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Удосконалений методичний підхід до оцінювання та прогнозування рівня небезпеки 

впливу факторів середовища господарювання на розвиток комбінату. Розвинуто методичний 
інструментарій обґрунтування складу заходів інвестиційного проекту введення в експлуата-
цію технологічних об’єктів підприємства. Оцінений вплив факторів середовища господарю-
вання на результати діяльності комбінатів. 
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Постановка проблеми. Гірничо-

збагачувальні комбінати (ГЗК) є основним 
постачальником сировини для підприємств 
металургійної галузі, що забезпечують знач-
ну частину валютних надходжень до бюд-
жету України. В сучасних умовах господа-
рювання перед комбінатами постає низка 
стратегічних завдань, пов’язаних з подолан-
ням наслідків кризи, що склалась в галузі, та 
забезпеченням ефективності виробничо-
господарської діяльності. Разом з тим, існує 
низка факторів як зовнішнього, так і внут-
рішнього середовища, що негативно впли-
вають на результати функціонування комбі-
натів та стримують їх подальший розвиток. 
Основним з таких факторів залишається ви-
сокий рівень зносу основних засобів. Крім 
того, в умовах обмеженості власного капіта-
лу особливої актуальності набувають пи-
тання залучення та використання позикових 
коштів для реалізації інвестиційних проектів 
підприємств. Зазначений вплив факторів се-
редовища господарювання обумовлює необ-
хідність узагальнення концептуальних засад 
і вдосконалення науково-методичних підхо-
дів до оцінювання та прогнозування впливу 
факторів на результати діяльності комбіна-
тів з метою визначення основних ризиків і 
обґрунтування пріоритетних напрямів стра-
тегічного розвитку підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблемі підвищення ефективності 
функціонування та забезпечення стратегіч-
ного розвитку підприємств присвячені нау-
кові праці багатьох зарубіжних вчених, се-
ред яких: І. Ансофф [1], М. Портер [2], 
А. Томпсон [3], Й. Шумпетер [4]; а також 

вітчизняних науковців: О. Г. Вагонової [5], 
Л. М. Варави [6], С. Б. Довбні [7], Н. 
Г. Метеленко [8], В. С. Пономаренка [9], О. 
В. Раєвнєвої [10] та ін. Однак, питання оці-
нювання та прогнозування зміни впливу  
факторів середовища функціонування на 
стратегічний розвиток ГЗК вирішені згада-
ними науковцями не в повному обсязі. Це 
підкреслює актуальність розробки науково-
методичних підходів та практичних реко-
мендацій щодо визначення напрямів страте-
гічного розвитку ГЗК в умовах неповної ін-
формації про ймовірнісні характеристики 
середовища функціонування.  

Формулювання мети статті. Метою 
роботи є наукове узагальнення та розробка 
науково-методичних підходів і практичних 
рекомендацій щодо економічного обґрунту-
вання напрямів стратегічного розвитку ГЗК 
в умовах неповної визначеності середовища 
господарювання.  

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. З метою обґрунтування пріоритет-
них напрямів стратегічного розвитку ГЗК 
проаналізований сучасний стан, оцінені по-
тенційні можливості та загрози Інгулецько-
го, Північного, Центрального, Південного та 
Полтавського залізорудних комбінатів. 
Встановлено, що порівняно з 2001 р. під-
приємства суттєво збільшили обсяги вироб-
ництва та реалізації продукції, а також обсяг 
чистого прибутку. Негативно на діяльності 
ГЗК позначились кризи 2006 та 2008 рр., 
однак комбінати залишились незалежними 
від позикових коштів та рівень їх фінансової 
стійкості на тепер є високим, за винятком 
Центрального ГЗК, частка власного капіталу 
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якого в загальній вартості майна склала 
32%. Це підтвердило можливість викорис-
тання позикового капіталу для реалізації ін-
вестиційних проектів. 

Шляхом експертного опитування ви-
значені сильні сторони ГЗК, що забезпечу-
ють можливість їх подальшого розвитку, 
основними з яких є досвід роботи на світо-
вих ринках (73,1% усіх відповідей експер-
тів); можливість збільшення виробничих по-
тужностей та конкурентоспроможність про-
дукції (69,2%). Незважаючи на переважання 
сильних сторін, розвиток комбінатів стри-
мують високий рівень зносу технологічного 
обладнання (84,6%), недосконала система 
мотивації персоналу (80,8%), повільне впро-
вадження новітніх технічних засобів та 
освоєння проектних потужностей, низький 
інноваційний потенціал (65,4%). 

