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DEVELOPMENT OF GROWTH STRATEGY OF ORE MINING AND PROCESSING ENTERPRISES
FOR INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY OF THEIR ACTIVITY
У статті запропоновано концептуальний підхід на основі моделі General Electric (GE)/McKinsey
до формування основи оцінки інвестиційного потенціалу гірничозбагачувального комбінату в
рамках стратегічного управління бізнеспортфелем в умовах змінної кон'юнктури світового
ринку залізорудної продукції. З застосуванням комплексного аналізу варіацій моделі GE/
McKinsey отримано та реалізовано з використанням сучасних маркетингових технологій на при
кладі ПАТ "Південний ГЗК" власний концептуальний підхід до визначення оптимальної стра
тегії ГЗК, що полягає у формуванні основи для стратегічного планування ГЗК на основі опти
мальної стратегічного набору діяльності (елементної бази) з точки зору ефективності та ймо
вірності віддачі інвестицій у короткостроковій та середньостроковій перспективі.
The paper proposes a conceptual approach based on the General Electric/McKinsey Matrix as a
specific framework for the evaluation of investment potential of Iron Ore Enrichment Works in the
strategic management of business portfolio under conditions of variable conjuncture of World's iron
ore market. Based on a comprehensive analysis of variation the GE/McKinsey Matrix received and
implemented through modern marketing technologies (an application to the OJSC "Southern Iron
Ore Enrichment Works the author's conceptual approach to determine the optimal strategy for the
Iron Ore Enrichment Works that is to create the basis for strategic planning using optimal element
base of strategic set of activities in terms of efficiency and probability of shortterm and medium
term investment returns.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна кон'юнктура ринку залізорудної продукції
(ЗРП) України та Світу є достатньо нестабільною. При
цьому процес прийняття управлінських рішень топ0ме0
неджментом гірничозбагачувальних комбінатів (ГЗК)
значно ускладнений незадовільними характеристиками
інформації (необ'єктивністю, недостатньою кількістю
та/чи несвоєчасністю, закритим характером багатьох
необхідних даних) про зовнішнє середовище бізнесу,
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стан галузевої конкуренції. Це ускладнює завдання ви0
значення конкурентоспроможності бізнесу, ідентифі0
кації стратегічних позицій, розробки стратегії ГЗК.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Значна увага підходам до розробки стратегії при0
ділена у стратегічних матричних моделях: "Boston
Consulting Group Matrix" (BCG) [1], Матриця General

Інвестиції: практика та досвід № 8/2015

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Electric (GE)/McKinsey [2; 3; 4] та інших. Проте, як ви0
явлено раніше в результаті практичного застосування
на підприємствах різних галузей інструменти (консал0
тингові) стратегічного менеджменту є недосконалими і
мають ряд недоліків, що походить, насамперед, від їх
природи: являючись моделями, вони багато чого не вра0
ховують, ігнорують, тому усі інструменти мають пробле0
ми практичного використання. Необхідне визначення та
адаптація до специфіки ринку ЗРП тих інструментів
світової бізнес0практики,що підтвердили свою еконо0
мічну ефективність при впровадженні рекомендацій от0
риманих на їх основі.
Виділення невирішеної раніше частини проблеми.
На даний момент на практиці не багато ГЗК України
впроваджують інструменти стратегічного менеджмен0
ту, що дозволяє іноземним виробникам без перешкод
входити на привабливі сегменти даного ринку. Крім того,
недостатньо вивчено питання використання інструментів
стратегічного управління бізнес0портфелем у практиці
ГЗК з урахуванням специфічних характеристик галузе0
вої специфіки, зокрема ринку ЗРП, що впливають на
точність та достовірність результатів аналізу та (в по0
дальшому) прийняття управлінських рішень на їх основі.
Це визначає необхідність використання найкращої
світової бізнес0практики стратегічного управління ГЗК
в сучасних умовах на основі інструментів стратегічного
менеджменту, що зумовлює актуальність адаптації мо0
делей портфельного управління до умов кон'юнктури
світового ринку ЗРП.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є створення основи для стратегічного
планування ГЗК з точки зору забезпечення достатньої
доказової бази щодо ймовірності віддачі інвестицій у
короткостроковій та середньостроковій перспективі.
Мета даної роботи досягається на основі вирішен0
ня наступних основних завдань:
— адаптація (підвищення точності та галузевої при0
належності) критеріїв оцінки привабливості ринку та
конкурентоспроможності бізнесу (ГЗК) за моделлю
стратегічного "портфельного аналізу" GE/McKinsey на
основі актуалізації набору факторів, що враховуються
(у розрахунках критеріїв) відповідно до специфіки рин0
ку ЗРП України і світу;
— ідентифікація стратегічних позицій бізнесу ГЗК
на прикладі ПАТ "ПівдГЗК" та продуктів у "товарному
бізнес0портфелі" підприємства;
— формування та реалізація на прикладі ПАТ
"ПівдГЗК" концептуального підходу до створення осно0
ви для стратегічного планування ГЗК, визначення стра0
тегічного набору діяльності з точки зору ймовірності
віддачі інвестицій у короткостроковій та середньостро0
ковій перспективі за моделлю GE/McKinsey.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи з сприйняття маркетингу як системи уп0
равління виробничо0збутовою діяльністю підприємства,
спрямованої на отримання прийнятної величини прибут0
ку за допомогою обліку та активного впливу на ринкові
умови, під маркетинговими технологіями нами розумі0
ються формалізовані процедури (методи, моделі та ме0

