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ВСТУП 

 

 

Актуальність 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, 
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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 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; 
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• 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 досліджуваних 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 по функціональних 

підсистемах 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 
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стратегії 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.. 

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; 
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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 підприємствах та інтегральний коефіцієнт 
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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» 
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(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 

в 12 наукових працях загальним обсягом 6,10 друк. арк., з яких автору 

особисто належить 5,45 друк. арк., в 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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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

 

1.1. Зміни на металургійних підприємствах як об’єкт статистичного 

дослідження 

 

 

У сучасних умовах підприємство не може залишатися 

конкурентоспроможним, продовжувати ефективно задовольняти потреби 

своїх клієнтів та отримувати прибуток, якщо не буде враховувати зміни, що 

відбуваються в навколишньому середовищі та не буде пристосовуватися до 

них. Теоретично можна припустити наявність можливості з боку деяких 

підприємств генерувати зміни зовнішнього середовища. Однак такий вплив 

можливий тільки в разі наявності у організації сильних ринкових позицій, 

близьких до монопольного становища, і високого ступеня інтегрованості 

власників підприємства з органами державної влади, які лобіюють інтереси 

даної організації і надають їй всебічну підтримку, що не представляється 

можливим для більшості підприємств [9, с. 38]. Тому на перше місце за 

значимістю в процесі управління виходить здатність підприємства 

адаптуватися до змін у зовнішньому навколишньому середовищу шляхом 

проведення перетворень у внутрішньому середовищі. В даному випадку 

управління змінами виступає важливим інструментом підтримки 

конкурентоспроможності підприємства на високому рівні. 

Варто зазначити, що «зміни» є категорією філософського порядку, яка 

знайшла найбільш повне пояснення в діалектиці Гегеля. Зміни притаманні 

всім без винятку об'єктам нашого світу, в тому числі і підприємствам. Такі 
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зміни називають організаційними. Причому, як і багато інших економічних 

категорій, категорія «організаційних змін» не має однозначного всеосяжного 

визначення, що простежується на основі наведених нижче визначень, 

складених на основі огляду літературних джерел: 

1. Організаційними є зміни у функціонуванні організації, в складі її 

керівництва і членів, в організаційно-правовій формі господарювання та 

способі розподілу ресурсів [157, с. 49]; 

2. Організаційне зміна – це перетворення в діяльності організації, 

зафіксоване в проміжку між двома часовими точками [157, с. 49]; 

3. Організаційні зміни – це результат перетворень у формі, якості 

або стані якого-небудь компонента організації, що відбулися протягом 

певного періоду часу. При цьому під компонентом організації можуть матися 

на увазі робота окремого співробітника або групи співробітників, стратегія 

розвитку компанії, вироблений продукт (послуга, що надається) або ж вся 

організація в цілому [157, с. 50]; 

4. Організаційні зміни – процеси цілеспрямованих перетворень в 

структурі, функціонуванні та поведінці організації [24]; 

5. Організаційні зміни – перехід організації з поточного стану в 

майбутній бажаний стан, який дозволяє підвищити ефективність 

функціонування організації [144, с. 15]; 

6. Організаційні зміни – це заміщення одного стану організації 

новим станом, який відрізняється від попереднього внаслідок впливу 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища [4, с. 8]; 

7. Організаційні зміни – процес радикальної або часткової 

трансформації підприємства або його складових [87, с. 5]. 

Наведені визначення відображають різні грані організаційних змін. У 

першому визначенні акцент зроблено на зовнішній формі змін (пояснюється, 

в яких сферах і підсистемах організації відбуваються зміни). Друге і сьоме 

визначення показують, що зміни не відбуваються одномоментно, а є 

процесом певної тривалості, а третє та шосте визначення підкреслюють 
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результати такого процесу. Четверте і п'яте визначення включають вказівку 

на наявність цілей при здійсненні змін. 

З узагальнення теоретичних підходів до визначення змін випливає, що 

дана категорія включає в себе наступні невід'ємні аспекти: наявність мети, 

визначення засобів її досягнення й оцінка результатів проведених 

перетворень. Тому, на думку автора, під організаційними змінами (змінами на 

підприємстві, в подальшому тексті – «змінами») слід розуміти 

перетворення в суб'єкті господарювання, що відбулися за певний проміжок 

часу та спрямовані на перехід з поточного стану в майбутній стан, 

досягнення якого часто є бажаним з точки зору функціонування організації 

(наприклад, збільшення обсягу продажів та займаної частки ринку, 

підвищення рентабельності реалізації продукції, оновлення основних 

виробничих фондів, розширення асортименту продукції). 

Зміни як об'єкт статистичного дослідження повинні вивчатися в розрізі 

найбільш важливих аспектів діяльності підприємств, щоб отримана 

інформація дозволяла охарактеризувати діяльність організації в цілому та 

виявити проблеми у функціонуванні окремих підсистем. Такі аспекти можна 

виділити, виходячи з узагальненої функціональної структури підприємства, 

яка в загальних рисах відображає внутрішній устрій суб'єкта 

господарювання. Так, до складу підприємств зазвичай входить виробничий 

підрозділ, відділ маркетингу та продажів, відділ постачання, фінансовий 

відділ та інші допоміжні підрозділи (відділ логістики, служба охорони, 

юридичний відділ, відділ кадрів і т.д.). 

В ланцюгу бізнес-процесів металургійних підприємств найважливішим 

є відділ продажів, оскільки, з одного боку, саме сфера збуту забезпечує 

формування виручки та прибутку підприємства. А з іншого боку, 

формування портфеля замовлень є первинним по відношенню до 

виробництва, адже на металургійних заводах виробляється щомісячно не вся 

номенклатура продукції, а тільки ті товарні групи, на поставку яких фахівці 

відділу продажів вже уклали договори зі споживачами. 
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Виробничий підрозділ є основою операційної діяльності 

металургійного підприємства. Виробництво тісно пов'язане із закупівлями 

необхідної сировини, при цьому відділ постачання, по суті, виконує 

обслуговуючу роль для виробничого підрозділу, забезпечуючи придбання 

необхідних для виробничого процесу сировини та матеріалів. 

На рівні фінансового підрозділу ведеться не тільки бухгалтерський 

облік, що дозволяє фіксувати прибутки 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. 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. 

Тому управління персоналом і проведення кадрових змін, а також 

управління діяльністю інших функціональних підсистем вимагає належного 

статистичного забезпечення, спрямованого на досягнення поставлених перед 

організацією цілей та завдань. 

Звідси випливає, що пріоритетними напрямками (об'єктами) 

статистичного дослідження є зміни в маркетингу та збуті (продажах), 

виробництві та фінансах, а також кадрові зміни. Ці зміни знаходять 

відображення в динаміці певних параметрів діяльності підприємств. 

Наприклад, зміни в продажах проявляються в зростанні або зниженні обсягів 

реалізованої продукції, а зміни у виробництві – в збільшенні обсягу 

оновлених основних засобів або ж, навпаки, поступовому накопиченні 

фізично й морально застарілого обладнання. 

В загальному розумінні, параметр – це «величина, властива якому-

небудь предмету, пристрою, явищу» [15, с. 885]. Стосовно підприємств під 

параметрами маються на увазі характеристики їх діяльності (в тому числі 
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статистичні показники), моніторинг яких дозволяє приймати управлінські 

рішення. Розподіл таких параметрів діяльності по функціональних 

підсистемах, в яких відбуваються зміни, представлено в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Розподіл параметрів діяльності організації по функціональних підсистемах 

Функціональна підсистема 

організації 

Параметри діяльності 

Продажі (збут) 
обсяг реалізації, асортимент продукції, 

умови розрахунків зі споживачами 

Виробництво 
виробнича активність підприємства, стан 

основних засобів 

Фінанси 

платоспроможність та фінансова стійкість 

підприємства, адекватність витрат 

одержуваним доходам 

Кадри (персонал) 
рух робочої сили, результативність роботи 

персоналу, оплата праці 

Джерело: складено автором 

Слід зазначити, що зміни на підприємствах обумовлені цілою низкою 

чинників, серед яких виділяють наступні: 

1) Фактори зовнішнього середовища: 

a) прямого (безпосереднього) впливу – діяльність 

постачальників, конкурентів, державних контролюючих органів, переваги 

споживачів; 

b) непрямого (опосередкованого) впливу – загальний стан 

економічної ситуації в країні, темпи науково-технічного прогресу, соціально-

культурний розвиток населення, процеси інтеграції в міжнародні блоки 

(наприклад, вступ до СОТ і подальша зміна правил міжнародної торгівлі). 

2) Фактори внутрішнього середовища – діяльність персоналу 

організації, психологічний клімат в колективі, рівень компетентності 

менеджменту, цінності організаційної культури, ефективність організаційної 

структури. 
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Вчені дотримуються різних точок зору щодо визначення значимості 

окремих видів джерел змін [159, с. 99; 34, с. 319-320]. Так, представники 

ендогенної концепції розвитку (М. Киртон, С. Сігел, У. Кеммерер) 

стверджують, що організації змінюються завдяки внутрішньо їм властивій 

здатності до змін й виходячи з оцінки власних ресурсних можливостей. При 

цьому зовнішні чинники розглядаються як додаткові, які можуть прискорити, 

сповільнити або призупинити процес перетворень. 

Представники екзогенної концепції розвитку (Ч. Арджирис, Р. Данкан. 

Р. Залтман) припускають, що зміни відбуваються через вплив чинників, що 

знаходяться за межами організації. Організація сама по собі буде залишатися 

незмінною, якщо не буде відчувати вплив зовнішніх сил. 

Інтегральна концепція розвитку (П. Блау, Дж. Хоманс, Дж. Пфеффер) 

об'єднує теоретичні положення двох попередніх. Її представники пояснюють 

виникнення змін впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, які, до 

того ж, впливають не поодинці, а спільно. 

Інтегральна концепція є найбільш прийнятною з точки зору пояснення 

причин змін на підприємствах, оскільки передбачає наявність первинних 

причин, що викликають зміни, як у внутрішній, так і в зовнішньому 

середовищі підприємства. Це дозволяє розглядати процес протікання змін як 

на рівні окремо взятого підприємства, зміни на якому відбуваються через 

переважний вплив внутрішніх факторів (наприклад, низька організаційна 

культура, яка знизила продуктивність праці), так і на рівні групи 

підприємств, які переконалися в неефективності своїх бізнес-процесів 

завдяки прояву дії зовнішніх чинників (наприклад, зниження попиту на 

вироблену продукцію з боку покупців). 

Коректність інтегральної концепції змін підтверджується також 

авторами колективної статті [48], що приводять приклади кризових ситуацій, 

які виникають через помилки, допущені управлінським персоналом 

підприємства, а не через зміни у зовнішньому середовищі: 
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 криза ліквідності (є результатом неадекватного управління 

грошовими потоками підприємства); 

 криза успіху (проявляється у вигляді відхилення фактичних 

показників від планових); 

 криза стратегії (є наслідком прийняття помилкових рішень зі 

стратегічного розвитку підприємства). 

Необхідно також відзначити, що серед вчених немає єдиного розуміння 

природи змін, що відбуваються на підприємствах. Найбільш відомою є 

модель Курта Левіна, що зводить процес здійснення змін до послідовності 

наступних дій: «розморожування – зміна – заморожування» [169, с. 8-9]. 

Відповідно до цієї моделі, для впровадження змін необхідно зруйнувати 

усталені методи роботи організації («розморожування»), потім провести 

зміни й домогтися прийняття всіма членами організації змінених «правил 

гри», що дозволяє закріпити проведені зміни в діяльності організації 

(«заморожування»). Дана модель включає докладний покроковий опис 

послідовності дій, що вживаються для впровадження змін, й підходить для 

пояснення запланованих перетворень, однак не передбачає можливості 

реакції на непередбачені виклики зовнішнього середовища, оскільки в 

самому змісті моделі закладений період існування організації без змін, який 

при необхідності введення змін переривається «розморожуванням». 

Градуалістична парадигма ("gradualist" paradigm) розглядає зміну як 

поступовий (інкрементальний) процес, пропонуючи здійснювати невеликі 

поступові, але постійні поліпшення у функціонуванні окремих компонентів 

організації, що дозволить адаптуватися до мінливих умов зовнішнього 

середовища [165, с. 2]. 

Парадигма «переривчастої рівноваги» ("punctuated" equilibrium) 

передбачає, що зміни в більшості організацій не спостерігаються постійно 

протягом всього часу функціонування організації, оскільки відбуваються 

швидко й радикально протягом окремих часових проміжків. Тобто існують 

тривалі періоди рівноваги, які «перериваються спалахами змін» [165, с. 2]. 
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Даний підхід схожий на модель Левіна, проте на відміну від неї не визначає 

жорстко стадії змін. 

Щоб вирішити протиріччя між градуалістичною парадигмою й 

парадигмою «переривчастої рівноваги», необхідно звернутися до 

діалектичного закону переходу кількісних змін у якісні, згідно з яким 

кількісні зміни поступово накопичуються й за умови перевищення певної 

міри приводять до якісних змін. Тобто градуалістична парадигма описує 

кількісні зміни, які відбуваються постійно в організації, а парадигма 

«переривчастої рівноваги» доповнює її якісними змінами, до яких призводять 

результати кількісних змін, що накопичилася. 

В цьому місці ми впритул підходимо до виділення форм змін – 

зростання й розвитку. Варто підкреслити, що зростання та розвиток 

передбачають лише позитивну спрямованість змін. Зростання – це кількісне 

збільшення показників, що характеризують діяльність організації (наприклад, 

зростання обсягів продажів) [110, с. 15]. Розвиток – це процес якісних змін, 

що передбачає перехід з одного стану в інший, більш досконалий й складний 

(наприклад, перехід організації з позицій аутсайдера на позиції лідера ринку, 

за діями якого слідкують всі інші учасники ринку) [109, с. 2]. У колективній 

монографії дається таке визначення розвитку підприємства – це «динамічний 

процес кількісних та/або якісних змін підприємства з метою задоволення 

виявлених й додаткових індивідуальних і суспільних потреб, що виникають» 

[39, с. 26]. Дане визначення містить істотну неточність, оскільки дозволяє 

охарактеризувати розвиток тільки в рамках кількісних змін, в той час як 

перехід на новий рівень розвитку є за визначенням якісною зміною. 

Василенко В.А. приводить невід'ємні властивості процесу розвитку, що 

відрізняють даний процес від інших змін [14, с. 362]: 

 незворотність (в разі зворотності мова йде про підтримку 

функціонування системи на одному рівні, який постійно відтворюється); 
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 спрямованість (без спрямованості зміни не можуть 

акумулюватися, що позбавляє процес змін характерної для розвитку логічної 

лінії перетворень); 

 закономірність (відсутність закономірності характеризує 

процеси, що відбуваються випадково). 

В основі процесу розвитку підприємства лежать суперечності між: 

 продукцією, що випускається (пропозицією) й попитом; 

 виробничою потужністю та існуючим попитом; 

 потребами в ресурсах і фактичними можливостями їх придбання; 

 ринковою ціною продукції та собівартістю виробництва; 

 цілями працівників й власників підприємства; 

 мотивами працівників та методами стимулювання, які 

використовують менеджери підприємства; 

 цілями підприємства й цілями його підрозділів [14, с. 264; 36, 

с. 251]. 

Василенко В.А. також пропонує відрізняти розвиток підприємства від 

вдосконалення [14, с. 365]. На його думку, вдосконалення передбачає 

поліпшення характеристик по одному з наявних критеріїв оцінки стану 

організації. Для визначення ступеня такого поліпшення проводиться 

порівняння стану досліджуваної організації зі станом підприємства-еталона, 

тоді як для аналізу тенденцій розвитку характерно порівняння поточного 

стану підприємства з попереднім. На думку автора даного дослідження, 

некоректно проводити виділення різних форм змін тільки на основі системи 

вимірювань. Не має значення, по відношенню до чого вимірювати досягнуті 

підприємством результати – по відношенню до підприємства-еталона або по 

відношенню до зафіксованих в попередніх періодах показникам діяльності. 

Головне – це зміст змін, що відбулися. Якщо, наприклад, мова йде про 

нарощування обсягів виробництва на наявних виробничих потужностях – це 

зростання, якщо підприємство впровадило нові технології виробництва, за 

рахунок яких досягнуто зростання обсягів випуску продукції, – це розвиток. 
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В обох вищеописаних випадках може проводитися порівняння темпів 

зростання виробництва підприємства в звітному періоді як з аналогічним 

показником в базисному періоді, так і з темпами зростання виробництва на 

підприємстві-еталоні, однак тільки факт подібного зіставлення не дасть 

можливості оцінити характер змін, що відбулися. 

Зміни як об'єкт статистичного дослідження передбачають наявність 

зв'язку між категоріями «зміна» та «інновації». Хоча термін «інновація» 

означає «нововведення», яке за своєю суттю є зміною, не всяке нововведення 

(зміна) може вважатися інновацією. Інновація – це таке нововведення, яке 

дозволяє добитися істотного підвищення ефективності функціонування 

організації в цілому і окремих її підсистем зокрема [164, с. 35]. Тобто 

інновація є окремим випадком змін, що дозволяє виділити особливо значущі 

й цінні для організації перетворення. 

Багатогранність і складність категорії «зміни» підтверджується також й 

відсутністю загальноприйнятих усталених критеріїв класифікації. Огляд 

літературних джерел дозволяє виділити наступні види змін (табл. 1.2). 

За джерелами, що викликають перетворення, розрізняють зміни, 

викликані екзогенними (зовнішніми) факторами (наприклад, скорочення 

обсягу продажів через падіння цін на зовнішніх ринках або введення митних 

бар'єрів, зниження ступеня конкурентоспроможності продукції через появу 

нових технологій виробництва, зростання дебіторської заборгованості 

внаслідок кризових ситуацій в галузях-споживачах готової продукції) та 

зміни, викликані ендогенними (внутрішніми) факторами (наприклад, 

трансформації організаційної структури підприємства для підвищення 

ефективності управління, скорочення чисельності персоналу внаслідок 

впровадження нових виробничих технологій та зростання продуктивності 

праці, підвищення рівня кваліфікації працівників завдяки організованим 

підприємством семінарів, курсів тощо). 
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Таблиця 1.2 

Класифікація змін на підприємствах 

Класифікаційна ознака Види змін 

Джерела змін 

– зміни, обумовлені внутрішніми (ендогенними) 

чинниками; 

– зміни, обумовлені зовнішніми (екзогенними) 

чинниками. 

Ступінь запланованості 
– заплановані зміни; 

– незаплановані (спонтанні) зміни. 

Спосіб реагування на зміни 
– реактивні зміни; 

– проактивні зміни. 

Спосіб здійснення змін 
– еволюційні зміни; 

– революційні зміни. 

Ступінь обумовленості поточних 

змін досвідом проведення 

попередніх перетворень 

– волюнтаристські зміни; 

– історичні зміни. 

Наслідки змін 

– прогресивні зміни; 

– нейтральні зміни; 

– регресивні зміни. 

Рівень проведення змін 

– зміни на рівні організації в цілому; 

– зміни на рівні структурного підрозділу; 

– зміни на рівні окремих співробітників. 

Глибина змін 
– фундаментальні зміни; 

– інструментальні зміни. 

Відношення до об’єкту змін 
– безпосередні зміни; 

– опосередковані зміни. 

Функціональні підсистеми 

організації 

– зміни у виробництві; 

– зміни в маркетингу та збуті; 

– зміни в фінансах; 

– кадрові зміни. 

Джерело: складено автором на основі [8, с. 7; 31; 34, с. 321; 77, с. 6; 138] 

За ступенем запланованості виділяють: 

 заплановані зміни – спеціально викликані зміни, які відбуваються 

відповідно до заздалегідь складеного плану. Наприклад, модернізація і 

реконструкція виробництва, введення в експлуатацію нових виробничих 

ліній, освоєння випуску нових видів продукції, залучення ресурсів для 

реалізації програм розвитку підприємства (шляхом одержання кредиту або 

розміщення додаткового випуску акцій); 

 незаплановані (спонтанні) зміни – відбуваються без наявності 

чіткого плану. Наприклад, несподіване введення митних бар'єрів на 

традиційних ринках збуту, що обумовлює необхідність пошуку нових 

споживачів, зниження обсягу виробництва й реалізації внаслідок відмови 
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покупця від раніше законтрактованих обсягів продукції, зростання цін на 

послуги сторонніх організацій. 

За способом реагування на зміни розрізняють: 

 реактивні зміни – припускають реакцію на вже зміни, що вже 

відбулися, з метою адаптації до них. Наприклад, підвищились ціни на 

сировину, введені антидемпінгові мита на поставки товару на один із 

зовнішніх ринків збуту, вийшло з ладу виробниче обладнання і, як наслідок, 

підприємство змушене постфактум приймати рішення щодо усунення 

складнощів; 

 проактивні зміни – перетворення носять упереджувальний 

характер. До таких змін слід віднести, наприклад, оновлення виробничого 

обладнання, поліпшення умов обслуговування клієнтів, підвищення 

кваліфікації працівників, які ставлять за мету досягти більш високого рівня 

конкурентоспроможності продукції в порівнянні аналогічними компаніями. 

За способом здійснення змін розрізняють: 

 еволюційні (поступові, поетапні) зміни. Наприклад, розширення 

асортименту продукції, незначне збільшення займаної частки ринку, початок 

виробництва раніше освоєних видів продукції з нового сировини; 

 революційні зміни – глибокі перетворення, які передбачають 

стрибкоподібний перехід від одного якісного стану до іншого. Наприклад, 

запуск виробництва принципово нових видів продукції, перехід від 

виконання організацією торгово-посередницьких функцій до власного 

виробництва готової продукції, перехід від експортоорієнтованої збутової 

політики до задоволення потреб внутрішнього ринку. 

За ступенем обумовленості поточних змін досвідом проведення 

попередніх перетворень розрізняють: 

 волюнтаристські зміни (ігнорують досвід попереднього розвитку 

на прийняття рішення про проведення змін); 

 історичні зміни (враховують попередній досвід, вважаючи його 

базою для прийняття ефективних управлінських рішень). 
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За критерієм глибини перетворень виділяють: 

 фундаментальні зміни – стосуються основних принципів 

функціонування організації, наприклад, уточнення цілей її діяльності, 

коригування бізнес-моделі, зміна організаційної структури підприємства. 

 інструментальні зміни – перетворення в сфері ресурсів і методів 

здійснення діяльності підприємства, які відбуваються лише в деяких 

функціональних підсистемах організації. Наприклад, вибір нових 

постачальників сировини, прийом на роботу додаткового персоналу, зміна 

умов продажу товару покупцям, залучення додаткових кредитних ресурсів. 

По відношенню до об’єкта змін розрізняють: 

 безпосередні зміни – перетворення відбуваються всередині 

самого об'єкта (підприємства). Наприклад, зростання обсягів виробництва, 

збільшення продуктивності праці, зниження питомої ваги продукції, 

відвантаженої на експорт; 

 опосередковані зміни – змінюється не сам об'єкт, а чинники, від 

яких залежить його функціонування (наприклад, кон'юнктура ринку, 

законодавство, що регулює діяльність підприємств, процентні ставки, під які 

видаються кредити й залучаються кошти через механізм випуску облігацій). 

Проведення змін пов'язане з розумінням й врахуванням організацією 

певних ризиків. В економічному словнику ризик визначається як небезпека 

виникнення непередбачених втрат (збитків) [122, с. 329-330]. Такі втрати 

пов'язані з можливими помилками при плануванні й реалізації процесу змін 

на підприємстві, в результаті яких запланованого результату неможливо 

зовсім досягти або для досягнення поставленої мети доведеться нарощувати 

витрати, що може зменшити цінність й значимість очікуваного ефекту від 

змін. З урахуванням узагальнення описаних в роботах [36, с. 249; 66, с. 68-70] 

точок зору, автор вважає за необхідне виділити наступні види ризиків: 

 ризик вибору неправильної технології впровадження змін; 
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 ризик опору (пов'язаний з протидією персоналу змінам, що 

ускладнює впровадження нових технологій й практик роботи та обумовлює 

загрозу повернення до попередніх норм виконання завдань); 

 інформаційний ризик (відображає можливість отримання 

несвоєчасної, неповної та недостовірної інформації про процеси, що 

відбуваються на підприємстві та в зовнішньому середовищі, що ускладнює 

своєчасне прийняття обґрунтованих управлінських рішень); 

 кваліфікаційний ризик (наявність ймовірності отримання збитків 

внаслідок недостатнього досвіду та навичок співробітників для виконання 

нових видів роботи); 

 ризик необґрунтованості (неможливість врахування всіх 

факторів, які можуть вплинути на бізнес-процеси підприємства в 

майбутньому, яка згодом може проявитися в прийнятті неправильного 

(неоптимального) управлінського рішення). 

Ризик є невід'ємним компонентом підприємницької діяльності. 

Перераховані вище види ризиків можна знизити до мінімуму завдяки 

розумінню їх сутності та проведення ретельного аналізу прийнятих 

керівництвом рішень щодо управління підприємством. Для цього необхідно 

налагодити ефективне функціонування аналітичної служби, що дозволить 

регулярно збирати необхідну інформацію й розробляти заходи у відповідь на 

виникнення непередбачених обставин в роботі компанії. 

Таким чином, врахування змін як об'єкта статистичного дослідження 

передбачає вивчення перетворень в функціональних підсистемах 

підприємства (виробництво, маркетинг і збут, фінанси, кадри), яке дозволяє 

приймати й реалізовувати відповідні управлінські рішення, спрямовані на 

адаптацію підприємства до несприятливих умов здійснення діяльності. 
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1.2. Детермінанти змін в металургійній промисловості України в умовах 

ринкових реформ 

 

 

Металургія є базовою галуззю економіки України, що забезпечує 

завантаження машинобудівних підприємств й успішне функціонування 

гірничодобувної промисловості, житлово-комунального господарства та 

інших галузей, які використовують вироблені з металу вироби. Наявність 

власного металургійного виробництва в національній економіці формує 

передумови для ефективної роботи металоспоживаючих галузей, бо 

використання імпортного металу в їх виробничих процесах призводить до 

підвищення собівартості продукції, зниження рентабельності продажів й 

втрати ринків збуту. 

Особлива роль металургії в економіці сучасної України 

підтверджується тим, що в 2014 р.: 

 на підприємствах галузі працювало 8,2% від загальної 

чисельності зайнятих в промисловості [40, с. 97, 101]; 

 обсяг реалізованої продукції металургійного виробництва склав 

15,7% від загального обсягу реалізації промислової продукції [40, с. 196, 

200]; 

 в галузі використано 27,0% електроенергії від загального обсягу 

споживання електроенергії промисловістю [43]; 

 галузь забезпечила 23,9% валютних надходжень від експорту [53, 

с. 54]; 

 в основний капітал галузі направлено 4,9% інвестицій від їх 

загального обсягу в економіці України [61, с. 19]; 

 витрати на оплату праці працівників металургійних підприємств 

склали 11,2% від аналогічного показника в промисловості та 4,6% 

аналогічних витрат в економіці України в цілому [40, с. 45, 106, 111]; 
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 середня заробітна плата в металургії на 46,5% вище середньої 

зарплати по економіці в цілому [40, с. 44, 45, 101, 111]; 

 на галузь припадає 26,0% викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря [16, с. 19]. 

У міжнародному рейтингу Асоціації виробників сталі (World Steel 

Association) Україна до 2011 року включно займала 8 місце в світі за 

обсягами виплавки сталі. У 2012 р. її обігнали Бразилія та Туреччина, в 

результаті чого Україна перемістилася на 10 місце в рейтингу. В цілому 

спостерігається тенденція зменшення ролі країн – традиційних виробників 

сталі в загальносвітовому виробництві (рис. 1.1), що пов'язано з 

нарощуванням виробничих потужностей металургії в країнах, що 

розвиваються, перш за все в Китаї, Індії, Бразилії, Туреччини. 

 

Рис. 1.1. Питома вага окремих країн в загальносвітовому обсязі виплавки 

сталі в 2005-2014 рр.,% 

Джерело: складено автором на основі [171, с. 1-2] 

У світовому масштабі українська частка виробленої сталі знижується 

не так швидко, як американська. Так, якщо в 2005 р. на США припадало 8,3% 

виплавленої в світі стали, то в 2014 р – тільки 5,3%. Для України аналогічний 

показник в 2005 р. склав 3,4%, в 2014 р. – 1,6%. Однак таке порівняння не 

дозволяє зробити висновок про відносну стабільність ситуації в українській 

металургії. Варто згадати, що в умовах фінансово-економічної кризи обсяг 
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виробництва чавуну в 2009 р. в порівнянні з 2007 р. знизився на 27,8%, обсяг 

виробництва сталі – на 30,7%, обсяг виробництва готового прокату – на 

34,3% (рис. 1.2). Для виявлення причин подібних коливань необхідно 

звернутися до фундаментальних основ функціонування металургійної 

промисловості та передумов зростання обсягів виробництва в минулих 

періодах. 

 

Рис. 1.2. Динаміка виробництва основних видів металургійної продукції в 

Україні в 2005-2014 рр., млн т 

Джерело: складено автором на основі [17-19] 

Після розпаду СРСР металургія, як і вся економіка України, опинилася 

в критичному стані [137, с. 32]. У 1996 р видобуток залізної руди в 

порівнянні з 1990 р був в 2 рази нижче, виробництво чавуну – майже в 3 рази, 

сталі – в 2,5 рази [17]. Ступінь зносу основних засобів становила 80%. Тому з 

метою недопущення подальшого падіння виробництва та надання 

можливості акумулювати кошти для оновлення основних виробничих фондів 

в 1999 р. був прийнятий закон «Про проведення економічного експерименту 

на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України» [23]. 

Основні положення цього закону зводилися до: 

 списання нарахованих до прийняття закону пені та штрафів за 

несвоєчасну сплату до бюджету податків і зборів; 
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 зниження ставок податку на прибуток в 2000 р. до 9% і в 2001 р. 

до 15% замість 30%, зменшення ставок збору до Державного інноваційного 

фонду та збору за забруднення навколишнього середовища, скасування збору 

на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг; 

 надання в разі необхідності податкового кредиту (відстрочки по 

сплаті податків і зборів на строк до 36 місяців) з нульовою процентною 

ставкою [51]. 

Загальний обсяг наданих за період дії експерименту (з 1999 р. по 

2002 р.) податкових пільг оцінюється в 2,6 млрд грн., Крім цього, було 

списано 2,5 млрд грн. податкових боргів [99, с. 5]. Однак з іншого боку, 

зросли обсяги виробництва (рис. 1.2), збільшилося середньоквартальне 

надходження податку на прибуток в 10 разів, підвищилася платіжна 

дисципліна (підприємства прагнули вчасно сплачувати податки, побоюючись 

бути виключеними з експерименту), збільшилася в 2 рази заробітна плата 

працівників [50, с. 100; 125; 160, с. 200-201]. Вжиті заходи класичного 

субсидування металургії виявилися своєчасними та успішними, дозволивши 

вивести металургію з кризового стану. 

У 2008-2009 рр. спад виробництва повторився. В його основі лежало 

зменшення попиту на метал в світі (зокрема, на листовий прокат з боку 

автомобільної промисловості та конструкційну сталь з боку будівництва) і, 

як наслідок, зниження цін [124, с. 15; 136]. Додатковими чинниками, які 

негативно вплинули на діяльність українських виробників, були: 

 нарощування експорту металургійної продукції китайськими 

підприємствами, які після завершення будівництва об'єктів для Олімпіади-

2008 зіткнулися з недостатнім обсягом попиту на внутрішньому ринку; 

 зростання цін на залізорудну сировину (на 72-130%), кокс (на 

107,0%), енергоносії (37-48%), залізничні тарифи на перевезення прокату (на 

39-49%) та перевезення сировини (на 18- 87%) в січні-вересні 2008 р.; 

 штучна ревальвація гривні в травні 2008 р. [38, с. 3; 79]. 

Для надання підтримки були прийняті наступні заходи: 
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 проведені переговори з провідними світовими металургійними 

підприємствами з метою обмеження обсягів виробництва та експорту. В 

результаті цих перемовин в кінці 2008 р. на 20% зменшили виробництво 

металургійні корпорації Китаю та Південної Кореї, Магнітогорський 

металургійний комбінат (Росія), Арселор Міттал Теміртау (Казахстан); 

 введено мораторій на підвищення тарифів на електроенергію і на 

перевезення залізничним транспортом; 

 скасовано цільову надбавку в розмірі 12% при продажу газу [38, 

с. 2; 85, с. 129]. 

З одного боку, перераховані заходи можна оцінити як недостатньо 

ефективні для збереження конкурентоспроможності української 

металургійної продукції. Так, собівартість виробництва сталі в серпні-жовтні 

2008 р. в Китаї знизилася з 700 дол./т до 510 дол./т, в Туреччині – з 624 дол./т 

до 430 дол./т, в Росії – з 560 дол./т до 390 дол./т, в Україні – з 650 дол./т до 

550 дол./т [85, с. 129]. З іншого боку, криза підтвердила наявність 

фундаментальних проблем в металургії, які не були вирішені власниками 

підприємств за період економічного зростання. Металургійні комбінати 

нарощували обсяги виробництва та відвантаження продукції на експорт, не 

займаючись при цьому оновленням виробничої бази. Ступінь зносу основних 

засобів в металургійному виробництві в 2010 р. складала 59,3% [117, с. 75]. 

Через низький технологічний рівень металургійного виробництва 

трудомісткість виплавки 1 т сталі в Україні становить 52,8 людино-годин, 

тоді як в Росії – 38,1, а в Німеччині – 16,8 [73, с. 15]. При повному 

завантаженні українських металургійних комбінатів 1 працівник виробляє 

близько 200-250 т сталі в рік, тоді як на сучасних електрометалургійних 

заводах, річний обсяг виробництва яких не перевищує 2 млн т сталі, 

продуктивність праці становить 3-4 тис т на 1 працівника в рік [73, с. 15]. 

Застаріле обладнання обумовлює також високу енергоємність 

виробництва (табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3 

Середня питома витрата сировинних ресурсів у виробництві металургійної 

продукції 

Тип ресурсу Україна Світова норма 

Кокс, кг/т чавуну 500-550 270-300 

Залізорудна сировина, т/т чавуну 1,8 1,5 

Природний газ, м
3
/т чавуну 90-100 

майже не 

використовується 

Загальні витрати енергоресурсів, кг 

умовного палива/т чавуну 
750 230-270 

Енерговитрати, ГДж/т прокату 30 25 

Джерело: складено автором на основі [151, с. 84; 142, с. 110] 

В Україні досі продовжують експлуатуватися мартенівські печі 

(рис. 1.3), незважаючи на більш високу енергоємність даного виробництва – 

загальні витрати енергоресурсів в 5 разів вище, ніж при використанні 

кисневих конвертерів [63]. 

 

Рис. 1.3. Структура виплавки сталі в Україні за способами виробництва в 

2005-2014 рр.,% 

Джерело: складено автором на основі [171, с. 15-28] 

У світі відмова від мартенівського виробництва сталася в 1980-1990-ті 

роки, в Китаї – в 2003 р. В 2014 р. частка виплавки сталі в мартенівських 

печах в світі складала 0,5% (рис. 1.4). Мартенівське виробництво збереглося, 

крім України (73,4% від світової виплавки сталі даним способом в 2014 р.), 

тільки в Росії (26,1%) та Індії (0,005%) [171, с. 17, 18]. 
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Рис. 1.4. Структура виплавки сталі за способами виробництва в країнах – 

провідних світових виробниках в 2014 р.,% 

Джерело: складено автором на основі [171, с. 17, 18] 

Українські металургійні підприємства зупиняти мартенівські печі з 

метою скорочення виробничих витрат спонукала криза [72, с. 18; 143, с. 35]. 

Про це свідчить збільшення питомої ваги сталі, виробленої в кисневих 

конвертерах, з 54,5% у 2008 р. до 69,3% в 2009 р. (рис. 1.3). Повністю 

виведені з експлуатації мартени Макіївського металургійного комбінату 

(2009 р.), Алчевського металургійного комбінату (2010 р.), Азовсталі 

(2011 р.), Донецьксталі-МЗ (2012 р.), Нижньодніпровського трубопрокатного 

заводу (2012 р.), Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча 

(2015 р.). В даний час виробництво мартенівської сталі збереглося тільки на 

Арселор Міттал Кривий Ріг і металургійному комбінаті «Запоріжсталь». 

Важливим фактом, що свідчить про рівень розвитку металургії, є 

спосіб розливання сталі, який використовують підприємства [153, с. 60]. 

Існує дві технології – розливання у виливниці та безперервне розливання 

сталі. Безперервне розливання сталі має ряд переваг: 

 скорочення технологічного циклу з 140 до 6 годин; 

 зниження витрат рідкої сталі на 15-25% у виробництві сталевих 

заготовок; 

 зменшення витрат енергоресурсів на 85-90% [161, с. 125]. 
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В Україні машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) 

використовуються ще недостатньо широко – тільки 54,1% сталі розливається 

з їх допомогою (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Структура виробництва сталі в Україні за видами напівфабрикатів 

в 2005-2014 рр.,% 

Джерело: складено автором на основі [171, с. 3-14] 

У світовій практиці розливання сталі на МБЛЗ становить понад 96% від 

загального обсягу виробництва (рис. 1.6), що підтверджує високу економічну 

ефективність даної технології. 

 

Рис. 1.6. Структура виробництва сталі за видами напівфабрикатів в країнах – 

провідних світових виробниках в 2014 р.,% 

Джерело: складено автором на основі [171, с. 5-6] 
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В Україні металургійні підприємства займаються реалізацією 

інвестиційних проектів, в ході яких відбувається переоснащення виробничих 

майданчиків з використанням сучасного обладнання [119, с. 142]. Однак без 

аналізу кількісних показників незрозуміло, якою мірою технічне 

переозброєння виробництва, що здійснюється, сприяє наближенню рівня 

розвитку української металургії до рівня розвитку металургійної 

промисловості країн – провідних світових виробників сталі. Тому для оцінки 

ступеня впливу інвестиційних вкладень на впровадження в металургійне 

виробництво сучасних технологій проведено дослідження тісноти зв'язку між 

обсягом капітальних інвестицій та показниками технологічного розвитку 

металургії (обсягом виробництва безперервнолитої сталі та обсягом виплавки 

сталі в мартенівських печах), які наведені в табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 

Обсяг капітальних інвестицій та показники технологічного розвитку 

металургії України в 2000-2014 рр. 

Рік 

Обсяг капітальних інвестицій 

металургійних підприємств, млн 

грн. (х1) 

Обсяги виробництва 

безперервно литої 

сталі, тис т (х2) 

Обсяг виплавки сталі 

в мартенівських 

печах, тис т (х3) 

2000 1 747,3 6 230 15 883 

2001 1 505,1 6 560 15 958 

2002 1 225,0 11 800 16 400 

2003 2 118,5 16 470 16 930 

2004 2 939,4 17 280 16 812 

2005 4 922,9 17 300 15 550 

2006 6 400,1 13 699 18 233 

2007 10 356,0 14 701 19 189 

2008 8 437,3 14 593 15 319 

2009 4 921,8 14 303 7 838 

2010 4 466,6 18 000 8 730 

2011 6 367,8 19 030 9 250 

2012 6 000,0 17 760 8 575 

2013 9 594,7 17 040 6 536 

2014 10 752,7 14 700 5 563 

Джерело: складено автором на основі [61, с. 3-28; 93] 

Вибір показників рівня технологічного розвитку обумовлений тим, що 

безперервне розливання сталі є більш ефективним в порівнянні з 

розливанням у виливниці й тому обсяги використання даної технології 
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металургійними підприємствами повинні збільшуватися. У той же час 

мартенівський спосіб виплавки сталі є застарілим енергоємним методом 

виробництва, тому в процесі оновлення виробничих фондів повинна 

відбуватися заміна мартенівських цехів на конвертерні й 

електросталеплавильні [12, с. 7; 20, с. 119]. 

Однак отримані результати (табл. 1.5) свідчать про те, що здійснювані 

в Україні капітальні інвестиції не спрямовуються в освоєння нових 

виробничих технологій, а в основному вкладаються в підтримку 

функціонування існуючих потужностей. 

Таблиця 1.5 

Матриця парних коефіцієнтів кореляції 

 х1 х2 х3 

х1 1   

х2 0,441 1  

х3 -0,044 -0,393 1 

Джерело: розраховано автором 

Коефіцієнт кореляції між обсягом освоєних металургійними 

підприємствами капітальних інвестицій та обсягом виробленої сталі з 

використанням МБЛЗ становить 0,441, тобто збільшення інвестиційних 

вкладень помірно сприяє зростанню виробництва безперервнолитої сталі. 

А зв’язок між обсягом інвестицій та обсягом виплавки сталі в 

мартенівських печах практично відсутній (коефіцієнт кореляції становить -

0,044), тоді як з логічної точки зору зростання інвестицій повинно сприяти 

скороченню використання даного методу виробництва. 

