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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Українські металургійні підприємства на сьогодні

опинились в скрутній ситуації, при якій стратегічне пла-
нування здійснюється в умовах глибокої невизначе-
ності, а важливі стратегічні рішення приймаються за
нестачі аутентичної інформації. Стратегічне плануван-
ня як функція управління полягає в прагненні зазда-
легідь врахувати всі внутрішні та зовнішні фактори, що
забезпечують сприятливі умови для нормального фун-
кціонування та розвитку металургійного підприємств.
Воно передбачає розробку комплексних заходів, які
визначають послідовність досягнення цілей з урахуван-
ням можливостей найбільш ефективного використан-
ня ресурсів кожним виробничим підрозділом і всім
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металургійним підприємством. Стратегічне плануван-
ня ускладнюється тим, що діяльність промислового
підприємства повинна враховувати умови транскордон-
ного простору, яке може призвести до зниження ефек-
тивності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми впровадження стратегічного планування

на підприємствах розглядають у своїх працях ряд вітчиз-
няних та зарубіжних науковців. Слід відзначити наукові
роботи Василенка В.А., Володькина М.В., Геєця В.М.,
Герасимчук В.Г., Гордієнко П.Л., Данилишина Б.М.,
Дідковської Л.Г., Довгань Л.Є., Жалінської І.В.,
Кіндрацької Г.І., Ковтуна О.І., Круглової М.І., Кузьміна О.Є.,

ПОМЕНЯЛСЯ СОАВТОР, ЗАГОЛОВКИ НЕ МЕНЯЛ
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Мартиненко М.М., Мельник О.Г., Міщенка А.П., Нали-
вайка А.П., Нємцова В.Д., Оборської С.В., Орлової О.О.,
Осовської Г.В., Семенової А.Г., Ткаченка Т.І., Тяна Р.Б.,
Фіщук О.Л., Швайки Л.А., Шершньової З.Є., Яшкіної
Н.В. та інших авторів [1—12]. Автори розглядають стра-
тегічне планування в теоретичному аспекті, висвітлюю-
чи лише окремі його аспекти. При цьому мало уваги при-
діляється практичному аспекту стратегічного плануван-
ня діяльності вітчизняних металургійних підприємств,
особливо з урахуванням умов транскордонного співро-
бітництва.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування та визначення стра-

тегії розвитку металургійного підприємства у транскор-
донному просторі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проведені дослідження довели, що стратегічні пріо-

ритети розвитку металургії самостійної України постійно
змінювалися.

Перший стратегічний пріоритет — передбачав ви-
користання потужностей металургійних підприємств
без втручання держави у проведення технічної та ре-
гуляторної законодавчої політики. Він не потребував
значного обсягу інвестицій на модернізацію вироб-
ництва, дозволяє деякий час забезпечити експорт ме-
талопродукції обмеженого сортаменту, переважно
сировинної спрямованості, забезпечує потреби внут-
рішнього ринку у традиційних видах метало-прокату.
Такий стратегічний пріоритет мав місце до 2000 року.
Досвід показав його не перспективність — продов-
жували накопичуватися технічні та технологічні про-
блеми. Як наслідок, виробництво неконкурентоспро-
можної продукції, втрата впливу держави на розви-
ток галузі.

Другий стратегічний пріоритет розвитку металур-
гійних підприємств — це залучення значних інвестицій
у модернізацію виробництва (за світовим досвідом не
менш ніж 25 долл. США на тонну кінцевої продукції).
Такий варіант реалізовано в гірничо-металургійного
комплексу у період 2000—2008 роки, що дало змогу по-
кращити рівень виробництва продукції та дозволило
деяким підприємствам довести його до світового рівня.
Світова фінансова криза у 2008—2009 роках призупи-
нила реалізацію програмних заходів, і галузь не завер-
шила докорінну модернізацію. Проте практика цього пе-
ріоду свідчить про позитивний вплив координуючої пол-
ітики з боку держави на подолання кризових явищ в
економіці, що значною мірою сприяло запобіганню кри-
зовому падінню металургійного виробництва [13].