тодики) аналізу стану бізнесу (компаній), ринку товарів
(робіт, послуг) та впливу на ринкові умови в інтересах
підприємства.
Для визначення конкурентної стратегії необхідно
провести аналіз привабливості стратегічної зони госпо0
дарювання (СЗГ) та конкурентоспроможності продукції
ГЗК на ньому. Для цього використаємо методику GE/
McKinsey, що дозволить ідентифікувати стратегічні по0
зиції продуктів у портфелі ГЗК в СЗГ на основі матрич0
ного стратегічного аналізу та обрати конкурентну стра0
тегію ГЗК. Оцінка характеристик привабливості та кон0
курентоспроможності проводиться за зваженою систе0
мою експертних оцінок визначених автором та експер0
тами ГЗК як ключових за рівнем впливу для ГЗК.
Фактори, на основі яких розраховуються критерії
моделі GE/McKinsey, є специфічними і відповідають
особливостям галузі, у якій функціонує і розвивається
бізнес. Тому змінні параметри у моделі підлягають уточ0
ненню на основі визначення та систематизації чинників
впливу, що формують основні критерії привабливості
ринку ЗРП та конкурентоспроможності ГЗК для іденти0
фікації стратегічних позицій бізнесу та стратегічного
вибору (стратегічного набору діяльності) серед альтер0
натив розвитку бізнесу саме тих дій, що у комплексі
здатні забезпечити оптимальний рівень економічної
ефективності обраної конкурентної стратегії ГЗК.
На основі проведеного дослідження для забезпе0
чення точності критеріальної оцінки визначено та згру0
повано ключові параметри, що формуютькритерії мо0
делі GE/McKinsey, які актуалізовано відповідно до спе0
цифікиукраїнського і світовогоринку ЗРП.
Варто підкреслити, що найпоширеніші моделі "пор0
тфельного аналізу" (BCG, McKinsey, Shell/DPM, інші)
виходять з двох критеріїв, а саме: "привабливість" та
"конкурентоспроможність", співвідношення яких визна0
чають стратегічні позиції бізнес0одиниць компанії (по0
зиціонування) у двомірному просторі, відмінними є лише
методи їх оцінки. Якщо у матриції BCG використовують0
ся лише два показники темп зростання ринку та віднос0
на частка ринку, то у матриціMcKinsey використовуєть0
ся набагато ширший перелік факторів привабливості
ринку та конкурентоспроможності бізнесу.
Щодо галузевої специфіки ГМК, то існує багато фак0
торів, які визначають привабливість ринку та конкурен0
тоспроможність бізнесу, серед яких чимало тих, що ма0
ють високий вплив. Це визначає необхідність їх враху0
вання в оцінці, проте вони майже не піддаються кількісно0
му виміру (табл. 1) або, якщо і піддаються, то вимагають
значних витрат часу на пошук релевантних джерел інфор0
мації, збір та обробку даних. Тому для ГЗК пропонуєть0
ся використання експертних оцінок, що пришвидшить
процедуру оцінки та "портфельного аналізу".
Існують стандартизовані переліки факторів приваб0
ливості ринку, розроблені різними спеціалістами. На ос0
нові варіанту М. Мак0Дональда [5] та із врахуванням
інших переліків факторів наданих для моделі GE/
McKinsey [2] та аналізу діяльності залізорудних
підприємств в умовах впливу факторів зовнішнього се0
редовища ми виділили та адаптували до умов галузевої
специфіки запропонований ним перелік факторів шля0
хом відсіювання несуттєвих та уточнення формулювань
відібраних (табл. 1).
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Таблиця 1. Змінні параметри в моделі GE/McKinsey для ГЗК
Ɏɚɤɬɨɪɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɢɧɤɭ
(«Industry Attractiveness», ɜɿɫɶ ɏ)
1. Ɋɢɧɨɤ
1. Ɋɨɡɦɿɪ ɪɢɧɤɭ (ɽɦɧɿɫɬɶ ɭ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ/ɱɢ
ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɜɢɦɿɪɿ)
2. Ɋɨɡɦɿɪ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ
3. Ɍɟɦɩ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ
4. Ɍɟɦɩ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ
5. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ
6. Ⱦɢɜɟɪɫɢɮɿɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɪɢɧɤɭ
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2.
1.

ɑɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɰɿɧɢ
ɑɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
ɑɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ
ɐɢɤɥɿɱɧɿɫɬɶ
ɋɟɡɨɧɧɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠɿɜ
ɋɢɥɚ ɬɢɫɤɭ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ
Ɍɢɩ ɪɢɧɤɭ (ɫɬɭɩɿɧɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ)

Ʉɨɟɮ.
ɜɚɝɨɦ.

Ʉɨɟɮ.
ɜɚɝɨɦ.

0,27
0,25

Ɋɢɧɨɤ
ɉɨɬɨɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ

0,26
0,2

0,25
0,2
0,2
0,25
0,15

Ɋɟɩɭɬɚɰɿɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ (ɿɦɿɞɠ)
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɰɿɧɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ

0,2
0,35

ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ (ɨɯɜɚɬ) ɞɢɫɬɪɢɛ'ɸɬɨɪɫɶɤɨʀ ɦɟɪɟɠɿ

0,3
0,2

0,35
0,3
0,25
0,3
0,25
0,2
0,18
0,4

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ (ɮɪɚɯɬɨɜɿ) ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ

0,3

2. Ɂɦɿɧɢ ɭ ɬɢɩɿ ɪɢɧɤɭ

0,45

3. Ȼɚɪ’ɽɪɢɜɯɨɞɭ ɬɚ ɜɢɯɨɞɭ
4. Ɂɚɦɿɧɧɿɫɬɶ ɧɨɜɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢ
ɡɚɦɿɧɧɢɤɢ (ɫɭɛɫɬɢɬɭɬɢ)

0,35
0,15

7. ȼɩɥɢɜ ɧɟɪɢɧɤɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ

0,20

10. ɋɬɭɩɟɧɿ ɿ ɬɢɩɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ

0,25

3. Ɏɿɧɚɧɫɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ
1. Ɇɚɪɠɢɧɚɥɶɧɢɣ ɞɨɯɿɞ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɭ

0,17
0,25

2. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɿ (ɤɪɢɜɚ ɞɨɫɜɿɞɭ)

0,25

Ȼɚɪ'ɽɪɢ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ,ɧɟɮɿɧɚɧɫɨɜɿ)
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
Ɂɪɿɥɿɫɬɶ ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɧɧɹ
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ

0,25
0,18
0,3
0,4
0,25
0,35

5.
4.
1.
2.
3.
4.

Ɏɚɤɬɨɪɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ
(«Business Strength», ɜɿɫɶ ɍ)

5. ɘɪɢɞɢɱɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ (ɩɚɬɟɧɬɢ, ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɿ ɩɪɚɜɚ)

0,15

5. ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ
1. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɩɨɥɿɬɢɤɢ

0,2
0,4

2. Ɂɦɿɧɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ

0,3

3. ȼɩɥɢɜ ɝɪɭɩ ɬɢɫɤɭ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ

0,35

4. Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɹɤɿɫɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ

0,25

Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɹɤɨɫɬɿ
ɐɿɧɨɜɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɪɢɧɤɭ
ɇɢɡɶɤɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ
(ɞɨɫɬɚɜɤɚ, ɿɧ.)
1. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɥɚɛɤɢɯ ɫɬɨɪɿɧ
Ɏɿɧɚɧɫɢ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɡɛɭɬɭ

0,2
0,3

0,25
0,3
0,35
0,25
0,18
0,35

Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ

0,35
0,35

ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ

0,25

. ɉɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ
ȿɤɨɧɨɦɿɹ ɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ
Ɋɿɜɟɧɶ ɡɧɨɫɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
Ƚɧɭɱɤɿɫɬɶ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ

0,25
0,21
0,35
0,35
0,4
0,3
0,25

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ
1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ

0,15
0,2

2. Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ

0,3

3. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɭ ɝɚɥɭɡɿ (ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɹɤɨɫɬɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɡɛɭɬ, ɿɧ.)
4. Ⱦɨɫɜɿɞ ɬɚ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ

0,25

5. Ɋɿɜɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ)
6. Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ

0,35
0,15
0,25

Gij — ступінь важливості j0ї характеристики i0го КФУ,
част.од.;

º
ªm
Jij — значення експертної бальної оцінки j0ї харак0
G J
n «¦ ij ij
»
теристики
i0го КФУ, бали;
» *D i
BS furnit. ɫomp. ¦ « j 1
m
(1),
Di— питома вага характеристик підприємства та
i 1 «
G ij »
його продукції (КФУ), які є значущими для споживача,
¦
»¼
«¬
j 1
част. од, D1 + D2 + … +Dn = 1.
Формула для оцінки привабливості ринку має вигляд
де BS0критерій конкурентоспроможності("сили
(2):
бізнесу") ГЗК;
n — кількість факторів конкурентоспроможності

ªm
º
бізнесу / ключових факторів успіху (КФУ);
O P
n « ¦ ij ij
»
i — індекс КФУ;
» * Ei
(2),
IAfurnit. ɫomp. ¦ « j 1
m
j — індекс характеристики i0го КФУ;
»
i 1 «
O ij
¦
m — кількість характеристик (параметрів) i0го КФУ,
«¬
»¼
j 1
од.;
Формула для обчислення сили бізнесу має вигляд (1):
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Інвестиції: практика та досвід № 8/2015