Недостатньо ефективна модернізація призводить до підвищеної 

аварійності на металургійних підприємствах й екологічних проблем на 

територіях, де розташовані заводи. Так, вміст канцерогенних речовин в 

повітрі Донецька, Макіївки, Єнакієвого, Кам’янського, Дніпра, Кривого Рогу, 

Запоріжжя, Маріуполя в середньому в 12 разів вище, ніж в інших населених 

пунктах [63]. 

Очевидно, що українська металургія потребує формування нової 

моделі подальшого розвитку. Для успішного вирішення даного завдання 
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необхідно, перш за все, оцінити наявні позиції в забезпеченні сировиною і 

системі збуту металопродукції. 

Україна забезпечена залізною рудою власного видобутку (табл. 1.6). 

Балансові запаси залізної руди становлять 35 млрд т [102, с. 148]. Більш того, 

налагоджений експорт залізної руди в ряд країн: Білорусь, Росію, Австрію, 

Польщу, Німеччину, Румунію, Словаччину, Чехію, Сербію, Угорщину, 

Туреччину. Україна навіть займає 6-7 місце в числі найбільших 

постачальників залізної руди та концентрату в Китай [173]. 

Таблиця 1.6 

Баланс товарних потоків залізної руди та концентрату в Україні в 2005-

2014 рр. 

Рік 
Видобуток, 

млн т 

Експорт, 

млн т 

Імпорт, 

млн т 

Внутрішнє 

споживання, 

млн т 

Питома вага 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні, % 

Питома вага 

експорту в 

обсязі 

видобутку, % 

2005 134,5 19,5 0,1 115,1 0,1 14,5 

2006 142,8 20,2 2,0 124,6 1,6 14,1 

2007 150,7 20,7 3,5 133,5 2,6 13,7 

2008 136,8 22,8 2,9 116,9 2,5 16,7 

2009 122,4 27,6 3,3 98,1 3,4 22,5 

2010 140,3 32,7 2,7 110,3 2,4 23,3 

2011 145,5 34,2 1,8 113,1 1,6 23,5 

2012 146,6 35,1 2,9 114,4 2,5 23,9 

2013 138,0 38,0 3,1 103,1 3,0 27,5 

2014 128,5 40,9 3,2 90,8 3,5 31,8 

Джерело: складено та розраховано автором на основі [17-19; 80] 

Однак експортна активність українських підприємств 

гірничовидобувної галузі супроводжується зустрічним імпортом аналогічної 

продукції: у 2014 р. 3,5% від загального внутрішнього споживання залізної 

руди та концентрату забезпечено за рахунок зарубіжних постачальників. У 

той час як Полтавський ГЗК відвантажує практично всю свою продукцію на 

експорт, на внутрішньому ринку фактичним монополістом є «Метінвест», 

який об'єднав під своїм управлінням більшість українських гірничо-

збагачувальних комбінатів. У даних умовах металургійні комбінати групи 

«ІСД», що не мають власної сировинної бази, періодично відчувають 

проблеми з поставками залізорудної сировини і змушені ввозити її з Росії. В 
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результаті такої неузгодженої політики приватних корпорацій собівартість 

металургійної продукції зростає через додаткові витрати на транспортування 

й митне оформлення зарубіжної руди [84, с. 16; 141, с. 72]. 

Ще однією проблемою українських гірничодобувних підприємств є 

пошук нових способів видобутку залізної руди [100, с. 168]. Глибина шахт і 

кар'єрів поступово збільшуються й в майбутньому досягне таких величин, що 

видобуток залізної руди стане економічно невигідним. З метою продовження 

термінів експлуатації діючих шахт фахівці вважають за доцільне освоєння 

видобутку менш багатих залізних руд, розташованих ближче до поверхні 

[102]. 

Іншим сировинним компонентом металургійного виробництва є кокс. З 

одного боку, імпорт коксу незначний (менше 1% від споживання), що 

свідчить про закриття внутрішніх потреб за рахунок власного виробництва 

(табл. 1.7). 

Таблиця 1.7 

Баланс товарних потоків коксу в Україні в 2005-2014 рр. 

Рік 
Виробництво, 

млн т 

Експорт, 

млн т 

Імпорт, 

млн т 

Внутрішнє 

споживання, 

млн т 

Питома вага 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні, % 

Питома вага 

експорту в 

обсязі 

виробництва, % 

2005 18,9 0,8 1,1 19,2 5,7 4,2 

2006 19,2 1,2 0,4 18,4 2,2 6,3 

2007 20,6 2,1 0,6 19,1 3,1 10,2 

2008 19,5 1,0 1,2 19,7 6,1 5,1 

2009 17,4 0,9 0,2 16,7 1,2 5,2 

2010 18,6 1,5 0,3 17,4 1,7 8,1 

2011 19,6 2,0 0,2 17,8 1,1 10,2 

2012 18,9 2,6 0,5 16,8 3,0 13,7 

2013 17,6 2,0 0,2 15,8 1,2 11,3 

2014 13,9 1,2 0,4 13,1 2,7 8,3 

Джерело: складено та розраховано автором на основі [17-19; 80] 

Однак, з іншого боку, спостерігається значний імпорт коксівного 

вугілля – майже 39% від внутрішньої потреби в 2014 р. (табл. 1.8). 
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Таблиця 1.8 

Баланс товарних потоків коксівного вугілля в Україні в 2006-2014 рр. 

Рік 

Видобуток 

коксівного 

вугілля, млн т 

Експорт, 

млн т 

Імпорт, 

млн т 

Внутрішнє 

споживання, 

млн т 

Питома вага 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні, % 

Питома вага 

експорту в 

обсязі 

видобутку, % 

2006 30,1 0,5 7,7 37,3 20,6 1,7 

2007 28,4 0,2 10,5 38,7 27,1 0,7 

2008 26,6 0,2 9,9 36,3 27,2 0,8 

2009 25,8 0,7 7,5 32,6 23,0 2,7 

2010 24,2 0,4 9,1 32,9 27,7 1,7 

2011 25,0 0,2 10,7 35,5 30,1 0,8 

2012 24,8 0,2 13 37,6 34,6 0,8 

2013 23,7 0,5 14,0 37,2 37,6 2,1 

2014 16,0 0,4 9,8 25,4 38,6 2,5 

Джерело: складено та розраховано автором на основі [17-19; 80] 

Імпорт коксівного вугілля пов'язаний з тим, що готовий кокс ввозити 

невигідно. По-перше, коефіцієнт заповнення вагона коксом (0,44) нижче, ніж 

вугіллям (0,60). По-друге, переробка коксівного вугілля на кокс на 

українських підприємствах забезпечує населення робочими місцями. По-

третє, з кожної тони імпортованого вугілля в процесі виробництва коксу 

отримують 330 м
3 

коксового газу, які еквівалентні 150 м
3 

природного газу 

[140, с. 23]. 

Варто також зазначити, що імпорт коксівного вугілля не зумовлений 

його недостатньою кількістю на внутрішньому ринку. Навпаки, українські 

шахти в 2012 р. зіткнулися з проблемою реалізації видобутого вугілля 

металургійним підприємствам, тому в 2013 р. уряд обмежував імпорт 

коксівного вугілля шляхом введення квот (в 2014 р. дія цього обмеження 

припинена) [7]. 

Головною проблемою коксівного вугілля українського видобутку є 

високий вміст сірки – від 1,4% до 3,0%. Відповідно до вітчизняних 

стандартів вміст сірки в коксі не повинен перевищувати 1,6%, тому до 

українського вугілля доводиться додавати низькосірчисте вугілля (вміст 

сірки – 0,5%), яке завозиться з-за кордону. Важливість такої операції зі 

зниження сірчистості коксівного вугілля підтверджується спеціалізованими 

дослідженнями, які встановили, що зростання вмісту сірки в коксі на 0,1% 
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збільшує витрати коксу на 0,3% й на стільки ж знижує продуктивність 

доменної печі [135, с. 39]. 

Високоякісний кокс (з вмістом сірки менше 1%) також необхідний для 

використання технології пиловугільного вдування палива в доменному 

виробництві, яка дозволяє відмовитися від використання дорогого 

природного газу й вже застосовується на Донецьксталі-МЗ, ММК ім. Ілліча, 

МК «Запоріжсталь», Алчевському МК. Тому без імпорту коксівного вугілля 

Україні не обійтися. 

Необхідним сировинним компонентом для електрометалургійного 

виробництва є металобрухт. З одного боку, Україна має потенційні джерела 

формування брухту, в число яких входять відходи сталеплавильного та 

прокатного виробництва металургійних підприємств, відходи від 

виробничого процесу машинобудівної галузі, амортизаційний брухт 

(конструкції, термін використання яких закінчився), побутовий брухт. З 

іншого боку, виробники сталі стикаються з дефіцитом брухту, через який, 

зокрема, з листопада 2012 р. по вересень 2013 р. простоював Донецький 

електрометалургійний завод. Проте при дефіциті металобрухту на 

внутрішньому ринку, спостерігається його експорт (табл. 1.9). 

Таблиця 1.9 

Баланс товарних потоків металобрухту в Україні в 2005-2014 рр. 

Рік 

Заготівля 

металобрухту в 

Україні, тис т 

Експорт, 

тис т 

Імпорт, 

тис т 

Внутрішнє 

споживання, 

тис т 

Питома вага 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні, 

% 

Питома 

вага 

експорту в 

обсязі 

заготівлі, 

% 

2005 7 700 1 264,0 12,5 6 448,5 0,2 16,4 

2006 8 200 745,9 8,9 7 463,0 0,1 9,1 

2007 8 600 668,2 21,4 7 953,2 0,3 7,8 

2008 6 700 637,3 163,5 6 226,2 2,6 9,5 

2009 6 400 885,3 9,4 5 524,1 0,2 13,8 

2010 7 600 664,7 8,3 6 943,6 0,1 8,7 

2011 8 400 801,8 126,4 7 724,6 1,6 9,5 

2012 6 000 366,5 116,2 5 749,7 2,0 6,1 

2013 5 700 255,3 238,5 5 683,2 4,2 4,5 

2014 5 300 936,9 28,4 4 391,5 0,6 17,7 

Джерело: складено та розраховано автором на основі [17-19; 80] 
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Експорт українського металобрухту викликаний не тільки попитом на 

нього з боку європейських та турецьких електросталеплавильних заводів, а й 

затримками розрахунків з боку українських металургів, які часом досягали 3-

4 місяців. Низька платіжна дисципліна, поряд зі зниженням цін (так, середня 

ціна закупівлі брухту знизилася з 370 дол./т в 2011 р. до 248 дол./т в 2014 р.), 

спонукає заготівельників брухту шукати способи реалізації брухту 

закордонним споживачам, що викликає на внутрішньому ринку дефіцит 

даного матеріалу, розмір якого за підсумками 2014 р. оцінюється на рівні 80 

тис т [49]. 

Прийняті урядом заходи для врегулювання ситуації на ринку 

металобрухту носять неузгоджений характер [62, с. 10]. З одного боку, в січні 

2013 р. було введена мито на імпорт брухту в розмірі 5%, яке досі діє. Воно 

ускладнює забезпечення брухтом українських заводів, оскільки не просто 

обмежує можливості ввезення необхідного продукту, а й створює 

передумови для підвищення цін на внутрішньому ринку. 

З іншого боку, уряд в 2012 р. ввів квоти на експорт брухту, що 

зумовило зниження експорту в 2012 р. в 2 рази в порівнянні з 2011 р. та 

подальше скорочення обсягів заготівлі металобрухту. Таким чином, 

проблема дефіциту металобрухту вимагає рішення, яке буде відрізнятися від 

вищеописаних заходів адміністративного впливу. Необхідно налагоджувати 

діалог, в тому числі за участю органів державної влади, між 

заготівельниками брухту і металургійними підприємствами з метою 

встановлення економічно обґрунтованих цін на металобрухт на 

внутрішньому ринку та забезпечення своєчасної оплати за поставлену 

сировину з боку металургійних компаній. 

Крім проблем із забезпеченням металургійних заводів необхідною 

сировиною, слід також враховувати суттєву диспропорцію між внутрішнім 

споживанням та експортом металургійної продукції найбільш високого 

ступеня обробки – металопрокату (табл. 1.10). 
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Таблиця 1.10 

Баланс товарних потоків готового металопрокату в Україні в 2005-2014 рр. 

Рік 

Прокат 

чорних 

металів, 

млн т 

Експорт 

прокату 

чорних 

металів, млн т 

Імпорт 

прокату 

чорних 

металів, млн т 

Внутрішнє 

споживанн

я прокату, 

млн т 

Питома вага 

імпорту в 

споживанні 

прокату, % 

Питома вага 

експорту в 

обсязі 

виробництва, 

% 

2005 22,7 15,5 0,6 7,8 7,7 68,3 

2006 22,4 15,6 1,0 7,8 13,3 69,8 

2007 24,5 16,4 1,6 9,7 16,5 66,9 

2008 20,5 13,9 1,9 8,5 22,4 67,8 

2009 16,1 11,0 0,7 5,8 12,1 68,3 

2010 17,6 12,3 1,2 6,5 18,5 69,9 

2011 19,5 13,3 1,4 7,6 18,4 68,2 

2012 18,5 12,3 1,4 7,6 18,5 66,6 

2013 17,8 12,3 1,5 7,0 22,0 78,0 69,2 

2014 14,3 11,1 1,1 4,2 25,0 75,0 77,9 

Джерело: складено та розраховано автором на основі [18; 19; 52, с. 52; 53, 

с. 57] 

Як випливає з вищенаведеної таблиці, тільки 25-30% від загального 

обсягу виробленого прокату використовується всередині країни, а інша 

частина експортується. Експортна орієнтація українських металургійних 

компаній в 1990-ті роки була єдиним виходом з кризового становища [104, 

с. 35]. Експортні надходження в умовах відсутності попиту на внутрішньому 

ринку стали джерелом поповнення оборотного капіталу підприємств й 

призвели в підсумку до підвищення ступеня монетизації української 

економіки, що дозволило ліквідувати бартерні розрахунки. У той же час 

висока частка експорту продукції привела до підвищеної залежності 

української металургії від світових цін на метал [97, с. 7; 150, с. 15]. 

До того ж, основна частина експорту – це не фінальний продукт 

(прокат), а напівфабрикати (рис. 1.7). Це гальмує розвиток 

високотехнологічних металургійних виробництв в Україні, зберігаючи 

структуру випуску продукції, вигідну закордонним металургійним 

компаніям, які надають перевагу імпорту сталевої заготовки замість 

розміщення її виробництва (екологічно шкідливого й небезпечного) на 

території своєї країни [67, с. 117; 156, с. 80]. 
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Рис. 1.7. Структура експорту металургійної продукції з України в 2005-

2014 рр. 

Джерело: складено автором на основі [171, с. 59-73] 

Також необхідно враховувати поточну економічну ситуацію на 

основних ринках збуту. Так, ЄС перебуває в стані тривалої боргової кризи, 

який не сприяє зростанню споживання металу місцевими компаніями. У 

країнах Близького Сходу і Північної Африки в зв'язку з падінням цін на 

енергоносії (нафту і природний газ) призупинено реалізацію 

великомасштабних інфраструктурних проектів. 

У Туреччині активно розвивається власна металургія: за період 2000-

2015 рр. виробничі потужності металургійних підприємств збільшилися в 2,5 

рази – з 19,8 до 50,4 млн т сталі [172]. Конкурентними перевагами турецької 

металургії є виробництво високоякісної продукції, наявність внутрішнього 

ринку збуту, який поступово розвивається та розширюється, висока 

ефективність виробничих процесів. У той же час металургійні підприємства 

Туреччини в великій мірі залежать від імпорту необхідної сировини [88, 

с. 53]. Тому експорт української металургійної продукції до Туреччини має 

сировинний характер – поставляються переважно напівфабрикати (квадратна 

заготовка та сляби). 

У Південно-Східній Азії основним постачальником металопрокату став 

Китай, який в середині 2012 р зіткнувся з недостатнім попитом на 

металопродукцію на внутрішньому ринку й з того часу почав експортувати 
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продукцію в сусідні країни. В результаті експорт плаского й довгомірного 

прокату з Китаю збільшився більше, ніж в 2 рази – з 38,2 млн т в 2011 р. до 

81,9 млн т в 2014 р. [171, с. 65, 70]. Конкуренцію китайським постачальникам 

становлять індійські металурги, частка продукції яких на світовому ринку 

продовжить збільшуватися, оскільки на державному рівні заплановано 

зростання обсягів виплавки сталі до 300 млн т на рік до 2025 р. (для 

порівняння: у 2014 р. було вироблено 87,3 млн т сталі) [167, с. 20]. 

Таким чином, експортоорієнтована модель розвитку української 

металургії поступово втрачає свою ефективність й доцільність. У зв'язку з 

цим все більша увага приділяється дослідженню перспектив розвитку 

внутрішнього ринку споживання металу. Загальний обсяг металлофонду 

України, який включає сталевий прокат в складі різних конструкцій, 

будівель, споруд, оцінюється в 600 млн т, з них 300 млн т вимагає заміни 

через зношеність [121, с. 4]. Згідно з розрахунками Кабінету Міністрів 

України, в ході модернізації різних галузей економіки можуть бути досягнуті 

наступні річні обсяги споживання металу (табл. 1.11). 

Таблиця 1.11 

Резерви зростання внутрішнього споживання металу в Україні 

Напрямок Обсяг споживання чорних металів, тис. т на рік 

Залізничне господарство 480 

Житлово-комунальне господарство 420 

Будівництво доріг 360 

Паливно-енергетичний комплекс 380 

Джерело: складено автором на основі [162] 

Слід зазначити, що про необхідність розвитку внутрішнього ринку 

говорили багато дослідників [47; 121; 162]. Висловлювалися припущення, що 

початковим імпульсом такого розвитку стане реалізація інфраструктурних 

проектів під час підготовки до Євро-2012, проте в дійсності обсяг 

внутрішнього споживання металопрокату в 2012 р. зберігся на рівні 2011 р. В 

зв'язку з цим виникають сумніви в реальності реалізації поставлених цілей 

щодо подальшого зростання обсягів внутрішнього ринку металопродукції. 
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Наприклад, українське вагонобудування не має можливості збільшити 

споживання металу з двох причин. Перша полягає в зниженні попиту на 

продукцію на основному ринку збуту – в Росії, куди поставлялося понад 

80,0% вироблених в Україні піввагонів. Російська залізниця настільки 

активно займалася оновленням рухомого парку, що станом на кінець 2012 р. 

надлишок вагонів склав 240 тис шт., а на кінець 2014 р. – 232 тис. шт. [6; 

127]. Були введені заходи обмежувального характеру стосовно українських 

постачальників, в результаті яких експорт практично припинився. Друга 

причина пов'язана з фактичною відсутністю у української залізниці коштів на 

оновлення свого рухомого складу [35, с. 55]. 

Суднобудування знаходиться в стані глибокої депресії з моменту 

розпаду Радянського Союзу, коли були втрачені економічні зв'язки з 

потенційними замовниками продукції, які координувалися в рамках союзних 

міністерств. В результаті заводи, які мають можливість виробляти крейсери й 

авіаносці, виконують роботи з ремонту суден і будівництва корпусів. 

Українські підприємства автомобілебудування переважно орієнтовані на 

складання автомобілів з імпортних вузлів і комплектуючих, а авіабудування 

не має достатньої кількості замовлень внаслідок жорсткої конкуренції на 

світовому ринку. 

Житлово-комунальне господарство не має необхідних коштів для 

оновлення мережі газо-, водопостачання, каналізації, в результаті чого 

закупівлі труб обмежуються невеликими обсягами для усунення локальних 

проблем. 

Будівництво не змогло вийти на докризовий рівень: обсяг виконаних в 

2014 р. будівельних робіт (51,11 млрд грн.) не перевищує рівень 2008 р. 

(64,36 млрд грн.) [91]. Населення не володіє необхідним обсягом фінансових 

ресурсів для придбання житла або інвестування в будівництво нових 

будинків, в той час як банківські установи в даний час не зацікавлені у видачі 

недорогих кредитів. 
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З огляду на недостатні обсяги попиту на продукцію української 

металургії на зовнішньому і внутрішньому ринку, закономірно виникає 

питання про можливість підтримки обсягів виробництва на досягнутому 

рівні. Слід зазначити, що в світі виробництво сталі, починаючи з 2003 року, 

стабільно перевищує її споживання (табл. 1.12). 

Таблиця 1.12 

Динаміка обсягів виробництва та споживання сталі в світі в 2001-2019 рр. 

Рік 
Обсяг виробництва 

сталі в світі, млн т 

Обсяг споживання 

сталі в світі, млн т 

Різниця між обсягами 

виробництва та споживання, % 

2001 851,1 853,6 -0,3 

2002 904,2 908,5 -0,5 

2003 969,9 968,8 0,1 

2004 1 071,4 1 057,9 1,3 

2005 1 148,0 1 141,1 0,6 

2006 1 250,1 1 246,6 0,3 

2007 1 348,1 1 330,4 1,3 

2008 1 343,4 1 335,7 0,6 

2009 1 238,8 1 234,7 0,3 

2010 1 433,4 1 410,7 1,6 

2011 1 538,0 1 524,4 0,9 

2012 1 560,1 1 553,5 0,4 

2013 1 650,4 1 648,9 0,1 

2014 1 670,1 1 662,9 0,4 

2015* 1 756,1 1 747,2 0,5 

2016* 1 826,4 1 815,1 0,6 

2017* 1 888,4 1 877,0 0,6 

2018* 1 954,5 1 942,4 0,6 

2019* 2 018,6 2 005,8 0,6 

* – прогнозне значення 

Джерело: [171, с. 2], прогнозні значення розраховані автором 

Перевищення обсягів виробництва сталі над обсягами її споживання 

свідчить про дисбаланс ринкового попиту і пропозиції, внаслідок якого 

металургійні виробники не можуть повністю завантажити свої виробничі 

потужності, оскільки споживачі й так не купують весь вироблений обсяг 

металургійної продукції [3, с. 36]. У даних умовах основною формою 

конкуренції є цінова: здійснюють поставки тільки ті виробники, собівартість 

продукції яких дозволяє досягати рентабельності виробництва при 

існуючому рівні цін. 
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З метою оцінки різниці між обсягом виробництва та споживання сталі в 

світі в майбутньому здійснено розробку прогнозу даних показників, який 

дозволив визначити перспективи розвитку світової металургії. Була 

проведена апробація декількох статистичних моделей: Брауна, Хольта, 

Боксу-Дженкінса, ОЛІМП. Згідно формальними критеріями апроксимації 

(мінімальній відносній помилці апроксимації ( від ) та максимальному 

коефіцієнту детермінації ( 2R )) в якості оптимального варіанту обрана модель 

Бокса-Дженкінса (табл. 1.13), протоколи розрахунків якої наведені в 

Додатках А і Б. 

Таблиця 1.13 

Статистичні моделі прогнозування показників світового ринку сталі 

Показник Рівняння ,від % ,2R  % 

Обсяг виробництва сталі в світі 11 097,0489,0ˆ
  tttt yy   3,0 92,9 

Обсяг споживання сталі в світі 11 131,0567,0ˆ
  tttt yy   2,8 93,5 

Джерело: розраховано автором 

Розраховані на основі отриманих моделей прогнозні значення на 2016-

2019 рр. (табл. 1.12) свідчать про те, що різниця між обсягом виробництва і 

обсягом споживання залишатиметься в середньому на рівні 0,5-0,6%. Даний 

факт демонструє збереження проблем зі збутом української металургійної 

продукції на зовнішньому ринку через його насиченість металургійною 

продукцією з інших країн. 

Передумови до значного скорочення розриву між світовим обсягом 

виробництва та споживання сталі відсутні в зв'язку зі створенням нових 

виробничих потужностей в країнах, що розвиваються. У той же час, 

наприклад, в країнах ЄС розмір надлишкових потужностей оцінюється в 80 

млн т [103]. Середній рівень завантаження сталеплавильних потужностей в 

світі в 2014 р. склав 76,7% [81]. 

В умовах відсутності зрушень щодо підвищення 

конкурентоспроможності української металургійної продукції виникає 

необхідність скорочення обсягів виробництва в українській металургії, 
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оскільки повне завантаження виробничих потужностей в Україні стає 

неможливим через наявність надлишкових потужностей в інших країнах. 

Зниження обсягів виробництва в металургійній галузі України, в свою чергу, 

спричинить за собою появу гострих соціальних проблем, пов'язаних з 

працевлаштуванням вивільненої робочої сили й зниженням рівня життя 

населення в цілому, оскільки металургія є однією з основних 

бюджетоформуючих галузей економіки. У зв'язку з цим необхідно 

інтенсифікувати оновлення виробничої бази української металургії, в тому 

числі за рахунок надання обґрунтованих пільг в частині оподаткування 

прибутку, що спрямовується на розвиток підприємств. Оновлення 

виробничої бази дозволить не тільки знизити собівартість виробництва, а й 

підвищить якість продукції, що істотно вплине на зростання 

конкурентоспроможності української металургійної продукції на світовому 

ринку. 

Таким чином, збереження конкурентоспроможності української 

металургії залежить від успішного вирішення двох блоків завдань: зниження 

виробничих витрат і пошуку каналів збуту виробленої продукції. У даних 

умовах органам державної влади необхідно розробити механізм 

використання вищеописаного податкового стимулювання. Податкові пільги 

повинні надаватися підприємствам під реалізацію конкретних проектів, що 

сприяють наближенню технологічного рівня української металургії до 

металургії країн – найбільших світових виробників сталі. Такі проекти 

обов'язково повинні проходити незалежну експертизу в провідних науково-

дослідних організаціях на предмет ефективності, що дозволить протидіяти 

нецільовому використанню звільненої від оподаткування частини прибутку. 
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1.3. Концептуальні засади статистичного забезпечення управління 

змінами на металургійних підприємствах 

 

 

Підприємства здійснюють свою діяльність в умовах постійних змін в 

різних сферах: в смаках споживачів, обсязі пропозиції конкуруючих товарів 

та послуг, розмірі митних бар'єрів, які зменшують або, навпаки, збільшують 

ступінь доступності внутрішнього ринку країни для зарубіжних 

постачальників, курсі національної валюти по відношенню до долара / євро 

та інших іноземних валют, законодавчому регулюванню виробництва й 

торгівлі деякими товарами на території країни. В результаті накопичуються 

проблеми, які згодом в разі погіршення ринкової кон'юнктури проявляються 

миттєво та ставлять під загрозу подальше існування підприємства. 

Так, в металургії відсутність належного оновлення виробничої бази 

протягом багатьох років призвела до зниження конкурентоспроможності 

продукції, втрати зовнішніх ринків збуту і, як результат, до значного 

скорочення обсягів виробництва (наприклад, тільки обсяг виплавки сталі в 

кризовому 2009 р. в порівнянні з докризовим 2007 р. знизився на 30,7%, а в 

2014 р. обсяг виплавки сталі був вже на 37,3% менше, ніж в 2007 р.) [18].  

В даний час у зв'язку зі зростанням конкуренції на світовому ринку 

сталі та недостатньому в порівнянні з виробничими потужностями обсязі 

попиту на металопродукцію на внутрішньому ринку металургійні 

підприємства стикаються з необхідністю подальшого згортання своєї 

виробничої діяльності та скорочення чисельності працівників. Розробка 

заходів щодо протидії цим негативним процесам потребує поліпшення 

статистичного забезпечення управління змінами на металургійних 

підприємствах, яке дозволить запобігти їх закриттю та вивести на новий 

рівень розвитку. 

Для формування відповідної системи статистичного забезпечення 

необхідно розібратися в суті категорії «управління змінами», щоб підібрати 
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відповідні джерела інформації та методи їх статистичного дослідження. 

Вчені визначають управління змінами як: 

 «структурний підхід до переведення певних об'єктів і систем з 

поточного стану в майбутній бажаний стан» (Гринько Т.В.) [36, с. 249]; 

 «циклічний процес, який постійно проходить через наступні 

етапи: розуміння поточної ситуації; визначення бажаного стану та розробка 

плану перетворень; залучення в нього інших учасників і формування 

критичної маси однодумців; відстеження й стабілізація результатів» 

(Дж. Моран, Б. Брайтман) [168, с. 252]; 

 «процес постійного коригування напрямків діяльності організації, 

модифікації поведінки її працівників в умовах змін» (Шлапак Н.С., 

Губицький І.І.) [158, с. 55]. 

У колективній монографії Денисова В.Т., Грищенко О.В., 

Слюсарева А.В. виділена категорія «управління адаптивним розвитком». Під 

даним терміном мають на увазі «стратегічно орієнтовані дії та рішення 

менеджерів підприємства щодо забезпечення цілеспрямованої зміни 

параметрів, властивостей і структури соціально-економічної системи та її 

підсистем у відповідь зміни зовнішнього середовища» [39, с. 29]. 

В цілому, слід зазначити недостатню змістовну розробку поняття 

«управління змінами», оскільки існуючі визначення носять фрагментарний 

характер. Визначення Гринько Т.В. не дозволяє чітко виділити специфічні 

відмінності «управління змінами» від власне «управління». Дж. Моран і 

Б. Брайтман зосередилися на алгоритмі проведення змін, а не на формуванні 

змістовної інтерпретації категорії. Шлапак Н.С. і Губицький І.І. не приділили 

уваги спрямованості коригування діяльності організації та причин, що 

спонукають підприємства вносити зміни в усталену практику роботи.  

Все це викликає необхідність уточнення визначення вказаної категорії 

наступним чином: управління змінами – це безперервний процес коригування 

діяльності організації, спрямований на збереження і подальше збільшення 

конкурентоспроможності підприємства у відповідь на зміни внутрішнього 
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та зовнішнього середовища, які вже відбуваються або прогнозуються в 

майбутньому. 

Як вказують Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А., «основне 

завдання статистичного забезпечення управління полягає в пізнанні за 

допомогою статистичних методів і моделей кількісних відношень, 

причинних зв’язків у масових суспільних явищах, описі і вимірюванні 

взаємозв’язків, закономірностей і тенденцій розвитку в конкретних умовах 

місця і часу як бази розробки заходів щодо виконання функцій управління, 

які випливають із загального змісту управління» [32, с. 19].  

Тому статистичне забезпечення управління змінами полягає в 

формуванні науково обґрунтованої основи для прийняття управлінських 

рішень, яка дозволяє фіксувати зміни, оцінює їх динаміку та спрямованість, 

прогнозує можливі зміни в майбутніх періодах, а також визначає потенціал 

поліпшення фінансових результатів діяльності компанії. 

В якості об'єктів, на які спрямоване статистичне забезпечення 

управління змінами, виступають ті сфери діяльності підприємства, що 

потребують здійснення перетворень. Гриньова В.М. і Гребньова Ю.І. в якості 

можливих об'єктів змін згадують мотивацію та компетентність персоналу, 

технології виробництва, структуру розподілу повноважень, стиль управління, 

відносини з клієнтами й постачальниками [37, с. 251].  

Олійник Т.В. виділяє наступні об'єкти змін: 

 продукт (внесення змін до існуючого продукт, розробка нового 

продукту, зниження собівартості виробництва); 

 персонал (проведення навчання працівників, розробка нових 

систем матеріального й нематеріального стимулювання); 

 ринок (пошук та освоєння нових ринкових сегментів, виведення 

нового товару на традиційний для підприємства ринок з метою більш 

повного задоволення потреб існуючих споживачів); 

 технологія (впровадження нових технологій, диверсифікація 

виробництва, збільшення виробничих потужностей); 
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 організаційні структури та організація діяльності (зміна систем 

управління компанією, переосмислення місії, цілей, завдань, стратегічних 

пріоритетів діяльності) [92, с. 283]. 

Харченко В. виділяє підсистеми управління розвитком, які також 

потребують статистичного обґрунтування щодо прийняття управлінських 

рішень. Відповідно до точки зору даного дослідника, слід розрізняти: 

 управління платоспроможністю (спрямоване на своєчасне 

задоволення вимог кредиторів в повному обсязі); 

 управління фінансовою стійкістю (спрямоване на підтримку 

стабільного фінансового стану підприємства в довгостроковій перспективі); 

 управління діловою активністю (дозволяє досягти збільшення 

обсягів виробництва та реалізації готової продукції); 

 управління грошовими потоками (забезпечує фінансову 

рівновагу підприємства); 

 управління майном (головною метою є відтворення основних 

засобів на основі інноваційних технологій); 

 управління рентабельністю (дозволяє за допомогою скорочення 

витрат досягти позитивних фінансових результатів) [147, с. 88] 

Тобто, об'єктами статистичного забезпечення управління змінами є 

платоспроможність, фінансова стійкість, ділова активність, грошові потоки, 

майно, рентабельність. При цьому слід зазначити, що за змістом окремі 

об'єкти дублюють один одного. Грамотне управління грошовими потоками є 

базою для збереження платоспроможності підприємства. У той же час 

фінансова стійкість практично збігається з платоспроможністю, оскільки 

саме своєчасне надходження коштів у обсягах, достатніх для фінансування 

поточної операційної діяльності та погашення заборгованості по кредитах, 

забезпечує підприємству фінансову стабільність. Тому доцільно як об'єкт 

статистичного забезпечення управління змінами виділити тільки грошові 

потоки, а платоспроможність і фінансову стійкість вважати результатом 

ефективного управління даним об'єктом. 
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Варто зазначити, що статистичне забезпечення управління змінами має 

сприяти досягненню визначеної управлінської мети [55, с. 143; 132, с. 30]. 

Никифорова В.А. в своєму дослідженні сформулювала цілі розвитку 

металургійної промисловості України, які в кінцевому підсумку повинні 

привести до підвищення конкурентоспроможності галузі: 

 зниження витрат на виробництво продукції; 

 забезпечення виробництва всіма необхідними видами ресурсів; 

 підвищення екологічності виробничого процесу; 

 підвищення технологічного рівня виробництва; 

 забезпечення стабільних ринків збуту; 

 забезпечення державної підтримки галузі в умовах СОТ; 

 проведення ефективної експортно-імпортної політики; 

 проведення ефективної валютно-курсової політики [89, с. 39]. 

Однак не всі наведені положення можуть розглядатися в якості цілей 

управління змінами та, відповідно, цілей статистичного забезпечення 

управління змінами на рівні окремо взятого підприємства. Наприклад, 

металургійне підприємство не може самостійно забезпечити проведення 

економічно вигідного валютного регулювання або зовнішньоторговельної 

політики. Металургійні підприємства в подібних випадках здатні впливати на 

формування рішень органами державної влади, однак встановлювати метою 

діяльності управлінського апарату підприємства зміну елементів державної 

економічної політики неможливо, оскільки це не входить до компетенції 

менеджерів окремо взятої компанії.  

В даний час українські металургійні підприємства повинні 

зосередитися на підвищенні технологічного рівня розвитку металургійного 

виробництва, що дозволить знизити витрати на виробництво продукції та 

досягти більш високої екологічності виробничого процесу. Заходи в рамках 

окреслених напрямків слугують базою для підвищення 

конкурентоспроможності української металургійної продукції, що і є 

основною метою управління змінами на металургійних підприємствах, 
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досягнення якої можливо прискорити за рахунок впровадження відповідного 

статистичного забезпечення (рис. 1.8).  

Підвищення конкурентоспроможності металургії дозволить зберегти 

наявні позиції на основних ринках збуту та забезпечить сталий розвиток 

металургійної промисловості та економіки України в цілому, для якої також 

характерний низький рівень міжнародної конкурентоспроможності [5, с. 150; 

76, с. 35; 101, с. 63]. 

Під сталим розвитком мається на увазі здатність підприємства 

задовольняти свої потреби і забезпечувати свою життєдіяльність таким 

способом, який дозволяє збільшити майбутній економічний потенціал 

підприємства, призводить до досягнення соціально-економічної 

збалансованості та екологічної безпеки виробничих процесів [96, с. 20]. 

Сталий розвиток передбачає постійне збільшення ключових показників 

діяльності підприємства, таких як обсяг виробництва, виручка від реалізації, 

надходження від експорту продукції, частка займаного внутрішнього та 

зовнішнього ринку збуту. У той же час розвиток також вимагає 

вдосконалення використовуваних технологій виробництва, оскільки 

збільшення обсягів випуску продукції при незмінному рівні технологій 

призведе в кінцевому підсумку до зниження ефективності функціонування як 

підприємства, так і національної економіки в цілому [108, с. 19].  

Однак підприємство не завжди може ставити за мету зростання 

виробництва й посилення конкурентних позицій на ринку, тим більше, що 

іноді це неможливо [1, с. 30; 56, с. 63]. Наприклад, поява нових 

металургійних виробництв в Китаї, Індії, Бразилії ускладнює для українських 

металургійних заводів як здійснення поставок на ринки цих країн, так і 

поставок на інші зарубіжні ринки. Тому в даному випадку стратегічною 

метою буде збереження поточної займаної частки на ринках збуту.  
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Рис. 1.8. Концептуальні засади статистичного забезпечення управління 

змінами на металургійних підприємствах 

Джерело: розроблено автором

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 
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Проте навіть для утримання поточних ринкових позицій, в тому числі 

досягнутого рівня виробничо-збутової діяльності й фінансової стійкості, 

необхідно здійснювати моніторинг зовнішнього середовища і у відповідь на 

зміни, що спостерігаються, вдосконалювати процедуру управління 

підприємством, займатися розробкою і освоєнням виробництва нових видів 

продукції і т.д. Адже параметри товарного ринку, від яких безпосередньо 

залежать фінансові результати діяльності підприємства, змінюються постійно 

і якщо не вживати ніяких дій, підприємство припинить функціонувати [21, 

с. 35; 22, с. 8; 111, с. 25]. 

Принципи статистичного забезпечення управління змінами доцільно 

поділити на загальні (застосовуються для будь-якого процесу управління) та 

прикладні (відображають специфіку управління змінами). На думку автора, в 

число загальних принципів слід включити: 

 принцип системності – виходить з того, що підприємство 

складається із сукупності елементів і в процесі статистичного забезпечення 

управління необхідно враховувати зв'язки між ними; 

 принцип наукової обґрунтованості – передбачає всебічне 

вивчення факторів, що впливають на діяльність підприємства, за допомогою 

наукових методів дослідження; 

 принцип ефективності – статистичне забезпечення управління 

повинно бути спрямовано на отримання максимального результату від 

прийняття управлінських рішень за умови мінімізації витрат; 

 принцип цілеспрямованості – статистичне забезпечення 

управління змінами має сприяти досягненню цілей, що ставить перед собою 

підприємство в короткостроковому та довгостроковому періоді; 

 принцип формалізації – норми, на основі яких базується 

функціонування підприємства, в т. ч. статистичне забезпечення управління, 

повинні бути закріплені у відповідних документах (наказах, регламентах, 

положеннях і т.д.), щоб в повсякденній діяльності не виникало протиріч 

щодо порядку здійснення тих чи інших процедур. 
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До прикладних принципів статистичного забезпечення управління 

змінами віднесені гнучкість (швидка адаптація до постійно змінюваних умов 

навколишнього середовища) та динамічність (адаптаційні процеси повинні 

відбуватися постійно і характеризуватися безперервністю в часі, тому 

статистичне забезпечення управління змінами має здійснюватися на 

безперервній основі).  

Дані принципи вказують на необхідність застосування різноманітних 

аналітичних підходів до дослідження діяльності підприємств, які дозволять 

приймати оптимальні управлінські рішення в кожному конкретному випадку 

[2, с. 91; 95, с. 5]. Голованова Н.Б. і Варфаловська В.В. підкреслюють, що 

різноманітність складної системи вимагає такого управління, яке само має 

достатній рівень різноманітності [31]. Тому система статистичного 

забезпечення управління змінами на підприємствах повинна постійно 

ускладнюватися в міру розвитку бізнесу, щоб бути здатною ефективно 

виконувати свої функції. 

Основним джерелом інформації для дослідження змін на 

металургійних підприємствах є їх фінансова звітність, перш за все форма № 1 

«Баланс» і форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (Додаток В і Г), які 

відображають досягнутий рівень процесів і явищ в поточний момент часу 

[116]. В динаміці дані форми звітності дозволяють відстежити наступні зміни 

в функціональних підсистемах підприємства (рис. 1.9). 

Зміни у зовнішньому середовищі металургійного підприємства 

відображаються в матеріалах, які збираються та публікуються Державною 

службою статистики України, Світовий асоціацією виробників сталі (World 

Steel Association), Державної фіскальною службою України, МВФ, Світовим 

банком та іншими міжнародними організаціями. 

Інформація, яку надає Державна служба статистики України, дає 

можливість проаналізувати динаміку розвитку економіки України в цілому та 

металургійної промисловості зокрема, дозволяючи оцінити вплив факторів 

зовнішнього середовища на діяльність металургійних підприємств, 
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ідентифікувати найбільш характерні проблеми, з якими стикаються більшість 

компаній в процесі свого функціонування, а також розробити способи 

реагування на несприятливі економічні процеси. 