За оцінками експертів (що мають се-
редній ступінь погодженості за коефіцієн-
том конкордації Кендела) на розвиток гір-
ничо-збагачувальних комбінатів найбільше 
впливають їх чистий прибуток, конкуренто-
спроможність та собівартість продукції, рі-
вень фінансової стійкості та платоспромож-
ності, ціни на енергоресурси. Разом з тим, 
спираючись на результати експертного оці-
нювання неможна достатньо об’єктивно ви-
значити ступінь впливу факторів середови-
ща господарювання на розвиток ГЗК, що 
обумовлює необхідність удосконалення ме-
тодичних підходів до оцінювання та прогно-
зування рівня небезпеки цього впливу. 

Першим етапом запропонованого ме-
тодичного підходу є складання їх факторних 
моделей. За даними ГЗК сформовані фак-
торні моделі рентабельностей власного ка-
піталу, активів та підприємства як підґрунтя 
для оцінювання та прогнозування рівня не-
безпеки впливу факторів середовища госпо-
дарювання. 

За факторною моделлю залежності   
рентабельності власного капіталу від рента-
бельності продажів, коефіцієнту оборотності 
активів та мультиплікатору капіталу вста-
новлено, що основним фактором, через який 
доцільно впливати на рентабельності влас-
ного капіталу з метою забезпечення його 
запланованого рівня, є рентабельність про-
дажів. Факторна модель, що описує залеж-
ність рентабельності активів від рентабель-

ності власного капіталу, коефіцієнтів обо-
ротності активів, фінансової автономії нада-
ла підстав вважати рентабельність власного 
капіталу основною факторною ознакою. 
Стосовно даних Полтавського ГЗК рівень 
рентабельності активів збільшився за раху-
нок зміни рівня рентабельності власного ка-
піталу на 11,2%, Північного ГЗК – на 10,4%, 
Центрального ГЗК – на 11,2%, Інгулецького 
ГЗК – на 10,7%, Південного ГЗК – на 1,5%. 
Побудова детермінованої факторної моделі 
рентабельності підприємства дозволила 
встановити, що основним фактором, який 
негативно впливає на зазначений показник, 
є зменшення обсягу реалізації продукції 
внаслідок кризовою ситуацією в галузі 2006 
та 2009 рр. 

Другий етап методичного підходу до 
оцінювання та прогнозування рівня небез-
пеки впливу факторів середовища господа-
рювання полягає у визначенні ваги і-го фак-
тору у загальній зміні обраних показників 
розвитку. Ґрунтуючись на результатах фак-
торного аналізу, вага кожного з факторів 
дорівнюватиме його частці в загальній зміні 
значення j-го показника розвитку протягом 
певного часу: 
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де ΔПФіj – величина, на яку змінився j-й ре-
зультативний показник розвитку комбінату 
під впливом і-го фактору; ПФзагj – загальна 
величина, на яку змінився j-й результатив-
ний показник розвитку під впливом всіх  
факторів протягом аналізованого періоду. 

При розрахунку ваги і-го фактору роз-
витку необхідно використовувати позитивні 
значення зміни рівня результативного показ-
ника, тобто загальна зміна рівня результати-
вного показника з урахуванням впливу кож-
ного з факторів визначається так: 

,
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де n – кількість факторів розвитку, що впли-
вають на зміну рівня j-го результативного 
показника. 

Для прогнозування ваги і-го фактора 
розвитку в загальній зміні рівня результати-
вного показника на наступний період вико-
ристовується метод екстраполяції тренду: 1) 
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результати розрахунків ваги факторів протя-
гом певного періоду склали ряд динаміки, 
який перевіряється на наявність аномальних 
значень з метою їх усунення для чого засто-
совується метод Ірвіна; 2) підтверджується 
існування тренду та його невипадковість ме-
тодом Фостера-Стюарта, а отримане рівнян-
ня лінії тренду є підставою для прогнозуван-
ня ваги і-го фактору.  

Третій етап методичного підходу 
спрямований на визначення ймовірності по-
зитивного, негативного або нейтрального 
впливу факторів середовища господарюван-
ня за формулою: 

,
)0,(

)0,(

N
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     (3) 

де N+(-,0) – кількість періодів, протягом яких 
вплив і-го фактору був позитивним (нега-
тивним, нейтральним); N – загальна кіль-
кість періодів.  