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ГЗК за продуктами полягає у виборі стра0
тегій, що рекомендуються за даною методи0
кою для продуктів відповідно до їх розташу0
вання на окремих квадрантах.
На прикладі ПАТ "ПівдГЗК" розглянемо
підхід до формулювання конкурентної стра0
тегії ГЗК за продуктами у портфелі на основі
концептуального підходу моделі GE/McKin0
sey. Три квадранти у верхній лівій частині
матриці є найбільш перспективними з точки
зору майбутніх доходів від інвестицій. Це
квадранти: "Збереження і зміцнення позиції
на ринку" (Grow/Penetrate), "Інвестування
у зростання" (Invest for Growth), "Вибірко0
вий збір врожаю чи інвестування" (Selective
Harvest or Investment).
Головний напрямок розвитку СБО, що
потрапили до цих квадрантів: інвестувати/
рости.
Майже на перетині цих трьох квадрантів
знаходяться СБО з "продуктового портфе0
ля" ПАТ "ПівдГЗК", а саме товарна ЗРП двох
видів: ЗРК, агломерат. Необхідно працюва0
ти на ринках цих видів ЗРПта інвестувати в
зростання цих бізнес0одиниць.
Продукція виду товарний ЗРК має
Рис. 1. Стратегічні альтернативи за результатами
відносно значні (найбільші у продуктовому
побудови моделі "продуктового портфелю"ГЗК
портфелі підприємства ПАТ "ПівдГЗК") об0
за методикою GE/McKinsey для ВАТ "ПівдГЗК"
сяги продажу (у 2013 р. — 7587170,91 тис.
грн.) та відповідно займає першу за обсягом
де IA — критерій привабливості ринку для бізнесу частку у "продуктовому портфелі" ГЗК. Продукція виду
ГЗК;
товарний залізорудний агломерат має другу за обсягом
n — кількість факторів привабливості ринку;
частку продажів у товарному портфелі аналізованого
i — індекс фактора привабливості ринку;
ГЗК (у 2013 р. — 1611188,09 тис. грн.).
j — індекс характеристики фактора привабливості
Інтерпретація отриманих результатів побудови мо0
ринку;
делі GE/McKinsey "продуктового портфелю" ГЗК за
m — кількість характеристик (параметрів) i0го фак0 видами ЗРП, що виробляється чи буде вироблятися по0
тора привабливості ринку;
лягає у виборі стратегій, що рекомендуються за даною
Oij— ступінь важливості j0ї характеристики i0го фак0 методикою для продуктів відповідно до їх розташуван0
тора привабливості ринку, част. од.;
ня на окремих квадрантах. Рекомендована стратегія
Pij— значенняекспертної бальної оцінки j0ї харак0 заграфічною інтерпретацією фактичного положення
теристики i0го фактора привабливості ринку, бали;
(стратегічних позицій) на діаграмі за моделлю GE/
Ei— питома вага характеристик факторів приваб0 McKinsey для СБО (продуктів) товарного портфелю ПАТ
ливості ринку, які є значущими для бізнесу ГЗК, част. "ПівдГЗК" (залізорудного концентрату таагломерату):
од., E1 + E2 + … +Eп = 1.
"Вибірковий збір врожаю або інвестування" (Selective
Моделювання "продуктового портфеля" ПАТ Harvest or Investment).
"ПівдГЗК" за методикою GE/McKinsey здійснювалось
Для даної позиції характерні найвищий ступінь при0
на основі експертних оцінок. Аналізувалися основні вабливості ринку і середній рівень відносних переваг
стратегічні бізнес0одиниці (СБО), що представлені дво0 організації. Така організація явно не є лідером у своїй
ма видами ЗРП (виробництва ПАТ "ПівдГЗК"): залізо0 галузі, але і в той же час не відстає від нього занадто
рудного концентрату (ЗРК) та агломерату. За параметр далеко. Стратегічним завданням такої організації є,
оцінки обсягів реалізації, який визначає розмір (діаметр) перш за все, визначення своїх сильних і слабких сторін,
кола, що символізує бізнес0одиниці на діаграмі, запро0 а потім здійснення необхідних інвестицій з метою отри0
поновано взяти обсяг продажів за двома СБО у грошо0 мання максимальної вигоди від своїх сильних сторін та
поліпшення слабких.
вому вимірі за 2013 рік.
Рекомендації для СБО "продуктового бізнес0порт0
Результати експертних оцінок конкурентоспромож0
ності та привабливості ринків збуту ПАТ "ПівдГЗК" по фелю" ПАТ "ПівдГЗК" отримані за моделлю GE/McKin0
sey:
продуктах представлено на рисунку 1.
На рисунку 1 основні СБО представлені у вигляді кіл
— пошук зростаючих сегментів:у найближчий час
з площею поверхні, пропорційною їх частці у сукупно0 промисловість Азії, зокрема Китаю, залишиться основ0
му доході компанії. Інтерпретація отриманих результатів ним споживачем ЗРП у світі і пріоритетним у середнь0
побудови моделі GE/McKinsey "товарного портфелю" остроковій перспективі як для ПАТ "ПівдГЗК", так і
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
інших залізорудних підприємств світу, при цьому він
характеризується переходом у фазу "зрілості" ринку,
що при загальному зростанні даного географічного
сегменту буде означати поступове зниження темпів
росту відносно попередніх періодів інтенсивного рос0
ту (2000—2011 рр.), проте існує і певна ймовірність
виходу на повторний життєвий цикл ринку Китаю під
впливом зовнішніх чинників. Необхідно вжити агресив0