 

Рис. 1.9. Характеристика джерел інформації для дослідження змін у 

внутрішньому середовищі металургійних підприємств 

Джерело: складено автором 

Митна статистика Державної фіскальної служби є основою для 

формування висновків щодо експортної активності українських 

металургійних підприємств та обсягів внутрішнього ринку металопродукції 

(див. параграф 1.2), які, в свою чергу, дозволяють визначити перспективи 

розвитку чорної металургії. Для досягнення аналогічної мети 

використовуються й матеріали Світової асоціації виробників сталі, які 

відображають динаміку і структуру виробництва металургійної продукції, 

даючи можливість оцінити співвідношення попиту та пропозиції на 
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зміни в стані основних засобів металургійного 

підприємства та динаміці їх оновлення 

зміни в оборотності оборотного капіталу підприємства 

зміни в рівні фінансової стійкості та ліквідності 

компанії 

зміни основних статей доходів та витрат 

зміни рентабельності діяльності підприємства 

зміни обсягів виробництва 

зміни в структурі виробництва продукції 

зміни в рівні завантаження виробничих потужностей 

підприємства 

зміни в ефективності використання виробничих і 

трудових ресурсів підприємства 

зміни чисельності персоналу та обсягів фонду оплати 
праці 
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металопродукцію в масштабах світової економіки, а також встановити 

технологічний рівень розвитку чорної металургії в різних країнах. 

Статистична інформація, яку публікує МВФ, є важливим джерелом 

даних про макроекономічну ситуацію як в Україні, так і в багатьох інших 

країнах, а також про стан глобальних сировинних ринків. Цінність матеріалів 

Міжнародного валютного фонду пов'язана з наявністю прогнозів зібраних 

показників, які можуть бути використані в подальшому при прогнозуванні 

динаміки змін на металургійних підприємствах. 

Статистичне забезпечення управління змінами на металургійних 

підприємствах передбачає використання наступних методів статистичного 

дослідження: 

 метод узагальнюючих показників (дозволяє оцінити становище 

компанії на основі її фінансової та статистичної звітності в рамках системи 

економічної діагностики й тим самим сприяє прийняттю рішень щодо 

усунення найбільш значущих проблем металургійного підприємства з точки 

зору ефективності його функціонування); 

 метод багатовимірної середньої (відстежує загальну 

спрямованість змін на металургійному підприємстві в цілому та в його 

функціональних підсистемах зокрема, даючи можливість комплексно 

досліджувати динаміку розвитку підприємства та виявляти підсистеми, які в 

найменшій мірі адаптувалися до змін, що відбуваються, і, відповідно, 

вимагають управлінського втручання для коригування параметрів діяльності 

компанії); 

 аналіз рядів динаміки (виявляє тенденції та закономірності змін, 

що відбуваються на металургійному підприємстві, дозволяючи розібратися в 

причинах несприятливих явищ і виробити відповідну реакцію на них); 

 SPACE-аналіз (метод експертної оцінки стану металургійного 

підприємства та металургійної промисловості в цілому, що дає можливість 

сформувати пріоритетні напрямки стратегічного розвитку компанії); 
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 метод аналізу ієрархій (дозволяє визначити вагові параметри 

складових багатовимірної середньої та оцінок фінансового потенціалу й 

конкурентоспроможності металургійного підприємства, стабільності й 

привабливості металургійного виробництва для SPACE-аналізу); 

 трендові, адаптивні, авторегресійні моделі (використовуються 

для прогнозування фінансових та інших показників розвитку металургійного 

підприємства й металургійної промисловості); 

 кореляційно-регресійний аналіз (ідентифікує взаємозв'язки між 

фінансовими результатами діяльності металургійного підприємства та 

змінами, що відбуваються в його функціональних підсистемах і в 

зовнішньому середовищі, а також дозволяє прогнозувати фінансовий 

результат діяльності металургійної компанії). 

На підставі наведених вище концептуальних засад автором розроблена 

наступна послідовність статистичного забезпечення управління змінами на 

металургійному підприємстві (рис. 1.10). 

 

Рис. 1.10. Послідовність статистичного забезпечення управління змінами на 

металургійному підприємстві 

Джерело: складено автором 

1. Економічна діагностика стану підприємства. 

2. Аналіз тенденцій та спрямованості змін на металургійному підприємстві. 

3. Інтегральне оцінювання змін на металургійному підприємстві в цілому і в його 

функціональних підсистемах зокрема. 

4. Моделювання залежності чистого доходу від змін у внутрішньому середовищі 

металургійного підприємства. 

5. Визначення втрат від недовикористання економічного потенціалу металургійної компанії. 

6. Розрахунок прогнозу чистого доходу підприємства на основі регресійних моделей. 

7. Визначення ключових проблем і загроз розвитку підприємства і металургійної галузі в 

цілому (SPACE-аналіз). Розробка стратегії розвитку компанії та плану змін. 

8. Контроль виконання плану змін, аналіз отриманих результатів. 
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Таким чином, сформовані концептуальні засади статистичного 

забезпечення управління змінами охоплюють комплекс джерел статистичної 

інформації, що характеризують внутрішнє та зовнішнє середовище 

металургійного підприємства (зокрема, статистична та фінансова звітність 

компаній, дані Державної служби статистики України, Державної фіскальної 

служби, міжнародних організацій), та методів статистичного дослідження, 

використання яких дозволяє формувати управлінські рішення, спрямовані на 

підвищення конкурентоспроможності металургійних підприємств в 

майбутніх періодах. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. На основі аналізу літературних джерел встановлено, що зміни є 

перетвореннями в суб'єкті господарювання, які відбулися за певний 

проміжок часу, спрямовані на перехід з поточного стану в майбутній та 

фіксуються шляхом порівняння параметрів діяльності підприємства за різні 

звітні періоди. У функціональній структурі металургійних підприємств 

виділені найбільш важливі підсистеми (маркетинг і збут, виробництво, 

фінанси, кадри), дослідження змін в яких становить найбільший інтерес з 

точки зору формування управлінської політики. 

2. Встановлено, що 75-80% виробленого в Україні металопрокату 

відвантажується на експорт, що, в свою чергу, зумовлює високий ступінь 

залежності українських металургійних підприємств від кон'юнктури 

зовнішніх ринків збуту. При цьому можливості експортних поставок 

поступово погіршуються через надлишок металургійних потужностей в 

країнах, що розвиваються (насамперед, в Китаї). У зв'язку з цим 

запропоновано надання обґрунтованих податкових пільг для реалізації 

проектів щодо оновлення виробничої бази металургійної промисловості, що 
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в кінцевому підсумку дозволить підвищити ступінь адаптації українських 

металургійних підприємств до несприятливих змін у зовнішньому 

середовищі. 

3. Доведено, що управління змінами є безперервним процесом 

коригування діяльності організації, спрямованим на збереження та подальше 

підвищення конкурентоспроможності підприємства у відповідь на зміни 

внутрішнього та зовнішнього середовища, що відбуваються. Сутність 

статистичного забезпечення управління змінами полягає в інформаційно-

аналітичному обґрунтуванні прийняття управлінських рішень на основі 

вивчення змін, що відбулися в функціональних підсистемах металургійного 

підприємства в минулих періодах, прогнозування економічних змін в 

майбутніх періодах, а також оцінки перспектив розвитку металургійної 

промисловості в цілому та металургійних підприємств зокрема. 

4. Сформована інформаційна база для статистичного забезпечення 

управління змінами на металургійних підприємствах в складі наступних 

джерел: статистична і фінансова звітність підприємств, дані Державної 

служби статистики України та Державної фіскальної служби України, 

матеріали міжнародних організацій (ООН, МВФ, Світовий банк, World Steel 

Association та ін.). 

5. Обрано аналітичний інструментарій для статистичного дослідження 

змін на металургійних підприємствах та обґрунтування управлінських 

рішень. До його складу увійшли наступні статистичні методи: багатовимірна 

середня, метод аналізу ієрархій, кореляційно-регресійний аналіз, SPACE-

аналіз, моделі прогнозування (трендові, адаптивні і авторегресійні). 

Основні результати дослідження першого розділу опубліковані в 

наукових працях автора [27; 28; 30]. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА 

МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ПРИДНІПРОВСЬКОГО 

ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ 

 

 

2.1. Система статистичних показників економічної діагностики змін за 

функціональними підсистемами 

 

 

Ефективність діяльності будь-якого підприємства залежить від 

своєчасності прийняття управлінських рішень, спрямованих на його 

розвиток, що неможливо без отримання точної інформації про економічну 

ситуацію, що склалася. Ця інформація вимагає подальшої обробки і аналізу, 

ступінь глибини яких може бути різна. У разі контролю за здійсненням 

поточної діяльності достатньо застосування простих прийомів зіставлення 

фактичних і планових значень показників. У той же час для постановки й 

досягнення стратегічних цілей розвитку необхідне використання широкого 

ряду аналітичних показників та інструментів, що дозволяють оцінити 

поточний стан підприємства і динаміку його змін в минулому, виявити 

резерви підвищення ефективності функціонування, сформувати пропозиції 

щодо прийняття управлінських рішень. 

Основою прийняття рішень стратегічної важливості, зокрема щодо 

підтримання фінансової стійкості підприємства та запобігання його 

банкрутства, виступає застосування відповідних діагностичних процедур [57, 

с. 78]. Термін «діагностика» запозичений з медицини, де він позначає процес 

розпізнавання хвороби [15, с. 302]. Економічна наука запропонувала 

використовувати діагностику в контексті аналізу господарської діяльності 

підприємств. Однак в даний час відсутнє загальноприйняте визначення 

категорії «економічна діагностика», різними дослідниками пропонуються 
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різні діагностичні інструменти. У зв'язку з цим актуальним завданням є 

пояснення ролі економічної діагностики в статистичному забезпеченні 

управління змінами та обґрунтування її змістовного складу. 

Лігоненко Л.О. розглядає діагностику як систему цільового аналізу, що 

дозволяє виявити ознаки кризового стану підприємства та оцінити 

ймовірність його банкрутства або подолання кризових явищ [69, с. 102]. 

Швиданенко Г.А. визначає економічну діагностику як «процес 

розпізнавання та визначення негативних (кризових) явищ в діяльності 

підприємства на основі помічених локальних змін, встановлених 

залежностей, а також особливо помітних явищ поточної підприємницької 

діяльності» [155, с. 6]. Полянська А. під економічною діагностикою розуміє 

«аналітичну діяльність, що охоплює дослідницький, пошуковий і 

пізнавальний процеси для виявлення або зменшення впливу небажаних 

відхилень в різних сферах діяльності підприємства» [106, с. 214]. 

Малярець Л.М. і Норік Л.О. підкреслюють, що діагностика є процесом 

формування висновку про стан і розвиток об'єкта дослідження на основі 

вивчення різноманітної інформації, її синтезу та зіставлення з метою оцінки 

існуючого положення, виявлення проблем, причин їх виникнення та 

визначення майбутнього стану об'єкта і засобів його забезпечення [75 , с. 12]. 

Тобто, економічна діагностика повинна надавати ключові характеристики 

ситуації, що склалася, причини її виникнення та можливі сценарії 

подальшого розвитку підприємства. 

На думку Дмитрієвої О.Г., аналіз передбачає визначення кількісних 

параметрів й оцінку ступеня їх відхилення від нормативних значень, тоді як 

діагностика спрямована на формування комплексного висновку про стан 

досліджуваного об'єкта на підставі зіставлення інформації з різних джерел 

[41, с. 22]. У даному трактуванні діагностика ширше аналізу, оскільки аналіз 

полягає в проведенні кількісних розрахунків, тоді як діагностика займається 

інтерпретацією наявних аналітичних даних. 
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Вищенаведена точка зору представляється недостатньо 

аргументованою, бо діагностика є частиною аналізу. Саме ретельний аналіз 

дозволяє осмислити отримані кількісні дані й сформулювати змістовні 

висновки. У той же час діагностика базується на основі уніфікованого 

переліку станів підприємства (наприклад, абсолютна фінансова стійкість, 

нестійке становище і т.п.), які описуються певними значеннями статистичних 

показників, тоді як аналіз передбачає більш широку й різнобічну 

характеристику об'єкта дослідження. 

Сутність процесу економічної діагностики змін в функціональних 

підсистемах металургійного підприємства відображає наступна схема 

(рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Етапи економічної діагностики змін в функціональних підсистемах 

металургійного підприємства 

Джерело: розроблено автором 

Як випливає з наведеної схеми, проведення економічної діагностики 

базується на використанні системи показників, що відображають економічну 

діяльність підприємств. Формування системи показників відбувається з 

урахуванням наявної інформаційної бази. Як зазначає Момотюк Л.Є., 

достовірним джерелом інформації про підприємство вважається його 

фінансова звітність [86, с. 48]. Її доцільно використовувати в цілях 

діагностики управління змінами на підприємствах з кількох причин. По-

перше, фінансова звітність акціонерних товариств не тільки не відноситься 

до конфіденційної інформації, а й є загальнодоступною. По-друге, мета 

1. Розрахунок значень показників, що характеризують зміни в виробництві, зміни в 

маркетингу та збуті, зміни в фінансах та кадрові зміни 

2. Зіставлення отриманих показників з їх критичними значеннями 

3. Формування висновків щодо спрямованості змін в функціональних підсистемах 

металургійного підприємства (прогресивні, нейтральні, регресивні) 
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діяльності абсолютної більшості підприємств – отримання прибутку, розмір 

якого фіксується у фінансовій звітності. По-третє, фінансові показники є 

відображенням ефективності управління виробничо-збутовою діяльністю 

підприємства. 

З метою структуризації показники об'єднані в блоки, що 

характеризують основні види змін в функціональних підсистемах організації 

(виробництво, маркетинг і збут, фінанси, кадри), доцільність виділення яких 

обґрунтована в параграфі 1.1. 

Для відображення змін у виробництві використовуються наступні 

показники: 

1. Обсяг виробництва – може оцінюватися як в натуральних, так і 

вартісних одиницях виміру. Даний показник дає уявлення про масштаби 

діяльності та дозволяє в динаміці простежити тенденції виробничої 

активності підприємства. 

2. Рівень завантаження виробничих потужностей ( завk ) – характеризує 

ступінь використання у виробничому процесі наявних виробничих фондів 

підприємства: 

потужностіВиробничі

авиробництвобсягиФактичні
k зав

  (2.1). 

Повне завантаження виробничих потужностей свідчить про здатність 

підприємства пристосовуватися до зміни ринкової кон'юнктури шляхом 

врахування вимог і очікувань споживачів та грамотно організовувати 

реалізацію виробленої продукції, в тому числі знаходити нові ринки збуту, 

що в кінцевому підсумку формує передумови для прибуткової роботи 

підприємства [33, с. 10]. 

3. Коефіцієнт структурної трансформації виробництва ( трk ) – 

розраховується за формулою індексу Рябцева та використовується для оцінки 

змін в структурі виробленої продукції, дозволяючи виявити зміни у 

виробничій спеціалізації заводу та внести корективи в плани розвитку 

підприємства для поліпшення фінансових результатів діяльності: 
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де 0d  и 1d  – частка окремо взятого виду продукції в загальному обсязі 

виробництва в базисному та звітному періоді відповідно. 

Основною перевагою індексу Рябцева є наявність шкали для 

інтерпретації отриманих результатів (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Шкала оцінки ступеня структурних відмінностей за індексом Рябцева 

Інтервал значень Характеристика ступеня структурних відмінностей 

до 0,030 тотожність структур 

0,031-0,070 дуже низький рівень відмінностей 

0,071-0,150 низький рівень відмінностей 

0,150-0,300 істотний рівень відмінностей 

0,301-0,500 значний рівень відмінностей 

0,501-0,700 дуже значний рівень відмінностей 

0,701-0,900 протилежний тип структур 

0,901 і вище повна протилежність структур 

Джерело: [78, с. 113] 

4. Коефіцієнт зносу основних засобів ( знk ) – частка вартості основних 

засобів, перенесених на собівартість виробленої продукції в попередніх 

періодах, у первісній вартості основних засобів: 

засобівосновнихвартістьПервісна

яамортизаціНакопичена
k изн

.  (2.3) 

5. Фондовіддача (капіталовіддача) ( відФ ) – обсяг виробленої продукції, 

що припадає на одиницю основних засобів. 

З урахуванням наявної у відкритому доступі інформації про обсяги 

виробництва та з метою забезпечення можливості порівняння показників, 

розрахованих для металургійних підприємств, які виробляють 

різнопрофільну продукцію, фондовіддачу слід розраховувати з 

використанням обсягу виробництва сталі ( стQ ), взятого за валовим 

принципом (включає як товарну сталь, реалізовану кінцевому виробнику, так 

і сталь, спрямовану на проміжне споживання): 
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ОС

Q
Фвід

ст

 ,  (2.4)  

де ОС  – середня вартість основних засобів за певний період. 

Обернений показник фондовіддачі – фондомісткість. Фондомісткість 

відображає величину основних засобів, що припадають на одиницю 

виробленої продукції. 

Зміни в маркетингу та збуті характеризують такі показники: 

1. Чистий дохід (чиста виручка) – сума доходу від реалізації, що 

залишається в розпорядженні підприємства після виплати податкових 

платежів, що входять в ціну продукції: 

інр ВАПДВДЧД  ,   (2.5) 

де ЧД  – чистий дохід; 

рД  – дохід (виручка) від реалізації продукції; 

ПДВ  – податок на додану вартість; 

А  – акцизний збір; 

інВ  – інші відрахування з доходу. 

2. Коефіцієнт оборотності оборотних активів ( оа

обk ) – кількість оборотів, 

здійснених оборотними активами підприємства за звітний період: 

ОбА

ЧД
k оа

об  ,  (2.6) 

де ЧД  – чистий дохід; 

ОбА  – середньорічна вартість оборотних активів. 

3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості ( дз

обk ) – кількість 

оборотів, здійснених дебіторською заборгованістю підприємства за звітний 

період (скільки разів протягом звітного періоду дебіторська заборгованість 

була погашена): 

ДЗ

ЧД
k дз

об
,  (2.7) 

де ЧД  – чистий дохід; 

ДЗ  – середні залишки дебіторської заборгованості за звітний період. 
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Розмір дебіторської заборгованості може бути визначений різними 

способами. Наприклад, Кононенко О. та Маханько О. пропонують брати 

тільки дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги за чистою 

реалізаційною вартістю [65, с. 77]. Яцишин Н. враховує в даному коефіцієнті 

оборотності дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги за 

первісною вартістю [163, с. 444]. 

Єгоров П.В. і Андрєєва В.Г. включають до складу дебіторської 

заборгованості векселі отримані, дебіторську заборгованість за товари, 

роботи, послуги, дебіторську заборгованість за розрахунками (з бюджетом, за 

виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків), іншу 

поточну дебіторську заборгованість [42, с. 172]. Дана точка зору є найбільш 

зваженою, оскільки охоплює всі показники балансу, що є за визначенням 

дебіторською заборгованістю. При цьому слід встановити, за якою вартістю 

брати дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги – за чистою 

реалізаційною або первісною. Згідно з Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку № 2 чиста реалізаційна вартість визначається шляхом 

вирахування резерву сумнівних боргів з первісної вартості дебіторської 

заборгованості [105]. У підсумок балансу всі показники дебіторської 

заборгованості включаються за чистою реалізаційною вартістю, тому і в 

розрахунку коефіцієнта оборотності необхідно використовувати дебіторську 

заборгованість за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю. 

4. Коефіцієнт оборотності запасів ( з

обk ) – кількість оборотів, здійснених 

запасами підприємства за звітний період (скільки разів вартість запасів була 

списана на вартість виробленої та реалізованої продукції): 

З

C
k з

об

рп

 ,  (2.8) 

де рпC  – собівартість реалізованої продукції за звітний період; 

З  – середня вартість запасів у звітному періоді. 

Існують різні підходи до визначення обсягу запасів на підприємстві. 

Яцишин Н. пропонує брати виробничі запаси, розраховуючи тим самим 
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коефіцієнт оборотності виробничих запасів [163, с. 444]. Кононенко О. та 

Маханько О. вважають за необхідне з вартості запасів виключити вартість 

товарів, що знаходяться на балансі підприємства [65, с. 79]. Такий крок 

пов'язаний з тим, що товари не виробляються підприємством, а купуються з 

метою подальшого перепродажу. Слід зауважити, що складські залишки 

продукції, випущеної безпосередньо самим підприємством, враховуються в 

іншій статті балансу – «готова продукція». 

Виключення з розгляду товарів призводить до викривлення показника 

оборотності. Адже підприємство витрачає кошти на придбання продукції та 

розраховує на віддачу від цього вкладення. Крім того, продаж в одному 

комплекті зі своєю продукцією продукції сторонніх виробників може бути 

необхідним для більш повного задоволення потреб клієнтів. Тому є 

обґрунтованою точка зору Єгорова П.В. і Андрєєвої В.Г., що пропонують 

включати до вартості запасів виробничі запаси, незавершене виробництво, 

готову продукцію, товари [42, с. 172]. У балансі підприємства сума 

перерахованих компонентів вже приведена в статті «Запаси». 

5. Скоригована тривалість обороту оборотних активів ( оа

скорt ): 

кздзз ttttоа

скор  ,  (2.9) 

де зt  – тривалість обороту запасів; 

дзt  – тривалість обороту дебіторської заборгованості; 

кзt  – тривалість обороту кредиторської заборгованості. 

Даний показник був запропонований Кононенко О. та Маханько О. під 

іншою назвою – «тривалість обороту оборотного капіталу» [65, с. 80]. З 

огляду на те, що зазвичай розрахунок індикаторів оборотності оборотного 

капіталу не супроводжується урахуванням оборотності кредиторської 

заборгованості, виникла необхідність уточнити назву показника. 

Скоригована тривалість обороту оборотних активів бере до уваги той 

факт, що дебіторська заборгованість підприємства може частково 

перекриватися кредиторською заборгованістю. Підприємство навіть 

зацікавлене в тому, щоб тривалість обороту кредиторської заборгованості 
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була більше, ніж дебіторської (в такому випадку відсутня проблема з 

поповненням оборотного капіталу підприємства, оскільки кредиторська 

заборгованість фактично виступає додатковим джерелом фінансування 

діяльності організації). 

Первинне трактування показника скоригованої тривалості обороту 

оборотних активів було запропоноване Кононенком О. та Маханьком О. в 

наступному вигляді [65, с. 80]: 

 при позитивному значенні показника підприємство потребує 

залучення додаткових коштів; 

 при від'ємному значенні у підприємства вже знаходяться в 

розпорядженні кошти сторонніх організацій. 

З викладеного варіанта інтерпретації не зовсім ясно, яким саме чином 

значення скоригованої тривалості обороту оборотних активів пов'язане з 

залученням в оборот підприємства-виробника грошових коштів інших його 

контрагентів. Тому пропонується розширити трактування аналізованого 

показника шляхом більш детального пояснення економічного змісту 

розрахунку за формулою (2.9). 

У разі додатного значення скоригованої тривалості обороту оборотних 

активів ( 0кздзз  ttt ) виходить, що термін завершення операційного циклу 

( дзз tt  ) перевищує термін погашення кредиторської заборгованості ( кзt ). 

Тобто, підприємству доводиться виплачувати заборгованість перед 

постачальниками раніше, ніж на його рахунок надійдуть кошти від реалізації 

готової продукції. Тому виникає потреба в залученні додаткових коштів для 

проведення своєчасних розрахунків за поставлені сировинні ресурси. 

У разі від'ємного значення скоригованої тривалості обороту оборотних 

активів ( 0кздзз  ttt ), навпаки, термін завершення операційного циклу 

( дзз tt  ) менше терміну погашення кредиторської заборгованості ( кзt ). Звідси 

для підприємства виникає можливість використовувати кредиторську 

заборгованість як джерело фінансування своєї діяльності довше, ніж це 

потрібно для завершення операційного циклу. 
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6. Коефіцієнт покриття чистим доходом собівартості реалізованої 

продукції (
пk ) – відображає ефективність управління витратами та 

прийнятність цінової політики підприємства: 

рпп
C

ЧД
k  ,  (2.10) 

де ЧД  – чистий дохід; 

рпC  – собівартість реалізованої продукції. 

Зміни в фінансах відображають наступні показники: 

1. Коефіцієнт фінансової автономії / незалежності ( автk ) – частка 

власного капіталу в загальній величині джерел фінансування діяльності 

підприємства: 

Б

ВК
kавт  ,  (2.11) 

де ВК  – власний капітал; 

Б  – підсумок балансу. 

2. Робочий капітал ( РК ) – власні оборотні кошти (власний оборотний 

капітал): 

ПЗОбАРК  , (2.12) 

де ОбА– оборотні активи; 

ПЗ  – поточні зобов’язання підприємства. 

Робочий капітал є частиною власного капіталу підприємства, яка 

спрямовується на фінансування оборотних активів (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Процес формування активів підприємства 

Джерело: складено автором 

З вищенаведеної схеми можна вивести іншу формулу розрахунку 

робочого капіталу: 

Власний капітал 

Поточні зобов’язання (короткостроковий 

позиковий капітал) 

Необоротні активи 

Оборотні активи 

Довгострокові зобов’язання 

(довгостроковий позиковий капітал) 
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НАДЗВКРК  , (2.13) 

де ДО  – довгострокові зобов’язання; 

НА  – необоротні активи. 

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу (
мk ) – частка власного 

капіталу, що знаходиться в формі оборотних активів: 

ВК

РК
k м

. (2.14) 

4. Коефіцієнт загальної ліквідності ( .. лзk ) – вартість оборотних активів, 

що припадають на одну одиницю величини поточних зобов'язань: 

ПЗ

ОбА
k лз .. , (2.15) 

де ОбА  – оборотні активи; 

ПЗ  – поточні зобов’язання. 

5. Чиста рентабельність продажів ( прR ) – рівень чистого прибутку, 

отриманого з кожної гривні реалізованої продукції: 

ЧД

ЧП
R пр ,  (2.16) 

де ЧП  – чистий прибуток; 

ЧД  – чистий дохід. 

Кадрові зміни описуються наступними показниками: 

1. Темп зростання середньої чисельності персоналу ( чT ) – характеризує 

ділову активність підприємства. 

2. Продуктивність праці ( ПП ) – обсяг виробленої продукції, що 

припадає на кожного працівника підприємства. Як і у випадку з 

фондовіддачею, показник доцільно модифікувати наступним чином: 

Т

Q
ПП

ст

 ,  (2.17) 

де стQ  – валовий обсяг виробництва сталі; 

Т  – середня чисельність персоналу. 

3. Коефіцієнт випередження темпами зростання продуктивності праці 

темпів зростання середньої реальної заробітної плати ( випk ): 
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РЗПT

T
k ПП

вип  ,  (2.18) 

де ППT  – темп зростання продуктивності праці; 

РЗПT  – темп зростання середньої реальної заробітної плати. 

Обчислення виразу 100)1( вип k  дає можливість визначити, на скільки 

відсотків зростання продуктивності праці випереджає зростання реальної 

зарплати. У разі від’ємних значень, мова йде про відставання зростання 

продуктивності праці від зростання зарплати. 

Розрахунок вищенаведених показників дозволяє визначити характер 

змін, що відбуваються в кожній функціональній підсистемі організації, і тим 

самим сформувати управлінські рішення, що підвищують ефективність 

функціонування підприємства (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Схема діагностики спрямованості змін на металургійних підприємствах 

Вид змін 

Характер змін 

прогресивний 

(позитивний) 
нейтральний 

регресивний 

(негативний) 

Зміни у виробництві 

ва-вQ  ↑ ва-вQ  ↔ ва-вQ  ↓ 

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

%50зн k  ↓ %60%50 зн  k  %60зн k  ↑ 

відФ  ↑ відФ
 
↔ відФ

 
↓ 

Зміни в маркетингу 

та збуті 

5,2оа

обk  ↑ 4,26,1  оа

обk  5,1оа

обk  ↓ 

0оа

скорt  ↓ 0оа

скорt  ↑ 0оа

скорt  ↓ 

%120п k  ↑ %119%100 п  k  %100п k  ↓ 

Зміни в фінансах 

%50автk  ↑ %50%40  автk  %40автk  ↓ 

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

210,1.. лзk  ↑ 210,1880,0 ..  лзk  880,0.. лзk  ↓ 

%20пр R  ↑ %20%10 пр  R  %10пр R  ↓ 

Кадрові зміни 
чT  ↑ чT  ↔ чT  ↓ 

ПП  ↑ ПП  ↔ ПП  ↓ 

1вип k  ↑ 1вип k  ↓ 1вип k  ↓ 

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

Джерело: розроблено автором на основі [42, с. 54; 65, с. 83-115; 129, с. 54] 
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Прогресивний характер змін означає, що зміни, які відбуваються, 

мають позитивний вплив на розвиток підприємства та сприяють зростанню 

його конкурентоспроможності. 

Регресивні зміни, навпаки, свідчать про погіршення параметрів 

діяльності організації та наявність серйозних проблем в роботі її 

функціональних підсистем, без вирішення яких підприємство може 

припинити здійснення своєї діяльності. Нейтральні зміни сприяють 

підтриманню діяльності підприємства на одному рівні, без істотного впливу 

на тенденції розвитку організації. 

Представлена модель діагностики включає найбільш виразні приклади 

змін на підприємствах. У той же час в реальності динаміка показників може 

бути більш різноманітною. Тому при оцінці характеру змін за певний період 

слід звертати увагу на переважаючі тенденції, відкидаючи випадкові 

відхилення від сформованого тренду. При цьому велике значення має 

змістовний аналіз розрахованих показників і причин їх зміни. Зокрема, саме 

по собі 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. Однак якщо 

підприємство не погашає кредиторську заборгованість, а тільки її нарощує, в 

такому випадку зміни, що відбуваються на підприємстві, оцінюються як 

негативні й тому вимагають вироблення відповідних заходів реагування, що 

дозволяють усунути виниклі проблеми. 

Практична апробація запропонованої схеми діагностики (табл. 2.2) 

проведена на прикладі металургійних підприємств Придніпровського 

промислового регіону (району) в складі Дніпропетровської, Запорізької та 

Кіровоградської областей, який виділяють ряд дослідників [68;  71, с. 4-5; 

128, с. 65; 134, с. 16; 152]. 

В якості бази для проведення дослідження змін, що відбуваються, 

обрані Дніпровський металургійний комбінат (ПАТ «ДМК», м Кам'янське, 
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Дніпропетровська обл.), АрселорМіттал Кривий Ріг (ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг», м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.), Запорізький 

металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ПАТ «Запоріжсталь», 

м. Запоріжжя). 

Матеріали, на підставі яких проведено дослідження, наведені в Додатку 

Д. Оцінки переважного характеру змін, що відбуваються на металургійних 

підприємствах Придніпровського промислового району, представлені нижче 

(табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Характер змін на металургійних підприємствах  

Придніпровського промислового району 

* – неможливо виділити переважний характер змін, оскільки прогресивні, нейтральні і 

регресивні зміни спостерігаються приблизно у однакової кількості показників 

Джерело: складено автором 

З вказаної таблиці випливає, що найбільшого втручання в політику 

управління змінами потребує ДМК: три з чотирьох функціональних 

підсистем підприємства демонструють негативну динаміку розвитку. При 

цьому на даному металургійному заводі вже склалися передумови для 

поліпшення ситуації: налагоджується виробництво нової продукції на новому 

прокатному стані, що в майбутньому дозволить наростити обсяги продажів і 

стабілізувати фінансове становище підприємства. 

У той же час управління змінами на АМКР і Запоріжсталі 

характеризується більш високою результативністю: у першого підприємства 

одна функціональна підсистема, а у другого підприємства – дві 

функціональних підсистеми мають позитивну тенденцію розвитку, що 

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 
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свідчить про адаптацію металургійних заводів до роботи в складних умовах 

високо конкурентного зовнішнього середовища. 

Таким чином, діагностика управління змінами є першим етапом 

статистичного дослідження діяльності металургійних підприємств, що 

дозволяє сформувати висновки про спрямованість змін, що відбуваються в 

функціональних підсистемах організації, дозволяючи при цьому керівництву 

підприємства визначитися з переліком оптимальних управлінських рішень, 

що сприяють підвищенню конкурентоспроможності та ефективності 

функціонування організації. При цьому проведення аналізу отриманих в 

результаті діагностики результатів вимагає глибокого розуміння 

економічного змісту показників, без якого неможливо отримати науково 

обґрунтовані висновки про тенденції розвитку підприємства. 

 

 

2.2. Статистичний аналіз тенденцій змін на металургійних 

підприємствах 

 

 

Дослідження тенденцій змін на металургійних підприємствах 

Придніпровського промислового району є важливим елементом 

статистичного забезпечення управління змінами, що дозволяє детально 

вивчити динаміку розвитку суб'єктів господарювання та виявити фактори, що 

перешкоджають досягненню підприємствами цілей підтримання та 

подальшого зміцнення конкурентних позицій на ринках збуту, й 

проінформувати органи управління для своєчасного коригування діяльності 

підприємства.  

Методичний підхід щодо проведення статистичного аналізу тенденцій 

змін на металургійний підприємствах полягає в дослідженні динаміки 

основних показників, що характеризують діяльність функціональних 

підсистем організацій, та включає наступні етапи (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Етапи статистичного аналізу змін на металургійних підприємствах 

Джерело: складено автором 

Варто зазначити, що основною проблемою українських металургійних 

підприємств є значний ступінь зносу обладнання, який відображає 

використання застарілих виробничих технологій, що зумовлюють високе 

техногенне навантаження на довкілля та наявність істотних ризиків 

виникнення аварій на виробництві. Наведені дані дозволяють оцінити 

поточний стан основних засобів металургійних підприємств і 

охарактеризувати зміни в політиці оновлення виробничої бази розглянутих 

заводів в 2007-2014 рр. (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Ступінь зносу основних засобів на металургійних підприємствах 

Придніпровського промислового району в 2007-2014 рр. (станом на кінець 

року), % 

Підприємство 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ДМК 57,1 54,3 50,6 51,1 49,7 51,8 52,3 53,6 

АМКР 84,2 81,5 80,8 77,6 76,6 30,7 35,0 40,4 

Запоріжсталь 48,8 53,7 56,4 60,3 58,9 0,0 10,7 0,0 

Джерело: складено автором на основі [112-114] 

1. Дослідження змін у виробництві: 

 – аналіз ступеня зносу основних засобів та інтенсивності їх оновлення; 

 – оцінка динаміки обсягів виробництва та ступеня завантаження виробничих 

потужностей; 

 – визначення структурних зрушень у виробництві готової продукції. 

2. Дослідження змін у маркетингу та збуті (обчислення швидкості оборотності 

оборотних активів в динаміці). 

3. Дослідження змін у фінансах (оцінка рівня фінансової стійкості та ліквідності 

металургійних компаній в минулих періодах). 

4. Дослідження кадрових змін: 

 – вивчення динаміки чисельності працівників та фонду оплати їх праці; 

 – розрахунок коефіцієнтів прискорення (уповільнення) зростання чисельності 

працівників; 

 – оцінка коефіцієнтів випередження (відставання) темпів зростання середньої реальної 

заробітної плати від продуктивності праці. 
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ДМК прагне підтримувати працездатність обладнання на одному рівні, 

що, з одного боку, дозволяє не перевантажувати бюджет витратами на 

капіталовкладення, а з іншого боку, забезпечує можливості коригування 

програми технологічного оновлення в залежності від зміни зовнішніх умов 

господарювання (насамперед, ринкової кон'юнктури). 

З найбільш значущих змін у виробничій підсистемі Дніпровського 

меткомбінату в сфері реконструкції та модернізації виробничої бази варто 

виокремити наступні [113; 123]: 

 запуск в серпні 2008 р. нової семистрункової МБЛЗ №1 річною 

продуктивністю 1,7 млн. т квадратної заготовки; 

 капітальний ремонт у 2010 р. доменних печей №8 і 9; 

 запуск в січні 2011 р. МБЛЗ №3 після проведеної реконструкції; 

 введення в експлуатацію в травні 2014 р нового прокатного стану 

«400/200»; 

 початок застосування технології вдування пиловугільного палива 

(в серпні 2014 р. – на доменних печах №9 і 1М, а у вересні – на доменній печі 

№12). 

АМКР в 2008-2012 рр. проводив політику інтенсивного оновлення 

виробничих потужностей, внаслідок якої ступінь зносу основних засобів 

знизилася з 84,2% у 2007 р. до 30,7% в 2012 р. Слід зазначити, що істотна 

модернізація виробничої бази меткомбінату була однією з умов продажу 

державного пакета акцій іноземному акціонеру. Завдяки існуванню 

інвестиційних зобов'язань на АМКР було проведено реконструкцію коксових 

батарей № 3 і 4 (завершена в 2008 р.), запущена в 2011 р. МБЛЗ, здійснено 

капітальний ремонт доменної печі №8 (2008 р.). В подальшому, починаючи з 

2012 р., обсяги капіталовкладень стали зменшуватися внаслідок погіршення 

фінансових результатів роботи підприємства: чистий збиток в 2012 р. склав 

майже 3,1 млрд. грн., в 2013 р. – 1,4 млрд. грн., в 2014 р. – 1,2 млрд. грн. В 

результаті значний крок по оновленню виробництва (виведення з 

експлуатації мартенівського цеху), запланований спочатку на кінець 2013 р., 
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а потім – на 2014 р., перенесений на невизначений час. Будівництво нової 

аглофабрики, необхідність якої виникає внаслідок демонтажу 

агломераційного цеху металургійного виробництва, скасовано, планується 

реконструкція двох існуючих аглофабрик для нарощування їх виробничих 

можливостей. АМКР прагне мінімізувати капітальні витрати для 

підтримання собівартості продукції на конкурентоспроможному рівні. 

Модернізація Запоріжсталі пов'язана з отриманням контролю над 

підприємством у серпні 2012 р. групою Метінвест. Зокрема, в грудні 2012 р. 

здійснено запуск установки пиловугільного вдування палива в доменному 

виробництві, в 2013 р. завершено проект по монтажу агломашини №1 з 

новою системою газоочищення, в 2014 р. проведена реконструкція доменної 

печі №4. Однак Запоріжсталь продовжує залишатися металургійним 

підприємством з найбільш застарілою структурою виробничого процесу: досі 

комбінат не має конвертерного цеху (весь обсяг сталі виплавляється в 

мартенівському цеху) та не використовує МБЛЗ, тому вся сталь розливається 

у виливниці, що збільшує собівартість виробництва. Підготовка майданчика 

під будівництво конвертерного цеху розпочата тільки в грудні 2014 р. і 

завершення даного проекту очікується в 2018 р. [115, с.18]. 

Крім того, особливості бухгалтерського обліку на Запоріжсталі не 

дозволяють адекватно визначити ступінь зносу основних засобів в 2012-

2014 рр. За даними станом на кінець 2012 р. (як і на кінець 2014 р.) була 

проведена переоцінка вартості основних засобів незалежним оцінювачем. 

Отримана в результаті справедлива вартість була перенесена в баланс при 

одночасному виключення зі звіту величини накопиченого зносу в повному 

обсязі. Тому знос основних засобів на рівні 0% в 2012 р. і 2014 р. викликаний 

не повним оновленням виробничих активів, а зміною облікової політики 

підприємства, в результаті якої поточна вартість обладнання прирівнюється 

одночасно і до первісної, і до залишкової вартості. Коефіцієнт зносу, рівний 

10,7% в 2013 р., також є некоректним, оскільки розрахований виходячи з 

припущення, що в 2012 р. основні засоби не були зношені, тоді як в 



79 

дійсності, як було зазначено вище, обладнання комбінату експлуатується вже 

тривалий час без істотного технологічного оновлення. 

Виробничу активність розглянутих підприємств дозволяють 

охарактеризувати показники випуску основних видів металургійної продукції 

(чавуну, сталі, товарного прокату), наведені нижче (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Динаміка обсягів виробництва металургійних підприємств Придніпровського 

промислового району в 2007-2014 рр., тис. т 

Підприємство Продукція 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ДМК 

чугун 3 068,4 3 061,5 3 524,2 2 618,8 3 090,5 3 017,3 2 640,3 2 344,2 

сталь 3 783,3 3 320,5 3 453,7 2 759,5 3 201,3 2 899,7 2 934,0 2 533,1 

прокат 3 321,5 2 850,7 2 086,5 1 591,3 1 325,3 846,3 484,7 246,8 

АМКР 

чугун 7 208,3 5 634,6 4 419,5 5 319,4 4 893,8 5 609,8 5 608,3 5 546,6 

сталь 8 102,9 6 233,5 5 055,6 6 151,4 5 702,6 6 419,3 6 432,9 6 291,4 

прокат 7 060,0 5 419,4 4 492,6 5 336,5 4 877,9 5 437,9 5 759,7 5 515,1 

Запоріжсталь 

чугун 3 566,0 3 288,9 2 736,2 2 765,4 3 039,6 3 193,8 3 218,9 3 512,6 

сталь 4 458,5 3 942,5 3 276,9 3 448,6 3 812,3 3 784,8 3 819,5 3 963,6 

прокат 3 728,0 3 253,7 2 748,9 3 854,6 3 171,1 3 148,1 3 224,8 3 384,2 

Джерело: складено автором на основі [82; 83; 112-114] 

Слід зазначити, що в кризовий період (2008 р. в порівнянні з 2007 р.) 