Оскільки кожен з факторів протягом 
часу впливає на розвиток комбінату з пев-
ною ймовірністю та має певну вагу в зміні 
показника розвитку, то зважена ймовірність 
зазначених видів впливу і-го фактору визна-
чатиметься так: 

ЗР+(-,0)
і = Р+(-,0)

і × Вфі,  (4) 
де Р+(-,0)

і – ймовірність позитивного (нега-
тивного, нейтрального) впливу і-го фактору 
розвитку; Вфі – вага і-го фактору розвитку. 

В різні періоди кожен з факторів сере-
довища господарювання може впливати на 
показник розвитку підприємства різним чи-
ном, тому з метою оцінки рівня небезпеки 
фактору визначена загальна зважена ймовір-
ність зміни j-го показника за формулою: 

.  ііjП ЗРЗРР    (5) 
Ймовірність нейтрального впливу фак-

торів середовища господарювання при ви-
значенні загальної ймовірності не врахову-
ється, оскільки він не змінює результатів 
діяльності підприємства. Доцільно відзначи-
ти, що розраховане значення зваженої ймо-
вірності зміни рівня показника розвитку 
може бути як позитивним, від’ємним, так і 
дорівнювати нулю. Позитивний результат 
виразу (5) обумовлює віднесення фактору до 
групи сприятливих, негативний – до групи 
небезпечних. Якщо за розрахунком зважена 
ймовірність дорівнюватиме «0», то ймовір-
ність як позитивного, так і негативного 

впливів і-го фактору складає 50%, а оцінка 
рівня небезпеки його впливу відбувається 
відповідно до ваги фактору в загальній зміні 
показника розвитку. 

Обґрунтований вище методичний під-
хід до оцінювання та прогнозування рівня 
небезпеки факторів середовища господарю-
вання уможливлює одночасне врахування 
ймовірності впливу, його напряму та ваго-
мості фактору в загальній зміні рівня показ-
ника розвитку підприємства, отже, забезпе-
чує більш об’єктивну оцінку ступеню впли-
ву зазначених факторів. 

Ґрунтуючись на розподілі факторів се-
редовища відповідно до їх рівня небезпеки, 
удосконалені науково-методичні засади об-
ґрунтування стратегічних управлінських рі-
шень щодо вибору напряму розвитку під-
приємства в умовах неповної визначеності 
середовища господарювання: 

1. Небезпечні фактори: 
– першого рівня – фактори, зважена 

ймовірність негативного впливу яких на роз-
виток ГЗК складає 0,469 та вище, а також 
фактори, зважена ймовірність впливу яких 
дорівнює нулю, проте рівень ваги високий; 

– другого рівня – фактори, зважена 
ймовірність негативного впливу яких знахо-
диться в межах 0,102≤ЗРі<0,469, а також 
ЗРі=0, якщо рівень ваги середній; 

– третього рівня – фактори, для яких 
виконується умова 0<ЗРі<0,102 та фактори, 
зважена ймовірність впливу яких дорівнює 
нулю, проте рівень ваги низький. 

2. Нейтральні фактори, вага в зміні   
рівня результативного показника та ймовір-
ність впливу яких дорівнює нулю. 

3. Сприятливі фактори: 
– першого рівня – зважена ймовірність 

їх позитивного впливу дорівнює 0,469 та 
вище; 

– другого рівня – фактори, зважена 
ймовірність позитивного впливу яких зна-
ходиться в межах 0,102≤ЗРі<0,469; 

– третього рівня – зважена ймовірність 
позитивного впливу факторів на розвиток 
підприємства знаходиться в межах 
0<ЗРі<0,102. 

Небезпечні та сприятливі фактори 
першого та другого рівня є першочерговими 
для врахування при визначенні напряму роз-
витку підприємства, оскільки є основними 
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важелями, за допомогою яких можливо 
впливати на результати діяльності підпри-
ємства. Розроблені заходи, спрямовані на 
досягнення запланованого рівня розвитку, 
мають посилювати вплив сприятливих фак-
торів та зменшувати вплив небезпечних. 

