 
району на основі SPACE-аналізу, який ґрунтується на експертній оцінці фінансового 
становища та конкурентоспроможності виробників металургійної продукції, а також 
привабливості та стабільності металургійної промисловості в цілому. За 
результатами апробації запропонованого методичного підходу ДМК рекомендовано 
дотримуватися конкурентної стратегії, що ставить за мету поліпшення фінансової 
стійкості підприємства, а АМКР і Запоріжсталі – консервативної стратегії, 
спрямованої на утримання високого рівня конкурентоспроможності продукції та 
підвищення ефективності використання виробничих ресурсів. 
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АНОТАЦІЯ 

Глущенко А. М. Статистичне забезпечення управління змінами на 
металургійних підприємствах. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.10 – статистика. – Національна академія статистики, обліку та 
аудиту, Київ, 2016. 

У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні засади статистичного 
забезпечення управління змінами на металургійних підприємствах. Розглянуто 
сутність змін як об’єкта статистичного дослідження та проведена їх класифікація. 
Виокремлено пріоритетні напрями статистичного дослідження змін на 
металургійних підприємствах. Досліджено детермінанти змін у металургійній 
промисловості України та виконано прогнозування динаміки основних показників 
світового ринку сталі. Визначено сутність управління змінами та сформовано 
концептуальні засади статистичного забезпечення управління змінами на 
металургійних підприємствах. 

Розроблено та апробовано модель економічної діагностики змін у 
функціональних підсистемах підприємства. Проаналізовано тенденції змін на 
металургійних підприємствах Придніпровського промислового району України. 
Запропоновано методичний підхід до інтегрального оцінювання змін на основі 
методу багатовимірної середньої. Побудовано регресійні моделі зв’язку чистого 
доходу досліджуваних металургійних підприємств з показниками внутрішнього та 
зовнішнього середовища. Адаптовано метод SPACE-аналізу для статистичного 
забезпечення обґрунтування стратегії розвитку металургійних підприємств. 

Ключові слова: зміни, статистичне забезпечення, управління змінами, 
тенденції змін, інтегральне оцінювання, регресійні моделі, прогнозування чистого 
доходу, вектор розвитку. 
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АННОТАЦИЯ 
Глущенко А. Н. Статистическое обеспечение управления изменениями на 

металлургических предприятиях. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.10. – статистика. – Национальная академия статистики, учета и 
аудита, Киев, 2016. 

В диссертации изложены теоретико-методологические основы 
статистического обеспечения управления изменениями на металлургических 
предприятиях. Рассмотрена сущность изменений как объекта статистических 
исследований и проведена их классификация. Обоснованы приоритетные 
направления статистического исследования изменений на металлургических 
предприятиях. Исследованы детерминанты изменений в металлургической 
промышленности Украины и выполнено прогнозирование динамики основных 
показателей мирового рынка стали. Определена сущность управления изменениями 
и сформированы концептуальные основы статистического обеспечения управления 
изменениями на металлургических предприятиях. 

Разработана и апробирована модель экономической диагностики изменений в 
функциональных подсистемах предприятия. Проанализированы тенденции 
изменений на металлургических предприятиях Приднепровского промышленного 
района Украины. Предложен методический подход к интегральной оценке 
изменений на основе метода многомерной средней. Построены регрессионные 
модели связи чистого дохода исследуемых металлургических предприятий с 
изменениями во внутренней и внешней среде. Адаптирован метод SPACE-анализа 
для статистического обеспечения обоснования стратегии развития 
металлургических предприятий. 

Ключевые слова: изменения, статистическое обеспечение, управление 
изменениями, тенденции изменений, интегральное оценивание, регрессионные 
модели, прогнозирование чистого дохода, вектор развития. 

 
SUMMARY 

Glushchenko A. M. Statistical support of change management at metallurgical 
enterprises. – Manuscript. 

The dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 
08.00.10 – Statistics. – The National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kyiv, 
2016. 

The theoretical and methodological framework for the statistical support of change 
management at metallurgical enterprises was expounded in the dissertation. The essence of 
changes was considered. The relationship between the categories of development and 
changes was explained. Internal and external reasons for the changes were disclosed in the 
research. Classification of changes was also conducted by different criterions (sources of 
changes, planning level, way of responding to changes, implementation of changes, 
aftermath of changes etc). Priority directions of statistical research of changes at 
metallurgical enterprises were substantiated. They are changes in production, changes in 
marketing and sales, changes in finance, staff changes.  

The role of metallurgy in economy of Ukraine was characterized. Determinants of 
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changes in Ukrainian metallurgical industry were researched. The impact of capital 
investments on the use of new technologies in Ukrainian metallurgy was investigated. The 
main indicators of world steel market were forecasted with help of ARIMA models. Using 
balances of production and trade flows the level of raw materials provision for Ukrainian 
metallurgy was estimated. The state of the internal and external metallurgical market and 
the prospects of Ukrainian metallurgy development were also described in the dissertation.  

The essence of change management and the statistical support of change 
management were defined. The statistical support concept of change management at 
metallurgical enterprises was formed. The objective of statistical support of change 
management, the analytical instruments and the information resources for research of 
changes at metallurgical enterprises were substantiated.  

The system of statistical indicators of changes was constructed. On its base the 
economic diagnostics scheme of changes in enterprise’s functional subsystems was 
worked out. It allows defining the type of changes (progressive, neutral, regressive). The 
tendencies of changes in functional subsystems were analyzed at metallurgical enterprises 
of Pridneprovskiy industrial region (Dneprovsky Iron & Steel Integrated Works, 
ArcelorMittal Kryvyi Rih, Integrated Iron and Steel Works «Zaporizhstal»). The actions 
for management system improvement at these enterprises have been proposed. 

Methodical approach to integral assessment of changes was proposed on base of 
multidimensional average method. It includes the standardization procedure of the raw 
data on the basis of reference values, calculation of integral assessments of changes in 
every functional subsystem, evaluation of the weights which reflect the significance of 
every functional subsystem for the support of corporate activities with help of the analytic 
hierarchy process, computing of the integral coefficient of changes using weighted 
arithmetic mean formula. The dynamics of calculated integral coefficient of changes at 
metallurgical enterprises of Pridneprovskiy industrial region was analyzed in the research. 

The tightness of the correlation between revenue and the indicators of changes in the 
internal environment of the metallurgical enterprises was estimated. Regression models of 
linkage between revenue of metallurgical enterprises and changes in internal environment 
were identified. The impact of changes in production, finance and staff subsystems on 
revenue was appreciated. Losses from the under-utilization of economic potential of 
metallurgical enterprises were figured out. Based on regression models of linkage between 
revenue and factors of external environment revenue forecasts for metallurgical enterprises 
of Pridneprovskiy industrial region were calculated for 2016-2018. Dynamics of net return 
on sales was analyzed at metallurgical enterprises of Pridneprovskiy industrial region and 
in Ukrainian metallurgy on the whole. 

Methodical approach to determining the development vector of metallurgical 
enterprises and strategic directions of their activity with help of SPACE-analysis was 
proposed in the research. It includes indicators estimation of next directions: financial 
position and competitiveness of metallurgical enterprise, attractiveness and stability of 
metallurgical sector. Detailed assessment scale for described indicators was worked out. 
Following the results of the offered scheme application of SPACE-analysis the optimal 
type of development strategy for each investigated metallurgical enterprise was defined. 

Key words: changes, statistical support, change management, tendencies of 
changes, integral assessment, regression models, revenue forecasting, development vector. 
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