виплавка сталі на ДМК скоротилася на 12,2%, на АМКР – на 23,1%, на 

Запоріжсталі – на 11,6%. У 2009 р. падіння за більшістю видів металургійної 

продукції продовжилося, зокрема, виробництво прокату на ДМК знизилося 

на 26,8% в порівнянні з 2008 р., на АМКР – на 17,1%, на Запоріжсталі – на 

15,5%. Ця динаміка пояснюється погіршенням кон'юнктури на зовнішніх 

ринках збуту і є характерною рисою діяльності металургійних підприємств 

України в цей період. 

В подальшому в 2010-2014 рр. металургійні заводи не змогли досягти 

стійкої тенденції нарощування обсягів виробництва з огляду на перевищення 

обсягом пропозиції металопродукції на світовому ринку обсягів попиту, 

наслідком якого є інтенсивна конкуренція між виробниками за залучення й 

утримання покупців. 

Крім того, ДМК зіткнувся з проблемою забезпечення виробництва 

необхідними сировинними ресурсами в достатньому обсязі: комбінат не має 
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власних підрозділів, що займаються видобутком залізної руди та 

виробництвом коксу. ДМК купує залізорудну сировину у групи Метінвест, 

яка контролює Північний, Центральний та Інгулецький гірничо-

збагачувальні комбінати, а також є акціонером Південного гірничо-

збагачувального комбінату. Основна частина коксу на Дніпровський 

меткомбінат поставлялася з Луганської обл. (ПАТ «Алчевськкокс», що 

входить до складу корпорації ІСД). Однак власних родовищ коксівного 

вугілля у ІСД немає, тому існує необхідність пошуку сторонніх організацій-

постачальників, тоді як група Метінвест контролює ПАТ 

«Краснодонвугілля» (друга компанія в Україні за обсягами видобутку 

коксівного вугілля). 

Слід зазначити, що в 2014 р. всі розглянуті металургійні комбінати 

мали проблеми з поставками сировини, на ДМК та АМКР даний фактор 

навіть зумовив скорочення обсягів виробництва. 

Підтверджує складнощі забезпечення необхідною сировиною процес 

пошуку постачальників флюсового вапняку для АМКР в 2014 р. [112]. З 

квітня по вересень таким постачальником виступало Комсомольське 

рудоуправління, проте після переходу міста під контроль незаконних 

збройних формувань поставки припинилися. З Докучаєвського флюсо-

доломітного комбінату вапняк поставлявся з січня по серпень, проте 

зважаючи на активізації бойових дій поставки були припинені. З серпня по 

грудень вапняк завозився з Балаклавського рудоуправління та 

Євпаторійського заводу будматеріалів (традиційні для АМКР постачальники 

в попередні роки), однак у зв'язку з припиненням залізничного сполучення з 

Кримом поставки припинилися. З серпня по грудень йшли поставки з 

Новотроїцького рудоуправління. Протягом року завозилися також дослідні 

партії вапняку виробництва ПАТ «АрселорМіттал Берислав» (Херсонська 

обл.) і АрселорМіттал Галац (Румунія) в рамках пошуків альтернативи 

іншим, раніше перевіреним постачальникам. 
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Ще однією суттєвою проблемою для металургійних підприємств стало 

налагодження поставок коксу. Багато коксохімічних заводів (КХЗ) 

розташовано в зоні військового конфлікту: ПАТ «Авдіївський КХЗ», ТОВ 

«ІСТЕК» (Горлівський КХЗ), ПАТ «Алчевськкокс», ПАТ «Ясинівський 

КХЗ», ПрАТ «Макіївкокс». Поставки з цих підприємств або повністю 

припинилися, або значно знизилися. Запоріжсталь частково покриває 

потребу в коксі за рахунок ПАТ «Запоріжкокс». У АМКР є своє коксохімічне 

виробництво, проте воно не забезпечує потреби комбінату повністю.  

Тобто, всі металургійні підприємства (ДМК, АМКР, Запоріжсталь) в 

тому чи іншому обсязі купували кокс у сторонніх організацій. КХЗ групи 

Євраз, розташовані на території Дніпропетровської обл. (ПАТ «Євраз 

Дніпродзержинський КХЗ» і ПАТ «Євраз Баглійкокс»), не можуть покрити 

потреби всіх металургійних підприємств Придніпровського промислового 

району. Тому в 2014 р. меткомбінати були змушені переорієнтуватися на 

імпортні поставки. Зокрема, ДМК завозив кокс виробництва ВАТ «Алтай-

кокс» (Росія, Алтайський край) і ВАТ «Кокс» (Росія, Кемеровська обл.) [113]. 

Звертає на себе увагу зменшення обсягу випуску прокату на ДМК в 

2009 р. на 26,8% в порівнянні з 2008 р. при одночасному нарощуванні обсягів 

виплавки чавуну і сталі (на 15,1% і 4,0% відповідно). Як зазначено в 

примітках до опублікованої звітності, даний факт пов'язаний зі збільшенням 

частки сталевої заготовки в обсягах виробництва [113].  

Структурні зрушення у виробництві є важливою характеристикою 

діяльності підприємств, відображаючи зміну попиту на продукцію та 

коригування політики збуту готової продукції [25, с. 25; 94, с. 7]. Тому для 

оцінки ступеня зміни структури виробництва за даними за 2010-2014 рр. був 

розрахований коефіцієнт структурної трансформації виробництва за 

формулою індексу Рябцева (табл. 2.6). 
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Таблиця 2.6 

Структура виробництва на металургійних підприємствах Придніпровського 

промислового району в 2010 р. і 2014 р. 

Підприємство Продукція 
2010 р.  

( 0d ) 

2014 р. 

( 1d ) 

Коефіцієнт структурної 

трансформації виробництва / 

індекс Рябцева 

(








2

01

2

01

)(

)(

dd

dd
kтр ) 

ДМК 

чавун 0,039 0,014 

0,495 
заготовка (МБЛЗ) 0,347 0,854 

товарний прокат 0,614 0,132 

разом 1,000 1,000 

АМКР 

товарний прокат 0,920 0,934 

0,011 
концентрат 0,055 0,056 

інша продукція 0,025 0,010 

разом 1,000 1,000 

Запорожсталь 

г/к лист 0,171 0,117 

0,120 

г/к рулон 0,457 0,537 

х/к лист 0,148 0,082 

х/к рулон 0,131 0,194 

інша продукція 0,093 0,070 

разом 1,000 1,000 

г/к – гарячекатаний, х/к – холоднокатаний 

Джерело: складено та розраховано автором на основі [112-114] 

Індекс Рябцева, що дорівнює 0,495, підтверджує значний рівень 

відмінностей між структурою виробництва ДМК в 2010 р. і 2014 р. 

Причиною структурних зрушень є збільшення питомої ваги сталевої 

заготовки (з 34,7% до 85,4%), яка витіснила прокат з виробничої програми. В 

результаті питома вага прокату в загальному обсязі виробництва знизилася з 

61,4% у 2010 р. до 13,2% в 2014 р. Дана тенденція є негативною, оскільки 

свідчить про втрату ринків збуту продукції з високою доданою вартістю. 

Зокрема, в 2013 р. зниження експорту вагонів в Росію викликало скорочення 

виробництва залізничних чорнових осей для вагонів і локомотивів, а 

припинення роботи ВАТ «Дніпропетровський трубний завод» та запуск 

електросталеплавильного цеху ТОВ «Інтерпайп Сталь» зумовили падіння 

обсягів виробництва трубної заготовки на ДМК. Частково зниження обсягів 

виробництва прокату в 2013 р. на ДМК також пов'язано із зупинкою і 
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подальшим демонтажем стану «350», замість якого в 2014 р. було введено в 

експлуатацію стан «400/200». Новий стан розширив асортимент продукції: 

меткомбінат отримав можливість випускати арматуру та катанку, за рахунок 

яких в майбутньому можливо наростити обсяги виробництва прокату й 

збільшити виручку від реалізації готової продукції. 

Для АМКР коефіцієнт структурної трансформації виробництва склав 

0,011, що свідчить про практично повну тотожність структури виробництва 

за аналізовані періоди: понад 92% виробленої продукції становить товарний 

прокат. Також низьке значення індексу Рябцева пов'язано з менш докладною 

розшифровкою товарних позицій в порівнянні з ДМК і Запоріжсталлю. 

Структура виробництва Запоріжсталі в 2014 р. в порівнянні з 2010 р. 

характеризується низьким рівнем відмінностей: індекс Рябцева дорівнює 

0,120. Основний вид продукції меткомбінату – листовий прокат, який в 

підсумку складає 90-93% від загального обсягу виробництва. 

Варто зазначити, що виробничі потужності розглянутих металургійних 

комбінатів мають резерви для нарощування обсягів виробництва (табл. 2.7), 

проте їх використання стримується несприятливою ринковою кон'юнктурою. 

Таблиця 2.7 

Рівень завантаження виробничих потужностей на металургійних 

підприємствах Придніпровського промислового району в 2007-2014 рр.,% 

Підприємство Продукція 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ДМК 

чавун 75,6 74,0 77,2 63,3 74,7 73,7 64,3 76,3 

сталь 107,9 94,7 98,5 78,7 91,3 82,7 71,8 77,4 

прокат 94,9 80,3 64,2 55,2 46,3 53,1 24,1 31,5 

АМКР 

чавун 95,0 80,0 78,4 74,7 64,3 83,8 83,0 84,0 

сталь 101,9 73,0 59,2 72,2 67,1 75,5 81,0 78,6 

прокат 100,7 73,5 62,0 76,3 67,9 71,3 71,0 83,0 

Запоріжсталь 

чавун 99,7 94,2 88,3 89,4 97,0 н/д н/д н/д 

сталь 99,8 89,1 74,0 85,1 92,1 н/д н/д н/д 

прокат 99,9 90,4 76,4 107,1 91,2 н/д н/д н/д 

н/д – нема даних 

Джерело: складено автором на основі [112-114] 

В цілому динаміка завантаження виробничих потужностей схожа на 

динаміку зміни обсягів виробництва, оскільки на обидва показники 
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впливають одні й ті ж фактори. У 2008-2009 рр. рівень завантаження 

виробничих потужностей знизився у зв'язку з падінням попиту на 

металопродукцію, а згодом в 2010-2014 рр. металургійні комбінати робили 

спроби збільшити ступінь використання наявних потужностей, проте не 

завжди ці спроби були вдалими зважаючи на наявність надлишкових 

виробничих потужностей у світовій металургії. 

Звертаючись до порівняльного аналізу ступеня завантаження 

виробничих потужностей меткомбінатів Придніпровського промислового 

району, слід зазначити, що найбільшою мірою завантажені виробничі 

потужності АМКР і Запоріжсталі, оскільки дані підприємства є 

експортоорієнтованими. Так, в 2014 р АМКР експортував 86,0% продукції, а 

Запоріжсталь – 72,7% (для ДМК аналогічний показник склав 31,4%) [112-

114]. 

Експортна спеціалізація містить в собі певні ризики скорочення 

поставок і зменшення прибутку внаслідок несприятливої зміни кон'юнктури 

на зовнішніх ринках. Однак в даний час тільки така орієнтація продажу 

готової продукції є основою для продовження операційної діяльності та 

подальшого розвитку компанії. Для досягнення цієї ж мети, крім здійснення 

власне пошуків ринків збуту, необхідно також вибудовувати ефективну 

систему взаємодії як зі споживачами, так і з постачальниками. 

Така система, перш за все, ґрунтується на контролі за своєчасним 

надходженням коштів від покупців за реалізовану продукцію, а також на 

забезпеченні мінімальної тривалості виробничого процесу, яка в той же час 

дозволяє оперативно задовольняти потреби клієнтів [118, с. 150]. 

Відображення даних аспектів діяльності підприємства в кількісному вимірі 

здійснюється за допомогою показників оборотності, що дозволяють оцінити 

зміни в управлінні оборотними активами, пов'язані як з виробництвом, так і з 

продажем готової продукції (табл. 2.8). 
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Таблиця 2.8 

Швидкість оборотності оборотних активів металургійних підприємств 

Придніпровського промислового району в 2007-2014 рр., оборотів 

Показник Підприємство 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Коефіцієнт 

оборотності 

оборотних 

активів 

ДМК 3,5 2,7 2,9 3,4 1,6 1,3 2,7 4,9 

АМКР 2,3 2,5 1,8 2,7 3,0 3,1 3,1 2,7 

Запоріжсталь 5,0 4,5 3,0 4,8 5,5 4,8 3,9 3,9 

Коефіцієнт 

оборотності 

дебіторської 

заборгованості 

ДМК 14,1 7,4 6,7 6,1 2,0 1,5 3,7 8,8 

АМКР 3,7 4,3 3,1 4,5 5,3 5,3 5,0 4,6 

Запоріжсталь 20,7 11,2 5,6 8,4 9,2 8,4 2,7 3,4 

Коефіцієнт 

оборотності 

запасів 

ДМК 7,8 3,8 5,4 8,5 11,6 10,3 10,2 10,3 

АМКР 9,7 7,4 5,0 6,7 6,5 8,5 8,9 8,2 

Запоріжсталь 11,7 15,0 11,9 15,3 16,8 12,3 6,6 5,9 

Джерело: розраховано автором на основі [112-114] 

Уповільнення швидкості оборотності оборотних активів в 2008-

2009 рр. є закономірним наслідком низького попиту на металургійну 

продукцію на зовнішньому та внутрішньому ринках й погіршення стану 

платоспроможності її споживачів. При цьому вже в зазначеному кризовому 

періоді проявилися відмінності між розглянутими меткомбінатами. Так, у 

АМКР в 2008 р. коефіцієнт оборотності оборотних активів не знизився в 

порівнянні з 2007 р., а зріс із 2,3 до 2,5 оборотів на рік. Даний факт 

пов'язаний з жорсткістю умов оплати поставленої продукції, внаслідок чого 

оборотність дебіторської заборгованості прискорилася з 3,7 оборотів у 

2007 р. до 4,3 оборотів в 2008 р. 

У той же час у ДМК швидкість оборотності оборотних активів 

підвищилася в 2009 р. до 2,9 оборотів з 2,7 оборотів в 2008 р. Дніпровський 

меткомбінат в цьому періоді паралельно з погіршенням умов реалізації 

готової продукції (зниженням виручки) скоротив обсяги запасів, тим самим 

оптимізувавши витрати на виробничий процес, що дозволило вивільнити 

частину коштів з оборотних активів та знизити величину заборгованості 

перед постачальниками сировини. 

Розглядаючи період 2010-2014 рр., варто зазначити, що з трьох 

досліджуваних підприємств тільки АМКР зміг підтримувати швидкість 
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оборотності оборотних активів на одному рівні – приблизно 3 обороти на рік. 

Даний факт пояснюється жорстким контролем за погашенням дебіторської 

заборгованості, коефіцієнт оборотності якої коливався у вузьких межах (4,5-

5,3 оборотів на рік), і поступовим прискоренням оборотності запасів (з 6,7 

оборотів у 2010 р. до 8,2 оборотів в 2014 р.). Така тенденція дозволяє 

забезпечити фінансову стійкість підприємства, уникаючи значного залучення 

кредитних ресурсів для поповнення оборотного капіталу. 

ДМК проводить заходи, спрямовані на підвищення швидкості 

оборотності оборотних активів, починаючи з 2013 р., що знайшло 

відображення в збільшенні коефіцієнта оборотності оборотних активів з 1,3 

оборотів у 2012 р. до 4,9 оборотів в 2014 р. Суть запроваджених дій 

зводиться до зміни умов оплати за поставлену продукцію, тобто до 

зменшення величини відстрочки платежу та переведення клієнтів на роботу 

за передоплатою. 

Оборотність запасів ДМК зберігається на високому рівні (10,3-11,6 

оборотів в 2011-2014 рр.), що пояснюється закупівлею мінімально необхідної 

кількості сировини для забезпечення виробничого процесу і дозволяє не 

відволікати додаткові кошти для покриття потреб виробництва в ресурсах. 

Тенденція змін оборотності оборотних активів Запоріжсталі є 

несприятливою: знижується як оборотність дебіторської заборгованості (з 8,4 

оборотів у 2010 р. до 3,4 оборотів в 2014 р.), так і оборотність запасів (з 15,3 

оборотів у 2010 р. до 5,9 оборотів в 2014 р.). В перспективі уповільнення 

оборотності може призвести до дефіциту наявного оборотного капіталу та 

необхідності залучення додаткових кредитних ресурсів. Їх обслуговування в 

результаті негативно позначиться на прибутку підприємства, тому вже в 

зараз з метою вирішення проблеми оборотності оборотних активів 

Запоріжсталі слід оптимізувати терміни і обсяги закупівель необхідних 

сировинних ресурсів та зробити більш жорсткими умови оплати продукції, 

що поставляється споживачам. 
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Аналіз скоригованої тривалості обороту оборотних активів, 

розрахованої за формулою (2.9), дозволяє заглибитися у вивчення обороту 

капіталу підприємства (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Скоригована тривалість обороту оборотних активів металургійних 

підприємств Придніпровського промислового району в 2007-2014 рр., днів 

Підприємство 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ДМК 19 39 31 -6 -42 -104 -181 -229 

АМКР 108 95 130 81 61 68 58 38 

Запоріжсталь 17 13 15 6 2 -23 40 23 

Джерело: розраховано автором на основі [112-114] 

Протягом 2007-2008 рр. у АМКР і Запоріжсталі спостерігаються 

переважно позитивні значення скоригованої тривалості обороту оборотних 

активів, які свідчать про те, що термін погашення кредиторської 

заборгованості настає раніше завершення операційного циклу. Тобто, 

підприємство розраховується з постачальниками раніше, ніж надійдуть 

кошти від реалізації готової продукції. Даний дисбаланс змушує 

підприємства залучати додатковий обсяг ресурсів для фінансування своєї 

діяльності (або в вигляді банківських кредитів, або за допомогою отримання 

відстрочки платежу у одних постачальників, щоб розрахуватися з іншими 

постачальниками, які не згодні відтермінувати платіж). Тому зниження 

скоригованого тривалості обороту оборотних активів АМКР зі 130 днів в 

2009 р. до 38 днів в 2014 р. слід оцінювати позитивно, оскільки знижується 

фінансове навантаження на підприємство, пов'язане із забезпеченням 

безперервності виробничого процесу. 

У ДМК, починаючи з 2010 р., спостерігаються від’ємні значення 

скоригованої тривалості обороту оборотних активів, тобто погашення 

кредиторської заборгованості відбувається після завершення операційного 

циклу. Причому відхилення термінів розрахунків з постачальниками від 

термінів надходження коштів за реалізовану продукцію зростає: якщо в 

2010 р. кредиторська заборгованість погашалася в середньому через 6 днів 

після завершення операційного циклу, то в 2014 р. – через 229 днів. В такому 
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випадку, з одного боку, немає необхідності залучати додаткові кошти для 

обслуговування процесів виробництва та реалізації готової продукції. Однак, 

з іншого боку, збільшення розриву між строками погашення кредиторської 

заборгованості та надходженням коштів від покупців у випадку ДМК означає 

наявність проблем з оплатою поставленого сировини, що виражаються в 

поступовому зростанні кредиторської заборгованості. Дніпровський 

меткомбінат не в змозі своєчасно розраховуватися з постачальниками 

внаслідок нестачі фінансових ресурсів. В результаті, як зазначено в 

примітках до звітності, сировина постачається неритмічно і в недостатній 

кількості [113]. 

У Запоріжсталі відсутня чітка тенденція змін скоригованої тривалості 

обороту оборотних активів. Слід зазначити, що протягом 2007-2014 рр. 

значення даного показника Запоріжсталі, в основному, було найменшим 

серед розглянутих меткомбінатів. Даний факт свідчить про найбільш 

оптимальне наближення термінів завершення виробництва та реалізації 

продукції до термінів розрахунків перед постачальниками і частково 

пояснюється необхідністю мінімізувати платежі за користування 

короткостроковими кредитами, які залучаються для поповнення оборотного 

капіталу і обсяги яких поступово зростають: якщо станом на кінець 2010 р. 

залишок короткострокових кредитів банків на балансі Запоріжсталі становив 

167,6 млн. грн., то на кінець 2014 р. – 1,8 млрд. грн. 

Банківські кредити, як і кредиторська заборгованість, є частиною 

позикового капіталу, від величини якого залежить фінансова стійкість та 

фінансова автономія підприємства (табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 

Коефіцієнт фінансової автономії металургійних підприємств 

Придніпровського промислового району в 2007-2014 рр.,% 

Підприємство 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ДМК 52,5 52,2 41,2 16,5 -3,7 -282,4 -85,8 -80,5 

АМКР 84,1 78,5 77,2 64,4 65,9 77,6 76,8 75,5 

Запоріжсталь 85,9 58,3 62,4 58,6 52,7 46,4 43,2 47,0 

Джерело: розраховано автором на основі [112-114] 
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У 2008 р. погіршення фінансової стійкості підприємств переважно 

пов'язано з високою діловою активністю, внаслідок якої зросла як 

дебіторська, так і кредиторська заборгованість, яка, в свою чергу, є частиною 

позикового капіталу. У 2009 р. ДМК і Запоріжсталь почали виплачувати взяті 

раніше довгострокові банківські кредити, за рахунок чого в цьому ж році 

фінансова незалежність даних підприємств підвищилася. Зниження 

коефіцієнта фінансової автономії АМКР в 2009 р. є некритичним і пов'язане з 

фіксацією чистого збитку за підсумками року, який спричинив скорочення 

величини власного капіталу. 

Варто зазначити, що АМКР характеризується найбільшою фінансовою 

автономією: питома вага власного капіталу в загальній сумі пасивів протягом 

2007-2014 рр. не опускалася нижче 64%. Коливання коефіцієнта фінансової 

автономії даного підприємства є незначними щодо впливу на фінансову 

стійкість АМКР і пов'язані з обслуговуванням фінансових зобов'язань та 

залученням нових кредитних ресурсів. 

У ДМК спостерігається яскраво виражене зниження коефіцієнта 

фінансової автономії, починаючи з 2010 р., що пояснюється збитковістю 

діяльності меткомбінату, через яку власний капітал згодом став від’ємним. 

Зниження коефіцієнта фінансової автономії переважно пов'язано зі 

збільшенням позикового капіталу внаслідок залучення як короткострокових, 

так і довгострокових кредитів, яке почалося в 2010 р. 

Наявність проблем у ДМК і Запоріжсталі з джерелами фінансування 

своєї діяльності підтверджує також коефіцієнт маневреності власного 

капіталу (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу металургійних підприємств 

Придніпровського промислового району в 2007-2014 рр. 

Підприємство 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ДМК 0,078 0,289 -0,139 -1,584 5,704 1,948 1,699 1,637 

АМКР 0,652 0,508 0,485 0,484 0,384 0,146 0,147 0,139 

Запоріжсталь 0,238 0,243 0,159 0,065 -0,091 -0,442 -0,434 -0,176 

Джерело: розраховано автором на основі [112-114] 
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Від’ємний коефіцієнт маневреності власного капіталу, який 

спостерігався у ДМК і Запоріжсталі, свідчить про те, що робочий капітал 

підприємства має від'ємне значення – у підприємства не вистачає власного 

капіталу, щоб профінансувати за його рахунок хоча б частину оборотних 

активів. 

З формули розрахунку робочого капіталу (2.12) виходить, що при 

від’ємному робочому капіталі оборотні активи менше поточних зобов'язань. 

Даний факт означає, що поточні зобов'язання є джерелом формування не 

тільки оборотних активів, але й необоротних, що є некоректним. Слід 

звернути увагу на те, що термін використання оборотних активів не 

перевищує одного року (термін погашення поточних зобов'язань – 

аналогічний). Термін використання необоротних активів – понад один рік 

(термін погашення довгострокових зобов'язань також перевищує рік). Тобто, 

термін використання необоротних активів більше терміну погашення 

поточних зобов'язань, внаслідок чого виникає ситуація, коли підприємство 

зобов'язане погасити поточні зобов'язання до закінчення терміну 

використання необоротних активів (і, відповідно, до повного відшкодування 

вартості необоротних активів через механізм амортизації). В результаті 

підприємство може зіткнутися з проблемами в обслуговуванні взятих 

зобов'язань і згодом його можуть визнати неплатоспроможним. 

Високі додатні значення коефіцієнта маневреності власного капіталу у 

ДМК в 2011-2014 рр. є наслідком посилення проблем підприємства: і 

власний, і робочий капітал меткомбінату мають від’ємне значення. У разі 

продовження тенденції накопичення непокритих збитків в складі власного 

капіталу ДМК в майбутньому може зіткнутися із загрозою банкрутства. 

Зниження коефіцієнта маневреності власного капіталу АМКР є 

безумовно негативним фактором, оскільки формування оборотних активів 

все більшою мірою відбувається за рахунок поточних зобов'язань 

підприємства, а не його власних коштів. Однак завдяки високій фінансовій 
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стійкості комбінату зазначена проблема не є суттєвою. Підтвердженням цієї 

тези є динаміка коефіцієнта загальної ліквідності (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Коефіцієнт загальної ліквідності металургійних підприємств 

Придніпровського промислового району в 2007-2014 рр. 

Підприємство 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ДМК 1,098 1,388 0,889 0,661 0,797 0,538 0,189 0,252 

АМКР 6,322 3,713 3,133 2,441 2,106 2,167 2,035 1,762 

Запоріжсталь 2,929 1,664 1,537 1,140 0,876 0,528 0,595 0,797 

Джерело: розраховано автором на основі [112-114] 

Коефіцієнт загальної ліквідності АМКР протягом 2007-2014 рр. 

залишається на високому рівні (1,8-6,3). Зафіксована тенденція зниження 

даного показника не є значущою, оскільки оборотні активи підприємства 

повністю покривають його поточні зобов'язання. У той же час для ДМК і 

Запоріжсталі зменшення коефіцієнта загальної ліквідності є ознакою 

суттєвого погіршення їх платоспроможності: обсяги залучених банківських 

кредитів і заборгованості перед постачальниками постійно зростають, 

оскільки меткомбінати не можуть своєчасно розраховуватися зі своїми 

кредиторами. В результаті величина оборотних активів ДМК і Запоріжсталі 

не покриває поточні зобов'язання підприємств повністю. 

Погіршення зовнішньоторговельної кон'юнктури, зниження обсягів 

виробництва та прибутку зумовлюють неухильне скорочення чисельності 

персоналу металургійних підприємств (табл. 2.13). 

Таблиця 2.13 

Ланцюговий темп зростання чисельності працівників металургійних 

підприємств Придніпровського промислового району, % 

Підприємство 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ДМК 97,4 96,0 92,9 96,3 97,2 91,6 87,1 93,5 

АМКР 86,7 89,8 94,9 92,0 93,7 94,6 93,2 94,4 

Запоріжсталь 100,2 99,3 96,6 97,5 97,5 98,8 89,8 87,9 

Джерело: розраховано на основі [112-114] 
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Порівняння середніх темпів зростання за різні періоди на основі 

розрахунку коефіцієнта прискорення (уповільнення) дозволяє визначити 

зміну швидкості зниження чисельності персоналу (табл. 2.14). 

Таблиця 2.14 

Коефіцієнт прискорення (уповільнення) зростання чисельності працівників 

металургійних підприємств Придніпровського промислового району 

Підприємство 
Середні темпи зростання Коефіцієнт прискорення 

(уповільнення) 2007-2010 рр. 2011-2014 рр. 

ДМК 0,956 0,923 0,965 

АМКР 0,908 0,940 1,035 

Запоріжсталь 0,984 0,934 0,949 

Джерело: розраховано автором на основі [112-114] 

Як випливає з вищенаведеної таблиці, у ДМК і Запоріжсталі 

спостерігається прискорення темпів зниження чисельності працівників на 

3,5% і 5,1% відповідно, а у АМКР, навпаки, темпи падіння чисельності 

персоналу сповільнюються на 3,5%. Даний факт пов'язаний з різною 

інтенсивністю оновлення основних виробничих фондів. АМКР вже провів 

істотну модернізацію виробничої бази, внаслідок якої з 2012 р. ступінь зносу 

основних засобів зберігається на відносно низькому рівні. Тоді як у ДМК і 

Запоріжсталі процес оновлення обладнання ще не закінчено й тому по мірі 

поступової заміни устаткування скорочення чисельності персоналу триває. 

Продуктивність праці на металургійних підприємствах також залежить 

від програм модернізації виробничої бази (табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 

Продуктивність праці на металургійних підприємствах Придніпровського 

промислового району, т сталі на 1 особу 

Підприємство 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ДМК 204,8 187,2 209,6 174,0 207,7 205,3 238,4 220,2 

АМКР 172,5 148,1 126,6 167,9 165,7 197,3 212,1 219,8 

Запоріжсталь 220,2 196,1 168,7 182,2 206,6 207,6 233,4 275,5 

Джерело: розраховано автором на основі [112-114] 

У Запоріжсталі спостерігається зростання продуктивності праці, 

починаючи з 2010 р., що є свідченням як планомірного оновлення 

виробничих фондів, так і успішного наповнення виробничої програми 
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замовленнями, які дозволяють досягти високого ступеня завантаження 

виробничих потужностей. Зростання продуктивності праці на АМКР, що 

фіксується з 2012 р., є незначним і відображає закінчення реалізації програм з 

модернізації обладнання, а також підтверджує стабільне функціонування 

підприємства в умовах несприятливого зовнішньої середовища. ДМК 

знаходиться в процесі створення та освоєння нової виробничої лінії, тому 

тенденція зміни продуктивності праці не є чітко вираженою. 

При цьому слід зазначити, що на двох розглянутих металургійних 

підприємствах темпи зростання продуктивності праці відстають від темпів 

зростання середньої реальної зарплати (табл. 2.16). 

Таблиця 2.16 

Коефіцієнт випередження (відставання) темпів зростання продуктивності 

праці від темпів зростання середньої реальної заробітної плати 

Підприємство 

Середній темп зростання 

реальної зарплати в 2007-

2014 рр. 

Середній темп зростання 

продуктивності праці в 

2007-2014 рр. 

Коефіцієнт 

випередження 

(відставання) 

ДМК 1,048 1,018 0,971 

АМКР 1,054 1,058 1,004 

Запоріжсталь 1,056 1,030 0,976 

Джерело: розраховано автором на основі [54; 112-114] 

Так, у ДМК зростання продуктивності праці відстає від зростання 

середньої реальної зарплати в середньому на 2,9%, а у Запоріжсталі – на 

2,4%. Даний факт свідчить про розрив між грошовою винагородою та 

результативністю праці, який може бути пов'язаний як з використовуваними 

ресурсоємними технологіями виробництва, які не дозволяють підвищити 

ефективність роботи підприємства, так і з істотним зростанням зарплати 

адміністративного персоналу, який не бере безпосередньої участі в 

виробничому процесі. 

У АМКР зростання продуктивності праці випереджає зростання 

зарплати на 0,4%, що є позитивним фактом, який підтверджує обґрунтовану 

політику грошового стимулювання працівників і адекватне управління 

витратами. 
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Таким чином, проведений аналіз тенденцій змін у внутрішньому 

середовищі дозволив встановити, що кожне з розглянутих металургійних 

підприємств має свої особливості розвитку. При цьому спільною рисою їх 

діяльності є низька рентабельність продажів, обумовлена несприятливою 

кон'юнктурою на зовнішніх ринках. Слід зазначити, що відправною точкою 

для вирішення перерахованих вище проблем меткомбінатів 

Придніпровського промислового району є саме пошук нових можливостей 

збуту готової продукції, оскільки цей крок сприяє поліпшенню фінансових 

результатів, перш за все, зростанню виручки та чистого прибутку, що, в свою 

чергу, дозволяє домогтися підвищення фінансової стійкості й спрямування 

додаткових коштів для оновлення виробничої бази підприємств. 

 

 

2.3. Інтегральне оцінювання змін на металургійних підприємствах 

 

 

Необхідність вдосконалення системи статистичного забезпечення 

управління змінами в першу чергу пов'язана з тим, що наразі металургійні 

заводи функціонують в складних економічних умовах, які постійно 

змінюються й тому негативно впливають на результати їх діяльності. В 

цьому випадку важливе значення має аналітичне обґрунтування прийняття 

управлінських рішень, яке передбачає визначення траєкторії розвитку 

підприємства, пошук причин, що викликають погіршення його фінансового 

стану та конкурентоспроможності, а також формування рекомендацій з 

управління конкретними організаційними підрозділами, вплив на які здатен 

усунути несприятливі явища і тенденції в бізнес-процесах металургійних 

компаній. 

При вирішенні перелічених вище завдань слід виходити з того, що у 

виробничій, маркетингово-збутовій, фінансовій, кадровій функціональній 

підсистемі металургійного підприємства відбуваються зміни, що знаходять 
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відображення в динаміці тих чи інших показників. Тому існує необхідність 

розрахунку інтегрального показника, який би одночасно оцінював зміни, що 

відбуваються в кожній підсистемі підприємства окремо й дозволяв визначити 

напрямок загальної тенденції розвитку, врахування якої є важливим для 

коригування стратегічних планів функціонування організації. 

В якості такого показника автор пропонує використовувати 

інтегральний коефіцієнт змін, розрахунок якого базується на обчисленні 

багатовимірної середньої. Сутність методичного підходу до визначення 

запропонованого показника наведено на схемі (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Етапи розрахунку інтегрального коефіцієнта змін 

Джерело: розроблено автором 

1. Формування сукупності показників, що характеризують зміни в 

кожній функціональній підсистемі металургійних підприємств. Варто 

зазначити, що після відбору показників необхідно провести їх розподіл на 

стимулятори та дестимулятори. Це означає, що зв'язок між інтегральною 

оцінкою та показником-стимулятором прямий, а між оцінкою та показником-

дестимулятором – зворотний. Для металургійних підприємств показниками-

стимуляторами повинні бути «позитивні зміни», а показниками-

дестимуляторами – «негативні зміни». 

2. Стандартизація показників за допомогою обґрунтованих еталонних значень 

4. Визначення вагових коефіцієнтів, що відображають значимість кожної 

функціональної підсистеми 

3. Розрахунок інтегральних оцінок змін в кожній функціональній підсистемі окремо за 

формулою середньої арифметичної простої 

5. Розрахунок інтегрального коефіцієнту змін за формулою середньої арифметичної 

зваженої 

1. Визначення показників, що характеризують позитивні зміни (стимулятори) та 

негативні зміни (дестимулятори) в функціональних підсистемах підприємства 
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Для розрахунку інтегрального коефіцієнта змін у якості стимуляторів 

використано: 

 для функціональної підсистеми «Виробництво» – ланцюговий темп 

зростання виробництва прокату ( 1x ), фондовіддача ( 2x ); 

 для функціональної підсистеми «Маркетинг та збут» – ланцюговий 

темп зростання чистого доходу ( 3x ), коефіцієнт оборотності оборотних 

активів ( 4x ), коефіцієнт покриття чистим доходом собівартості реалізованої 

продукції ( 5x ); 

 для функціональної підсистеми «Фінанси» – коефіцієнт фінансової 

автономії ( 6x ), коефіцієнт загальної ліквідності ( 7x ), чиста рентабельність 

продажів ( 8x ); 

 для функціональної підсистеми «Кадри» – ланцюговий темп 

зростання чисельності працівників ( 9x ), продуктивність праці ( 10x ), 

коефіцієнт випередження зростанням продуктивності праці зростання 

середньої реальної заробітної плати ( 11x ). 

Даний перелік показників доцільно доповнити ступенем зносу 

основних засобів, який характеризує виробничу підсистему та є 

представником негативних змін (дестимуляторів). Однак у нашому випадку 

використання зазначеного індикатора в розрахунках інтегрального 

коефіцієнта змін неможливо, оскільки на Запоріжсталі величина ступеня 

зносу спотворена внаслідок проведення переоцінки основних засобів і тому 

не відображає їх реальний стан. 

2. З метою забезпечення односпрямованості впливу позитивних і 

негативних змін на інтегральну оцінку проводиться стандартизація 

(нормування) вихідних показників. Для нормування використано еталонні 

значення, оскільки такий варіант розрахунків дозволяє визначити, якою 

мірою металургійне підприємство наблизилося до досягнення тих параметрів 

діяльності, які є найбільш бажаними з погляду забезпечення безперервності 

та високої ефективності виробничо-збутових процесів. 
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Еталонні значення сформовані на основі наступних принципів: 

 для показників, наведених нижче (табл. 2.17), взяті їх середні 

геометричні значення за 2007 р., оскільки це останній докризовий рік, в 

якому чорна металургія України досягла найвищого рівня розвитку. 

Таблиця 2.17 

Розрахунок еталонних значень для показників виробничої, маркетингово-

збутової та кадрової функціональної підсистеми 

Підприємство 

Виробництво Маркетинг та збут Кадри 

Ланцюговий 

темп 

зростання 

виробництва 

прокату в 

2007 р. 

Фондовіддача 

в 2007 р., т 

сталі / 1 тис. 

грн. 

залишкової 

вартості 

основних 

засобів 

Ланцюго

вий темп 

зростання 

чистого 

доходу в 

2007 р. 

Коефіцієнт 

покриття 

чистим 

доходом 

собівартості 

реалізованої 

продукції в 

2007 р. 

Ланцюговий 

темп 

зростання 

чисельності 

працівників 

в 2007 р. 

Продук

тивність 

праці в 

2007 р., 

т сталі / 

1 особу 

ДМК 1,157 3,724 1,775 1,138 0,974 204,8 

АМКР 1,037 2,809 1,306 1,553 0,867 172,5 

Запоріжсталь 1,091 1,994 1,235 1,269 1,002 220,2 

В 

середньому 

(еталонні 

значення) 

1,094 2,753 1,420 1,309 0,946 198,1 

Джерело: розраховано автором на основі [112-114] 

 для показників фінансової підсистеми (табл. 2.18) пріоритет 

надається середньогалузевому значенню, крім випадків, коли таке значення є 

заниженим внаслідок кризових явищ в економіці. 

Таблиця 2.18 

Вибір еталонних значень для фінансових показників, що мають науково 

обґрунтовані нормативи 

Показник 
Середньогалузеве значення Нормативне 

значення 

Еталон для 

стандартизації 2012 2013 2014 

Коефіцієнт оборотності 

оборотних активів 
1,890 1,902 1,912 більше 2,0 2,000 

Коефіцієнт фінансової 

автономії 
0,335 0,282 0,240 0,5-0,7 0,500 

Коефіцієнт загальної 

ліквідності 
1,208 0,935 0,963 1,0-2,0 1,208 

Чиста рентабельність 

продажів 
-0,071 -0,066 -0,165 більше 0,2 0,200 

Джерело: складено та розраховано автором на основі [40, с. 116-237; 42, с. 54; 

129, с. 98-99; 148, с. 230; 149, с. 20] 
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 для коефіцієнта випередження темпами зростання 

продуктивності праці темпів зростання середньої реальної зарплати в якості 

еталону вибрано середньогалузеві значення даного показника за 2013 р. 

(табл. 2.19): в цьому році зафіксовано сприятливе співвідношення між 

динамікою продуктивності праці та середньої зарплати, до досягнення якого 

необхідно прагнути в майбутньому. 

Таблиця 2.19 

Розрахунок коефіцієнта випередження темпами зростання продуктивності 

праці темпів зростання середньої реальної заробітної плати в металургійному 

виробництві України 

Показник 2011 2012 2013 2014 

Обсяг виплавки сталі, млн. т 35,4 33,5 33,2 27,4 

Чисельність зайнятих працівників в 

металургійному виробництві, тис. чол. 
242,5 242,3 212,9 198,7 

Продуктивність праці, т сталі / 1 особу 146,0 138,3 155,9 137,9 

Ланцюговий темп зростання продуктивності праці – 0,947 1,128 0,884 

Річні номінальні витрати на оплату праці 

працівників металургійного виробництва, млн. грн. 
11 360,1 12 690,3 11 921,2 12 925,1 

Середня номінальна місячна заробітна плата 

працівників металургійного виробництва, грн. 
3 903,8 4 364,5 4 666,2 5 420,7 

Ланцюговий темп зростання номінальної середньої 

заробітної плати 
– 1,118 1,069 1,162 

Індекс споживчих цін 1,046 0,998 1,005 1,249 

Ланцюговий темп зростання середньої реальної 

заробітної плати 
– 1,120 1,064 0,930 

Коефіцієнт випередження темпами зростання 

продуктивності парці темпів зростання 

середньої реальної заробітної плати 

– 0,845 1,060 0,951 

Джерело: складено та розраховано автором на основі [19; 40, с. 97-115; 54] 

Використання еталонних значень при розрахунку інтегрального 

коефіцієнта змін обумовлює вибір наступної схеми стандартизації показників 

[44, с. 167; 154, с. 265]: 

 для позитивних змін (стимуляторів): 

е

j

ij

ij
x

x
z  ,  (2.19) 

де ijz  – стандартизоване значення j -го показника для i -го підприємства; 

ijx  – вихідне значення j -го показника для i -го підприємства; 

е

jx  – еталонне значення j -го показника. 
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 для негативних змін (дестимуляторів): 

е

j

ij

ij
x

x
z 1 .  (2.20) 

3. Розрахунок інтегральних оцінок змін в кожній функціональній 

підсистемі підприємства проводиться за наступним варіантом формули 

середньої арифметичної простої: 

k

m

j

ij

ik
m

z
k

k

k



1

 ,   (2.21) 

де 
ik  – інтегральна оцінка змін для k -ої функціональної підсистеми i -го 

підприємства; 

kijz  – стандартизоване значення j -го показника, що входить в k -ту 

функціональну підсистему i -го підприємства; 

km  – кількість ознак (показників), включених в розрахунок інтегральної 

оцінки змін для k -ої функціональної підсистеми. 