Накопичений досвід та аналіз тенденцій розвитку
світової металургії дозволяє запропонувати третій
стратегічний пріоритет подальшого розвитку мета-
лургії України, заснований на підсиленні регуляторної
ролі держави в умовах повністю приватизованої мета-
лургійної галузі. Цей стратегічний пріоритет є опти-
мальним. Він передбачає запровадження низки зако-
нодавчих актів з координації заходів щодо структур-
ної перебудови галузі шляхом проведення виваженої
науково-технічної політики, використання нових дже-
рел інвестицій, посилення програмного підходу при
вирішенні питань з модернізації галузі на інноваційних
засадах, стимулювання розвитку внутрішнього ринку,
проведення збалансованої політики у взаємопов'яза-
них галузях економіки України, розроблення стратегії
розвитку галузі та її науково-технічного супроводжен-
ня на основі досягнень світової та вітчизняної науки.
Третій стратегічний пріоритет передбачає створення
сприятливих умов для інвестування, залучення інозем-
них кредитів та зарубіжних компаній для модернізації
і реконструкції підприємств, використання системи

Рис. 1. Структурна компліментарність стратегічних пріоритетів розвитку підприємств

металургії України у хронології
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пільгового кредитування через надання бюджетних
позик, державне гарантування повернення позик ко-
мерційним банкам та компенсацію відсоткових ставок,
100-відсоткове використання підприємствами нарахо-
ваних екологічних зборів.

Цей стратегічний пріоритет розвитку виробництва
металопродукції в Україні передбачає відновлення док-
ризового (2007 р.) та зростання обсягів виробництва
готового прокату до рівня, що забезпечує потреби внут-
рішнього ринку (орієнтовний прогноз до 25 млн т на пер-
спективу до 2020 р.) та збереження максимально мож-
ливого рівня експорту (20—25 млн т на перспективу до
2020 р.) [14].

Про перспективність такого стратегічного пріори-
тету та подальшого розвитку металургії України
свідчать довгострокові прогнози розвитку світової еко-
номіки, згідно з якими в усьому світі підсиляться тен-
денції до націоналізації природничих, енергетичних,
банківських ресурсів та мас-медіа. Передбачається
зростання та посилення монополій, у першу чергу дер-
жавних. Не виключена реформа грошової системи
США, що призведе до низки кризових явищ у світі,
особливо у сфері малого та середнього бізнесу. На
провідні геополітичні позиції вийдуть держави з давн-
іми культурними коренями — Китай та Індія. Усе це
потребує концентрації ресурсів та підіймає провідну
роль держави, перед усім у здійсненні координованої
науково-технічної політики. На таких підставах поси-
лення впливу держави на роботу металургійних
підприємств є необхідним і безумовним. Тому найбільш
оптимальним сьогодні для України є саме цей стратег-
ічний пріоритет розвитку.

Перспективи розвитку металургійної галузі Украї-
ни значною мірою пов'язані з розширенням внутріш-
нього ринку за рахунок переорієнтації металургійних
підприємств на задоволення внутрішніх потреб, а також
зниження залежності від змін кон'юнктури на світових
ринках. Україна має все необхідне для збільшення влас-
ного випуску продукції, яка сьогодні імпортується —
значний природно-ресурсний, виробничий, науково-тех-
нічний і трудовий потенціали. Для чорної металургії Ук-
раїни розглядаються, як правило, два сценарії — песи-
містичний і оптимістичний.

Песимістичний сценарій — в галузі використовува-
тимуться існуючі технології з деякою модернізацією:
поступове оновлення основних фондів, виведення
фізично застарілого устаткування, збільшення частки
безперервного розливання, скорочення випуску марте-
нівської сталі і т.д. Такий стратегічний пріоритет роз-
витку приведе в безвихідь, в якому вітчизняна чорна
металургія назавжди відстане від світового рівня і зреш-
тою втратить конкурентоспроможність.

Оптимістичний сценарій — унікальні потенційні
можливості чорної металургії України, засновані на пер-
спективних наукових дослідженнях і розробках стануть
привабливими для вітчизняних і зарубіжних інвесторів.
Через 25—30 років це забезпечить передові рубежі чор-
ної металургії України в світі.