Для прогнозування показника розвит-
ку підприємства визначається рівень його 
зміни внаслідок впливу кожного з факторів 
середовища протягом певного періоду. На 
основі отриманих результатів, що утворю-
ють ряд динаміки (після перевірки на наяв-
ність аномальних значень та тренду за мето-
дом Фостера-Стюарта) здійснюється про-
гнозування зміни рівня показника розвитку 
внаслідок впливу фактора середовища гос-
подарювання, що аналізується. Ймовірне 
значення зміни рівня показника розвитку 
впродовж періоду t встановлюється як: 

,iii SPVS    (6) 
де Pi – ймовірність впливу фактору середо-
вища протягом періоду t; Si – рівень зміни 
показника розвитку протягом періоду t під 
впливом і-го фактору середовища господа-
рювання.  

З урахуванням впливу сукупності фак-
торів середовища господарювання загальна 
сума зміни показника розвитку дорівнюва-
тиме: 

 .
1




n

i
i

ЗАГ VSVS   (7) 

Практична значущість розробленого 
методичного підходу підтверджена на прак-
тиці за даними Південного, Північного, 
Центрального, Інгулецького та Полтавсько-
го гірничо-збагачувальних комбінатів. Вста-
новлено, що сприятливим фактором 2-го  
рівня для ІнГЗК, ЦГЗК, ПівнГЗК, ПівдГЗК 
та 1-го рівня для ПГЗК є рентабельність 
продажів. Небезпечним фактором визначе-
ний мультиплікатор капіталу, що віднесений 
до факторів 3-го рівня небезпеки за даними 
всіх комбінатів, крім ПівнГЗК (2-го рівня 
небезпеки). Отже, заходи, спрямовані на по-
дальший розвиток комбінатів, мають забез-
печити збільшення обсягів реалізації.  

Найбільш вагомим фактором, що по-
зитивно впливає на рівень рентабельності 
ГЗК, є виручка від реалізації продукції. Його 
вага в загальній зміні рівня рентабельності 
складає від 27,9% на ПівнГЗК до 42,9% на 
ІнГЗК, а ймовірність позитивного впливу – 

від 0,8 на Південному, Північному та 
Центральному ГЗК до 0,9 на ІнГЗК. До гру-
пи небезпечних факторів, що мають низьку 
вагу, проте негативний напрям та високу 
ймовірність впливу, віднесено собівартість 
продукції (всі ГЗК), інші операційні витрати 
(ПівнГЗК, ЦГЗК та ІнГЗК), що мають низь-
ку вагу та середню ймовірність негативного 
впливу. 

Ґрунтуючись на аналізі результатів  
господарювання ГЗК, визначений напрям їх 
розвитку, що передбачає розробку та впро-
вадження інвестиційних проектів, спрямо-
ваних на підтримання та подальше підви-
щення виробничої потужності шляхом онов-
лення, модернізації та введення в експлуа-
тацію додаткового технологічного устатку-
вання. Це має забезпечити ефективність     
функціонування комбінатів на основі інно-
ваційних програм із використання нових  
технологічних рішень. 

Для обґрунтування складу заходів ін-
вестиційного проекту щодо введення в екс-
плуатацію технологічних об’єктів ГЗК при 
використанні залученого капіталу доцільно 
використовувати наступний методичний ін-
струментарій. На основі вхідних та вихідних 
грошових потоків проекту складається гра-
фік його послідовних етапів, що враховує 
можливість дострокового введення в екс-
плуатацію частини потужності технологіч-
ного об’єкту: 1) отримання 1-го траншу кре-
диту на підготовчі операції; 2) початок капі-
тального будівництва, отримання заздале-
гідь встановлених обсягів траншів та поча-
ток сплати відсотків за використання креди-
том; 3) початок експлуатації частини нових 
об’єктів, отримання останніх кредитних 
траншів та сплата відсотків; 4) введення в 
експлуатацію проектної потужності в пов-
ному обсязі, повна виплата відсотків та тіла 
кредиту.  