Розрахунок інтегральних оцінок змін для виробничої функціональної 

підсистеми наведено нижче (табл. 2.20). З нього випливає, що виробнича 

активність розглянутих металургійних комбінатів протягом 2007-2014 рр. 

поступово сповільнювалася: зниження попиту на продукцію на зовнішніх 

ринках зумовило скорочення обсягів виробництва, зокрема готового прокату, 

і недозавантаження виробничих потужностей, через яку спостерігається 

падіння фондовіддачі.  

Поліпшення виробничих показників ДМК і АМКР в 2010 р. виявилося 

короткочасним, оскільки було переважно досягнуто за рахунок 

статистичного ефекту низької бази порівняння: після падіння в 2009 р. 

зростання виробництва прокату в 2010 р. у відносному виразі було досить 

суттєвим, однак в подальшому через збереження несприятливої зовнішньої 

кон'юнктури вийти на докризові обсяги виробництва так і не вдалося. 



100 

Таблиця 2.20 

Розрахунок інтегральних оцінок змін для виробничої функціональної підсистеми металургійних підприємств 

Придніпровського промислового району 

ВИХІДНІ ДАНІ 

Підприємство Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ДМК 

ланцюговий темп виробництва прокату 1,157 0,858 0,732 0,763 0,833 0,639 0,573 0,509 

фондовіддача, т сталі / 1 тис. грн. залишкової вартості основних 

засобів 
3,724 2,692 2,296 1,644 1,762 1,512 1,542 1,319 

АМКР 

ланцюговий темп виробництва прокату 1,037 0,768 0,830 1,209 0,909 1,101 1,041 0,981 

фондовіддача, т сталі / 1 тис. грн. залишкової вартості основних 

засобів 
2,809 1,682 1,196 1,256 1,010 0,345 0,208 0,160 

Запоріжсталь 

ланцюговий темп виробництва прокату 1,091 0,873 0,845 1,402 0,823 0,993 1,024 1,049 

фондовіддача, т сталі / 1 тис. грн. залишкової вартості основних 

засобів 
1,994 1,641 1,431 1,598 1,778 0,751 0,503 0,393 

ЕТАЛОННІ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

 

ланцюговий темп виробництва прокату 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 

фондовіддача, т сталі / 1 тис. грн. залишкової вартості основних 

засобів 
2,753 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753 

СТАНДАРТИЗОВАНІ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТА ІНТЕГРАЛЬНІ ОЦІНКИ 

ДМК 

ланцюговий темп виробництва прокату 1,058 0,784 0,669 0,697 0,761 0,584 0,524 0,465 

фондовіддача, т сталі / 1 тис. грн. залишкової вартості основних 

засобів 
1,353 0,978 0,834 0,597 0,640 0,549 0,560 0,479 

інтегральна оцінка 1,205 0,881 0,752 0,647 0,701 0,567 0,542 0,472 

АМКР 

ланцюговий темп виробництва прокату 0,948 0,702 0,758 1,105 0,831 1,007 0,952 0,897 

фондовіддача, т сталі / 1 тис. грн. залишкової вартості основних 

засобів 
1,021 0,611 0,435 0,456 0,367 0,125 0,076 0,058 

інтегральна оцінка 0,984 0,656 0,596 0,780 0,599 0,566 0,514 0,478 

Запоріжсталь 

ланцюговий темп виробництва прокату 0,997 0,798 0,772 1,282 0,752 0,907 0,936 0,959 

фондовіддача, т сталі / 1 тис. грн. залишкової вартості основних 

засобів 
0,724 0,596 0,520 0,581 0,646 0,273 0,183 0,143 

інтегральна оцінка 0,861 0,697 0,646 0,931 0,699 0,590 0,560 0,551 

Джерело: розраховано автором на основі [112-114] 
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В той же час ситуація з продажами готової продукції є не такою 

однозначною (рис. 2.5; детальний розрахунок інтегральних оцінок змін для 

маркетингово-збутової функціональної підсистеми наведено в Додатку Е, 

табл. Е.1). 

 

Рис. 2.5. Інтегральні оцінки змін для маркетингово-збутової функціональної 

підсистеми металургійних підприємств Придніпровського промислового 

району в 2007-2014 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі [112-114] 

У 2011-2012 рр. спостерігається зниження інтегральної оцінки по 

функціональній підсистемі «Маркетинг і збут», що свідчить про наявність 

проблем в сфері реалізації готової продукції. Зокрема, в 2012 р. зафіксовано 

скорочення чистого доходу на всіх розглянутих меткомбінатах, пов'язане з 

надмірною пропозицією металопродукції на світовому ринку, у зв’язку з чим 

знижувалися ціни. Під впливом даного чинника коефіцієнт покриття чистим 

доходом собівартості реалізованої продукції на АМКР значно скоротився (з 

1,283 в 2011 р. до 0,950 в 2012 р.). Також на ДМК і Запоріжсталі в 2011-

2012 рр. відзначалося уповільнення оборотності оборотних активів через 

погіршення платоспроможності споживачів. У 2013-2014 рр. намітилося 

зростання показників, на основі яких розрахована інтегральна оцінка 

маркетингово-функціональної підсистеми (темп зростання чистого доходу, 

коефіцієнт оборотності оборотних активів, коефіцієнт покриття чистим 

доходом собівартості реалізованої продукції). Однак в поточних умовах 
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нестабільної ситуації на світовому ринку металопродукції та проблем, 

викликаних військово-політичним конфліктом на сході України, досягнення 

стійкої позитивної динаміки збутової діяльності металургійних підприємств є 

малоймовірним. 

Тим часом фінансовий стан підприємств металургійної промисловості 

Придніпровського промислового району за 2007-2014 рр. істотно погіршився 

(рис. 2.6; розрахунок інтегральних оцінок для фінансової функціональної 

підсистеми наведено в додатку Е, табл. Е.2). 

 

Рис. 2.6. Інтегральні оцінки змін для фінансової функціональної підсистеми 

металургійних підприємств Придніпровського промислового району в 2007-

2014 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі [112-114] 

Основною проблемою є низька рентабельність продажів. При цьому 

ДМК протягом 2009-2014 рр. не отримує чистого прибутку за підсумками 

своєї діяльності. В результаті власний капітал підприємства став від’ємним, а 

кредиторська заборгованість своєчасно не погашається через нестачу 

оборотних коштів. 

У той же час фінансовий стан АМКР і Запоріжсталі є відносно 

стабільним: ці металургійні комбінати характеризуються достатнім ступенем 

фінансової незалежності та ліквідності для забезпечення безперервності 

виробничо-збутових процесів. 
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Політика управління персоналом на розглянутих металургійних 

підприємствах є збалансованою та спрямованою на адаптацію до умов, які 

склалися в зовнішньому середовищі, про що свідчить зростання інтегральних 

оцінок змін в кадровій функціональній підсистемі (рис. 2.7; детальний 

розрахунок наведено в додатку Е, табл. Е.3). 

 

Рис. 2.7. Інтегральні оцінки змін для кадрової функціональної підсистеми 

металургійних підприємств Придніпровського промислового району в 2007-

2014 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі [112-114] 

Металургійні комбінати по мірі оновлення виробничої бази проводять 

оптимізацію чисельності персоналу. В результаті створюються передумови 

для підвищення конкурентоспроможності продукції та збільшується 

продуктивність праці. Крім того, на розглянутих підприємствах 

забезпечується прив'язка зростання заробітної плати до зростання 

продуктивності праці, що, в свою чергу, сприяє адекватному стимулюванню 

ефективної роботи персоналу. 

3. Визначення вагових коефіцієнтів, що відображають значимість 

кожної функціональної підсистеми, зроблено на основі використання методу 

аналізу ієрархій (МАІ). 

Сутність МАІ зводиться до виставлення оцінок значущості 

функціональних підсистем за такою шкалою (табл. 2.21). 
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Таблиця 2.21 

Шкала експертних оцінок МАІ 

Оцінка Визначення Пояснення 

1 
Однакова значимість Дві функціональні підсистеми 

рівнозначні 

3 

Деяке переважання значущості 

однієї функціональної підсистеми 

перед іншою (слабка значимість) 

Досвід і міркування надають легку 

перевагу одній функціональній 

підсистемі перед іншою 

5 

Істотна або сильна значимість Досвід і міркування надають сильну 

перевагу значущості однієї 

функціональної підсистеми в 

порівнянні з іншою 

7 

Дуже сильна або очевидна 

значимість 

Перевага значущості однієї 

функціональної підсистеми перед 

іншою є дуже сильною 

9 

Абсолютна значимість Свідоцтво на користь переваги однієї 

функціональної підсистеми перед 

іншою є надзвичайно переконливим 

2, 4, 6, 8 
Проміжні значення між сусідніми 

значеннями шкали 

Ситуація, коли необхідно 

компромісне рішення 

Джерело: складено на основі [126, с. 53] 

Основою МАІ є побудова матриці парних порівнянь, на перетині рядків 

і стовпців якої оцінюється значення для функціонування підприємства однієї 

функціональної підсистеми в порівнянні з іншою. Позначивши 

функціональні підсистеми в рядках як kА  ( 4;1k ), а в стовпцях – як pА  

( 4;1p ), матрицю з оцінками kpа  представлено в наступному вигляді 

(табл. 2.22). 

Таблиця 2.22 

Матриця попарних порівнянь 

k  p  
1А  2А  3А  

4А  

1А  1 12а  13а  
14а  

2А  
21а  1 23а  

24а  

3А  31а  32а  1 34а  

4А  
41а  42а  43а  1 

Джерело: складено автором 

Оскільки при послідовному порівнянні функціональні підсистеми між 

собою порівнюються двічі, виставлені оцінки повинні відповідати умові 

зворотної симетричності [46, с. 111]: 
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kp

pk
a

a
1

 .  (2.22) 

Звідси випливає, що 
12

21

1

a
a  , 

31

13

1

a
a  , 

32

23

1

a
a   і т.д. 

Після складання матриці попарних порівнянь по кожному рядку 

розраховуються компоненти власного вектора значущості функціональної 

підсистеми за формулою середньої геометричної [126, с. 19]: 

s
kskkk aaaV  ...21 ,  (2.23) 

де kV  – елемент власного вектора, розташований на рядку k ; 

ksa – оцінка, розташована на перетині рядка k  та стовпця s ; 

s  – номер останнього стовпця в матриці попарних порівнянь. 

На основі власного вектора розраховується нормований вектор, 

складові якого виступають ваговими коефіцієнтами в розрахунку 

інтегрального коефіцієнта змін: 




k

k
k

V

V
W ,  (2.24) 

де kW  – елемент нормованого вектора (ваговий коефіцієнт для інтегральної 

оцінки змін в функціональній підсистемі k ). 

Результат застосування зазначеної процедури для визначення вагових 

коефіцієнтів наведено нижче (табл. 2.23). 

Таблиця 2.23 

Розрахунок вагових коефіцієнтів для інтегральних оцінок змін в 

функціональних підсистемах металургійних підприємств 

Функціональна 

підсистема 
Виробництво 

Маркетинг 

та збут 
Фінанси Кадри kV  kW  

Виробництво 1 1/8 3 1/5 0,523 0,085 

Маркетинг та збут 8 1 5 8 4,229 0,689 

Фінанси 1/3 1/5 1 8 0,855 0,139 

Кадри 5 1/8 1/8 1 0,529 0,086 

Сума – – – – 6,136 1,000 

Джерело: розраховано автором 

У МАІ застосовується порядкове кодування. Тобто, якщо 

функціональна підсистема «Маркетинг і збут» є більш значимою, ніж 
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функціональна підсистема «Виробництво», то на перетині рядка «Маркетинг 

і збут» та стовпця «Виробництво» виставляється оцінка 8, оскільки в 

переважній більшості випадків завантаження виробничих потужностей 

здійснюється завдяки діяльності відділу збуту та маркетингового відділу, які 

сприяють наповненню портфеля замовлень металургійного підприємства 

заявками від споживачів. На перетині рядка «Виробництво» і стовпця 

«Маркетинг і збут» відповідно до принципу зворотного симетричності 

(формула 2.23) вказана оцінка 1/8. 

Функціональна підсистема «Виробництво» є більш важливою в 

порівнянні з підсистемою «Фінанси», однак ця значимість не є яскраво 

вираженою. З одного боку, здійснення виробничої діяльності є необхідною 

умовою для продовження повноцінної роботи фінансового підрозділу 

підприємства та підтримки високого рівня фінансової стійкості організації. З 

іншого боку, надходження адекватного фінансування є основою для 

забезпечення безперервності виробничих процесів на підприємстві. 

Зважаючи на вищевикладені фактори, на перетині рядка «Виробництво» і 

стовпця «Фінанси» виставлена оцінка 3, а на перетині рядка «Фінанси» і 

стовпця «Виробництва» – 1/3. 

Функціональна підсистема «Маркетинг і збут» є більш значущою, ніж 

підсистема «Фінанси», оскільки саме успішна діяльність маркетингового і 

збутового підрозділів, спрямована на просування металургійної продукції на 

внутрішній та зовнішній ринок збуту, є запорукою стабільного фінансового 

становища підприємства. Тому на перетині рядка «Маркетинг і збут» та 

стовпця «Фінанси» виставлена оцінка 5, а на перетині рядка «Фінанси» і 

стовпця «Маркетинг і збут» – 1/5. 

Функціональна підсистема «Маркетинг і збут» є більш важливою, ніж 

підсистема «Кадри», тому що першочерговим завданням підприємства є 

реалізація продукції, що випускається, надходження коштів від якої покриває 

інші потреби організації, пов'язані, в тому числі, з наймом робочої сили та 

оплатою праці. Тому на перетині рядка «Маркетинг і збут» та стовпця 
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«Кадри» виставлена оцінка 8, а на перетині рядка «Кадри» і стовпця 

«Маркетинг і збут» – 1/8. 

Функціональна підсистема «Фінанси» є більш значущою, ніж 

підсистема «Кадри», оскільки обсяг наявних у розпорядженні підприємства 

фінансових ресурсів безпосередньо впливає на кадрову політику 

підприємства. У зв'язку з цим на перетині рядка «Фінанси» і стовпця «Кадри» 

виставлена оцінка 8, а на перетині рядка «Кадри» і стовпця «Фінанси» – 1/8. 

Функціональна підсистема «Кадри» є більш важливою, ніж підсистема 

«Виробництво», бо виробничий процес на підприємстві не може 

здійснюватися без участі персоналу. Тому на перетині рядка «Кадри» і 

стовпця «Виробництво» виставлена оцінка 5, а на перетині рядка 

«Виробництво» та стовпця «Кадри» – 1/5. 

4. Розрахунок інтегрального коефіцієнта змін: 

  kiki W зм ,  (2.25) 

де зм

i  – інтегральний коефіцієнт змін i -го підприємства; 

ik  – інтегральна оцінка змін для k -ої функціональної підсистеми i -го 

підприємства; 

kW  – ваговий коефіцієнт для інтегральної оцінки змін в k -ій функціональній 

підсистемі. 

Результати розрахунку інтегрального коефіцієнта змін для 

металургійних підприємств наведено нижче (табл. 2.24). 

Слід зазначити, що для розглянутих підприємств характерне зниження 

інтегрального коефіцієнта змін в 2008-2009 рр. внаслідок скорочення обсягів 

виробництва та виручки від реалізації, погіршення ліквідності та фінансової 

стійкості, зменшення рентабельності продажів готової продукції. Перелічені 

вище явища є наслідком глобальної фінансової кризи, що викликала 

негативні зміни у зовнішньому середовищі функціонування металургійних 

комбінатів. 
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Таблиця 2.24 

Розрахунок інтегрального коефіцієнта змін для металургійних підприємств 

Придніпровського промислового району 

Вид інтегральної 

оцінки 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 kW  

ДМК 

Виробництво 1,205 0,881 0,752 0,647 0,701 0,567 0,542 0,472 0,085 

Маркетинг і збут 1,286 0,933 1,017 1,086 0,858 0,687 0,880 1,368 0,689 

Фінанси 0,668 0,845 0,331 0,103 0,003 -1,925 -0,780 -0,686 0,139 

Кадри 1,000 0,930 1,031 0,890 1,033 0,942 1,031 1,021 0,086 
изм

i  1,169 0,916 0,900 0,895 0,741 0,335 0,633 0,976 1,000 

АМКР 

Виробництво 0,984 0,656 0,596 0,780 0,599 0,566 0,514 0,478 0,085 

Маркетинг і збут 1,090 1,079 0,743 1,149 1,121 0,994 1,005 1,028 0,689 

Фінанси 2,642 1,901 1,366 1,189 1,144 0,948 0,984 0,936 0,139 

Кадри 0,885 0,893 0,856 1,030 0,935 1,052 1,026 1,116 0,086 
изм

i  1,279 1,142 0,827 1,113 1,064 0,956 0,962 0,976 1,000 

Запоріжсталь 

Виробництво 0,861 0,697 0,646 0,931 0,699 0,590 0,560 0,551 0,085 

Маркетинг і збут 1,453 1,359 0,952 1,443 1,527 1,290 1,130 1,377 0,689 

Фінанси 1,467 0,854 0,791 0,733 0,582 0,306 0,453 0,618 0,139 

Кадри 1,029 0,954 0,949 0,958 0,973 0,986 1,026 1,136 0,086 
изм

i  1,368 1,197 0,903 1,259 1,277 1,067 0,978 1,180 1,000 

Джерело: розраховано автором 

Пізніше в динаміці інтегрального коефіцієнта змін спостерігаються 

істотні відмінності: якщо у АМКР і Запоріжсталі інтегральний коефіцієнт 

змін коливається в порівняно невеликих межах (0,956-1,277), то у ДМК до 

2012 р. спостерігається значне падіння цього показника, що свідчить про 

зниження рівня розвитку підприємства. 

Погіршення становища Дніпровського меткомбінату переважно 

пов'язано з несприятливими зрушеннями в структурі виробленої продукції 

через скорочення обсягів виробництва готового прокату, уповільненням 

зростання виручки та збитковістю роботи заводу, яка в свою чергу зумовила 

зниження фінансової автономії підприємства до катастрофічного рівня (як 

власний, так і робочий капітал мають від'ємне значення). Завдяки 

прискоренню оборотності оборотних активів з 1,3 обороту в 2012 р. до 2,7 

оборотів в 2013 р. вдалося подолати негативну тенденцію у розвитку заводу: 
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підвищилася як оцінка змін в маркетинговій підсистемі, так і інтегральний 

коефіцієнт змін. Для подальшого поліпшення фінансового становища та 

підвищення конкурентоспроможності стратегія розвитку ДМК повинна, в 

першу чергу, включати розширення портфеля замовлень підприємства, 

зменшення терміну відстрочки платежу, що надається покупцям, посилення 

контролю за своєчасним погашенням споживачами дебіторської 

заборгованості перед компанією-виробником. 

Варто зазначити, що ДМК вже вживає заходів, спрямованих на 

виконання перерахованих вище завдань. Освоєння стану «400/200» 

сприятиме збільшенню обсягів виробництва і розширенню ринків збуту. 

Основний сортамент нового прокатного стану – арматура та катанка, тобто, 

металопрокат, який активно використовується в будівництві. Аналогічну 

продукцію виробляє АМКР, фінансове становище якого є більш стійким, ніж 

у ДМК. Тому можна стверджувати, що ДМК обрав стратегію освоєння 

продукції, яка користується попитом на внутрішньому та зовнішньому 

ринку, що дозволить підприємству поліпшити його фінансові показники. 

Однак наслідком такого кроку буде неминуче посилення конкуренції між 

ДМК і АМКР. Для збереження максимальних обсягів продажу зазначеним 

комбінатам необхідно орієнтуватися на диверсифікацію структури реалізації 

продукції і впровадження ресурсозберігаючих технологій, зокрема перехід на 

використання пиловугільного вдування палива і відмову від експлуатації 

енерговитратного обладнання (наприклад, мартенівського цеху на АМКР). 

Також АМКР слід звернути увагу на проблему збитковості продажів. Її 

усунення можливо за рахунок оптимізації витрат підприємства (зокрема, 

адміністративних та інших операційних) та пошуку ринкових сегментів з 

найбільш високим рівнем цін на вироблену меткомбінатом продукцію. 

Запоріжсталі слід сконцентруватися на збільшенні загальної ліквідності 

балансу. Для досягнення даної мети потрібно переглянути структуру свого 

капіталу, залучити довгострокові джерела фінансування, що дозволить 

відмовитися від нарощування залишків по короткостроковим банківським 
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кредитам, а також забезпечить збільшення робочого капіталу, який, 

починаючи з 2011 р., має від’ємне значення. Ще однією важливою 

проблемою Запоріжсталі виступає низька рентабельність продажів, яка 

частково є наслідком реалізації продукції на зовнішньому ринку через 

металотрейдерів – Метінвест-СМЦ (Україна), Метінвест Євразія (Росія), 

Metinvest International SA (Швейцарія). При такій схемі роботи частина 

прибутку залишається в розпорядженні посередників. Як і іншим 

металургійним підприємствам, Запоріжсталі необхідно шукати можливості 

для розширення портфеля замовлень і виходу на нові ринки збуту, щоб в 

умовах надлишку виробничих потужностей у світовій металургії зберігати 

високий рівень випуску власної продукції. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

1. Встановлено, що економічна діагностика в системі статистичного 

забезпечення управління змінами полягає в оцінці спрямованості перетворень 

в функціональних підсистемах металургійних підприємств, яка в кінцевому 

підсумку дозволяє визначити найбільш проблемні напрямки діяльності, що 

перешкоджають досягненню стратегічних цілей розвитку компанії. 

Обґрунтовано використання фінансової звітності в якості джерела інформації 

для проведення діагностики управління змінами на металургійних 

підприємствах. 

2. Сформована система статистичних показників для дослідження змін 

в різних функціональних підсистемах металургійного підприємства 

(виробництво, маркетинг і збут, фінанси, кадри). На її основі розроблена 

схема діагностики в системі статистичного забезпечення управління змінами, 

що дозволяє визначити спрямованість змін, що відбуваються в 

функціональних підсистемах, дозволяючи при цьому керівництву 
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підприємства визначитися з переліком оптимальних управлінських рішень, 

які сприяють підвищенню конкурентоспроможності та ефективності 

функціонування організації. 

3. Проведено апробацію запропонованої схеми діагностики на прикладі 

металургійних підприємств Придніпровського промислового району. В її 

ході виявлено, що управління змінами на АМКР і Запоріжсталі 

характеризується більшою результативністю, ніж на ДМК, у якого ні одна з 

функціональних підсистем не демонструє позитивної динаміки змін. 

4. Аналіз тенденцій змін виявив такі закономірності розвитку 

розглянутих металургійних підприємств: 

– у ДМК зафіксовано значне зниження ступеня фінансової 

незалежності (власний капітал підприємства від’ємний) та загальної 

ліквідності, внаслідок чого меткомбінат в подальшому може втратити 

здатність обслуговувати свої боргові зобов'язання та зіткнутися із загрозою 

банкрутства; 

– фінансовий стан АМКР характеризується відносною стабільністю 

та стійкістю, що свідчить про ефективне управління підприємством; 

– Запоріжсталь, підтримуючи оборотність оборотних активів і 

фінансову стійкість на прийнятному для забезпечення безперервності 

виробничої та збутової діяльності рівні, відчуває проблеми з ліквідністю: 

починаючи з 2011 р., оборотні активи не покривають повністю поточні 

зобов'язання, що є передумовою для виникнення проблем з погашенням 

заборгованості в майбутньому. 

5. Реалізовано методичний підхід до розрахунку інтегрального 

коефіцієнта змін, що дозволяє об'єднати в одній характеристиці зміни у всіх 

функціональних підсистемах підприємства й тим самим визначити напрямок 

загальної тенденції розвитку. Динаміка інтегрального коефіцієнта змін на 

металургійних підприємствах Придніпровського промислового району 

показала істотне погіршення фінансового стану ДМК, пов'язане зі 

скороченням обсягів виробництва прокату, уповільненням зростання виручки 
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та збитковістю роботи заводу. Тоді як положення АМКР і Запоріжсталі є 

більш стабільним, що підтверджується у вигляді коливання інтегрального 

коефіцієнта змін на даних підприємствах в порівняно вузькому діапазоні. 

Основні результати досліджень другого розділу опубліковані в 

наукових працях автора [29; 130; 131]. 
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РОЗДІЛ 3 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  

 

 

3.1. Моделювання змін у внутрішньому середовищі підприємств 

металургійної промисловості як інструмент статистичного забезпечення 

управління 

 

 

Металургійні підприємства є складними економічними системами, 

функціонування яких залежить від багатьох умов, і перш за все, від 

злагодженості бізнес-процесів, рівня компетентності керівництва, 

обґрунтованості стратегії розвитку підприємства, ефективності використання 

праці найманих працівників, ресурсоємності технологій виробництва, 

своєчасності оплати сировинних поставок та інших чинників, пов'язаних з 

внутрішнім середовищем організації. 

Перераховані вище фактори знаходять відображення в показниках, що 

характеризують роботу окремих функціональних підсистем металургійних 

компаній (виробництво, маркетинг і збут, фінанси, кадри), які, в свою чергу, 

взаємодіючи один з одним, безпосередньо впливають на результати 

діяльності підприємства в цілому. У зв'язку з цим було проведено аналіз 

взаємозв'язків між показниками різних функціональних підсистем 

металургійних підприємств для виявлення резервів поліпшення фінансових 

результатів їх діяльності. 

В якості основи дослідження була обрана наступна сукупність ознак, 

які гіпотетично пов’язані між собою: 

 чистий дохід ( y ) – результативна ознака; 

 факторні ознаки, що представляють виробничу функціональну 

підсистему: середньорічна вартість необоротних активів ( 1х ), фондовіддача 
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(
2х ), ланцюговий темп зростання виробництва прокату ( 3х ), коефіцієнт зносу 

основних засобів ( 4х ); 

 факторні ознаки, що представляють маркетингово-збутову 

функціональну підсистему: коефіцієнт оборотності оборотних активів ( 5х ), 

коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості ( 6х ), коефіцієнт покриття 

чистим доходом собівартості реалізованої продукції ( 7х ); 

 факторні ознаки, що представляють фінансову функціональну 

підсистему: коефіцієнт фінансової автономії ( 8х ), коефіцієнт загальної 

ліквідності ( 9х ), коефіцієнт маневреності власного капіталу ( 10х ); 

 факторні ознаки, що представляють кадрову функціональну 

підсистему: середньорічна чисельність працівників ( 11х ), продуктивність 

праці ( 12х ). 

Дані, що характеризують представлену сукупність ознак для 

досліджуваних підприємств (ДМК, АМКР, Запоріжсталь), наведені в 

додатках (додаток Ж). Розраховані парні коефіцієнти кореляції між 

показниками функціональних підсистем металургійних компаній відображені 

нижче (табл. 3.1 і Додаток И). 

З наведених даних випливає, що зв'язок між чистим доходом ( y ) і 

вартістю необоротних активів ( 1х ) є тісним і прямим: для ДМК 854,0
1
yxr , 

для АМКР 820,0
1
yxr , для Запоріжсталі 843,0

1
yxr . Це означає, що чим вище 

вартість необоротних активів, тим більше чистий дохід підприємства. Ця 

закономірність є логічною, оскільки необоротні активи є частиною 

виробничих ресурсів, а чим більшим обсягом виробничих ресурсів володіє 

підприємство, тим вище його потенційний чистий дохід. 



115 

Таблиця 3.1 

Матриця парних коефіцієнтів кореляції між показниками функціональних підсистем ДМК 

   Виробництво Маркетинг і збут Фінанси Кадри 

   y  
1х  2х  3х  

4х  5х  6х  7х  8х  9х  10х  
11х  12х  13х  

 y  1,000              

В
и

р
о
б
н

и
ц

т
в

о
 1х  0,854 1,000             

2х  -0,861 -0,958 1,000            

3х  -0,679 -0,905 0,921 1,000           

4х  -0,839 -0,859 0,886 0,699 1,000          

М
а
р

к
ет

и
н

г
 і

 

зб
у
т
 

5х  -0,370 -0,094 0,295 0,128 0,438 1,000         

6х  -0,282 -0,245 0,447 0,460 0,279 0,677 1,000        

7х  -0,661 -0,617 0,762 0,653 0,702 0,470 0,613 1,000       

Ф
ін

а
н

си
 8х  -0,659 -0,540 0,645 0,667 0,431 0,451 0,517 0,505 1,000      

9х  -0,667 -0,738 0,773 0,829 0,490 0,003 0,362 0,744 0,666 1,000     

10х  0,659 0,403 -0,411 -0,287 -0,397 -0,515 -0,492 -0,381 -0,372 -0,300 1,000    

К
а

д
р

и
 

11х  -0,810 -0,923 0,905 0,933 0,688 0,070 0,328 0,638 0,694 0,906 -0,428 1,000   

12х  0,681 0,677 -0,588 -0,607 -0,585 -0,137 -0,050 -0,429 -0,470 -0,627 0,504 -0,762 0,777 1,000 

Джерело: розраховано автором 

 



116 

Зв'язок між чистим доходом ( y ) і фондовіддачею ( 2х ) є тісним та 

зворотним: для ДМК 861,0
2

yxr , для АМКР 848,0
2

yxr , для Запоріжсталі 

744,0
2

yxr . Тобто, зі зниженням фондовіддачі спостерігається підвищення 

чистого доходу. У випадку з ДМК та АМКР даний факт є свідченням 

поступового оновлення виробничої бази, в результаті якого збільшується 

залишкова вартість основних засобів, що, однак, не приводить до зростання 

ефективності їх використання. 

Варто також відзначити тісний зворотний зв'язок між чистим доходом 

( y ) та коефіцієнтом зносу основних засобів ( 4х ) ДМК ( 839,0
4

yxr ) і АМКР 

( 786,0
4

yxr ), що підтверджує вищенаведене припущення про позитивний 

вплив оновлення основних засобів на доходи металургійних підприємств: 

зниження коефіцієнта зносу супроводжується зростанням чистого доходу, 

оскільки використання оновлених основних засобів сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності продукції підприємств на ринках збуту. 

У той же час зниження фондовіддачі Запоріжсталі не є наслідком 

оновлення основних засобів: Запоріжсталь як металургійний комбінат має 

одну з найбільш застарілих технологічних структур виробництва. Слід 

звернути увагу на той факт, що протягом 2007-2011 рр. середньорічна 

вартість основних засобів Запоріжсталі скоротилася з 2,24 млрд. грн. до 2,14 

млрд. грн., тобто обладнання експлуатувалося без належної модернізації. У 

2012-2014 рр. середньорічна вартість основних засобів зросла внаслідок 

проведеної переоцінки, через яку різко скоротилася фондовіддача (з 1,78 до 

0,75 т сталі на 1 тис. грн. залишкової вартості основних засобів). Тому 

зворотна форма зв'язку між чистим доходом і фондовіддачею є, швидше за 

все, свідченням відсутності ефективної політики по оновленню основних 

засобів Запоріжсталі. В таких умовах зростання чистого доходу підприємства 

не супроводжується збільшенням інвестицій в модернізацію виробничих 

потужностей, що є негативним фактором з точки зору довгострокової 

перспективи розвитку підприємства. 
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З факторів маркетингово-збутової функціональної підсистеми помітний 

зв'язок з чистим доходом ( y ) спостерігається у коефіцієнта покриття чистим 

доходом собівартості реалізованої продукції (
7х ): для ДМК 661,0

7
yxr , для 

АМКР 618,0
7

yxr . Причому цей зв'язок є зворотним, що є свідченням 

кризового стану як економіки України в цілому, так і ринку металургійної 

продукції зокрема. Металургійні підприємства не мають можливості 

отримувати основну частину доходу за рахунок націнки до витрат на випуск 

продукції, величину якої й відображає коефіцієнт покриття чистим доходом 

собівартості реалізованої продукції. Більш того, доводиться продавати 

продукцію за цінами, нижчими від собівартості, що підтверджують значення 

коефіцієнтів покриття чистим доходом собівартості реалізованої продукції 

менше 100,0% в 2009-2013 рр. на ДМК (Додаток Ж, табл. Ж.1) і в 2012-

2013 рр. на АМКР (Додаток Ж, табл. Ж.2). 

У Запоріжсталі найбільш суттєвий зв'язок з чистим доходом з 

показників маркетингово-збутової функціональної підсистеми має коефіцієнт 

оборотності дебіторської заборгованості ( 6х ): 621,0
6

yxr . Зворотній напрямок 

зв'язку, як і в випадку з ДМК і АМКР, свідчить про кризову ситуацію на 

ринку металургійної продукції. Внаслідок цього споживачі не можуть 

своєчасно розраховуватися з постачальниками і, як результат, для збільшення 

обсягів поставок підприємству-виробнику доводиться нарощувати оборотний 

капітал. 

Показники фінансової функціональної підсистеми (коефіцієнт 

фінансової автономії ( 8х ), коефіцієнт загальної ліквідності ( 9х ), коефіцієнт 

маневреності власного капіталу ( 10х )) характеризуються помітним зворотним 

зв'язком з чистим доходом (табл. 3.1, Додаток Ж). З даного факту випливає, 

що погіршення фінансового стану підприємства є стимулом для активізації 

зусиль, спрямованих на нарощування чистого доходу й підвищення ступеня 

фінансової стійкості меткомбінату. 
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При цьому у випадку з ДМК коефіцієнт маневреності власного 

капіталу ( 10х ) слід виключити з розгляду в кореляційному аналізі, оскільки 

специфіка розрахунку даного показника призводить до спотворення парного 

коефіцієнта кореляції: високі позитивні значення коефіцієнта маневреності 

власного капіталу протягом 2011-2014 рр. (Додаток Ж, табл. Ж.1) не 

відображають суттєвої фінансової стійкості підприємства, а є наслідком 

від’ємних значень як власного, так і робочого капіталу. 

Зв'язок між чистим доходом ( y ) і середньорічною чисельністю 

працівників ( 11х ) є тісним і зворотним: для ДМК 810,0
11

yxr , для АМКР 

916,0
11

yxr , для Запоріжсталі 780,0
11

yxr . Скорочення чисельності 

працівників призводить до підвищення продуктивності праці, що, в свою 

чергу, сприяє зростанню чистого доходу. 

Зв'язок між чистим доходом ( y ) і продуктивністю праці ( 12х ) на ДМК є 

помітним і прямим ( 681,0
12
yxr ), а на АМКР – дуже тісним і прямим 

( 905,0
12
yxr ). У той же час звертає на себе увагу факт відсутності значимого 

зв'язку між чистим доходом та продуктивністю праці на Запоріжсталі: 

370,0
12
yxr . Зростання продуктивності праці на даному підприємстві 

досягнуто переважно за рахунок екстенсивних факторів (скорочення 

чисельності персоналу), в той час як суттєвого оновлення основних засобів 

не проводилося. Тому вплив продуктивності праці на збільшення чистого 

доходу і є незначним. 

Вибір факторних ознак для включення в регресійні рівняння здійснено 

на основі виконаного аналізу їх парних коефіцієнтів кореляції з чистим 

доходом з урахуванням наступних принципів: 

 в модель включаються факторні ознаки, що мають найбільш 

тісний зв'язок з чистим доходом; 

 в моделі повинні бути представлені фактори від максимально 

можливої кількості функціональних підсистем підприємства за умови 

відсутності мультиколінеарності. В якості критерію мультиколінеарності 
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прийнято вважати значення парного коефіцієнта кореляції між факторними 

ознаками, що перевищує 0,8 [154, с. 150]. 

У ДМК тісний зв'язок з чистим доходом спостерігається у показників 

виробничої та кадрової функціональної підсистеми (табл. 3.1). Відповідно, 

обидві підсистеми повинні бути представлені у регресійній моделі. З 

кадрової функціональної підсистеми найтісніший зв'язок з чистим доходом 

має середньорічна чисельність працівників ( 11х ): 810,0
11

yxr . З показників 

виробничої функціональної підсистеми не є колінеарним по відношенню до 

11х  коефіцієнт зносу основних засобів ( 4х ): 688,0
114
xхr , що менше 0,8. При 

цьому зв'язок коефіцієнта зносу основних засобів з чистим доходом ДМК є 

тісним: 839,0
4
yxr . Тому в рівняння регресії, що відображає залежність 

чистого доходу ДМК від змін в функціональних підсистемах, включені 

фактори 4х  та 12х . 

Для вибору оптимальної форми зв'язку між чистим доходом ДМК, з 

одного боку, і коефіцієнтом зносу основних засобів та середньорічною 

чисельністю працівників, з іншого боку, ідентифіковані наступні регресійні 

моделі (табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 

Регресійні моделі залежності чистого доходу ДМК від коефіцієнта зносу 

основних засобів і середньорічної чисельності працівників 

Форма рівняння Рівняння ,2R % ,від % 

Лінійна 114 340,636545,510387100,13779047ˆ xxy
ix   80,7 12,7 

Параболічна 
2

11

2

4 022,07598,1283791,21055425ˆ xxy
ix   80,8 12,7 

Логарифмічна 
11

4

ln854,8791889

ln716,61855723968,888426193ˆ

x

xy
ix




 80,6 12,8 

Експоненціальна 11
5

4 10793,5053,0897,19ˆ xx

x ey
i

 

  80,6 13,1 

Степенева 
857,0

11

097,3

4000,1603135469692019ˆ   xxy
ix  80,4 13,2 

Джерело: розраховано автором 

Оптимальною з представлених моделей є лінійна регресія, що має 

мінімальну відносну помилку апроксимації (12,7%) та параметри якої на 
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відміну від параболічної регресії піддаються безпосередній змістовній 

інтерпретації. Так, при зниженні коефіцієнту зносу основних засобів на один 

відсотковий пункт чистий дохід ДМК зросте на 387,5 млн. грн. за умови 

елімінування впливу другого чинника. А при скороченні чисельності 

працівників на одну людину чистий дохід ДМК збільшиться на 636,3 тис. 

грн. за умови фіксації коефіцієнта зносу основних засобів на середньому 

рівні. 

Зв'язок між чистим доходом ДМК, з одного боку, і коефіцієнтом зносу 

основних засобів та середньорічною чисельністю працівників, з іншого боку 

є тісним (додаток К): множинний коефіцієнт кореляції становить 0,898. При 

цьому включені в рівняння регресії фактори на 80,7% пояснюють варіацію 

результативної ознаки. 

718,16розр F , що більше 737,4

7

2

05,0

2

1 























v

vF




, тому з ймовірністю 95,0% 

статистична модель є статистично достовірною. Відносна помилка 

апроксимації становить 13,1%, що підтверджує статистичну точність 

обраного рівняння регресії. 

У випадку з АМКР найбільш тісним зв'язком з чистим доходом
 

характеризуються показники кадрової функціональної підсистеми ( 11х , 12х ). 

На другому місці по тісноті зв'язку – показники виробничої функціональної 

підсистеми ( 1х , 2х , 4х ). 

З кожної підсистеми для включення в регресійну модель обрано по 

одному показнику (фактору) таким чином, щоб зв'язок між відібраними 

факторними ознаками був мінімальним при збереженні тісного зв'язку між 

факторами й результатом. Даний крок в поєднанні з перевіркою на 

мультиколінеарність дозволяє підвищити якість та адекватність оцінюваної 

моделі. 

Відповідають вищеописаним умовам такі фактори, як фондовіддача 

( 2х ) та продуктивність праці ( 12х ). З одного боку, 755,0
122

xхr , що менше 
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критичного значення, рівного 0,8. З іншого боку, 
132xхr  менше парних 

коефіцієнтів кореляції між іншими факторними ознаками виробничої та 

кадрової підсистеми, придатними для включення в рівняння регресії 

(Додаток И, табл. И.1). 

Показники фінансової функціональної підсистеми є колінеарними по 

відношенню до фондовіддачі й тому не можуть бути включені в регресійну 

модель: 935,0
92
xхr , 863,0

102
xхr . Показники маркетингово-збутової 

функціональної підсистеми не мають тісного зв'язку з чистим доходом 

АМКР й тому не розглядаються в якості можливих факторних ознак для 

рівняння регресії. 

Для вибору оптимальної форми зв'язку між чистим доходом АМКР, з 

одного боку, та фондовіддачею й продуктивністю праці, з іншого боку, 

ідентифіковано наступні регресійні моделі (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Регресійні моделі залежності чистого доходу АМКР від фондовіддачі та 

продуктивності праці 

Форма рівняння Рівняння 
,2R

% 
,від % 

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

Параболічна 
2

12

2

2 009,489741,614854821,67493710ˆ xxy
ix   88,1 12,0 

Логарифмічна 
12

2

ln893,45619827

ln361,4195162604,011502116ˆ

x

xy
ix




 85,8 12,1 

Експоненціальна 122 008,0144,0791,15ˆ xx

x ey
i

  84,2 13,7 

Степенева 
590,1

12

068,0

2230,1996ˆ xxy
ix  

 81,8 13,8 

Джерело: розраховано автором 

Найбільш адекватною для опису залежності чистого доходу АМКР від 

змін у виробничій та кадровій функціональній підсистемі є лінійна модель з 

найбільшим коефіцієнтом детермінації та мінімальною відносною помилкою 

апроксимації.  