Для візуалізації та упорядкування стратегічних пріо-
ритетів розвитку металургії України побудовано їх
структурну компліментарність (рис. 1).

До стратегічних заходів слід віднести:

— створення економічних умов прискореного онов-
лення та модернізації основних виробничих фондів для
підвищення енергоефективност, конкурентоспромож-
ності його продукції;

— максимальне використання наявних конкурент-
них переваг України в галузі виробництва металопро-
дукції;

— використання можливостей державного впли-
ву шляхом розроблення та введення в дію законодав-
чої бази, спрямованої на: створення умов для розвит-
ку внутрішнього ринку металопродукції та забезпе-
чення потреб України власною металопродукцією;
розвиток технічного та технологічного рівнів металур-
гійного виробництва відповідно до світового рівня;
зменшення енергетичних і матеріальних витрат на
виробництво продукції та поліпшення екологічного
стану довкілля;

— координація планів розвитку металургійних під-
приємств із стратегіями розвитку інших галузей промис-
ловості України;

— концентрація ресурсів на вирішенні пріоритетних
задач, організація державного регулювання щодо оп-
тимального використання наявних людських, матеріаль-
них, сировинних та енергетичних ресурсів;

— диверсифікація виробництва та оптимізація його
структури в результаті збільшення номенклатури нових
сортаментів, зокрема електроплавильного виробницт-
ва сталі, виробництва спеціальних сталей і сплавів, ти-
танових сплавів та прокату, алюмінієвої фольги, ство-
рення нових видів цирконієвої продукції, наприклад, для
енергоустановок з прямим перетворенням енергії пали-
ва в електричну, збільшення обсягів випуску прокату і
труб з антикорозійним покриттям, каліброваного про-
кату, гнутих профілів, а також труб для тепловиділяю-
чих елементів АЕС;

— забезпечення балансу інтересів держави, бізне-
су і суспільних інститутів, зацікавлених у стійкій роботі
комплексу;

— реалізація державної політики протекціонізму у
сфері зовнішньоекономічної діяльності, підтримки
вітчизняного товаровиробника;

— державна підтримка науково-технічного потен-
ціалу країни, фундаментальних та прикладних дослід-
жень, спрямованих на науково-технічне забезпечення
інноваційного розвитку, поліпшення стану охорони
праці та промислової безпеки;

— створення сприятливих умов для реалізації інно-
ваційно-інвестиційної моделі розвитку галузі;

— залучення вітчизняного наукового потенціалу до
визначення принципів державного регулювання вирі-
шення системних питань, що впливають на розвиток га-
лузі;

— фінансова підтримка наукових досліджень, спря-
мованих на підвищення технічного рівня гірничо-мета-
лургійної галузі;

— розроблення та удосконалення законодавчо-
нормативної бази з організації пошукових і фундамен-
тальних науково-дослідних робіт загальнодержавного
та загальногалузевого призначення;

— організація державного регулювання щодо оп-
тимального використання наявних матеріальних, сиро-
винних та енергетичних ресурсів країни;
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— введення стандартів енерго- та ресурсозатрат-
ності, контроль шкідливих викидів;

— сприяння залученню зовнішніх та внутрішніх інве-
стицій для модернізації металургійної галузі, поліпшен-
ня екологічного стану довкілля у регіонах розташуван-
ня гірничодобувних та металургійних підприємств.

Внутрішній ринок металопродукції є базою розвит-
ку промислового потенціалу України. Передбачається,
що до 2020 року продовжать дію основні чинники, що
визначають зростання попиту на металопродукцію на
внутрішньому ринку, а саме: покращення стану украї-
нської економіки, з відповідним зростанням потреби в
продукції гірничо-металургійного комплексу; імпорто-
заміщення окремих видів машин і устаткування; не-
обхідність технічного переоснащення основних фондів
галузей економіки; реалізація нових проектів в промис-
ловості та енергетиці, в першу чергу національних; роз-
ширення масштабів будівництва і реалізація реформ у
житлово-комунальному господарстві; відновлення та
розвиток машинобудування, суднобудування; оновлен-
ня парку рухомого складу на залізничному транспорті;
пожвавлення у сфері сільськогосподарського машино-
будування; освоєння нових родовищ нафтогазового
комплексу і будівництво нових магістральних трубопро-
водів; зростання вимог до якості металопродукції для
підвищення конкурентоспроможності машинобудуван-
ня і створення нової техніки; зростання попиту з боку
оборонного комплексу, зокрема обумовленого збіль-
шенням обсягів експорту озброєнь [15].