ну конкурентну стратегію до іноземних компаній, що
працюють в даному географічному сегменті, шляхом
гнучкого ціноутворення за рахунок використання ва0
желя "цінового демпінгу"; також можна конкурувати з
застосуванням зручних для споживачів умов постачан0
ня (CIF, інші);
— інвестування у розвиток на зростаючих сегмен0
тах, щоб рости швидше на ринку: всі зусилля в просу0
ванні (заходи орієнтовані на утримання постійних
клієнтів, зокрема програми підвищення лояльності, си0
стема дисконтних знижок) концентрація на конкурент0
них перевагах товару;
— посилювати своє лідерство на ринку: остерігати0
ся прямої боротьби "лобом у лоб" з лідерами ринку, що
володіють високою конкурентоспроможністю, подаль0
ше формування своєї репутації (іміджу), як надійного
бізнес0партнера;
— розвивати свої здібності протистояти впливу кон0
курентів: розвивати стійку конкурентну перевагу (СКП)
ГЗК та застосовувати інструменти агресивного марке0
тингу, в тому числі ціноутворення;
— реінвестувати прибуток для підвищення рівня
конкурентоспроможності чи отримувати максимальну
вигоду:у розширення покриття збутової мережі та ви0
робництво (збільшення потужності, розвиток технології,
розширення номенклатури), що також є поширеним у
світовій бізнес0практиці та дозволяє додатково ефек0
тивно здійснювати податкову оптимізацію; зменшувати
виплати дивідендів акціонерам у короткостроковому
періоді для їх збільшення у довго та/чи середньостро0
ковому періоді;
— збільшувати обсяги виробництва і через це до0
магатися збільшення прибутковості своєї організації, що
дозволить досягти не тільки пропорційного зростання
доходів, а й зменшення витрат за рахунок ефекту еко0
номії на масштабах.
Можна дати наступну розширену інтерпретацію ре0
комендацій:
— сегмент з високим потенціалом для компанії;
— високий рівень інвестицій у донесення конку0
рентних переваг і формування лояльної споживчої
бази;
— обмежити використання високовартісних каналів
просування, при цьому всі зусилля у цьому напрямі (за0
ходи підтримки лояльності клієнтів, система знижок,
тощо) концентрувати на конкурентних перевагах това0
ру;
— інвестиції у зміцнення та довгостроковий захист
конкурентних переваг;
— високий рівень контролю над економічним по0
тенціалом сегменту.
Враховуючи високий прогнозний потенціал сегмен0
та, необхідно також застосувати наступні стратегічні
рекомендації:
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— концентрація ключових ресурсів компанії у да0
ному сегменті;
— інвестиції в максимально можливе зростання;
— висока увага захисту конкурентних переваг (ви0
будовувати чітку конкурентну стратегію), розробити
чіткий план по утриманню необхідного рівня конкурен0
тоспроможності (захист технології на основі пошуку
оптимальних технологій переділу з їх подальшим патен0
туванням і ліцензуванням; цін; споживчої бази);
— зусилля маркетингу повинні бути спрямовані на
зростання і зміцнення прихильності до товару підприє0
мства;
— інвестиції в розвиток технології, майбутнє зміц0
нення конкурентних переваг;
— створення бар'єрів для входу в сегмент нових
гравців.
Варто звернути особливу увагу на можливість до0
даткового підкріплення управлінських рішень на ос0
нові розширених рекомендацій та їх варіацій, які да0
ються різними вченими, що займалися вдосконален0
ням та розвитком концепції запропонованої у моделі
GE/McKinsey. В основі всіх їх лежать, як правило,
прагнення збільшити число і різноманітність фак0
торів, які враховуються в ході аналізу або запропо0
нувати більше варіантів стратегічних рішень для тієї
чи іншої позиції.
Так, при стратегічному положенні СБО (висока кон0
курентоспроможність при середній привабливості рин0
ку) Нейлор [3], наприклад, пропонує наступну страте0
гію для даної позиції матриці GE/McKinsey: "Рости".
Хоча дана пропозиція і виглядає занадто широкою, але
вона не дає відповіді на питання про те, як здійснювати
таку стратегію.
Згідно з рекомендаціями запропонованих Дейем [2]
щодо інтерпретації стратегічного положення бізнес0
одиниць у продуктовому портфелі можна узагальнити
наступне:
— акцентування на підвищення прибутковості за
рахунок збільшення продуктивності, інвестиції у розши0
рення виробництва;
— боротьба за лідерство;
— значне (масштабне) інвестування у привабливі
ринкові сегменти, вибіркові інвестиції за критерієм
ефективності;
— розвиток здатності бізнесу протистояти конку0
ренції, зміцнення вразливих ділянок.
Рекомендації за Моніесоном [4]:
— вибірковий розвиток на основі своїх сильних
сторін;
— розвиток здатності протистояти конкурентам.
На основі застосування комплексного методу до
інтерпретації результатів моделювання "продуктового
бізнес0портфелю" ГЗК за моделлю GE/McKinsey та
узагальнення варіацій розширеного трактування реко0
мендацій стратегічного аналізу отримано оптимальну
елементну базу стратегічного набору діяльності ГЗК, що
аналізується (табл. 2).