Параметри обраного лінійного рівняння свідчать про те, що за умови 

елімінування впливу другого чинника зниження фондовіддачі на 1 т сталі 
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призводить до збільшення чистого доходу на 2,9 млрд. грн., а зростання 

продуктивності праці на 1 т сталі – до підвищення чистого доходу майже на 

156,0 млн. грн. 

Зв'язок між чистим доходом, з одного боку, та фондовіддачею й 

продуктивністю праці, з іншого боку, є дуже тісним: множинний коефіцієнт 

кореляції дорівнює 0,939 (Додаток Л). Фактори, включені в лінійну 

регресійну модель, на 88,2% пояснюють зміну чистого доходу АМКР. 

879,29розр F , що більше 737,4
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, тому з ймовірністю 95,0% 

лінійна модель є статистично достовірною. Відносна помилка апроксимації 

становить 11,5%, підтверджуючи статистичну точність обраного рівняння 

регресії. 

Наявні дані показують, що тісний зв'язок з чистим доходом 

Запоріжсталі мають показники виробничої ( 1х , 2х ), фінансової ( 8х , 9х ) та 

кадрової ( 11х ) функціональних підсистем (Додаток И, табл. И.2). Однак парні 

коефіцієнти кореляції між даними факторними ознаками перевищують 0,8, 

підтверджуючи наявність мультиколінеарності. У зв'язку з цим оцінка 

параметрів рівняння регресії за допомогою МНК є неможливою. 

Для мінімізації впливу мультиколінеарності на параметри регресійної 

моделі було використано метод гребенової регресії. З кожної підсистеми в 

якості факторних ознак взято по одному показнику, що має тісний зв'язок з 

чистим доходом: 

 середньорічна вартість необоротних активів ( 1х ) – виробнича 

функціональна підсистема; 

 коефіцієнт фінансової автономії ( 8х ) – фінансова функціональна 

підсистема; 

 середньорічна чисельність працівників ( 11х ) – кадрова 

функціональна підсистема. 
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Розраховане рівняння регресії для Запоріжсталі виглядає наступним 

чином: 

1181 265,345947,64554252,1857,6445721ˆ хxxy
ix    (3.1). 

Напрямок зв’язку між чистим доходом і середньорічною чисельністю 

працівників ( 11х ) змінився: згідно з парним коефіцієнтом кореляції 11х  з y  

зв'язок зворотній (додаток И, табл. И.2), тоді як в рівнянні регресії (3.1) 

зв'язок є прямим, оскільки параметр при 11х  має позитивне значення. Даний 

факт свідчить про некоректність побудованої моделі та необхідність 

зменшити ступінь мультиколінеарності серед обраних факторних ознак. 

З матриці парних коефіцієнтів кореляції (табл. И.2) випливає, що в 

просторі факторних ознак, обраних для ідентифікації регресійній моделі ( 1х , 

8х , 11х ), найбільш тісний зв'язок спостерігається між 1х  і 11х : 942,0
111

xхr . 

Отже, в рівняння регресії бажано включити тільки один із зазначених 

факторів. 

З метою вибору регресійній моделі, яка буде адекватною з точки зору 

змістовної інтерпретації, проведено розрахунок параметрів наступних 

рівнянь з використанням методу гребеневої регресії, оскільки, як було 

зазначено вище, в просторі факторних ознак Запоріжсталі присутня 

мультиколінеарність, бо парні коефіцієнти кореляції між 1х , 8х , 11х  

перевищують 0,8 (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Регресійні моделі залежності чистого доходу Запоріжсталі від змін в 

функціональних підсистемах 

№ Рівняння ,2R % ,від % 

1 81 263,51112287,1264,3890765ˆ xxy
ix   71,4 14,2 

2 118 493,765947,096116160,98074437ˆ хxy
ix   71,7 15,9 

Джерело: розраховано автором 

Оптимальною є перша модель (з факторами 1х  та 8х ), оскільки вона має 

меншу відносну помилку апроксимації (14,2%), яка підтверджує статистичну 

точність отриманого рівняння регресії (Додаток М). 
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Включені в це рівняння фактори на 71,4% пояснюють варіацію чистого 

доходу. 010,10розр F , що більше 737,4
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, тому з ймовірністю 95,0% 

обрана лінійна модель є статистично достовірною. 

Параметри рівняння свідчать про те, що за умови елімінування впливу 

другого фактора, зростання середньорічної вартості необоротних активів на 

1,0 тис. грн. призводить до зростання чистого доходу Запоріжсталі на 1,3 тис. 

грн., тоді як зниження коефіцієнта фінансової автономії на 1 процентний 

пункт супроводжується зростанням чистого доходу на 12,5 млн. грн., тобто, 

погіршення фінансової стійкості підприємства стає сигналом для активізації 

збутової діяльності. 

Для ранжування факторних ознак, включених до вищенаведених 

регресійних моделей, за ступенем впливу на чистий дохід розглянутих 

металургійних підприємств, визначені стандартизовані параметри рівнянь 

регресії за наступною формулою [45, с. 95; 154, с. 167]: 

y

x

ii
ia




  ,  (3.2)  

де i  – параметри стандартизованого рівняння при факторі ix ; 

ia  – коефіцієнт умовно-чистої регресії при факторі ix ; 

ix  – середньоквадратичне відхилення ix ; 

y  – середньоквадратичне відхилення результативної ознаки. 

Розраховані стандартизовані параметри рівнянь регресії для 

розглянутих металургійних підприємств доводять, що найбільший вплив на 

чистий дохід ДМК і Запоріжсталі справляють зміни у виробничій 

функціональній підсистемі, які представлені факторами 4х  (коефіцієнт зносу 

основних засобів) та 1х  (середньорічна вартість необоротних активів), бо 

стандартизовані параметри при цих ознаках характеризуються більш 

високими значеннями порівняно зі стандартизованими параметрами при 

інших показниках (табл. 3.5). Тоді як на зміни чистого доходу АМКР 
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найбільше впливає стан кадрової функціональної підсистеми, а саме 

продуктивність праці ( 13х ). 

Таблиця 3.5 

Стандартизовані параметри рівнянь регресії для металургійних підприємств 

Придніпровського промислового району 

Підприємство 
Форма рівняння 

регресії 
Факторна ознака ia  i  

ДМК лінійна 
4х  -387 510,545 -0,535 

11х  -636,340 -0,442 

АМКР лінійна 
2х  -2 949 493,832 -0,429 

13х  155 951,188 0,638 

Запоріжсталь лінійна 
1х  1,287 0,822 

8х  -12 511,263 -0,044 

Джерело: розраховано автором 

Стандартизовані параметри рівняння регресії також дозволяють 

виділити з множинного коефіцієнта детермінації частку варіації 

результативної ознаки, що пояснюється ізольованим (чистим) впливом 

кожного фактора окремо, та частку варіації результативної ознаки, що 

припадає на синергетичний, або системний ефект, який виражає додатковий 

результат (у вигляді зростання коефіцієнта детермінації) від спільного 

включення факторних ознак в модель і, відповідно, одночасного впливу цих 

факторів на результат. 

Ізольований (чистий) вплив варіації i -го фактора на варіацію 

результативної ознаки вимірюється за умови, що значення i -го  фактора 

варіюють, а всі інші факторні ознаки зафіксовані на середньому рівні. 

Відображає такий ізольований вплив варіації i -го чинника на результативну 

ознаку квадрат стандартизованого коефіцієнта регресії – 2

i  [90, с. 377; 154, с. 

174]. Синергетичний ефект при цьому оцінюється за наступним 

співвідношенням: 





m

i

iх R
1

222  ,  (3.3) 
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де 2

х  – величина синергетичного, або системного ефекту; 

2R  – коефіцієнт детермінації регресійної моделі; 

i  – стандартизований параметр рівняння регресії при факторі ix ; 

m  – кількість факторних ознак в рівнянні регресії; 

mi ,1 . 

Розкладення коефіцієнта детермінації на ізольований вплив окремих 

факторних ознак і синергетичний (системний) ефект наведено нижче 

(табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Оцінка ступеня впливу факторних ознак на чистий дохід металургійних 

підприємств Придніпровського промислового району 

Показник ДМК АМКР Запоріжсталь 

2

i  
286,02

4   184,02

2   675,02

1   

196,02

11   407,02

12   002,02

8   




m

i

i

1

2  0,482 0,591 0,677 

2R  0,807 0,882 0,714 
2

х  0,325 0,291 0,037 

Джерело: розраховано автором 

З цієї таблиці виходить, що близько 50,0% змін чистого доходу ДМК і 

АМКР пов'язано з варіацією факторів виробничої та кадрової функціональної 

підсистеми (фондовіддачі ( 2х ), коефіцієнта зносу основних засобів ( 4х ), 

середньорічної чисельності працівників ( 11х ) і продуктивності праці ( 12х )), 

тоді як синергетичний ефект в моделях, розрахованих для ДМК і АМКР 

становить близько 30%. У той же час зміна чистого доходу Запоріжсталі на 

67,5% залежить від зміни середньорічної вартості необоротних активів ( 1х ), а 

синергетичний ефект є незначним внаслідок мультиколінеарності факторних 

ознак, включених в рівняння регресії. 

Зіставлення розрахованих по регресійним моделям теоретичних 

значень чистого доходу з фактичними дозволяє виявити ступінь 

недовикористання економічного потенціалу розглянутих металургійних 
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підприємств (табл. 3.7). За 11 років (з 2004 р. по 2014 р.) сумарні втрати від 

недовикористання потенціалу ДМК склали 7,4 млрд. грн., АМКР – 12,7 млрд. 

грн., Запоріжсталі – 9,9 млрд. грн. 

Таблиця 3.7 

Абсолютне відхилення фактичних значень чистого доходу від теоретичних 

для металургійних підприємств Придніпровського промислового району 

(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 

Джерело: розраховано автором 

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 та перетворення країни з імпортера сталевої 

продукції в її експортера, через що сталося затоварювання світового ринку 

металопродукцією та значне зниження цін, наприклад, на плаский прокат 

ціни в середньому впали на 100 -120 дол./т [70, с. 351; 136; 146]; 

 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, 

обумовлена надлишком пропозиції металопродукції. Як результат, 

середньорічна ціна на прокат з вуглецевої сталі в 2013 р. зменшилася на 6,5% 

порівняно з 2012 р. [139]. 
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Вищенаведені втрати від недовикористання економічного потенціалу 

металургійних підприємств є резервом зростання їх чистого доходу за 

рахунок впровадження концепції статистичного забезпечення управління 

змінами, яка дозволяє підвищити наукову обґрунтованість та ефективність 

прийняття управлінських рішень. 

Таким чином, проведений кореляційно-регресійний аналіз дозволив 

з'ясувати, що чистий дохід металургійних підприємств найтісніше пов'язаний 

з показниками виробничої та кадрової функціональної підсистеми. Тому для 

поліпшення фінансових результатів металургійних компаній та підвищення 

рівня їх конкурентоспроможності необхідно, перш за все, впливати на 

процеси відновлення виробничої бази й ефективність використання трудових 

ресурсів, що також дозволить скоротити втрати від недовикористання 

економічного потенціалу виробників металопродукції. 

 

 

3.2. Статистичне забезпечення прогнозування змін фінансових 

результатів діяльності металургійних підприємств 

 

 

Прийняття рішень при управлінні підприємствами ґрунтується на 

аналізі статистичної інформації про їх розвиток. При цьому інформаційна 

база є джерелом не тільки для виявлення тенденцій змін в минулих звітних 

періодах, але й для розробки прогнозів показників майбутніх періодів. 

Оскільки підприємства орієнтовані на отримання максимального прибутку, 

основним об'єктом прогнозування є фінансові результати діяльності 

компанії, що відображають ефективність її функціонування. 

Звіт про фінансові результати є однією з форм фінансової звітності 

українських підприємств, в якій фіксуються всі доходи та витрати компанії за 

звітний період, облік яких в кінцевому підсумку дозволяє обчислити чистий 

прибуток. При управлінні змінами прогноз фінансових результатів дозволяє 
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проаналізувати інерційну траєкторію розвитку підприємства, яка передбачає 

збереження поточних умов господарювання в майбутньому, а також виявити 

резерви підвищення прибутку підприємства. Прогнозування фінансових 

результатів доцільно здійснювати в розрізі основних статей доходів і витрат 

вищевказаного звіту, щоб забезпечити порівнянність прогнозів, що 

розраховуються, з бюджетними планами підприємства, які розробляються на 

основі стандартів бухгалтерського обліку. Запропонована спрощена 

структура прогнозного звіту про фінансові результати наведена нижче 

(рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Структура прогнозного звіту про фінансові результати 

Джерело: складено автором 

Собівартість реалізованої продукції 

Чистий дохід 
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Витрати на збут 

Інші операційні доходи 

Прибуток від операційної діяльності 

 

Фінансові витрати 

Інші доходи 

Інші витрати 

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 

Податок на прибуток 

Чистий прибуток 

 

– 

– 
+ 

– 

– 

– 

+ Фінансові доходи 

Інші операційні витрати – 

+ 

– 
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Перспективні оцінки фінансових результатів залежать в тому числі від 

зовнішніх факторів, на які підприємства вплинути не можуть, але які можуть 

бути враховані в статистичних моделях. Тому для прогнозування чистого 

доходу як одного з основних фінансових показників діяльності 

металургійних підприємств розроблено наступний підхід: 

1. Ідентифікація факторних ознак, що гіпотетично можуть впливати 

на чистий дохід металургійного підприємства. 

2. Відбір факторів, що мають тісний зв'язок з чистим доходом та 

відповідають умові відсутності мультиколінеарності. 

3. Специфікація різних форм регресійних моделей зв’язку чистого 

доходу з відібраними факторними ознаками (лінійна, параболічна, степенева, 

експоненціальна, логарифмічна тощо). 

4. Обґрунтування оптимальної форми регресійної моделі для 

прогнозування чистого доходу металургійних підприємств на підставі 

максимального значення коефіцієнта детермінації та мінімальної відносної 

помилки апроксимації. 

5. Розрахунок точкових прогнозів чистого доходу за обраною 

регресійною моделлю. 

6. Обчислення довірчих інтервалів (ДІ) прогнозу чистого доходу за 

наступною формулою [154, с. 90]: 

ДІ:  Sty Ln 
ˆ ,  (3.4) 

де Lny 
ˆ  – прогнозне значення чистого доходу на період Ln  ; 

n  – кількість спостережень, на основі яких розраховано параметри 

регресійного рівняння; 

L  – строк прогнозу; 

t  – табличне значення критерію Стьюдента ( 1,0 ); 

S  – середньоквадратична помилка регресійної моделі. 

Для розрахунку середньоквадратичної помилки регресійної моделі 

використовується наступна формула [154, с. 202]: 
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де ty  – фактичне значення результативної ознаки в період t ; 

tŷ  – розрахункове значення результативної ознаки в період t ; 

n  – кількість спостережень; 

m  – кількість оцінюваних параметрів в рівнянні регресії. 

Для прогнозування чистого доходу металургійних підприємств ( у ) 

обрано наступні фактори, що дозволяють врахувати вплив змін внутрішнього 

і зовнішнього середовища: 

 ресурсний потенціал підприємства:  

 1х  – середньорічна вартість необоротних активів;  

 2х  – чисельність працівників; 

 стан валютного ринку, що відображається на величині експортної 

виручки металургійних підприємств:  

 3х  – середньорічний курс долара за даними НБУ; 

  потребу в металопродукції з боку основного її споживача – 

машинобудування:  

 4х  – обсяг реалізованої продукції машинобудівельними 

підприємствами України; 

 цінову кон'юнктуру світового ринку сировинної продукції:  

 5х  – індекс сировинних цін за даними МВФ (Commodity Price Index);  

 6х  – індекс цін на метали за даними МВФ (Commodity Metals Price 

Index);  

 7х  – ціна імпортних контрактів на залізну руду з вмістом заліза 62% 

на умовах поставки CFR в порт Тяньцзінь (Китай). 

Вихідні дані для розрахунку регресійної моделі залежності чистого 

доходу ДМК від перерахованих вище факторів представлені нижче 

(табл. 3.8). 

 



132 

Таблиця 3.8 

Вихідні дані для специфікації регресійній моделі прогнозування чистого 

доходу ДМК 

Рік у , тис. грн. 
1х , тис. грн. 2х , 

осіб 
3х , 

грн. 
4х , млн. 

грн. 
5х , % 6х , % 7х , 

дол./т 

2005 4 722 178 1 678 157,5 18 995 5,12 59 668 100,00 100,00 28,11 

2006 5 754 235 1 897 903,0 18 954 5,05 68 731 120,65 156,20 33,45 

2007 10 215 422 2 156 525,5 18 465 5,05 98 340 134,82 183,31 36,63 

2008 7 902 570 2 851 846,0 17 729 5,27 121 780 172,23 169,01 61,57 

2009 9 380 506 3 197 213,5 16 399 7,79 85 833 120,53 136,53 79,99 

2010 10 752 232 3 326 279,0 15 700 7,94 97 057 152,09 202,32 146,72 

2011 15 543 124 3 411 983,0 15 235 7,97 130 848 191,89 229,72 167,79 

2012 14 478 205 3 302 295,0 13 941 7,99 140 539 185,65 191,03 128,53 

2013 11 864 627 3 547 253,5 12 239 7,99 113 927 182,88 182,90 135,36 

2014 14 208 525 4 341 145,0 11 432 11,89 101 925 171,47 164,13 96,84 

Джерело: складено автором на основі [13; 98; 113; 174] 

Тісноту зв'язку між представленими показниками відображають 

наступні дані (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Матриця парних коефіцієнтів кореляції між чистим доходом ДМК і 

показниками внутрішнього і зовнішнього середовища 

  
y  

1х  2х  3х  
4х  5х  6х  7х  

y  1,000        

1х  0,817 1,000       

2х  -0,792 -0,921 1,000      

3х  0,741 0,921 -0,903 1,000     

4х  0,799 0,609 -0,552 0,352 1,000    

5х  0,830 0,739 -0,721 0,521 0,931 1,000   

6х  0,755 0,489 -0,399 0,283 0,766 0,787 1,000  

7х  0,813 0,753 -0,711 0,616 0,693 0,775 0,759 1,000 

Джерело: розраховано автором 

Найтісніший зв'язок з чистим доходом ДМК ( y ) має індекс сировинних 

цін ( 5х ) – коефіцієнт парної кореляції між ними дорівнює 0,830. Не є 

колінеарним по відношенню до індексу сировинних цін 3х
 
– середньорічний 

курс долара: 521,0
53
xхr , що менше критичного значення, рівного 0,8. Інших 

факторних ознак, що відповідають умові відсутності мультиколінеарності по 
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відношенню до 3х  та 5х , немає. Тому в регресійну модель залежності чистого 

доходу ДМК від факторів ринкового середовища включені середньорічний 

курс долара ( 3х ) та індекс сировинних цін ( 5х ). 

Результати розрахунку параметрів моделей для прогнозування чистого 

доходу ДМК і формальних критеріїв апроксимації представлені нижче 

(табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Регресійні моделі для прогнозування чистого доходу ДМК 

Форма рівняння Рівняння ,2R % ,від % 

Лінійна 53 254,06269034,518719156,1942845ˆ xxy
ix   82,1 13,1 

Параболічна 2

5

2

3 898,247822,47640147,2171572ˆ xxy
ix   80,3 14,9 

Логарифмічна 
5

3

ln790,3213749

ln622,8937825797,66068347ˆ

x

xy
ix




 83,2 11,9 

Експоненціальна 53 008,0074,0407,14ˆ xx
x ey
i


  80,0 14,6 

Степенева 056,1
5

590,0
3639,77515ˆ xxy

ix   82,3 12,8 

Джерело: розраховано автором 

Оптимальною моделлю є логарифмічне рівняння регресії, для якого 

характерний максимальний коефіцієнт детермінації (83,2%). Відносна 

помилка апроксимації для даної моделі менше 15,0%, що підтверджує її 

статистичну точність, а F -критерій з ймовірністю 95,0% підтверджує 

статистичну достовірність рівняння ( 30,17розр F , що більше 14,5

6

2

05,0

2

1 























v

vF




) 

(Додаток Н). 

Прогноз чистого доходу ДМК за логарифмічною моделлю наведено 

далі (табл. 3.11). Прогнозний середньорічний курс долара розраховано як 

співвідношення між прогнозними оцінками ВВП України в гривневому та 

доларовому виразах, обчисленими МВФ. Прогноз індексу сировинних цін 

також взято з матеріалів МВФ [174]. 

Для додаткової перевірки точності моделі використано фактичні дані 

індексу сировинних цін та курсу долара за 2015 р. Сутність цієї перевірки 
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полягає в наступному: якщо фактичне значення чистого доходу співпадає з 

прогнозним, розрахованим на основі підстановки фактичних значень 

факторних ознак в отримане рівняння регресії, тоді модель визнається 

придатною для прогнозування. Фактичний чистий дохід ДМК в 2015 р. склав 

16 713,8 млн. грн. [113].  Це значення потрапляє в межі довірчого інтервалу 

прогнозу (табл. 3.11), тому статистичну точність прогнозів логарифмічної 

моделі можна вважати підтвердженими. 

Таблиця 3.11 

Прогноз чистого доходу ДМК в 2015-2018 рр. 

Рік 

ВВП 

України, 

млн. грн. 

ВВП 

України, 

млн. дол. 

Середньоріч

ний курс 

долара ( 3х ), 

грн. 

Індекс 

сировинних 

цін ( 5х ), % 

Чистий 

дохід, млн. 

грн. 

Нижня 

межа 

довірчого 

інтервалу 

прогнозу, 

млн. грн. 

Верхня 

межа 

довірчого 

інтервалу 

прогнозу, 

млн. грн. 

2015 1 979 458 90 524 21,87 110,95 14 417,5 11 327,3 17 507,8 

2016 2 279 954 83 550 27,29 87,91 15 314,5 12 224,2 18 404,7 

2017 2 595 030 93 547 27,74 93,66 15 855,3 12 765,0 18 945,5 

2018 2 914 289 102 961 28,30 97,17 16 332,2 13 241,9 19 422,5 

Джерело: розраховано автором на основі [174] 

Дані для розрахунку моделей прогнозування чистого доходу АМКР 

наведені нижче (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Вихідні дані для специфікації регресійної моделі прогнозування чистого 

доходу АМКР 

Рік у , тис. грн. 
1х , тис. грн. 2х , 

осіб 
3х , 

грн. 
4х , млн. 

грн. 
5х , % 6х , % 7х , 

дол./т 

2005 11 049 483 3 568 537,5 55 395 5,12 59 668 100,00 100,00 28,11 

2006 14 399 005 3 945 977,0 54 217 5,05 68 731 120,65 156,20 33,45 

2007 18 810 056 4 670 014,5 46 996 5,05 98 340 134,82 183,31 36,63 

2008 22 102 924 5 908 301,0 42 198 5,27 121 780 172,23 169,01 61,57 

2009 14 398 186 6 597 612,0 40 049 7,79 85 833 120,53 136,53 79,99 

2010 23 480 180 7 411 956,0 36 827 7,94 97 057 152,09 202,32 146,72 

2011 28 882 969 9 390 889,5 34 500 7,97 130 848 191,89 229,72 167,79 

2012 28 896 237 21 873 103,0 32 647 7,99 140 539 185,65 191,03 128,53 

2013 28 251 196 32 779 932,0 30 435 7,99 113 927 182,88 182,90 135,36 

2014 36 740 613 43 391 177,5 28 730 11,89 101 925 171,47 164,13 96,84 

Джерело: складено автором на основі [13; 98; 112; 174] 



135 

Парні коефіцієнти кореляції між показниками АМКР вказані в 

наступній таблиці (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Матриця парних коефіцієнтів кореляції між чистим доходом АМКР і 

показниками внутрішнього та зовнішнього середовища 

  
y  

1х  2х  3х  
4х  5х  6х  7х  

y  1,000        

1х  0,821 1,000       

2х  -0,896 -0,764 1,000      

3х  0,804 0,828 -0,841 1,000     

4х  0,730 0,366 -0,746 0,352 1,000    

5х  0,880 0,570 -0,838 0,521 0,931 1,000   

6х  0,636 0,165 -0,598 0,283 0,766 0,787 1,000  

7х  0,697 0,410 -0,825 0,616 0,693 0,775 0,759 1,000 

Джерело: розраховано автором 

Чистий дохід АМКР найтісніше пов'язаний з середньорічною 

чисельністю працівників ( 2х ): 896,0
2

ухr . За формальною ознакою фактор 4х  

(обсяг реалізованої продукції машинобудування) не є колінеарним по 

відношенню до 2х : 746,0
42

xхr . Проте зв'язок 4х  з 2х  є більш тісним, ніж 

зв'язок 2х  з y , що не відповідає основній змістовній вимозі проведення 

кореляційно-регресійного аналізу: факторні ознаки повинні мати тісний 

зв'язок з результатом за умови мінімальної тісноти зв’язку між самими 

факторами.  

Тому для розрахунку моделей прогнозування чистого доходу АМКР 

обрано фактори 3х
 
 (середньорічний курс долара) та 5х  (індекс сировинних 

цін): вони характеризуються тісним зв’язком з чистим доходом і в той же час 

тіснота зв’язку між самими факторами (мультиколінеарність) не є суттєвою: 

521,0
53
xхr . 

У зв'язку з вищевикладеними фактами для прогнозування чистого 

доходу АМКР були розраховані наступні регресійні моделі (табл. 3.14). 
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Таблиця 3.14 

Регресійні моделі для прогнозування чистого доходу АМКР 

Форма рівняння Рівняння ,2R % ,від % 

Лінійна 53 627,843158296,5307871434,92151314ˆ xxy
ix   93,9 7,1 

Параболічна 2
5

2
3 564,540021,499116865,1979632ˆ xxy

ix   95,5 6,1 

Логарифмічна 
5

3

ln582,55012023

ln694,52524912844,480858116ˆ

x

xy
ix




 91,1 9,0 

Експоненціальна 53 009,0062,0078,15ˆ xx
x ey
i


  94,2 7,0 

Степенева 298,1
5

416,0
3110,25314ˆ xxy

ix   92,4 6,7 

Джерело: розраховано автором 

Компромісним варіантом для прогнозування чистого доходу АМКР є 

лінійна модель (Додаток П), яка є статистично точною (відносна помилка 

апроксимації дорівнює 7,1%) та має високий коефіцієнт детермінації 

(включені в модель фактори на 93,9% пояснюють варіацію чистого доходу). 

F -критерій з ймовірністю 95,0% підтверджує статистичну достовірність 

лінійного рівняння ( 58,53розр F , що більше 14,5

6

2

05,0

2

1 























v

vF




). 

Лінійна модель передбачає, що за умови елімінування впливу другого 

фактора зі збільшенням середньорічного курсу долара на 1,0 грн. чистий 

дохід АМКР підвищується на 1,9 млрд. грн., а зі зростанням індексу 

сировинних цін на 1 відсотковий пункт – чистий дохід збільшується на 158,8 

млн. грн. Прогноз чистого доходу АМКР на основі лінійної регресійної 

моделі представлений нижче (табл. 3.15).  

Таблиця 3.15 

Прогноз чистого доходу АМКР в 2015-2018 рр. 

Рік 

Середньорічний 

курс долара 

( 3х ), грн. 

Індекс 

сировинних 

цін ( 5х ), % 

Чистий 

дохід, млн. 

грн. 

Нижня межа 

довірчого інтервалу 

прогнозу, млн. грн. 

Верхня межа 

довірчого інтервалу 

прогнозу, млн. грн. 

2015 21,87 110,95 42 411,8 38 276,8 46 546,9 

2016 27,29 87,91 51 382,6 47 247,5 55 517,6 

2017 27,74 93,66 53 021,8 48 886,7 57 156,8 

2018 28,30 97,17 54 728,4 50 593,3 58 863,5 

Джерело: розраховано автором на основі [174] 
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Чистий дохід АМКР в 2015 р. склав 46 261,3 млн. грн. [112]. Це 

значення знаходиться в межах довірчого інтервалу прогнозу, що підтверджує 

високу якість отриманих прогнозних оцінок. 

Для розрахунку прогнозу чистого доходу Запоріжсталі використано 

наступний набір даних (табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 

Вихідні дані для специфікації регресійної моделі прогнозування чистого 

доходу Запоріжсталі 

Рік у , тис. грн. 
1х , тис. грн. 2х , 

осіб 
3х , 

грн. 
4х , млн. 

грн. 
5х , % 6х , % 7х , 

дол./т 

2005 7 973 067 3 341 820,5 20 238 5,12 59 668 100,00 100,00 28,11 

2006 7 889 940 3 874 045,5 20 201 5,05 68 731 120,65 156,20 33,45 

2007 10 685 546 4 550 824,5 20 244 5,05 98 340 134,82 183,31 36,63 

2008 13 643 524 5 958 071,0 20 105 5,27 121 780 172,23 169,01 61,57 

2009 9 755 637 6 987 790,5 19 420 7,79 85 833 120,53 136,53 79,99 

2010 14 368 243 7 125 247,0 18 932 7,94 97 057 152,09 202,32 146,72 

2011 19 376 425 7 364 466,5 18 456 7,97 130 848 191,89 229,72 167,79 

2012 16 694 161 9 046 619,5 18 229 7,99 140 539 185,65 191,03 128,53 

2013 13 579 218 10 476 797,5 16 362 7,99 113 927 182,88 182,90 135,36 

2014 22 110 517 12 898 624,0 14 387 11,89 101 925 171,47 164,13 96,84 

Джерело: складено автором на основі [13; 98; 114; 174] 

Парні коефіцієнти кореляції між чистим доходом Запоріжсталі і 

відібраними факторними ознаками наведено нижче (табл. 3.17). 

Таблиця 3.17 

Матриця парних коефіцієнтів кореляції між чистим доходом Запоріжсталі та 

показниками внутрішнього і зовнішнього середовища 

  
y  

1х  2х  3х  
4х  5х  6х  7х  

y  1,000        

1х  0,811 1,000       

2х  -0,768 -0,955 1,000      

3х  0,813 0,924 -0,914 1,000     

4х  0,706 0,539 -0,350 0,352 1,000    

5х  0,826 0,701 -0,582 0,521 0,931 1,000   

6х  0,616 0,355 -0,246 0,283 0,766 0,787 1,000  

7х  0,699 0,631 -0,524 0,616 0,693 0,775 0,759 1,000 

Джерело: розраховано автором 
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Тісний зв'язок з чистим доходом Запоріжсталі є характерним для 

середньорічного курсу долара по відношенню до гривні ( 3х ) та індексу 

сировинних цін ( 5х ): 813,0
3
ухr  і 826,0

5
ухr . Даний факт пояснюється 

експортною орієнтацією продажів Запоріжсталі й традиційною для 

металургійних підприємств залежністю від кон'юнктури зовнішніх 

сировинних ринків. 

Варто відзначити, що зазначені фактори ( 3х  та 5х )  не є колінеарними 

один до одного ( 521,0
53
ххr ), тому на їх основі розраховані регресійні моделі 

для чистого доходу Запоріжсталі (табл. 3.18). 

Таблиця 3.18 

Регресійні моделі для прогнозування чистого доходу Запоріжсталі 

Форма рівняння Рівняння ,2R % ,від % 

Лінійна 53 457,05681392,1991581967,4871577ˆ xxy
ix   88,3 9,9 

Параболічна 2

5

2

3 089,283665,88073985,7175482ˆ xxy
ix   90,9 8,8 

Логарифмічна 
5

3

ln647,76953011

ln258,8101548679,79695559ˆ

x

xy
ix




 84,5 11,7 

Експоненціальна 53 007,0072,0762,14ˆ xx

x ey
i


  91,4 8,8 

Степенева 018,1

5

512,0

3333,11429ˆ xxy
ix   89,6 9,6 

Джерело: розраховано автором 

Дві моделі мають мінімальну відносну помилку апроксимації (8,8%) – 

параболічна та експоненціальна. При цьому параболічна модель пояснює 

90,9% зміни чистого доходу Запоріжсталі, а експоненціальна – 91,4% 

(Додаток Р). 

Для параболічної моделі 04,35расч F , для експоненціальної моделі – 

12,30расч F . Обидва значення більше 14,5

6

2

05,0

2

1 























v

vF




, що з ймовірністю 

95,0% свідчить про достовірність як параболічної, так і експоненціальної 

моделі. Тому прогноз чистого доходу Запоріжсталі розрахований на основі 

обох рівнянь (табл. 3.19).  
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Таблиця 3.19 

Прогноз чистого доходу Запоріжсталі в 2015-2018 рр. 

Рік 

Середньорічний 

курс долара ( 3х ), 

грн. 

Індекс 

сировинних цін 

( 5х ), % 

Чистий дохід 

(параболічна 

модель), млн. грн. 

Чистий дохід 

(експоненціальна 

модель), млн. грн. 

2015 21,87 110,95 41 359,9 27 046,8 

2016 27,29 87,91 59 752,7 34 009,4 

2017 27,74 93,66 61 885,6 36 577,9 

2018 28,30 97,17 64 411,8 39 040,9 

Джерело: розраховано автором на основі [174] 

Параболічна регресійна модель демонструє різке зростання чистого 

доходу Запоріжсталі з 22,11 млрд. грн. в 2014 р. (табл. 3.16) до 41,36 млрд. 

грн. в 2015 р. Дана динаміка свідчить про неадекватність прогнозів, 

розрахованих по параболічній моделі, тому слід орієнтуватися на прогнози 

чистого доходу Запоріжсталі по експоненціальній моделі, які відображають 

поступове збільшення цього показника в майбутніх періодах.   

Наведені довірчі інтервали прогнозів визначають діапазон, в межах 

якого з ймовірністю 90% може коливатися чистий дохід Запоріжсталі в 

прогнозному періоді (табл. 3.20). 

Таблиця 3.20 

Довірчі інтервали прогнозів чистого доходу Запоріжсталі по 

експоненціальній моделі в 2015-2018 рр. 

Рік 
Чистий дохід, 

млн. грн. 

Нижня межа довірчого 

інтервалу прогнозу, млн. грн. 

Верхня межа довірчого 

інтервалу прогнозу, млн. грн. 

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 

Джерело: розраховано автором 

Чистий дохід Запоріжсталі в 2015 р. склав 31 395,5 млн. грн. [114]. Це 

значення дещо перевищує верхню межу довірчого інтервалу прогнозу, проте 

в цілому підтверджує прогнозний вектор фінансових змін на Запоріжсталі. 

Значення чистого доходу металургійних підприємств є основою для 

оцінки та аналізу рентабельності продажів (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Чиста рентабельність продажів металургійних підприємств 

Придніпровського промислового району в 2007-2014 рр.,% 

Джерело: складено автором на основі [40, с. 200, 233; 112-114; 117, с. 23, 89] 

Як свідчить наведений малюнок, після фінансово-економічної кризи 

2008-2009 рр. металургійні заводи не можуть стабільно забезпечити 

позитивну рентабельність продажів через несприятливу економічну 

кон'юнктуру: 

 істотне зростання цін на внутрішньому ринку неможливе у 

зв'язку з відсутністю збільшення попиту на металургійну продукцію; 

 на зовнішньому ринку присутній сильний гравець (Китай), який 

постійно нарощує виробничі потужності та має можливість поставляти 

продукцію за низькими цінами. 

Також причина низької рентабельності полягає в нераціональному 

управлінні витратами [64, с. 47]. ДМК протягом 2010-2013 рр. був змушений 

реалізовувати продукцію за цінами нижче собівартості, в результаті чого 

валовий прибуток підприємства був від’ємним. Аналогічна ситуація 

зафіксована у АМКР в 2012 р., коли собівартість реалізованої продукції 

перевищила чистий дохід на 1,5 млрд. грн. Іншою проблемою розглянутих 

металургійних комбінатів є високі адміністративні витрати та інші операційні 
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витрати, які негативно впливають на фінансові результати діяльності цих 

підприємств. 

При цьому протягом 2010-2014 рр. з трьох досліджуваних підприємств 

тільки рентабельність продажів ДМК, як і рентабельність продажів в 

металургійній промисловості України в цілому, перебувала в негативній 

площині (рис. 3.2), відчуваючи на собі вплив перерахованих вище негативних 

факторів зовнішнього середовища. У той же час АМКР і Запоріжсталь в 

окремі роки (2010, 2011, 2014) фіксували позитивну чисту рентабельність 

продажів завдяки більшій експортній орієнтації продажів, яка забезпечувала 

надходження валютної виручки й дозволяла в повному обсязі фінансувати всі 

необхідні витрати підприємства, забезпечуючи при цьому отримання чистого 

прибутку. 

З огляду на складну ситуацію із забезпеченням прибуткової роботи 

українських металургійних підприємств існує необхідність експертної оцінки 

їх перспектив функціонування з метою розробки стратегій розвитку, що 

дозволяють досягти збереження ринкових позицій металургійних компаній 

та підвищення рівня їх стійкості до впливу несприятливих факторів 

зовнішнього середовища. 

 

 

3.3. Статистичне забезпечення стратегії розвитку підприємств чорної 

металургії 

 

 

Високий рівень конкурентоспроможності підприємств в цілому та 

металургійних заводів зокрема зазвичай досягається за рахунок планомірної 

реалізації керівництвом обґрунтованої стратегії їх розвитку, яка передбачає 

проведення відповідних змін в управлінській політиці, спрямованих на 

забезпечення максимальної віддачі від ресурсів компанії в ринковій ситуації, 

що склалася. При цьому розробка такої стратегії вимагає вивчення як 
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поточного стану економічного потенціалу підприємства, так і ринкових умов, 

в яких підприємство здійснює свою діяльність. Для виконання такого 

завдання в цій роботі використано метод SPACE (Strategic Position and Action 

Evaluation), що поєднує дослідження факторів внутрішнього та зовнішнього 

бізнес-середовища компанії та дозволяє визначити тип стратегії, який має 

використовувати кожне підприємство для збереження та подальшого 

зміцнення своїх конкурентних ринкових позицій. 

SPACE-аналіз передбачає проведення дослідження діяльності компанії 

в розрізі наступних критеріїв [11, с. 132; 120, с. 24; 170, с. 2667]: 

 фінансовий стан підприємства (в деяких джерелах цей критерій 

називають фінансовим потенціалом, або фінансовою силою 

компанії); 

 конкурентоспроможність підприємства (конкурентні переваги); 

 привабливість галузі; 

 стабільність галузі, або зовнішнього (навколишнього) середовища 

підприємства. 

Фінансове становище металургійної компанії відображають наступні 

показники: 

 коефіцієнт зносу основних засобів – знk ; 

 коефіцієнт оборотності оборотних активів – оа

обk ; 

 фондовіддача  – відФ ; 

 коефіцієнт фінансової автономії – автk ; 

 коефіцієнт загальної ліквідності – .. лзk ; 

 чиста рентабельність власного капіталу – ВКR . 

Для визначення конкурентоспроможності підприємства використані 

наступні індикатори: 

 абсолютна зміна (збільшення/зменшення) частки, займаної 

металовиробником на ринку сталі в Україні – d ; 
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 середньорічний (за останні три роки) темп приросту виробництва 

прокату – пT ; 

 коефіцієнт завантаження виробничих потужностей з виробництва 

прокату – п

завk ; 

 чиста рентабельність продажів – прR ; 

 ступінь вертикальної інтеграції – V . 

Для характеристики привабливості металургійного виробництва 

обраний наступний перелік показників: 

 середньорічний (за останні три роки) темп приросту кількості 

суб'єктів господарювання – стькілT  ; 

 середньорічний (за останні три роки) темп приросту капітальних 

інвестицій – КІT ; 

 чиста рентабельність продажів в металургії – м

прR ; 

 стадія життєвого циклу галузі – ЖЦ ; 

 легкість входження на ринок – Л . 

На основі огляду літературних джерел [11, с. 132; 107, с. 75; 120, с. 24] для 

опису стабільності металургійного виробництва підібрані наступні 

характеристики: 

 середньорічний (за останні три роки) темп приросту обсягу продажів 

в галузі в вартісному вираженні – 
м

прТ ; 

 частка металопрокату, що спрямовується на експорт – п

ed ; 

 частка імпортних поставок основного виду сировини (залізної руди) 

в загальному обсязі споживання металургійним виробництвом 

України – зр

іd ; 

 середньогалузевий коефіцієнт фінансової автономії – м

автk ; 

 забезпеченість перспектив зростання металургійної галузі – П . 

Ключовим елементом SPACE-аналізу є експертна оцінка показників з 

кожного критерію за шкалою від 0 до 6. Для показників, що характеризують 
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фінансовий стан підприємства, автором розроблений наступний підхід до 

оцінювання (табл. 3.21). 