На рисунку 2 наведено декомпозицію стратегії роз-
витку металургійного виробництва України.

Основними стратегічними напрямами розвитку на
внутрішньому ринку є: встановлення на державному
рівні цільових показників розвитку гірничо-металургій-

ного комплексу та металоспоживаючих галузей; визна-
чення потенціалу та місткості внутрішнього ринку мета-
лопродукції, яка за різними оцінками складає від 11 до
25 млн т на рік і залежить від умов розвитку економіки
країни. Такі потреби можуть бути забезпечені без збіль-
шення виробництва чавуну та сталі за рахунок розши-
рення сортаменту готової металопродукції; законодав-
че стимулювання споживання на внутрішньому ринку
продукції українських виробників, що сприятиме забез-
печенню українських споживачів високоякісними това-
рами, зростанню промислово-економічного потенціалу
та оптимізації структури промислового виробництва
України; реалізація масштабних державних інфраструк-
турних проектів (автодоріг, залізниць, мостів, портів
тощо); надання державних гарантій інвестиційним кре-
дитам, що передбачають збільшення використання ме-
талопродукції українського походження та виробів з неї;
розроблення законодавчо-нормативної бази економі-
чних важелів стимулювання та підтримки українських
виробників, збільшення їх присутності на внутрішньо-
му ринку, введення санкцій за виробництво недостат-
ньо конкурентоспроможних товарів, обмеження імпорту
товарів, що мають вироблятися в Україні.

У територіальній структурі національного вироб-
ництва металургійні підприємства є ядром регіональ-
них економічних систем — становлять їх основу і за-
безпечують підтримку необхідного рівня соціального
забезпечення території. Історично підприємства чор-
ної металургії були сконцентровані переважно в чо-
тирьох областях — Дніпропетровській, Донецькій, За-
порізькій і Луганській. У зв'язку з цим на території заз-
начених областей виникли регіональні гірничо-мета-
лургійні комплекси, навколо яких сформувалася сис-
тема машинобудівних підприємств, хімічне виробниц-

Рис. 2. Декомпозиція стратегії розвитку металургійного виробництва України
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тво, розвинулася мережа обслуговуючих підприємств
(транспортних, сервісних, ремонтних, будівельних)
тощо. Таким чином, вітчизняні металургійні підприєм-
ства виступають найважливішими містоутворюючими
факторами. Вони є основою трудової зайнятості на-
селення, фінансово і організаційно підтримують тери-
торіальну систему надання соціальних послуг. Тому по-
гіршення позицій чи закриття (скорочення) виробниц-
тва на металургійних підприємствах негативно позна-
читься не тільки на самих підприємствах, а й на соці-
ально-економічному становищі регіонів, тому в залеж-
ності від стратегічних пріоритетів розвитку металургії
та відповідних підприємств формуються і стратегії роз-
витку регіонів, єврорегіонів.

У 2010 року з ініціативи прикордонних регіонів Ро-
стовської (Російська Федерація) та Луганської (Украї-
на) областей було підписано договір про створення ев-
рорегіону "Донбас". У 2011 року до еврорегіону при-
єдналась Донецька і Воронізька області Структура ре-
гіональних економічних комплексів Донецької та Лу-
ганської областей, Ростовської області відзначається
домінуванням важкої промисловості, що зумовлює збе-

реження усього кола проблем, характерних для старо-
промислових регіонів. Саме ця специфіка економіки
прикордонних територій України та Росії формує стра-
тегічне завдання, механізми та інструменти вирішення
системних проблем регіонального розвитку (у т.ч. за
рахунок засобів транскордонного співробітництва).
Ключові соціально-економічні проблеми, притаманні
прикордонним територіям суб'єктів еврорегіону "Дон-
бас", обумовлені домінуванням у структурі регіональ-
них економічних систем промислових підприємств. Це
обумовило наявність наступних характерних ознак роз-
витку регіонів (рис. 3).