Практична значущість зазначеного ін-
струментарію підтверджена шляхом форму-
вання інвестиційного графіку введення в 
експлуатацію дробильно-перевантажу-
вального пункту. Встановлено, що введення 
в експлуатацію частини основних засобів 
протягом 3-го етапу забезпечить скорочення 
періоду повернення кредиту на місяць та 
зменшення загальної суми коштів, що ком-
бінат має сплатити банку, на 3,7 млн. грн. 
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Для підприємств при розробці та реа-
лізації інвестиційних проектів важливим ас-
пектом є визначення можливості зменшення 
суми, сплаченої за користування залучени-
ми коштами. Тому, важливим є застосуван-
ня методичний підхід до визначення черго-
вості реалізації заходів у складі інвестицій-
ного проекту підприємства, в основу якого 
покладена мінімізація загальної величини 
власних коштів, що сплачується комбінатом 
за користування кредитом протягом всього 
періоду реалізації проекту. При цьому вра-
ховуються суми додаткового прибутку, 
отриманого при впровадженні окремих про-
ектних заходів: 





T

t
tЗАГ ВВКВВК

1
min , (8) 

де ВВКt – сума коштів, що сплачує комбінат 
за користування кредитом у t-му році, за  
відрахуванням додаткового прибутку; t – рік 
погашення кредиту, t = 1…T. 

За допомогою запропонованого підхо-
ду визначена послідовність реалізації заходів 
інвестиційного проекту з енергозбереження 
на Інгулецькому ГЗК: перший захід – модер-
нізація приводу горизонтальних конвеєрів, 
другий – установка частотного перетворюва-
ча на привід насоса та третій – впровадження 
системи автономного постачання об’єктів 
стислим повітрям. За цієї умови 66% виплат 
за кредит комбінат сплатить за рахунок до-
даткового прибутку від реалізованих заходів, 
а залишок сплати буде мінімальним і складе 
34% від загальної суми чи близько 319 тис. 
грн. 

Висновки. 
1. Доведена необхідність врахування

ймовірнісного характеру зміни рівня показ-
ника розвитку ГЗК шляхом визначення зва-
женої ймовірності як добутку ймовірності 
впливу окремого фактору та його ваги у за-
гальній зміні зазначеного показника. Це доз-
воляє більш обґрунтовано встановити сту-
пінь впливу окремого фактору середовища 
господарювання на результати діяльності 
підприємства. 

2. Обґрунтовано методичний підхід до
оцінювання та прогнозування рівня небез-
пеки впливу факторів середовища, який, 
ґрунтуючись на результатах факторного мо-
делювання, уможливлює визначення ймо-
вірності та напряму впливу факторів внут-

рішнього і зовнішнього середовища на ре-
зультати діяльності комбінатів, а також ваги  
факторів у загальній зміні показника роз-
витку. Це забезпечує об’єктивну оцінку 
впливу сукупності факторів середовища   
господарювання на результати діяльності 
комбінатів. 

3. Обґрунтовано розвиток методичного
інструментарію за рахунок побудови графі-
ку вхідних та вихідних грошових потоків 
проекту, завдяки чому спрощується процес 
порівняння цих потоків за послідовними 
етапами реалізації проекту.  

4. Обґрунтовано методичний підхід до
визначення черговості реалізації заходів у 
складі інвестиційного проекту, що забезпе-
чує мінімізацію власних коштів, сплачених 
за користування кредитом протягом реаліза-
ції проекту, з урахуванням суми додатково-
го прибутку, отриманого при впровадженні 
окремих заходів. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Н. М. Романюк, к. е. н., доцент, ГВУЗ «Национальный горный университет»   
 

Усовершенствован методический подход оценки и прогнозирования уровня безопасно-
сти влияния факторов внутренней и внешней среды на развитие комбината. Получил даль-
нейшее развитие методический инструментарий обоснования мероприятий инвестиционного 
проекта введения в эксплуатацию технологических объектов предприятий. Выполнена оцен-
ка влияния факторов среды хозяйствования на результаты работы комбинатов. 

Ключевые слова: развитие, эффективность хозяйствования, горно-обогатительный 
комбинат, метод экспертной оценки, фактор, внутренняя и внешняя среда. 

 
CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF MINING-

AND-PROCESSING INTEGRATED WORKS 
N. M. Romaniuk, Ph. D (Econ.), Ass. Prof., SHEI «National Mining University» 

 
Technical approach to evaluation and forecast of hazardous level as for economic environ-

ment factors effect on integrated works development is improved. Technical tool to substantiation 
of measures of investment project for implementing technological objects of enterprise is devel-
oped. Effect of internal environment as well as external environment on the activities of enterprises 
engaged in iron ore raw materials mining, preparing, and processing is assessed. 

Keywords: mining-and-processing integrated works, strategic development, economic envi-
ronment, factor, influence probability, investment project. 
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