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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: економіко-математичне моделювання – для встановлення залежності
результатів діяльності комбінатів від факторів середовища господарювання;
трендовий аналіз – для аналізу динаміки показників розвитку ГЗК; факторний
аналіз – для визначення впливу факторів середовища господарювання на
результати діяльності ГЗК.
Результати.

Оцінена

ефективність

функціонування

гірничо-

збагачувальних комбінатів. Досліджено вплив факторів внутрішнього і
зовнішнього середовища на розвиток гірничо-збагачувальних комбінатів.
Класифіковано зазначені фактори за рівнем небезпеки їх впливу з урахуванням
ймовірності, напряму впливу та ваги факторів у загальній зміні показника
розвитку.
Аргументована

доцільність

врахування

можливості

дострокового

уведення в дію частини потужності технологічного об’єкту з відповідним
скороченням часу користування кредитними коштами. Складено графік вхідних
та вихідних грошових потоків проекту з урахуванням можливості дострокового
введення в дію частини потужності технологічного об’єкту. Обґрунтовано
методичний підхід до визначення черговості реалізації заходів у складі
інвестиційного проекту підприємства, що забезпечує мінімізацію власних
коштів, сплачених за користування кредитом протягом реалізації проекту з
урахуванням суми додаткового прибутку, отриманого при впровадженні
окремих заходів.
Новизна. Удосконалено методичний інструментарій оцінки ймовірності
зміни рівня показника розвитку підприємства під впливом факторів середовища
господарювання, що передбачає визначення зваженої ймовірності як добутку
ймовірності впливу окремого фактору та його ваги у загальній зміні показника.
Удосконалено методичний підхід до оцінювання та прогнозування рівня

небезпеки впливу факторів середовища господарювання, що дозволяє на основі
побудови факторних моделей одночасно враховувати вагомість, ймовірність і
напрям впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на
результати діяльності підприємства.
Практична

значущість.

Оцінений

вплив

факторів

середовища

господарювання на розвиток гірничо-збагачувальних комбінатів, встановлений
рівень небезпеки впливу факторів та обґрунтована послідовність реалізації
заходів в складі інвестиційного проекту підприємства створює підґрунтя
ефективного стратегічного розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів.
Ключові слова: гірничо-збагачувальні комбінати, стратегія, стратегічний
розвиток,

се-редовище

господарювання,

фактор,

ймовірність

впливу,

інвестиційний проект.
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