Таблиця 3.21 

Оцінювання фінансового стану металургійного підприємства 

Показник 
Оцінки та відповідні їм значення показників 

0 1 2 3 4 5 6 

Коефіцієнт зносу, % > 90 71-90 61-70 41-60 21-40 1-20 0 
Коефіцієнт оборотності 

оборотних активів, 

обертів 
< 1,0 

1,0-

1,2 
1,3-1,5 1,6-1,9 2,0-2,1 2,2-2,4 > 2,5 

Фондовіддача, т сталі на 

1 тис. грн. залишкової 

вартості основних засобів 
 0,4 

0,5-

0,9 
1,0-1,4 1,5-1,9 2,0-2,3 2,4-2,7 > 2,8 

Коефіцієнт фінансової 

автономії, % 
< 0,0 

0,0-

19,0 

20,0-

40,0 

41,0-

50,0 

51,0-

60,0 

61,0-

70,0 
> 70,0 

Коефіцієнт загальної 

ліквідності 
< 0,69 

0,70-

0,79 

0,80-

0,89 

0,90-

1,00 

1,01-

1,09 

1,10-

1,20 
 1,21 

Чиста рентабельність 

власного капіталу, % 

від. ВК + 

чистий 

збиток* 
< 0 0-5 6-10 11-15 16-20 > 20 

* – у підприємства спостерігається від’ємний власний капітал (від. ВК) і чистий збиток за 

підсумками звітного періоду 

Джерело: складено автором 

Оцінка конкурентоспроможності металургійного підприємства 

проведена наступним чином (табл. 3.22). При оцінюванні ступеня 

вертикальної інтеграції (V ) виставляється по одному балу за контроль 

власниками металургійного заводу кожного типу активів з перелічених 

нижче: 

 підприємство з повним циклом металургійного виробництва (чавун, 

сталь, прокат); 

 коксохімічний завод; 

 шахти, які видобувають коксівне вугілля; 

 підприємства, що спеціалізуються на виробництві флюсів; 

 шахти / кар'єри з видобутку залізної руди; 

 організація з заготівлі металобрухту. 

Підсумкова оцінка V  виходить шляхом підсумовування виставлених 

балів. 
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Таблиця 3.22 

Оцінювання конкурентоспроможності металургійного підприємства 

Показник 
Оцінки та відповідні їм значення показників 

0 1 2 3 4 5 6 
Абсолютна зміна частки 

ринку сталі, займаної 

металовиробником, 
процентні пункти (п.п.) 

< 0,0 0,0-0,2 0,3-0,5 0,6-0,9 1,0-1,5 1,6-2,0 > 2,0 

Середньорічний темп 

приросту виробництва 

прокату, % 
< -6,0 

-5,0-

0,0 
0,1-0,9 1,0-2,0 3,0-4,0 5,0-9,0 > 9,0 

Коефіцієнт завантаження 

виробничих потужностей 

з виробництва прокату, % 
< 30,0 

30,0-

40,0 

41,0-

50,0 

51,0-

60,0 

61,0-

70,0 

71,0-

90,0 
> 90,0 

Чиста рентабельність 

продажів, % 
< -6,0 

-5,0-

0,0 
0,1-5,0 

6,0-

10,0 

11,0-

15,0 

16,0-

20,0 
> 20,0 

Джерело: складено автором 

Для оцінки привабливості металургійної галузі запропонована 

наступна схема кількісного оцінювання (табл. 3.23).  

Таблиця 3.23 

Оцінювання привабливості металургійного виробництва 

Показник 
Оцінки та відповідні їм значення показників 

0 1 2 3 4 5 6 

Середньорічний темп 

приросту кількості 

суб'єктів 

господарювання, % 

< -6,0 -5,0-0,0 0,1-0,9 1,0-4,0 5,0-9,0 
10,0-

15,0 
> 15,0 

Середньорічний темп 

приросту капітальних 

інвестицій, % 

< 0,0 0,0-4,0 5,0-9,0 
10,0-

19,0 

20,0-

29,0 

30,0-

40,0 
> 40,0 

Чиста рентабельність 

продажів в металургії, 

% 

< -6,0 -5,0-0,0 0,1-5,0 6,0-10,0 
11,0-

15,0 

16,0-

20,0 
> 20,0 

Стадія життєвого 

циклу галузі 
занепад зрілість зростання зародження 

Джерело: складено автором 

Легкість входу на ринок оцінена експертним шляхом за шкалою від 0 

(абсолютно закритий вхід) до 6 (абсолютно відкритий вхід). 

Показники, що характеризують стабільність металургійної галузі, 

оцінюються відповідно до підходу, викладеного в табл. 3.24. 
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Таблиця 3.24 

Оцінювання стабільності металургійного виробництва 

Показник 
Оцінки та відповідні їм значення показників 

0 1 2 3 4 5 6 

Середньорічний 

темп приросту 

обсягу продажів в 

галузі, % 

< -6,0 -5,0-0,0 0,0-4,0 5,0-9,0 10,0-19,0 20,0-30,0 > 30,0 

Частка 

металопрокату, що 

спрямовується на 

експорт, % 

> 70,0 51,0-70,0 41,0-50,0 31,0-40,0 19,0-30,0 11,0-29,0 0,0-10,0 

Частка імпортних 

поставок залізної 

руди в загальному 

обсязі її споживання 

металургійним 

виробництвом 

України, % 

> 70,0 51,0-70,0 41,0-50,0 31,0-40,0 19,0-30,0 11,0-29,0 0,0-10,0 

Середньогалузевий 

коефіцієнт 

фінансової 

автономії, % 

< 0,0 0,0-19,0 
20,0-

40,0 
41,0-50,0 

51,0-

60,0 

61,0-

70,0 
> 70,0 

Джерело: складено автором 

Забезпеченість перспектив зростання металургійної галузі ( П ) 

оцінюється експертним шляхом за шкалою від 0 (повна відсутність 

перспектив зростання в довгостроковому періоді) до 6 (перспективи 

зростання галузі не викликають ніяких сумнівів). 

Підсумкова оцінка за кожним критерієм (фінансовий стан 

підприємства, конкурентоспроможність, привабливість галузі, стабільність 

зовнішнього середовища) розраховується на основі наступної формули 

середньої арифметичної зваженої: 





l

p

ipipi WAК
1

, (3.6)  

де iК  – підсумкова оцінка i -го критерію; 

ipA  – оцінка показника p зі складу i -го критерію; 

ipW  – вага показника p в i -му критерію; 

l  – кількість показників у складі критерію.  
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Вагові характеристики для показників, що входять до складу кожного 

критерію, визначені на основі методу аналізу ієрархій (МАІ), сутність якого 

викладена в параграфі 2.3. Формула, за якою розраховані вагові коефіцієнти, 

наведена нижче: 




ip

ip

ip
V

V
W ,  (3.7) 

де ipV  – елемент власного вектора i -го критерію, розташований на рядку p . 

Значення елементів вектора власних значень обчислені за такою 

формулою: 

s
psppip aaaV  ...21 ,  (3.8) 

де psa  – оцінка, що знаходиться на перетині рядку p  та стовпця s ; 

s  – номер останнього стовпця в матриці попарних порівнянь. 

В результаті використання МАІ отримані наступні вагові 

характеристики для показників фінансового стану металургійного 

підприємства (табл. 3.25). 

Таблиця 3.25 

Розрахунок вагових коефіцієнтів для показників, що відображають 

фінансовий стан металургійного підприємства 

Показник знk  оа

обk  відФ  автk  .. лзk  
ВКR  ipV  ipW  

знk  1 1/3 5 1/4 1/5 7 0,583 0,075 

оа

обk  3 1 1/3 5 2 1/6 1,667 0,213 

відФ  1/5 3 1 1/5 1/3 6 0,240 0,031 

автk  4 1/5 5 1 2 1/3 2,667 0,342 

.. лзk  5 1/2 3 1/2 1 1/4 0,938 0,120 

ВКR  1/7 6 1/6 3 4 1 1,714 0,220 

Разом 7,808 1,000 

Джерело: складено автором 

Ваги для показників конкурентоспроможності металургійного 

підприємства, привабливості та стабільності металургійної галузі визначені 

далі (табл. 3.26). 
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Таблиця 3.26 

Розрахунок вагових коефіцієнтів за допомогою МАІ  

Для показників, що відображають конкурентоспроможність 

металургійного підприємства 
Показник d  

пT  
п

завk  прR  V  
ipV  ipW  

d  1 2 1/3 1/2 5 1,667 0,267 

пT  1/2 1 1/3 1/4 8 0,333 0,053 
п

завk  3 3 1 2 1/7 2,571 0,412 

прR  2 4 1/2 1 1/5 0,800 0,128 

V  1/5 1/8 7 5 1 0,875 0,140 

Разом 6,246 1,000 

Для показників, що відображають привабливість металургійного 

виробництва 

Показник стькілT   КІT  
м

прR  ЖЦ  Л  ipV  ipW  

стькілT   1 1/3 1/3 4 1/3 0,148 0,043 

КІT  3 1 1/3 3 1/4 0,750 0,216 
м

прR  3 3 1 1/4 1/4 0,563 0,163 

ЖЦ  1/4 1/3 4 1 3 1,000 0,289 

Л  3 4 1/4 1/3 1 1,000 0,289 

Разом 3,461 1,000 

Для показників, що відображають стабільність металургійного 

виробництва 

Показник 
м

прТ  
п

еd  
зр

іd  
м

автk  П  ipV  ipW  

м

прТ  1 1/4 5 3 1/3 1,250 0,220 
п

еd  4 1 3 1/5 1/5 0,480 0,084 
зр

іd  1/5 1/3 1 3 4 0,800 0,141 
м

автk  1/3 5 1/3 1 4 2,222 0,391 

П  3 5 1/4 1/4 1 0,938 0,165 

Разом 5,690 1,644 

Джерело: складено автором 

На заключному етапі SPACE-аналізу побудований вектор розвитку 

металургійного підприємства. Початок вектора збігається з початком 

координат, а кінець вектора знаходиться в наступній точці [107, с. 76]: 









СГФСу

КППГх
,  (3.9) 

де х  та у  – координати кінця вектора розвитку; 

ПГ  – підсумкова оцінка критерію «привабливість галузі»; 
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КП  – підсумкова оцінка критерію «конкурентоспроможність підприємства»;  

ФС  – підсумкова оцінка критерію «фінансовий стан підприємства»; 

СГ  – підсумкова оцінка критерію «стабільність галузі». 

В залежності від спрямованості вектора визначено тип рекомендованої 

стратегії розвитку підприємства (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Підсумкова матриця SPACE-аналізу зі стратегіями розвитку 

підприємства 

Джерело: [107, с. 76; 120, с. 25] 

Агресивна стратегія передбачає нарощування обсягів продажів та 

освоєння нових ринків збуту продукції. Конкурентна стратегія спрямована на 

пошук додаткових джерел фінансових ресурсів з одночасним розвитком 

мережі збуту товарів, що випускаються. Консервативна стратегія орієнтована 

на зниження собівартості виробництва і вихід продукції підприємства на 

нові, більш перспективні ринки. Захисна стратегія пов'язана з реагуванням на 

загрози розвитку підприємства. 

Оскільки всі підприємства, що розглядаються в цій дисертації, 

відносяться до однієї сфері діяльності (чорної металургії), практичну 

реалізацію вищеописаного алгоритму SPACE-аналізу доцільно почати з 

оцінювання даної галузі української економіки, тому що отримані таким 

чином оцінки будуть використані при визначенні вектора розвитку всіх 

досліджуваних металургійних підприємств. 
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Варто зазначити, що привабливість металургійного виробництва ( ПГ ) 

знаходиться на порівняно низькому рівні – 2,1 бали (табл. 3.27). 

Таблиця 3.27 

Оцінювання привабливості металургійної галузі 

Показник 
Звітний 

період 

Значення 

показника 

Оцінка 

( ipА ) ipW  ipip WA   

Середньорічний  темп приросту 

кількості суб'єктів господарювання 
2012-2014 -2,1% 1 0,043 0,043 

Середньорічний темп приросту 

капітальних інвестицій 
2012-2014 10,9% 3 0,216 0,648 

Чиста рентабельність продажів в 

металургії 
2014 -16,5% 0 0,163 0,000 

Стадія життєвого циклу галузі 2014 – 3 0,289 0,867 

Легкість входження на ринок 2014 – 2 0,289 0,578 

Разом 1,000 2,136 

Джерело: розраховано автором на основі [40, с. 101, 200, 233; 58, с. 23; 59, 

с. 19; 60, с. 18; 61, с. 19] 

В наш час ринок насичений різноманітною металургійною продукцією 

і виробники змушені конкурувати між собою за залучення клієнтів. З цих 

фактів можна зробити висновок, що металургія знаходиться в стадії зрілості 

на кривій життєвого циклу галузі, тому показнику ЖЦ  виставлена оцінка 3 

бали. Вхід на металургійний ринок нових гравців пов'язаний з істотними 

бар'єрами: галузь характеризується високою капіталоємністю, що обумовлює 

значні витрати при створенні нових підприємств, й необхідністю отримання 

дозволів у відповідних державних органів на здійснення викидів 

забруднюючих речовин. У зв'язку з цим показнику Л , що характеризує 

легкість входу на металургійний ринок, надана оцінка 2 бали.  

Розвиток металургійної галузі не є стабільним (табл. 3.28). 

Перспективи розвитку чорної металургії не є чітко визначеними в 

короткостроковому майбутньому періоді зважаючи на несприятливу 

кон'юнктуру на зовнішніх ринках збуту, викликану надлишком пропозиції 

продукції. Для української металургії імпульсом до зростання може стати 

відновлення інфраструктури районів Донецької та Луганської області, які 

постраждали внаслідок бойових дій. Однак врегулювання військово-
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політичної кризи ще не увійшло у фінальну стадію і тому розраховувати на 

дане джерело попиту на продукцію галузі в найближчий час не доводиться. У 

зв'язку з зазначеними факторами показнику П  виставлена оцінка 3 бали. 

Таблиця 3.28 

Оцінювання стабільності металургійної галузі 

Показник 
Звітний 

період 

Значення 

показника 

Оцінка 

( ipА ) ipW  ipip WA   

Середньорічний темп приросту обсягу 

продажів в галузі 
2012-2014 -3,9% 1 0,220 0,220 

Частка металопрокату, що 

спрямовується на експорт 
2014 86,1% 0 0,084 0,000 

Частка імпортних поставок залізної руди 

в загальному обсязі її споживання 

металургійним виробництвом України 
2014 3,5% 6 0,141 0,846 

Середньогалузевий коефіцієнт 

фінансової автономії 
2014 24,0% 2 0,391 0,782 

Забезпеченість перспектив зростання 

металургійної галузі 
– – 3 0,165 0,495 

Разом 1,000 2,343 

Джерело: розраховано автором на основі [40, с. 124-125, 200; 19; 53, с. 57; 

173] 

Фінансовий стан (ФС ) ДМК оцінюється як несприятливий – підсумкова 

оцінка даного критерію склала 1,6 бала з 6 (табл. 3.29).  

Таблиця 3.29 

Оцінювання фінансового стану ДМК 

Показник 
Звітний 

період 
Значення показника 

Оцінка 

( ipА ) ipW  ipip WA   

Коефіцієнт зносу 

основних засобів 
2014 53,6% 3 0,075 0,224 

Коефіцієнт оборотності 

оборотних активів 
2014 4,9 оборотів 6 0,213 1,281 

Фондовіддача 2014 
1,32 т сталі на 1 тис. 

грн. залишкової вартості 

основних засобів 
2 0,031 0,061 

Коефіцієнт фінансової 

автономії 
2014 -80,5% 0 0,342 0,000 

Коефіцієнт загальної 

ліквідності 
2014 0,25 0 0,120 0,000 

Чиста рентабельність 

власного капіталу 
2014 26,9% 0 0,220 0,000 

Разом 1,000 1,566 

Джерело: розраховано автором на основі [113] 
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За підсумками 2014 р у ДМК зафіксований чистий збиток і від’ємне 

значення власного капіталу. Тому показнику 
ВКR  надана оцінка 0 балів. 

Конкурентоспроможність ( КП ) ДМК також знаходиться на низькому 

рівні (табл. 3.30). 

Таблиця 3.30 

Оцінювання конкурентоспроможності ДМК 

Показник 
Звітний 

період 

Значення 

показника 

Оцінка 

( ipА ) ipW  ipip WA   

Абсолютна зміна частки, займаної 

металовиробником на ринку сталі в 

Україні 

2014 0,3 п.п. 2 0,267 0,534 

Середньорічний темп приросту 

виробництва прокату 
2012-2014 -42,9% 0 0,053 0,000 

Коефіцієнт завантаження виробничих 

потужностей з виробництва прокату 
2014 31,5% 1 0,412 0,412 

Чиста рентабельність продажів 2014 -13,1% 0 0,128 0,000 

Ступінь вертикальної інтеграції 2014 – 3 0,140 0,420 

Разом 1,000 1,366 

Джерело: розраховано автором на основі [113] 

У структуру корпорації «ІСД» («Індустріальний союз Донбасу»), якій 

належить ДМК (завод з повним циклом металургійного виробництва), також 

входять наступні активи: 

 Алчевський коксохімічний завод; 

 організація із заготівлі металобрухту (ПрАТ «Керамет»). 

Тому для ступеня вертикальної інтеграції ДМК виставлена оцінка 3 

бали. Це значення показника характеризує наявність часткового контролю 

над повним ланцюгом виробничих процесів чорної металургії, що, з одного 

боку, дозволяє підприємству регулювати собівартість продукції, а, з іншого 

боку, зумовлює залежність від постачальників сировини (в тому числі 

залізної руди та коксівного вугілля), яка може негативно впливати на 

розвиток підприємства. 

АМКР не відчуває суттєвих проблем, що негативно впливають на 

фінансовий стан підприємства – підсумкова оцінка даного критерію складає 

4,6 балів (табл. 3.31). 
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Таблиця 3.31 

Оцінювання фінансового стану АМКР 

Показник 
Звітний 

період 

Значення 

показника 

Оцінка 

( ipА ) ipW  ipip WA   

Коефіцієнт зносу основних засобів 2014 40,4% 4 0,075 0,299 

Коефіцієнт оборотності оборотних 

активів 
2014 2,7 обороту 6 0,213 1,281 

Фондовіддача 2014 

0,16 т сталі на 1 

тис. грн. 

залишкової 

вартості 

основних засобів 

0 0,031 0,000 

Коефіцієнт фінансової автономії 2014 75,5% 6 0,342 2,049 

Коефіцієнт загальної ліквідності 2014 1,76 6 0,120 0,720 

Чиста рентабельність власного 

капіталу 
2014 -2,3% 1 0,220 0,220 

Разом 1,000 4,568 

Джерело: розраховано автором на основі [113] 

Конкурентоспроможність ( КП ) АМКР також є високою (табл. 3.32). 

Таблиця 3.32 

Оцінювання конкурентоспроможності АМКР 

Показник 
Звітний 

період 

Значення 

показника 

Оцінка 

( ipА ) ipW  ipip WA   

Абсолютна зміна частки, займаної 

металовиробником на ринку сталі в 

Україні 

2014 3,5 п.п. 6 0,267 1,601 

Середньорічний темп приросту 

виробництва прокату 

2012-

2014 
4,0% 4 0,053 0,213 

Коефіцієнт завантаження виробничих 

потужностей з виробництва прокату 
2014 83,0% 5 0,412 2,058 

Чиста рентабельність продажів 2014 -3,2% 1 0,128 0,128 

Ступінь вертикальної інтеграції 2014 – 4 0,140 0,560 

Разом 1,000 4,561 

Джерело: розраховано автором на основі [112] 

АМКР, крім повного циклу металургійного виробництва, має 

коксохімічний цех і підрозділи, що займаються видобутком залізної руди. 

Крім того, до складу українських активів групи «АрселорМіттал» входить 

виробник вапняку, що використовується в металургії в якості флюсів – ПАТ 

«АрселорМіттал Берислав». Тому ступінь вертикальної інтеграції АМКР 

оцінюється на 4 бали. 
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Фінансовий стан Запоріжсталі характеризується як досить стійкий – 

оцінка даного критерію складає 3,6 бала з 6 (табл. 3.33). 

Таблиця 3.33 

Оцінювання фінансового стану Запоріжсталі 

Показник 
Звітний 

період 
Значення показника 

Оцінка 

( ipА ) ipW  ipip WA   

Коефіцієнт зносу основних 

засобів 
2014 60,0% 3 0,075 0,224 

Коефіцієнт оборотності 

оборотних активів 
2014 3,9 оборотів 6 0,213 1,281 

Фондовіддача 2014 

0,39 т сталі на 1 тис. 

грн. залишкової 

вартості основних 

засобів 

0 0,031 0,000 

Коефіцієнт фінансової 

автономії 
2014 47,0% 3 0,342 1,025 

Коефіцієнт загальної 

ліквідності 
2014 0,80 2 0,120 0,240 

Чиста рентабельність 

власного капіталу 
2014 10,5% 4 0,220 0,878 

Разом 1,000 3,648 

Джерело: розраховано автором на основі [114] 

Балансовий коефіцієнт зносу основних засобів Запоріжсталі станом на 

кінець 2014 р дорівнює 0 внаслідок проведеної переоцінки вартості 

обладнання. Останні дані до проведення переоцінки свідчать, що станом на 

кінець 2011 р. ступінь зносу основних засобів даного меткомбінату досягала 

58,9% [114]. Тому, виходячи з факту відсутності істотних інвестицій, 

спрямованих на оновлення виробничої бази, коефіцієнт зносу основних 

засобів Запоріжсталі для цілей проведення SPACE-аналізу прийнятий на 

рівні 60,0%.  

При цьому конкурентоспроможність Запоріжсталі знаходиться на 

досить високому рівні – 4,9 бали з 6 (табл. 3.34). Оскільки у звітах цього 

меткомбіната за 2012-2014 рр. не оприлюднювалися значення коефіцієнта 

завантаження виробничих потужностей з виробництва прокату, при 

оцінюванні конкурентоспроможності зроблено припущення, що цей 

показник суттєво не змінився та залишився на рівні не менше 90 % (в 2011 р. 
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коефіцієнт завантаження потужностей з виробництва прокату дорівнював 

91,2%) [114]. 

Таблиця 3.34 

Оцінювання конкурентоспроможності Запоріжсталі 

Показник 
Звітний 

період 

Значення 

показника 

Оцінка 

( ipА ) ipW  ipip WA   

Абсолютна зміна частки, займаної 

металовиробником на ринку сталі в 

Україні 

2014 2,9 п.п. 6 0,267 1,601 

Середньорічний темп приросту 

виробництва прокату 
2012-2014 2,2% 3 0,053 0,160 

Коефіцієнт завантаження виробничих 

потужностей з виробництва прокату 
2014 90,0% 5 0,412 2,058 

Чиста рентабельність продажів 2014 5,1% 2 0,128 0,256 

Ступінь вертикальної інтеграції 2014 – 6 0,140 0,840 

Разом 1,000 4,916 

Джерело: розраховано автором на основі [114] 

Під контролем власників Запоріжсталі (фінансово-промислової групи 

«СКМ», до якої входить «Метінвест Холдинг», що здійснює безпосереднє 

керівництво діяльністю металургійного комбінату), знаходяться наступні 

активи: 

 Авдіївський коксохімічний завод; 

 гірничо-збагачувальні комбінати, які займаються видобутком та 

збагаченням залізної руди (Інгулецький ГЗК, Північний ГЗК, 

Центральний ГЗК); 

 виробники флюсової сировини (Комсомольське рудоуправління, 

Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат, Новотроїцьке 

рудоуправління); 

 організація, що забезпечує поставки брухту на металургійні 

підприємства холдингу «Метінвест» – ТОВ «Метінвест-Ресурс». 

На додаток до перерахованих вище активів слід зазначити, що 

Запоріжсталь має повний цикл металургійного виробництва, тому ступінь 

вертикальної інтеграції для розглянутого металургійного комбінату є 

максимальною – 6 балів (табл. 3.34). 
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Координати кінця вектора розвитку розглянутих металургійних 

підприємств в матриці SPACE-аналізу визначені нижче (табл. 3.35). 

Таблиця 3.35 

Розрахунок координат кінця вектора розвитку металургійних підприємств 

Придніпровського промислового району 

Показник ДМК АМКР Запоріжсталь 

Фінансовий стан підприємства (ФС ) 1,566 4,568 3,648 

Конкурентоспроможність підприємства ( КП ) 1,366 4,561 4,916 

Привабливість галузі ( ПГ ) 2,136 

Стабільність галузі ( СГ ) 2,343 

КППГх   0,770 -2,425 -2,780 

СГФСу   -0,777 2,225 1,305 

Джерело: розраховано автором 

Як випливає з нижченаведеного малюнка, ДМК слід дотримуватися 

конкурентної стратегії розвитку (рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4. Вектор розвитку ДМК в матриці SPACE-аналізу 

Джерело: складено та розраховано автором 

Фінансовий потенціал ДМК є недостатнім, щоб компенсувати 

нестабільність зовнішнього середовища. Підприємство в майбутньому може 

зіткнутися з нестачею фінансових ресурсів, яка не дозволить продовжувати 

операційну діяльність. У зв'язку з цим керівництву ДМК необхідно 

орієнтуватися на залучення додаткових джерел фінансування, розвиток 

мережі збуту та розширення асортименту продукції, що випускається. 
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Основним результатом реалізації запропонованих заходів має стати 

підвищення фінансової стійкості компанії. 

На графіку вектор розвитку АМКР виглядає наступним чином 

(рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Вектор розвитку АМКР в матриці SPACE-аналізу 

Джерело: складено та розраховано автором 

Для АМКР рекомендується консервативна стратегія розвитку, яка 

характерна для ринків з низькими темпами зростання. Цей металургійний 

комбінат має хороший фінансовий потенціал, проте ринкова кон'юнктура не 

дозволяє організації досягти прийнятного рівня рентабельності своєї 

діяльності. В даному випадку ключовими факторами успішного 

функціонування підприємства є підтримка високого рівня 

конкурентоспроможності продукції, в тому числі за рахунок зниження 

собівартості при збереженні якості, підвищення ефективності використання 

виробничих ресурсів, а також вихід на нові перспективні сегменти ринків 

металопродукції. 

У графічному вигляді вектор розвитку Запоріжсталі представлений 

нижче (рис. 3.6). Для Запоріжсталі, як і для АМКР, оптимальною є 

консервативна стратегія розвитку. Тому Запоріжсталі слід орієнтуватися на 

подальше удосконалення продукції з метою налагодження поставок на нові 

ринки збуту, реалізацію заходів щодо зниження собівартості виробництва, а 
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також на зміцнення фінансової стійкості підприємства. Результати реалізації 

даних кроків повинні проявитися в збільшенні ресурсного потенціалу 

підприємства, перш за все, необоротних активів, від зміни величини яких на 

67,5% залежить чистий дохід Запоріжсталі (табл. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Вектор розвитку Запоріжсталі в матриці SPACE-аналізу 

Джерело: складено та розраховано автором 

Таким чином, проведений SPACE-аналіз дозволив визначити 

пріоритетні напрямки розвитку розглянутих металургійних підприємств 

Придніпровського промислового району: якщо ДМК основну увагу слід 

приділяти стабілізації фінансового становища і залученню додаткових 

джерел фінансування, то для АМКР і Запоріжсталі основними завданнями є 

підтримка конкурентоспроможності продукції на високому рівні для 

забезпечення прийнятного рівня рентабельності виробництва. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

1. Аналіз взаємозв'язків між чистим доходом і змінами, що 

відбуваються у внутрішньому середовищі, підтвердив високу ступінь 

залежності чистого доходу металургійних підприємств від стану виробничої 
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та кадрової функціональної підсистеми. Зокрема, встановлено, що варіація 

середньорічної чисельності працівників (кадрова підсистема) обумовлює 

19,6% варіації чистого доходу ДМК, варіація продуктивності праці (кадрова 

підсистема) пояснює 40,7% змін чистого доходу АМКР, а варіація 

середньорічної вартості необоротних активів (виробнича підсистема) 

зумовлює 67,5% змін чистого доходу Запоріжсталі. 

2. На основі теоретичних значень чистого доходу, які були розраховані 

на основі регресійних моделей залежності чистого доходу від змін в 

функціональних підсистемах, оцінені втрати від недовикористання 

економічного потенціалу металургійних підприємств. Доведено, що 

найбільш суттєві за абсолютною величиною втрати припадають на кризові 

періоди в розвитку світової металургії, пов'язані з падінням цін на зовнішніх 

ринках. 

3. Запропоновано підхід до прогнозування фінансових результатів 

діяльності металургійних підприємств з використанням статистичних 

методів і моделей, що дозволяють охарактеризувати інерційну траєкторію 

розвитку підприємства, а також визначити резерви можливого підвищення 

прибутку. Розроблені в рамках цього підходу регресійні моделі для 

металургійних підприємств Придніпровського промислового району виявили 

тенденцію до поступового збільшення їх чистого доходу в майбутніх 

періодах. 

4. Розроблено схему проведення SPACE-аналізу в металургійних 

компаніях, що дала можливість сформувати стратегію розвитку 

металургійних підприємств Придніпровського промислового району. 

Встановлено, що ДМК слід дотримуватися конкурентної стратегії, 

орієнтованої на зміцнення фінансового потенціалу підприємства, тоді як для 

АМКР і Запоріжсталі оптимальною є консервативна стратегія, яка має за 

мету збереження високої конкурентоспроможності продукції, що 

виробляється. 

Основні результати досліджень третього розділу опубліковані в [26]. 
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ВИСНОВКИ 

Виконане дослідження статистичного забезпечення управління змінами 

на металургійних підприємствах дозволило отримати наступні висновки: 

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 
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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 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 
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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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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Модель Бокса-Дженкінса для прогнозування світового обсягу виробництва 

сталі 

 

          Протокол прогнозирования 

 

 Длина   временного   ряда  = 14 

 Период упреждения прогноза = 5 

          Метод  Бокса-Дженкинса 

 Значение  критерия  МНК     = 2857068288.000000 

 Порядок конечной разности   = 1 

 Порядок авторегрессии       = 1 

 Порядок скользящего среднего= 2 

 Параметры авторегрессии 

  0.489247   

  

 0.097034 

 

                    Таблица остатков 

 

 ╔════╤════════════════╤════════════════╤════════════════╤════════════════╗ 

 ║ N  │ Эмпирическое   │   Рассчетное   │     Ошибка     │     Ошибка     ║ 

 ║    │   значение     │    значение    │   абсолютная   │  относительная ║ 

 ╠════╪════════════════╪════════════════╪════════════════╪════════════════╣ 

 ║1   │     +969915.00 │     +965219.12 │       +4695.88 │          +0.00 ║ 

 ║2   │    +1071358.00 │    +1109003.75 │      -37645.75 │          -0.04 ║ 

 ║3   │    +1147975.00 │    +1171049.25 │      -23074.25 │          -0.02 ║ 

 ║4   │    +1250098.00 │    +1315916.62 │      -65818.62 │          -0.05 ║ 

 ║5   │    +1348108.00 │    +1408519.00 │      -60411.00 │          -0.04 ║ 

 ║6   │    +1343429.00 │    +1327899.75 │      +15529.25 │          +0.01 ║ 

 ║7   │    +1238755.00 │    +1076787.00 │     +161968.00 │          +0.13 ║ 

 ║8   │    +1433433.00 │    +1485939.00 │      -52506.00 │          -0.04 ║ 

 ║9   │    +1538003.00 │    +1529311.38 │       +8691.62 │          +0.01 ║ 

 ║10  │    +1560131.00 │    +1572529.38 │      -12398.38 │          -0.01 ║ 

 ║11  │    +1650354.00 │    +1648040.00 │       +2314.00 │          +0.00 ║ 

 ║12  │    +1670145.00 │    +1646073.75 │      +24071.25 │          +0.01 ║ 

 ╚════╧════════════════╧════════════════╧════════════════╧════════════════╝ 

 

                              Характеристики остатков 

     Среднее значение..................... -2882.000 

     Оценка дисперсии..................... 3324941530.328 

     Средний модуль остатков.............. 39093.667 

     Относительная ошибка аппроксимации...  0.030 

     Критерий Дарбина-Уотсона.............  2.049 

     Коэффициент детерминации.............  0.929 

     F - значение ( n1 =   1, n2 =  10)... 131.116 

    ╔════╤══════════════╤═════════════════╤══════════════════╗ 

    ║ N  │   Прогноз    │  Нижняя граница │  Верхняя граница ║ 

    ║   1│1756073.625000│   1654769.781250│    1857377.468750║ 

    ║   2│1826353.000000│   1725048.906250│    1927657.093750║ 

    ║   3│1888387.375000│   1787083.039062│    1989691.710938║ 

    ║   4│1954455.625000│   1853151.289062│    2055759.960938║ 

    ║   5│2018550.375000│   1917246.039062│    2119854.710938║ 

    ╚════╧══════════════╧═════════════════╧══════════════════╝ 
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ДОДАТОК Б 

Модель Бокса-Дженкінса для прогнозування світового обсягу споживання 

сталі 

 

          Протокол прогнозирования 

 

 Длина   временного   ряда  = 14 

 Период упреждения прогноза = 5 

          Метод  Бокса-Дженкинса 

 Значение  критерия  МНК     = 2606685440.000000 

 Порядок конечной разности   = 1 

 Порядок авторегрессии       = 1 

 Порядок скользящего среднего= 2 

 Параметры авторегрессии 

  0.567187   

  

 0.130987 

 

                    Таблица остатков 

 

 ╔════╤════════════════╤════════════════╤════════════════╤════════════════╗ 

 ║ N  │ Эмпирическое   │   Рассчетное   │     Ошибка     │     Ошибка     ║ 

 ║    │   значение     │    значение    │   абсолютная   │  относительная ║ 

 ╠════╪════════════════╪════════════════╪════════════════╪════════════════╣ 

 ║1   │     +968828.00 │     +959870.19 │       +8957.81 │          +0.01 ║ 

 ║2   │    +1057904.00 │    +1081940.12 │      -24036.12 │          -0.02 ║ 

 ║3   │    +1141069.00 │    +1165026.38 │      -23957.38 │          -0.02 ║ 

 ║4   │    +1246605.00 │    +1312148.50 │      -65543.50 │          -0.05 ║ 

 ║5   │    +1330398.00 │    +1381386.00 │      -50988.00 │          -0.04 ║ 

 ║6   │    +1335691.00 │    +1326185.12 │       +9505.88 │          +0.01 ║ 

 ║7   │    +1234694.00 │    +1072346.38 │     +162347.62 │          +0.13 ║ 

 ║8   │    +1410734.00 │    +1443798.50 │      -33064.50 │          -0.02 ║ 

 ║9   │    +1524377.00 │    +1522084.12 │       +2292.88 │          +0.00 ║ 

 ║10  │    +1553532.00 │    +1569592.25 │      -16060.25 │          -0.01 ║ 

 ║11  │    +1648864.00 │    +1656603.38 │       -7739.38 │          -0.00 ║ 

 ║12  │    +1662868.00 │    +1640451.88 │      +22416.12 │          +0.01 ║ 

 ╚════╧════════════════╧════════════════╧════════════════╧════════════════╝ 

 

                              Характеристики остатков 

     Среднее значение..................... -1322.401 

     Оценка дисперсии..................... 3039384898.575 

     Средний модуль остатков.............. 35575.786 

     Относительная ошибка аппроксимации...  0.028 

     Критерий Дарбина-Уотсона.............  1.940 

     Коэффициент детерминации.............  0.935 

     F - значение ( n1 =   1, n2 =  10)... 143.718 

    ╔════╤══════════════╤═════════════════╤══════════════════╗ 

    ║ N  │   Прогноз    │  Нижняя граница │  Верхняя граница ║ 

    ║   1│1747155.250000│   1649086.585938│    1845223.914062║ 

    ║   2│1815132.000000│   1717063.148438│    1913200.851562║ 

    ║   3│1877034.250000│   1778965.085938│    1975103.414062║ 

    ║   4│1942381.750000│   1844312.585938│    2040450.914062║ 

    ║   5│2005775.250000│   1907706.085938│    2103844.414062║ 

    ╚════╧══════════════╧═════════════════╧══════════════════╝ 
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ДОДАТОК В 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на ____________ 20__ р. 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 
 

На кінець 

звітного 

періоду
 

1  2 3  4 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 
   

 

    первісна вартість  1001   

    накопичена амортизація  1002   

Незавершені капітальні інвестиції 1005     

Основні засоби 1010     

    первісна вартість  1011   

    знос  1012   

Інвестиційна нерухомість 1015   

Довгострокові біологічні активи 1020   

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
1030    

 

інші фінансові інвестиції  1035     

Довгострокова дебіторська заборгованість  1040     

Відстрочені податкові активи  1045   

Інші необоротні активи  1090     

Усього за розділом I  1095     

II. Оборотні активи  

Запаси  1100 

   

   

 

Поточні біологічні активи  1110     

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125     

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 
1130    

 

з бюджетом 1135   

у тому числі з податку на прибуток 1136   

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155     

Поточні фінансові інвестиції  1160     

Гроші та їх еквіваленти  1165     

Витрати майбутніх періодів 1170   

Інші оборотні активи  1190   

Усього за розділом II  1195     

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200    

 

Баланс  1300     

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 
 

На кінець 

звітного 

періоду
 

1 2 3 4 

I. Власний капітал  

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 

   

   

 

Капітал у дооцінках 1405   
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Додатковий капітал  1410     

Резервний капітал  1415     

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420     

Неоплачений капітал  1425 (             ) (             ) 

Вилучений капітал  1430 (             ) (             ) 

Усього за розділом I
 

1495   

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 

 

1500 

   

   

 

Довгострокові кредити банків 1510   

Інші довгострокові зобов’язання 1515   

Довгострокові забезпечення 1520   

Цільове фінансування  1525   

Усього за розділом II 1595     

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 

   

   

 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов’язаннями  1610 
   

 

товари, роботи, послуги  1615     

розрахунками з бюджетом 1620   

у тому числі з податку на прибуток 1621   

розрахунками зі страхування 1625   

розрахунками з оплати праці 1630   

Поточні забезпечення 1660   

Доходи майбутніх періодів 1665   

Інші поточні зобов’язання 1690     

Усього за розділом IІІ 1695   

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700    

 

Баланс 1900     

 

 

Керівник 

 

Головний бухгалтер 
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ДОДАТОК Г 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за __________________ 20__ р. 

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття  
Код  

рядка 

За звітний  

період  

За  

аналогічний 

період    

попереднього 

року 

1  2  3  4  

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000   

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 (                    ) (                   ) 

Валовий:   

     прибуток  2090 
  

     збиток  2095 (                    ) (                   ) 

Інші операційні доходи  2120   

Адміністративні витрати  2130 (                    ) (                   ) 

Витрати на збут 2150 (                    ) (                   ) 

Інші операційні витрати  2180 (                    ) (                   ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  2190 
  

     збиток   2195 (                    ) (                   ) 

Дохід від участі в капіталі  2200   

Інші фінансові доходи  2220   

Інші доходи 2240   

Фінансові витрати  2250 (                    ) (                    ) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (                    ) (                    ) 

Інші витрати  2270 (                    ) (                    ) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток  2290 
  

збиток  2295 (                    ) (                    ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування  2305   

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  2350 
  

     збиток  2355 (                    ) (                    ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

 

Стаття  
Код  

рядка 

За звітний  

період  

За  

аналогічний 

період    

попереднього 

року 

1  2  3  4  

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   

Накопичені курсові різниці 2410   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 2415   
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підприємств 

Інший сукупний дохід 2445   

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455   

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465   

 

 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті  
Код  

рядка 

За звітний  

період  

За  

аналогічний 

період    

попереднього року 

1  2  3  4  

Матеріальні затрати 2500       

Витрати на оплату праці 2505       

Відрахування на соціальні заходи 2510       

Амортизація 2515       

Інші операційні витрати 2520       

Разом 2550   

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 

Назва статті  
Код  

рядка 

За звітний  

період  

За  

аналогічний 

період    

попереднього 

року 

1  2  3  4  

Середньорічна кількість простих акцій  2600       

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605       

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610       

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2615       

Дивіденди на одну просту акцію  2650       

 

 

Керівник 

 

Головний бухгалтер 
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ДОДАТОК Д 

Таблиця Д.1 

Аналіз характеру змін в функціональних підсистемах ДМК 

Функціональна 

підсистема 
Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Характер змін Примітки 

Виробництво 

Виробництво 

прокату, тис. т 
3 321,50 2 850,70 2 086,50 1 591,30 1 325,30 846,3 484,7 246,8 регресивний 

 

Коефіцієнт 

завантаження 

виробничих 

потужностей з 

виробництва 

прокату, % 

94,9 80,3 64,2 55,2 46,3 53,1 24,1 31,5 регресивний 

 

Коефіцієнт зносу, 

% 
57,1 54,3 50,6 51,1 49,7 51,8 52,3 53,6 нейтральний 

 

Фондовіддача, т 

сталі / 1 тис. грн. 

вартості основних 

засобів 

3,72 2,69 2,30 1,64 1,76 1,51 1,54 1,32 регресивний 

 

Маркетинг і 

збут 

Коефіцієнт 

оборотності 

оборотних активів, 

оборотів 

3,5 2,7 2,9 3,4 1,6 1,3 2,7 4,9 прогресивний 

починаючи з 2013 р. 