Подальший розвиток економіки регіонів Сходу Ук-
раїни потребує задіяння переваг еврорегіону "Донбас",
що створює сприятливі перспективи як для подальшого
розвитку традиційного виробництва, так і стимулює зро-
стання частки інноваційних підприємств у структурі ре-
гіональних економічних комплексів. Подолання існую-
чих проблем промисловості, які надає транскордонне
співробітництво у форматі еврорегіону "Донбас" спри-
ятиме зростанню конкурентоспроможності регіонів
Сходу України [16].

Рис. 3. Характерні ознаки розвитку областей еврорегіону "Донбас"
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ринках. Відсутність ефективних 
стимулів щодо розширення 
внутрішнього ринку споживання 
металу призводить до загального 
спаду у металургійному 
виробництві. Це у свою чергу, 
погіршує показники інших 
галузей промисловості через 
зменшення потреб у видобутку 
палива для технологічних 
процесів металургії. Криза 
металургійного комплексу, 
безпосередньо, впливає на 
роботу у машинобудівній, 
вугледобувній галузях. 
Загальним результатом 
означених негативних процесів є 
погіршення не лише 
економічних, але й соціальних 
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єврорегіону «Донбас» 

 

Низька частка 
високотехнологічної 
продукції у промисловості 
єврорегіону «Донбас». 
Діючі промислові 
підприємства на території 
єврорегіону «Донбас», як 
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застарілі технології, що 
знижує 
конкурентоспроможність 
промислової продукції 
внаслідок зростання її 
собівартості (і у першу 
чергу, через високі 
показники енерговитрат 
виробничого процесу). 
Частка інноваційних 
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ситуація у регіоні все ще 
залишається критичною. У 
зв’язку зі зниженням 
обсягів виробництва 
продукції, зменшились 
викиди на підприємствах з 
виробництва коксу й 
продуктів нафтопереробки 
– на 13 %, у 
металургійному комплексі 
області – на 10,2 % 
 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

53

У 2012 році у межах еврорегіону "Донбас" розпо-
чато реалізацію першого спільного інвестиційного про-
екту по створенню інфраструктури прикордонних зон
сервісного обслуговування на міжнародних автомобіль-
них пунктах пропуску Матвєєв-Курган, Весело-Возне-
сенка та Новошахтинськ. У 2013 році розпочато проект
з облаштування зони сервісного обслуговування на
міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ново-
азовськ". Даний проект передбачено до реалізації з
використанням переваг державно-приватного партнер-
ства. Також триває підготовка до реалізації інвестицій-
ного проекту щодо будівництва україно-російського
залізнично-автомобільного терміналу "Крейдове —
Чертково" з функціями інтермодальної обробки ван-
тажів.

Специфіка дії механізмів регулювання прикордон-
ної торгівлі полягає у необхідності враховувати не лише
міжнародні правові норми, але й узгоджувати національ-
не законодавство іноземних держав з урахуванням
діяльності як юридичних, так і фізичних осіб. Практика
єврорегіону "Донбас" дозволяє спростити процедуру
торгівельних відносин, надаючи право окремим зацікав-
леним суб'єктам господарювання діяти, здійснювати
господарську діяльність на основі нормативно-право-
вої бази єврорегіону "Донбас".