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Пропонується власний підхід до аналізу "продук0
тового бізнес0портфелю" СБО ГЗК на основі моделі
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Оптимальна елементна база стратегічного набору діяльності ГЗК
(на прикладі ПАТ "ПівдГЗК") на основі рекомендацій з управління
бізнес*портфелем за моделлю GE/McKinsey

1

Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ
ɟɥɟɦɟɧɬ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ
ɧɚɛɨɪɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɪɢɧɤɨɜɿ ɱɚɫɬɤɢ

2

ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ

3

ɬɨɜɚɪɢ

4

ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ

5

ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ

6
7

ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɿɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɢɞɚɬɤɿɜ

8

ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ

9

ɇȾȾɄɊ/ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ

10

ɩɟɪɫɨɧɚɥ

11

ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ
(ɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ)

ʋ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɟɪɭɸɱɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
¾ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɚɛɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ;
¾ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɚ;
¾ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ (ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ) ɜɥɚɫɧɨʀ ɱɚɫɬɤɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɧɚ ɛɚɡɿ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ
ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ (ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ);
¾ ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɢɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ (ɋɄɉ)
¾ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡɚ ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ;
¾ ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ ɱɿɬɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ;
¾ ɜɢɫɨɤɚ ɭɜɚɝɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ – ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɱɿɬɤɢɣ ɩɥɚɧ ɩɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɸ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ (ɡɚɯɢɫɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ – ɩɚɬɟɧɬɢ, ɥɿɰɟɧɡɿʀ; ɰɿɧ;
ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɛɚɡɢ); ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ;
¾ ɡɭɫɢɥɥɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɩɪɢɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ
ɬɨɜɚɪɭ;
¾ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɪ'ɽɪɿɜ ɞɥɹ ɜɯɨɞɭ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬ ɧɨɜɢɯ ɝɪɚɜɰɿɜ
¾ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ (ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ) ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɹɤɨɫɬɿ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɳɨɞɨ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɬɭ)
¾ ɰɿɧɨɜɟ ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ, ɚɝɪɟɫɢɜɧɟ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɤɢ,
«ɜɥɚɞɢ» ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ
¾ ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ;
¾ ɨɛɦɟɠɢɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɜɚɪɬɿɫɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɫɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɜ
ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ (ɡɚɯɨɞɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɥɿɽɧɬɿɜ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɧɢɠɨɤ, ɬɨɳɨ)
ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝɚɯ ɬɨɜɚɪɭ
¾ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɿʀ
¾ ɠɨɪɫɬɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɿ (ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɭ
ɦɚɫɲɬɚɛɭ)
¾ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ, ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ
¾ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
¾ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɡɛɭɬɭ, ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ
¾ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ (ɡɛɭɬ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ);
¾ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ
¾ ɪɟɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠɿ,ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ,
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɿɧ.)
¾ ɚɤɬɢɜɧɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɨɧɞɢ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡɚ ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ
¾ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɭ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ, ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɬɚ ɞɨɧɟɫɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɿ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɨɹɥɶɧɨʀ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɛɚɡɢ;
¾ ɫɟɪɣɨɡɧɟ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ȽɁɄ ɥɢɲɟ ɧɚ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯ (ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯ) ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ
ɪɢɧɤɭ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ;
¾ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ɳɨɛ ɪɨɫɬɢ ɲɜɢɞɲɟ ɧɚ ɪɢɧɤɭ;
¾ ɜɢɛɿɪɤɨɜɟ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

GE/McKinsey, яку було адаптовано до специфіки га0
лузі (ГМК) через уточнення факторів впливу на кри0
терії привабливості ринку, конкурентоспроможності
ГЗК та визначення вагової бази відповідно до спе0
цифіки світового ринку ЗРП. За допомогою струк0
тури матриці GE/McKinsey забезпечується частко0
ве вирішення проблеми встановлення загальної по0
рівняльної бази для аналізу стратегічних позицій
видів бізнесу, які відрізнялися один від одного за
своїм характером. Шляхом кількісного оцінювання
суб'єктивних факторів та їх включення в аналіз мо0
дель забезпечує особу, яка приймає рішення, вели0
кою кількістю релевантної інформації, що забезпе0
чує підтримку прийняття ефективних управлінських
рішень.
Напрямом подальших досліджень є адаптація
найбільш ефективних інструментів світової бізнес0
практики стратегічного менеджменту до специфіки
ринку ЗРП для удосконалення механізму стратегіч0
ного планування ГЗК, спрямованого на максиміза0
цію прибутковості бізнесу (на горизонті стратегічно0
го планування) та забезпечення сталості економіч0
ного зростання незалежно від фази економічного
циклу.
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