намітилося зростання 

показника; в 2013-2014 рр. 

коефіцієнт оборотності 

оборотних активів 

перевищує 2,5 обороту 

Скоригована 

тривалість обороту 

оборотних активів, 

днів 

19 39 31 -6 -42 -104 -181 -229 регресивний 
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продовження табл. Д.1 

 

Коефіцієнт покриття 

чистим доходом 

собівартості 

реалізованої 

продукції, % 

113,8 117,9 99,9 96,9 95,8 98,7 95,0 107,9 регресивний 

показник за аналізований 

період знизився з 113,8% 

до 107,9%, а також 

тривалий час (2009-2013 

рр.) перебував на рівні 

нижче 100,0% 

Фінанси 

Коефіцієнт 

фінансової 

автономії, % 

52,5 52,2 41,2 16,5 -3,7 -282,4 -85,8 -80,5 регресивний  

Коефіцієнт 

маневреності 

власного капіталу 

0,078 0,289 -0,139 -1,584 5,704 1,948 1,699 1,637 регресивний 

починаючи з 2011 р 

власний та робочий 

капітал підприємства 

мають негативні значення 

Коефіцієнт 

загальної 

ліквідності 

1,098 1,388 0,889 0,661 0,797 0,538 0,189 0,252 регресивний 

 

Чиста 

рентабельність 

продажів, % 

0,9 6,8 -11,3 -11,4 -11,5 -11,5 -15,6 -13,1 регресивний 

 

Кадри 

Темп зростання 

середньої 

чисельності 

персоналу, % 

97,4 96,0 92,9 96,3 97,2 91,6 87,1 93,5 регресивний 
персонал підприємства 

поступово скорочується 

Продуктивність 

праці, т сталі на 1 

особу 

204,8 187,2 209,6 174,0 207,7 205,3 238,4 220,2 нейтральний 
відсутня чітко виражена 

тенденція змін показника 

Коефіцієнт 

випередження 

темпами зростання 

продуктивності 

праці темпів 

зростання середньої 

реальної зарплати 

0,992 0,880 1,116 0,822 1,084 0,870 1,027 1,023 прогресивний 
в 2013-2014 рр. показник 

більше 1 

Джерело: складено автором на основі [54; 113] 
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Таблиця Д.2 

Аналіз характеру змін в функціональних підсистемах АМКР 

Функціональна 

підсистема 
Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Характер 

змін 
Примітки 

Виробництво 

Виробництво 

прокату, тис. т 
7 060,00 5 419,40 4 492,60 5 336,50 4 877,90 5 437,90 5 759,70 5 515,10 нейтральний 

за винятком різкого падіння в 

2008 р., показник не має чітко 

вираженої тенденції зміни 

Коефіцієнт 

завантаження 

виробничих 

потужностей з 

виробництва 

прокату, % 

100,7 73,5 62,0 76,3 67,9 71,3 71,0 83,0 нейтральний 
показник переважно знаходиться в 

діапазоні від 70% до 80% 

Коефіцієнт 

зносу, % 
84,2 81,5 80,8 77,6 76,6 30,7 35,0 40,4 прогресивний  

Фондовіддача, т 

сталі / 1 тис. грн. 

вартості 

основних засобів 

2,81 1,68 1,20 1,26 1,01 0,35 0,21 0,16 регресивний  

Маркетинг і 

збут 

Коефіцієнт 

оборотності 

оборотних 

активів, 

оборотів 

2,3 2,5 1,8 2,7 3,0 3,1 3,1 2,7 прогресивний показник більше 2,5 

Скоригована 

тривалість 

обороту 

оборотних 

активів, днів 

108 95 130 81 61 68 58 38 прогресивний  
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продовження табл. Д.2 

 

Коефіцієнт 

покриття чистим 

доходом 

собівартості 

реалізованої 

продукції, % 

155,3 152,0 114,3 123,3 128,3 95,0 99,9 108,4 нейтральний 

З одного боку, показник знизився з 

155,3% до 108,4%. З іншого боку, 

показник тривалий час перевищував 

100,0%, що характерно для 

прогресивних і нейтральних змін. 

Фінанси 

Коефіцієнт 

фінансової 

автономії, % 

84,1 78,5 77,2 64,4 65,9 77,6 76,8 75,5 прогресивний 
показник більше 50% протягом 

усього періоду 

Коефіцієнт 

маневреності 

власного 

капіталу 

0,652 0,508 0,485 0,484 0,384 0,146 0,147 0,139 регресивний  

Коефіцієнт 

загальної 

ліквідності 

6,322 3,713 3,133 2,441 2,106 2,167 2,035 1,762 прогресивний 
показник більше 1,21 протягом 

усього періоду 

Чиста 

рентабельність 

продажів, % 

20,2 21,2 -0,8 5,2 7,4 -10,0 -5,4 -3,2 регресивний  

Кадри 

Темп зростання 

середньої 

чисельності 

персоналу, % 

86,7 89,8 94,9 92,0 93,7 94,6 93,2 94,4 регресивний  

Продуктивність 

праці, т сталі на 

1 особу 

172,5 148,1 126,6 167,9 165,7 197,3 212,1 219,8 прогресивний 
починаючи з 2010 р., намітилася 

тенденція до зростання показника 

Коефіцієнт 

випередження 

темпами 

зростання 

продуктивності 

праці темпів 

зростання 

середньої 

реальної 

зарплати 

0,919 0,930 0,875 1,201 0,926 1,097 0,965 1,174 нейтральний відсутня чітка тенденція змін 

Джерело: складено автором на основі [54; 112] 
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Таблиця Д.3 

Аналіз характеру змін в функціональних підсистемах Запоріжсталі 

Функціональна 

підсистема 
Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Характер змін Примітки 

Виробництво 

Виробництво 

прокату, тис. т 
3 728,00 3 253,70 2 748,90 3 854,60 3 171,10 3 148,10 3 224,80 3 384,20 нейтральний 

відсутня чітко виражена 

тенденція змін 

Коефіцієнт 

завантаження 

виробничих 

потужностей з 

виробництва 

прокату, % 

99,9 90,4 76,4 107,1 91,2 н/д н/д н/д прогресивний 

зважаючи на відсутність даних 

за 2012-2014 рр., вважається, 

що показник знаходиться 

приблизно на тому ж рівні 

(90%) 

Коефіцієнт зносу, 

% 
48,8 53,7 56,4 60,3 58,9 0,0 10,7 0,0 нейтральний 

через відсутність коректних 

даних за 2012-2014 рр. 

вважається, що показник не 

змінився істотно 

Фондовіддача, т 

сталі / 1 тис. грн. 

вартості 

основних засобів 

1,99 1,64 1,43 1,60 1,78 0,75 0,50 0,39 регресивний  

Маркетинг і 

збут 

Коефіцієнт 

оборотності 

оборотних 

активів, оборотів 

5,0 4,5 3,0 4,8 5,5 4,8 3,9 3,9 прогресивний показник більше 2,5 

Скоригована 

тривалість 

обороту 

оборотних 

активів, днів 

17 13 15 6 2 -23 40 23 прогресивний 

в 2007-2011 рр. і 2013-2014 рр. 

зафіксовано зниження 

позитивних значень показника 

Коефіцієнт 

покриття чистим 

доходом 

собівартості 

реалізованої 

продукції, % 

126,9 120,7 114,7 117,9 113,7 112,2 110,5 135,9 нейтральний 

показник тривалий час 

знаходився в діапазоні від 

100% до 120% 
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продовження табл. Д.3 

Фінанси 

Коефіцієнт 

фінансової 

автономії, % 

85,9 58,3 62,4 58,6 52,7 46,4 43,2 47,0 регресивний 
показник знизився до рівня 

нижче 50% 

Коефіцієнт 

маневреності 

власного капіталу 

0,238 0,243 0,159 0,065 -0,091 -0,442 -0,434 -0,176 регресивний  

Коефіцієнт 

загальної 

ліквідності 

2,929 1,664 1,537 1,140 0,876 0,528 0,595 0,797 регресивний  

Чиста 

рентабельність 

продажів, % 

5,2 0,3 -3,0 1,7 -0,6 -8,9 0,1 5,1 регресивний 

показник мав від’ємне значення 

в 2009 р., 2011 р. та 2012 р.; в 

інші періоди показник був 

менше 10,0%. 

Кадри 

Темп зростання 

середньої 

чисельності 

персоналу, % 

100,2 99,3 96,6 97,5 97,5 98,8 89,8 87,9 регресивний 
в 2013-2014 рр. активізувалося 

скорочення персоналу 

Продуктивність 

праці, т сталі на 1 

особу 

220,2 196,1 168,7 182,2 206,6 207,6 233,4 275,5 прогресивний 

починаючи з 2010 р., намітилася 

тенденція до зростання 

показника 

Коефіцієнт 

випередження 

темпами зростання 

продуктивності 

праці темпів 

зростання середньої 

реальної зарплати 

0,970 0,870 1,033 0,981 0,898 0,919 1,007 1,154 прогресивний 
в 2013-2014 рр. показник більше 

1 

Джерело: складено автором на основі [54; 114] 
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ДОДАТОК Е 

Інтегральні оцінки змін в функціональних підсистемах металургійних підприємств Придніпровського промислового 

району 

Таблиця Е.1 

Розрахунок інтегральних оцінок змін в маркетингово-збутовій функціональній підсистемі 
ВИХІДНІ ДАНІ 

Підприємство Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ДМК 

ланцюговий темп зростання чистого доходу 1,775 0,774 1,187 1,146 1,446 0,931 0,819 1,198 

коефіцієнт оборотності оборотних активів 3,481 2,704 2,905 3,419 1,649 1,302 2,672 4,872 

коефіцієнт покриття чистим доходом собівартості реалізованої продукції 1,138 1,179 0,999 0,969 0,958 0,987 0,950 1,079 

АМКР 

ланцюговий темп зростання чистого доходу 1,306 1,175 0,651 1,631 1,230 1,000 0,978 1,300 

коефіцієнт оборотності оборотних активів 2,326 2,499 1,797 2,714 3,035 3,106 3,125 2,683 

коефіцієнт покриття чистим доходом собівартості реалізованої продукції 1,553 1,520 1,143 1,233 1,283 0,950 0,999 1,084 

Запоріжсталь 

ланцюговий темп зростання чистого доходу 1,235 1,288 0,714 1,472 1,357 0,869 0,873 1,628 

коефіцієнт оборотності оборотних активів 5,039 4,495 2,953 4,787 5,514 4,805 3,861 3,892 

коефіцієнт покриття чистим доходом собівартості реалізованої продукції 1,269 1,207 1,147 1,179 1,137 1,122 1,105 1,359 

ЕТАЛОННІ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

 

ланцюговий темп зростання чистого доходу 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 

коефіцієнт оборотності оборотних активів 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

коефіцієнт покриття чистим доходом собівартості реалізованої продукції 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 

СТАНДАРТИЗОВАНІ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТА ІНТЕГРАЛЬНІ ОЦІНКИ 

ДМК 

ланцюговий темп зростання чистого доходу 1,250 0,545 0,836 0,807 1,018 0,656 0,577 0,843 

коефіцієнт оборотності оборотних активів 1,740 1,352 1,453 1,710 0,824 0,651 1,336 2,436 

коефіцієнт покриття чистим доходом собівартості реалізованої продукції 0,869 0,901 0,763 0,740 0,732 0,754 0,726 0,824 

інтегральна оцінка 1,286 0,933 1,017 1,086 0,858 0,687 0,880 1,368 

АМКР 

ланцюговий темп зростання чистого доходу 0,920 0,827 0,459 1,148 0,866 0,704 0,688 0,916 

коефіцієнт оборотності оборотних активів 1,163 1,249 0,898 1,357 1,518 1,553 1,562 1,341 

коефіцієнт покриття чистим доходом собівартості реалізованої продукції 1,187 1,161 0,873 0,942 0,980 0,726 0,763 0,828 

інтегральна оцінка 1,090 1,079 0,743 1,149 1,121 0,994 1,005 1,028 

Запоріжсталь 

ланцюговий темп зростання чистого доходу 0,870 0,907 0,503 1,037 0,955 0,612 0,614 1,146 

коефіцієнт оборотності оборотних активів 2,519 2,248 1,477 2,393 2,757 2,403 1,931 1,946 

коефіцієнт покриття чистим доходом собівартості реалізованої продукції 0,970 0,922 0,876 0,900 0,869 0,857 0,844 1,038 

інтегральна оцінка 1,453 1,359 0,952 1,443 1,527 1,290 1,130 1,377 

Джерело: розраховано автором на основі [112-114] 
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Таблиця Е.2 

Розрахунок інтегральних оцінок змін в фінансовій функціональній підсистемі 

ВИХІДНІ ДАНІ 

Підприємство Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ДМК 

коефіцієнт фінансової автономії 0,525 0,522 0,412 0,165 -0,037 -2,824 -0,858 -0,805 

коефіцієнт загальної ліквідності 1,098 1,388 0,889 0,661 0,797 0,538 0,189 0,252 

чиста рентабельність продажів 0,009 0,068 -0,113 -0,114 -0,115 -0,115 -0,156 -0,131 

АМКР 

коефіцієнт фінансової автономії 0,841 0,785 0,772 0,644 0,659 0,776 0,768 0,755 

коефіцієнт загальної ліквідності 6,322 3,713 3,133 2,441 2,106 2,167 2,035 1,762 

чиста рентабельність продажів 0,202 0,212 -0,008 0,052 0,074 -0,100 -0,054 -0,032 

Запоріжсталь 

коефіцієнт фінансової автономії 0,859 0,583 0,624 0,586 0,527 0,464 0,432 0,470 

коефіцієнт загальної ліквідності 2,929 1,664 1,537 1,140 0,876 0,528 0,595 0,797 

чиста рентабельність продажів 0,052 0,003 -0,030 0,017 -0,006 -0,089 0,001 0,051 

ЕТАЛОННІ ЗНАЧЕНННЯ ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

 

коефіцієнт фінансової автономії 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

коефіцієнт загальної ліквідності 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 

чиста рентабельність продажів 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

СТАНДАРТИЗОВАНІ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТА ІНТЕГРАЛЬНІ ОЦІНКИ 

ДМК 

коефіцієнт фінансової автономії 1,050 1,044 0,824 0,330 -0,074 -5,648 -1,716 -1,610 

коефіцієнт загальної ліквідності 0,909 1,149 0,736 0,547 0,660 0,445 0,156 0,209 

чиста рентабельність продажів 0,045 0,341 -0,567 -0,569 -0,576 -0,573 -0,781 -0,657 

інтегральна оцінка 0,668 0,845 0,331 0,103 0,003 -1,925 -0,780 -0,686 

АМКР 

коефіцієнт фінансової автономії 1,682 1,571 1,545 1,289 1,318 1,552 1,537 1,511 

коефіцієнт загальної ліквідності 5,234 3,073 2,594 2,021 1,744 1,794 1,685 1,458 

чиста рентабельність продажів 1,010 1,058 -0,042 0,258 0,371 -0,500 -0,268 -0,161 

інтегральна оцінка 2,642 1,901 1,366 1,189 1,144 0,948 0,984 0,936 

Запоріжсталь 

коефіцієнт фінансової автономії 1,718 1,166 1,248 1,171 1,054 0,928 0,865 0,940 

коефіцієнт загальної ліквідності 2,425 1,377 1,273 0,944 0,725 0,437 0,493 0,660 

чиста рентабельність продажів 0,259 0,017 -0,149 0,084 -0,032 -0,446 0,003 0,253 

інтегральна оцінка 1,467 0,854 0,791 0,733 0,582 0,306 0,453 0,618 

Джерело: розраховано автором на основі [112-114] 
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Таблиця Е.3 

Розрахунок інтегральних оцінок змін в кадровій функціональній підсистемі 

ВИХІДНІ ДАНІ 

Підприємство Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ДМК 

ланцюговий темп зростання чисельності працівників 0,974 0,960 0,929 0,963 0,972 0,916 0,871 0,935 

продуктивність праці, т сталі на 1 особу 204,8 187,2 209,6 174,0 207,7 205,3 238,4 220,2 

коефіцієнт випередження темпами зростання продуктивності праці темпів 

зростання середньої реальної зарплати (на основі ланцюгових темпів зростання) 
0,992 0,880 1,116 0,822 1,084 0,870 1,027 1,023 

АМКР 

ланцюговий темп зростання чисельності працівників 0,867 0,898 0,949 0,920 0,937 0,946 0,932 0,944 

продуктивність праці, т сталі на 1 особу 172,5 148,1 126,6 167,9 165,7 197,3 212,1 219,8 

коефіцієнт випередження темпами зростання продуктивності праці темпів 

зростання середньої реальної зарплати (на основі ланцюгових темпів зростання) 
0,919 0,930 0,875 1,201 0,926 1,097 0,965 1,174 

Запоріжсталь 

ланцюговий темп зростання чисельності працівників 1,002 0,993 0,966 0,975 0,975 0,988 0,898 0,879 

продуктивність праці, т сталі на 1 особу 220,2 196,1 168,7 182,2 206,6 207,6 233,4 275,5 

коефіцієнт випередження темпами зростання продуктивності праці темпів 

зростання середньої реальної зарплати (на основі ланцюгових темпів зростання) 
0,970 0,870 1,033 0,981 0,898 0,919 1,007 1,154 

ЕТАЛОННІ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

 

ланцюговий темп зростання чисельності працівників 0,946 0,946 0,946 0,946 0,946 0,946 0,946 0,946 

продуктивність праці, т сталі на 1 особу 198,1 198,1 198,1 198,1 198,1 198,1 198,1 198,1 

коефіцієнт випередження темпами зростання продуктивності праці темпів 

зростання середньої реальної зарплати (на основі ланцюгових темпів зростання) 
1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 

СТАНДАРТИЗОВАНІ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТА ІНТЕГРАЛЬНІ ОЦІНКИ 

ДМК 

ланцюговий темп зростання чисельності працівників 1,030 1,015 0,982 1,018 1,027 0,969 0,921 0,988 

продуктивність праці, т сталі на 1 особу 1,033 0,945 1,058 0,878 1,048 1,036 1,203 1,111 

коефіцієнт випередження темпами зростання продуктивності праці темпів 

зростання середньої реальної зарплати (на основі ланцюгових темпів зростання) 
0,936 0,830 1,053 0,776 1,023 0,821 0,969 0,965 

інтегральна оцінка 1,000 0,930 1,031 0,890 1,033 0,942 1,031 1,021 

АМКР 

ланцюговий темп зростання чисельності працівників 0,916 0,949 1,003 0,972 0,990 1,000 0,986 0,998 

продуктивність праці, т сталі на 1 особу 0,871 0,747 0,639 0,847 0,836 0,996 1,071 1,109 

коефіцієнт випередження темпами зростання продуктивності праці темпів 

зростання середньої реальної зарплати (на основі ланцюгових темпів зростання) 
0,867 0,983 0,925 1,270 0,979 1,160 1,021 1,242 

інтегральна оцінка 0,885 0,893 0,856 1,030 0,935 1,052 1,026 1,116 

Запоріжсталь 

ланцюговий темп зростання чисельності працівників 1,060 1,050 1,021 1,031 1,031 1,044 0,949 0,930 

продуктивність праці, т сталі на 1 особу 1,111 0,990 0,852 0,919 1,042 1,048 1,178 1,390 

коефіцієнт випередження темпами зростання продуктивності праці темпів 

зростання середньої реальної зарплати (на основі ланцюгових темпів зростання) 
0,915 0,821 0,975 0,925 0,847 0,867 0,950 1,089 

інтегральна оцінка 1,029 0,954 0,949 0,958 0,973 0,986 1,026 1,136 

Джерело: розраховано автором на основі [112-114] 
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ДОДАТОК Ж 

Вихідні дані для аналізу залежності між чистим доходом та змінами в функціональних підсистемах металургійних 

підприємств Придніпровського промислового району 

Таблиця Ж.1 

ДМК 

Рік y , тис. грн. 1х , тис. 

грн. 

2х , т сталі / 

1 тис. грн. 

залишкової 

вартості 

основних 

засобів 

3х , 

% 
4х , 

% 
5х , 

раз 

6х , 

раз 

7х , 

% 
8х , % 9х , 

% 
10х , % 11х , 

осіб 
12х , грн. 

13х , т 

сталі /1 

особа 

2004 4 642 370,0 1 648 320,0 3,92 100,7 64,7 3,6 5,4 107,4 42,0 89,3 -13,6 19 019 11 458,9 170,88 

2005 4 722 178,0 1 678 157,5 3,90 101,8 62,9 3,3 5,4 115,1 57,1 112,1 8,5 19 019 14 460,7 169,78 

2006 5 754 235,0 1 897 903,0 4,10 108,8 62,0 3,7 7,9 119,0 55,6 129,4 18,3 18 968 17 791,6 191,37 

2007 10 215 422,0 2 156 525,5 3,72 115,7 57,1 3,5 14,1 113,8 52,5 109,8 7,8 18 477 22 376,7 204,76 

2008 7 902 570,0 2 851 846,0 2,69 85,8 54,3 2,7 7,4 117,9 52,2 138,8 28,9 17 741 28 436,9 187,16 

2009 9 380 506,0 3 197 213,5 2,30 73,2 50,6 2,9 6,7 99,9 41,2 88,9 -13,9 16 481 32 029,9 209,56 

2010 10 752 232,0 3 326 279,0 1,64 76,3 51,1 3,4 6,1 96,9 16,5 66,1 -158,4 15 863 35 285,6 173,96 

2011 15 543 124,0 3 411 983,0 1,76 83,3 49,7 1,6 2,0 95,8 -3,7 79,7 570,4 15 414 40 640,4 207,68 

2012 14 478 205,0 3 302 295,0 1,51 63,9 51,8 1,3 1,5 98,7 -282,4 53,8 194,8 14 123 46 098,9 205,32 

2013 11 864 627,0 3 547 253,5 1,54 57,3 52,3 2,7 3,7 95,0 -85,8 18,9 169,9 12 307 52 370,1 238,40 

2014 14 208 525,0 4 341 145,0 1,32 50,9 53,6 4,9 8,8 107,9 -80,5 25,2 163,7 11 503 59 088,4 220,21 

Джерело: складено автором на основі [113] 
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Таблиця Ж.2 

АМКР 

Рік y , тис. грн. 
1х , тис. грн. 

2х , т сталі / 

1 тис. грн. 

залишкової 

вартості 

основних 

засобів 

3х , 

% 
4х , 

% 
5х , 

раз 

6х , 

раз 

7х , 

% 
8х , % 9х , 

% 

10х , 

% 
11х , 

осіб 
12х , грн. 

13х , т 

сталі /1 

особа 

2004 10 099 800,0 3 300 160,0 2,73 97,7 86,9 4,1 15,2 145,7 90,0 484,4 52,3 54 970 14 007,44 129,71 

2005 11 049 483,0 3 568 537,5 2,73 98,6 87,7 3,4 14,8 135,7 91,3 537,3 41,5 55 395 18 258,69 125,55 

2006 14 399 005,0 3 945 977,0 3,09 113,5 87,8 3,0 6,0 153,0 83,4 778,8 63,7 54 217 22 976,32 139,72 

2007 18 810 056,0 4 670 014,5 2,81 103,7 84,2 2,3 3,7 155,3 84,1 632,2 65,2 46 996 35 981,93 172,52 

2008 22 102 924,0 5 908 301,0 1,68 76,8 81,5 2,5 4,3 152,0 78,5 371,3 50,8 42 198 40 608,06 148,08 

2009 14 398 186,0 6 597 612,0 1,20 83,0 80,8 1,8 3,1 114,3 77,2 313,3 48,5 40 049 44 554,60 126,61 

2010 23 480 180,0 7 411 956,0 1,26 120,9 77,6 2,7 4,5 123,3 64,4 244,1 48,4 36 827 53 651,17 167,86 

2011 28 882 969,0 9 390 889,5 1,01 90,9 76,6 3,0 5,3 128,3 65,9 210,6 38,4 34 500 59 843,42 165,72 

2012 28 896 237,0 21 873 103,0 0,35 110,1 30,7 3,1 5,3 95,0 77,6 216,7 14,6 32 647 64 795,17 197,28 

2013 28 251 196,0 32 779 932,0 0,21 104,1 35,0 3,1 5,0 99,9 76,8 203,5 14,7 30 435 72 538,43 212,14 

2014 36 740 613,0 43 391 177,5 0,16 98,1 40,4 2,7 4,6 108,4 75,5 176,2 13,9 28 730 79 933,54 219,79 

Джерело: складено автором на основі [112] 
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Таблиця Ж.3 

Запоріжсталь 

Рік 
y , тис. 

грн. 1х , тис. грн. 

2х , т сталі / 1 

тис. грн. 

залишкової 

вартості 

основних 

засобів 

3х , 

% 
4х , 

% 
5х , 

раз 

6х , 

раз 

7х , 

% 
8х , % 9х , 

% 

10х , 

% 
11х , осіб 12х , грн. 

13х , т 

сталі /1 

особа 

2004 7 061 670 2 757 880,0 2,92 98,3 51,0 5,7 15,1 126,2 82,2 230,8 22,4 20 181,0 18 481,7 220,7 

2005 7 973 067 3 341 820,5 2,46 101,2 51,3 5,3 16,4 125,5 86,9 305,2 23,4 20 238,0 21 828,3 216,4 

2006 7 889 940 3 874 045,5 2,29 100,3 52,2 4,5 14,8 126,3 85,0 291,7 25,2 20 201,0 25 638,5 217,8 

2007 10 685 546 4 550 824,5 1,99 109,1 48,8 5,0 20,7 126,9 85,9 292,9 23,8 20 244,0 31 177,6 220,2 

2008 13 643 524 5 958 071,0 1,64 87,3 53,7 4,5 11,2 120,7 58,3 166,4 24,3 20 105,0 39 004,9 196,1 

2009 9 755 637 6 987 790,5 1,43 84,5 56,4 3,0 5,6 114,7 62,4 153,7 15,9 19 420,0 36 476,1 168,7 

2010 14 368 243 7 125 247,0 1,60 140,2 60,3 4,8 8,4 117,9 58,6 114,0 6,5 18 932,0 43 799,4 182,2 

2011 19 376 425 7 364 466,5 1,78 82,3 58,9 5,5 9,2 113,7 52,7 87,6 -9,1 18 456,0 57 855,0 206,6 

2012 16 694 161 9 046 619,5 0,75 99,3 0 4,8 8,4 112,2 46,4 52,8 -44,2 18 229,0 63 179,8 207,6 

2013 13 579 218 10 476 797,5 0,50 102,4 10,7 3,9 2,7 110,5 43,2 59,5 -43,4 16 362,0 70 865,7 233,4 

2014 22 110 517 12 898 624,0 0,39 104,9 0 3,9 3,4 135,9 47,0 79,7 -17,6 14 387,0 90 521,2 275,5 

Джерело: складено автором на основі [114] 
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ДОДАТОК И 

Парні коефіцієнти кореляції між показниками функціональних підсистем металургійних підприємств Придніпровського 

промислового 

Таблиця И.1 

АМКР 

   Виробництво Маркетинг і збут Фінанси Кадри 

   y  
1х  2х  3х  

4х  5х  6х  7х  8х  9х  10х  
11х  12х  13х  

 y  1,000              

В
и

р
о
б
н

и
ц

т
в

о
 

1х  0,820 1,000             

2х  -0,848 -0,798 1,000            

3х  0,081 0,106 0,053 1,000           

4х  -0,786 -0,897 0,847 -0,209 1,000          

М
а
р

к
ет

и
н

г
 

і 
зб

у
т
 

5х  -0,199 -0,029 0,224 0,277 -0,028 1,000         

6х  -0,583 -0,309 0,506 0,025 0,328 0,824 1,000        

7х  -0,618 -0,736 0,888 -0,160 0,853 0,068 0,269 1,000       

Ф
ін

а
н

си
 

8х  -0,671 -0,278 0,656 -0,114 0,296 0,395 0,677 0,427 1,000      

9х  -0,742 -0,633 0,935 0,149 0,676 0,116 0,334 0,803 0,684 1,000     

10х  -0,738 -0,872 0,863 -0,055 0,923 -0,159 0,108 0,888 0,281 0,778 1,000    

К
а
д

р
и

 

11х  -0,916 -0,770 0,965 0,004 0,796 0,349 0,664 0,786 0,759 0,886 0,756 1,000   

12х  0,947 0,840 -0,946 0,064 -0,835 -0,318 -0,647 -0,784 -0,709 -0,832 -0,787 -0,987 1,000  

13х  0,905 0,887 -0,755 0,305 -0,881 -0,077 -0,482 -0,634 -0,438 -0,592 -0,752 -0,819 0,881 1,000 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця И.2 

Запоріжсталь 

   Виробництво Маркетинг і збут Фінанси Кадри 

   y  
1х  2х  3х  

4х  5х  6х  7х  8х  9х  10х  
11х  12х  13х  

 y  1,000              

В
и

р
о
б
н

и
ц

т
в

о
 

1х  0,843 1,000             

2х  -0,744 -0,962 1,000            

3х  0,013 0,062 -0,054 1,000           

4х  -0,533 -0,758 0,781 -0,031 1,000          

М
а
р

к
ет

и
н

г
 

і 
зб

у
т
 

5х  -0,137 -0,540 0,623 0,119 0,291 1,000         

6х  -0,621 -0,861 0,819 0,053 0,527 0,648 1,000        

7х  -0,071 -0,157 0,274 0,171 -0,010 0,150 0,391 1,000       

Ф
ін

а
н

си
 

8х  -0,811 -0,894 0,878 0,057 0,595 0,420 0,895 0,490 1,000      

9х  -0,791 -0,854 0,816 0,007 0,565 0,334 0,879 0,520 0,981 1,000     

10х  -0,653 -0,806 0,819 -0,025 0,820 0,219 0,706 0,478 0,826 0,839 1,000    

К
а
д

р
и

 

11х  -0,780 -0,942 0,845 -0,099 0,783 0,413 0,788 -0,051 0,760 0,735 0,758 1,000   

12х  0,900 0,980 -0,920 0,026 -0,775 -0,387 -0,791 -0,120 -0,877 -0,841 -0,831 -0,950 1,000  

13х  0,370 0,416 -0,304 0,045 -0,651 0,071 -0,103 0,599 -0,106 -0,067 -0,328 -0,647 0,512 1,000 

Джерело: розраховано автором 
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ДОДАТОК К 

Лінійна регресійна модель зв'язку між чистим доходом ДМК і змінами у виробничій та кадровій функціональній 

підсистемі 

ВЫВОД ИТОГОВ  

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,910 
R-квадрат 0,828 
Нормированный R-квадрат 0,785 
Стандартная ошибка 1 806 922,921 
Наблюдения 11 

 

Дисперсионный анализ     

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 125 804 548 035 833,0 62 902 274 017 916,7 19,2658 0,000873711 
Остаток 8 26 119 763 544 062,3 3 264 970 443 007,8   
Итого 10 151 924 311 579 896,0       

 

  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 

Y-пересечение 21 726 657,403 10 875 151,067 1,998 0,081 -3 351 485,928 46 804 800,734 
Переменная X4 -294 181,595 168 289,256 -1,748 0,119 -682 257,316 93 894,126 
Переменная X12 138,646 57,663 2,404 0,043 5,675 271,618 

 

ВЫВОД ОСТАТКА   

Наблюдение Предсказанное Y Остатки 

1 4 293 564,41 348 805,59 
2 5 220 578,10 -498 400,10 
3 5 967 127,28 -212 892,28 
4 8 039 157,08 2 176 264,92 
5 9 695 266,60 -1 792 696,60 
6 11 281 897,73 -1 901 391,73 
7 11 586 202,37 -833 970,37 
8 12 740 481,68 2 802 642,32 
9 12 879 493,84 1 598 711,16 

10 13 605 352,50 -1 740 725,50 
11 14 154 872,41 53 652,59 
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ДОДАТОК Л 

Лінійна регресійна модель зв'язку між чистим доходом АМКР і змінами у виробничій та кадровій функціональній 

підсистемі 

ВЫВОД ИТОГОВ  

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,939 
R-квадрат 0,882 
Нормированный R-квадрат 0,852 
Стандартная ошибка 3 301 587,239 
Наблюдения 11 

 

Дисперсионный анализ      

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 651 387 945 974 951,00 325 693 972 987 476,00 29,87887 0,000194323 

Остаток 8 87 203 826 388 567,70 10 900 478 298 571,00   
Итого 10 738 591 772 363 519,00    

 

  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 

Y-пересечение 582 732,766 9 542 139,709 0,061 0,953 -21 421 480,863 22 586 946,394 
Переменная X2 -2 949 493,832 1 426 289,935 -2,068 0,072 -6 238 524,320 339 536,656 
Переменная X13 155 951,188 46 874,093 3,327 0,010 47 859,336 264 043,040 

 

ВЫВОД ОСТАТКА   

Наблюдение Предсказанное Y Остатки 

1 12 755 688,85 -2 655 888,85 
2 12 100 733,33 -1 051 250,33 
3 13 265 916,56 1 133 088,44 
4 19 201 722,07 -391 666,07 
5 18 714 317,39 3 388 606,61 
6 16 799 287,89 -2 401 101,89 
7 23 056 862,95 423 317,05 
8 23 448 479,52 5 434 489,48 
9 30 330 666,61 -1 434 429,61 

10 33 051 475,99 -4 800 279,99 
11 34 385 497,86 2 355 115,14 
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Додаток М 

Лінійна регресійна модель зв'язку між чистим доходом Запоріжсталі та 

змінами у фінансовій та кадровій функціональній підсистемі 

 

 

               *** Протокол множественной гребневой регрессии *** 

 

          Зависимая переменная     y 

 

          Параметр регуляризации   0.0834 

 

  Функция +5076389.264+1.287*x1-12511.263*x8 

 

 

                    Таблица остатков 

 

 ╔════╤════════════════╤════════════════╤════════════════╤════════════════╗ 

 ║ N  │ Эмпирическое   │   Рассчетное   │     Ошибка     │     Ошибка     ║ 

 ║    │   значение     │    значение    │   абсолютная   │  относительная ║ 

 ╠════╪════════════════╪════════════════╪════════════════╪════════════════╣ 

 ║1   │    +7061670.00 │    +7597743.00 │     -536073.00 │          -0.08 ║ 

 ║2   │    +7973067.00 │    +8290553.00 │     -317486.00 │          -0.04 ║ 

 ║3   │    +7889940.00 │    +8999374.00 │    -1109434.00 │          -0.14 ║ 

 ║4   │   +10685546.00 │    +9859223.00 │     +826323.00 │          +0.08 ║ 

 ║5   │   +13643524.00 │   +12015858.00 │    +1627666.00 │          +0.12 ║ 

 ║6   │    +9755637.00 │   +13289956.00 │    -3534319.00 │          -0.36 ║ 

 ║7   │   +14368243.00 │   +13514424.00 │     +853819.00 │          +0.06 ║ 

 ║8   │   +19376424.00 │   +13896150.00 │    +5480274.00 │          +0.28 ║ 

 ║9   │   +16694161.00 │   +16140139.00 │     +554022.00 │          +0.03 ║ 

 ║10  │   +13579218.00 │   +18021016.00 │    -4441798.00 │          -0.33 ║ 

 ║11  │   +22110516.00 │   +21090702.00 │    +1019814.00 │          +0.05 ║ 

 ╚════╧════════════════╧════════════════╧════════════════╧════════════════╝ 

 

                              Характеристики остатков 

     Среднее значение..................... 38437.091 

     Оценка дисперсии..................... 6296838314337.719 

     Средний модуль остатков.............. 1845548.000 

     Относительная ошибка аппроксимации...  0.142 

     Критерий Дарбина-Уотсона.............  2.186 

     Коэффициент детерминации.............  0.714 

     F - значение ( n1 =   2, n2 =   8)...  9.998 
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ДОДАТОК Н 

Логарифмічна регресійна модель прогнозування чистого доходу ДМК 

ВЫВОД ИТОГОВ 

 Регрессионная статистика 

Множественный R 0,912 

R-квадрат 0,832 

Нормированный R-квадрат 0,784 

Стандартная ошибка 1 704 969,405 

Наблюдения 10 
 

Дисперсионный анализ 

      df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 100 572 980 252 396,00 50 286 490 126 198,00 17,30 0,00195478 

Остаток 7 20 348 444 713 774,30 2 906 920 673 396,33 

  Итого 9 120 921 424 966 170,00       
 

  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 

Y-пересечение -47 683 660,797 13 319 504,547 -3,580 0,009 -79 179 284,260 -16 188 037,333 

Переменная lnX3 5 782 893,622 2 382 887,948 2,427 0,046 148 258,993 11 417 528,251 

Переменная lnX5 9 374 321,790 3 063 917,566 3,060 0,018 2 129 308,011 16 619 335,570 
 

ВЫВОД ОСТАТКА 

Наблюдение Предсказанное Y Остатки 

1 4 936 350,9 -214 172,9 

2 6 611 295,6 -857 060,6 

3 7 651 927,8 2 563 494,2 

4 10 191 135,2 -2 288 565,2 

5 9 109 312,7 271 193,3 

6 11 395 562,8 -643 330,8 

7 13 598 092,5 1 945 031,5 

8 13 305 395,4 1 172 809,6 

9 13 165 562,9 -1 300 935,9 

10 14 856 988,2 -648 463,2 
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ДОДАТОК П 

Лінійна регресійна модель прогнозування чистого доходу АМКР 

ВЫВОД ИТОГОВ 

 Регрессионная статистика 

Множественный R 0,969 

R-квадрат 0,939 

Нормированный R-квадрат 0,921 

Стандартная ошибка 2 281 421,201 

Наблюдения 10 
 

Дисперсионный анализ 

       df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 557 800 883 375 518,0 278 900 441 687 759,0 53,58439 5,70726E-05 

Остаток 7 36 434 178 868 938,8 5 204 882 695 562,7 

  Итого 9 594 235 062 244 457,0       
 

  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 

Y-пересечение -14 513 921,434 3 753 509,302 -3,867 0,006 -23 389 560,556 -5 638 282,313 

Переменная X 3 1 787 053,296 412 419,627 4,333 0,003 811 835,844 2 762 270,748 

Переменная X 5 158 843,627 27 529,679 5,770 0,001 93 746,281 223 940,973 
 

ВЫВОД ОСТАТКА 

  Наблюдение Предсказанное Y Остатки 

1 10 528 553,3 520 929,7 

2 13 675 340,1 723 664,9 

3 15 925 360,1 2 884 695,9 

4 22 255 689,3 -152 765,3 

5 18 554 631,7 -4 156 445,7 

6 23 825 310,5 -345 130,5 

7 30 204 949,1 -1 321 980,1 

8 29 256 376,2 -360 139,2 

9 28 818 841,5 -567 645,5 

10 33 965 797,1 2 774 815,9 
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ДОДАТОК Р 

Регресійні моделі прогнозування чистого доходу Запоріжсталі 

Таблиця Р.1 

Параболічна модель 

ВЫВОД ИТОГОВ  

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,954 

R-квадрат 0,909 

Нормированный R-квадрат 0,883 

Стандартная ошибка 1 624 931,503 

Наблюдения 10 
 

Дисперсионный анализ      

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 1,85019E+14 9,25096E+13 35,036 0,000 

Остаток 7 1,84828E+13 2,6404E+12   

Итого 9 2,03502E+14       
 

  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 

Y-пересечение 2 548 717,985 1 492 714,951 1,707 0,131 -980 991,99 6 078 427,96 

Переменная X3
2
 73 880,665 17 355,824 4,257 0,004 32 840,66 114 920,67 

Переменная X5
2
 283,089 63,295 4,473 0,003 133,42 432,76 

 

ВЫВОД ОСТАТКА   

Наблюдение Предсказанное Y Остатки 

1 7 319 904,10 653 162,90 

2 8 553 693,14 -663 753,14 

3 9 578 105,01 1 107 440,99 

4 12 995 253,18 648 270,82 

5 11 145 984,94 -1 390 347,94 

6 13 749 155,09 619 087,91 

7 17 662 593,67 1 713 831,33 

8 17 023 796,67 -329 635,67 

9 16 736 442,06 -3 157 224,06 

10 21 311 350,16 799 166,84 
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Таблиця Р.2 

Експоненціальна модель 

ВЫВОД ИТОГОВ  

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,956 

R-квадрат 0,914 

Нормированный R-квадрат 0,889 

Стандартная ошибка 0,118 

Наблюдения 10 
 

Дисперсионный анализ      

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 1,029 0,515 37,121 0,000 

Остаток 7 0,097 0,014   

Итого 9 1,126      
 

  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 

Y-пересечение 14,762 0,194 76,200 0,000 14,304 15,220 

Переменная X3 0,072 0,021 3,376 0,012 0,022 0,122 

Переменная X5 0,007 0,001 5,010 0,002 0,004 0,010 
 
 

ВЫВОД ОСТАТКА  

Наблюдение Предсказанный lnY 

1 15,8422 

2 15,9838 

3 16,0846 

4 16,3665 

5 16,1799 

6 16,4149 

7 16,7006 

8 16,6579 

9 16,6382 

10 16,8368 
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