Модернізація промислового комплексу з метою
підвищення конкурентоспроможності базових галузей
єврорегіону "Донбас", у т.ч. на основі створення інду-
стріальних парків, технопарків. Складовою цього про-
цесу є поширення досвіду впровадження інвестиційних
проектів з використанням сировини підприємств дер-
жав-учасниць. Зокрема йдеться про проект "Створен-
ня комплексу по виробництву коксу із супутнім вироб-
ництвом цементного клінкера, заснований на викори-
станні сировини як українського, так і російського по-
ходження (будівництво комплексу передбачається на
території Луганської області у районі Лисичанська). Та-
кож розпочато реалізацію проекту по створенню на те-
риторії Ростовської області у м. Азов верстатобуді-
вельного кластеру при інвестиційній підтримці "Групи
МТЕ" та KOVOSVIT MAS (Чехія). Діяльність у межах
кластеру забезпечить випуск металообробних вер-
статів для основних галузей промисловості: автомоб-
ільної, авіаційної, енергетичної, суднобудівної, інстру-
ментальної.

Отже, на території Єврорегіону "Донбас" функці-
онує потужний промисловий комплекс, це створює
можливості для подальшого розширення транскордон-
ного співробітництва Донецької та Луганської облас-
тей з регіонами Російської Федерації, сприяє налагод-
женню виробничих коопераційних зв'язків та забезпе-
чує динамічний регіональний розвиток. Для трьох рег-
іонів (Донецької, Луганської, Ростовської областей) —
базовими є такі галузі як машинобудування, металур-
гія, вугледобувна, легка та харчова промисловість. Ос-
новною спеціалізацією Єврорегіону "Донбас", відпов-
ідно, стан розвитку підприємств зазначених галузей
визначає якість та рівень життя населення і регіонів,
на яких вони розташовані, а також суттєво впливає і
на стан розвитку прикордонних територій. Серед при-
кордонних територій Ростовської області найбільше
зростання промислового виробництва зафіксовано у
Чортківському, Каменському районах. Ключові соц-
іально-економічні проблеми, притаманні прикордон-
ним територіям суб'єктів Єврорегіону "Донбас", обу-
мовлені домінуванням у структурі регіональних еконо-
мічних комплексів підприємств важкої промисловості.
Це обумовило наявність наступних характерних: низь-
ка конкурентоспроможність регіональних виробників
промислової продукції як на внутрішньому, так і на зов-
нішньому ринках. Особливо відчутні ці тенденції у
металургійній галузі, розвиток якої залежить від ко-
ливань цін на металопродукцію на зовнішніх ринках.
Відсутність ефективних стимулів щодо розширення
внутрішнього ринку споживання металу призводить до
загального спаду у металургійному виробництві. Це у
свою чергу, погіршує показники інших галузей промис-
ловості через зменшення потреб у видобутку палива
для технологічних процесів металургії. Криза металур-
гійного комплексу, безпосередньо, впливає на роботу
у машинобудівній, вугледобувній галузях. Загальним
результатом означених негативних процесів є по-
гіршення не лише економічних, але й соціальних по-
казників розвитку прикордонних територій Єврорегі-
ону "Донбас". Низька частка високотехнологічної про-
дукції у промисловості Єврорегіону "Донбас". Діючі
промислові підприємства на території Єврорегіону
"Донбас", як правило, застосовують застарілі техно-
логії, що знижує конкурентоспроможність промисло-
вої продукції внаслідок зростання її собівартості. Ча-

Рис. 4. Схема визначення стратегії розвитку металургійних підприємств

у межах Єврорегіону "Донбасс"
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стка інноваційних технологій, спрямованих на модер-
нізацію і технічну реконструкцію обладнання з метою
впровадження енергозберігаючих технологій в масш-
табах Єврорегіону "Донбас" є недостатньою. Отже,
визначення стратегічного напряму розвитку металург-
ійних підприємств у межах Єврорегіону "Донбасс" візу-
ально надано на рис. 4.

ВИСНОВКИ
Таким чином, наведене схематичне уявлення визна-

чення стратегії розвитку металургійних підприємств у
межах Єврорегіону "Донбасс" дозволяє стверджувати,
що для металургійним підприємствам рекомендується
стратегія як реконструкція і модернізація металургій-
ного виробництва за рахунок впровадження енергозбе-
рігаючих технологій. Подальший розвиток даних нау-
кових досліджень лежить у площини розробки конкрет-
них стратегічних заходів.
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