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STRATEGIC ANALYSIS OF ORE MINING AND PROCESSING ENTERPRISES BY SPACE MODEL
AND DETERMINE DIRECTION OF INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY OF THEIR ACTIVITY
У статті на основі матричної моделі SPACE запропоновано концептуальний підхід до визначення
ефективного (потенційно) вектору корпоративної стратегії гірничозбагачувального комбінату (ГЗК)
в умовах змінної кон'юнктури ринку залізорудної продукції (ЗРП). Для формування об'єктивних (уз
годжених) оцінок параметрів моделі SPACE та з метою забезпечення доказової бази вибору (найбільш
вигідного) напряму розвитку бізнесу запропоновано комбінований формат організації роботи ме
неджерів ГЗК та зовнішніх експертів у процесі стратегічного аналізу, що базується на поєднані прин
ципів "мозкового центру", "кросфункціональної команди" та "мозкового штурму". Обгрунтований у
статті концептуальний підхід до підвищення об'єктивності вибору корпоративної стратегії ГЗК на
основі визначення оптимального вектору стратегії підприємства за методом SPACEаналізу, реалі
зовано за авторським підходом до організації збору та обробки експертних оцінок з використанням
сучасних маркетингових технологій. На прикладі ПАТ "ПівдГЗК" розглянуто ідентифікацію стратегіч
ного положення ГЗК, окремих областей його діяльності, визначено та обгрунтовано стратегічний
вектор розвитку бізнесу та сформовано систему стратегічних альтернатив.
In the paper on the basis of SPACE matrix model proposed conceptual approach to determine the effective
(potentially) corporate strategy vector of Iron Ore Enrichment Works in variable iron ore market conditions.
To generate objective (concerted) estimates of the SPACE model parameters and to provide an evidence
base the choice (most profitable) of business development direction proposed the combined format of
organization the analysis by experts group of management of mining enterprise and external experts in
strategic analysis (SPACE), based on the principles of "brain center", "crossfunctional team",
"brainstorming". Substantiated in article conceptual approach to improve the objectivity of the selection of
corporate strategy based on determining the optimal vector of enterprise strategy by the SPACEanalysis,
implemented by the author's approach to organization of the collection and processing of expert estimations
using modern marketing techniques. An application to the PJSC "Southern Iron Ore Enrichment Works"
reviewed the identification of strategic position of Iron Ore Enrichment Works and specific areas of its
operations, defined and substantiated strategic vector of the business development and formed a system
of strategic alternatives.
Ключові слова: вектор стратегічного розвитку, гірничозбагачувальний комбінат (ГЗК), SPACE мат
риця, стратегічний аналіз, стратегічне положення бізнесу, концептуальний підхід.
Key words: strategic development vector, Iron Ore Enrichment Works, SPACE matrix, strategic analysis, strategic
business position, conceptual approach.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

водять комплексні маркетингові дослідження, дозволяючи лег#
Як показує практика, небагато з українських компаній вироб# ко конкурувати з ними на ринках іноземним (транснаціональним)
ників залізорудної продукції (ЗРП) постійно застосовують в еко# компаніям. Це визначає можливість реалізації незадіяного потен#
номічній практиці бізнес#планування методи аналізу ринку та про# ціалу організації діяльності гірничо#металургійних компаній, зок#
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стратегічного розвитку для бізнесу
ГЗК, а також окремих областей діяль#
ності підприємства, як суб'єкту ринку.
Мета статті досягається на основі
вирішення основних завдань на при#
кладі ПАТ "Південний ГЗК" (ПАТ
"ПівдГЗК"):
— визначити стратегічне положен#
ня організації, оцінити в цілому приваб#
ливість сфери діяльності організації, а
також здатність ГЗК конкурувати на
ринках;
— виявити сильні і слабкі сторони
ГЗК на даному ринку, а також можливі
загрози з боку конкурентів, намітити
заходи їх попередження;
Рис. 1. Основні етапи визначення стратегічних позицій ГЗК
— визначити шляхи підвищення
конкурентних позицій ПАТ "ПівдГЗК";
та шляхів підвищення конкурентних позицій ПАТ "ПівдГЗК"
— сформувати систему стратегіч#
методом SPACE
них альтернатив та визначити опти#
рема гірничо#збагачувальних комбінатів (ГЗК) з використанням мального вектору корпоративної стратегії ГЗК (ПАТ "ПівдГЗК")
сучасних інструментів стратегічного менеджменту для підвищен# в умовах змінної кон'юнктури ринку ЗРП, спрямованого на мак#
ня ефективності управління, спираючись на найкращу галузеву симізацію прибутковості бізнесу та забезпечення сталості еко#
бізнес#практику розвитку та вирішення завдань розвитку компаній. номічного зростання на горизонті стратегічного планування.
Головною проблемою, на вирішення якої спрямована дана
стаття, є визначення ефективного вектору корпоративної стра# ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛ
тегії розвитку ГЗК в умовах змінної кон'юнктури ринку ЗРП на
Модель SPACE#аналізу [1] використовуються в стратегіч#
основі достатньої доказової бази, що спирається на урахування ному управлінні. Вона застосовується до ключових рішень, які
експертних оцінок топ#менеджменту ГЗК, інших учасників бізне# виносяться вищім керівництвом (Senior Management) організації,
су (stakeholder's) та галузевих експертів щодо стану та стратег# зокрема засновниками бізнесу, менеджментом материнської
ічного потенціалу розвитку бізнесу та зовнішнього середовища компанії, щодо бізнес#одиниць та/або його Топ#менеджментом
його функціонування.
компанії: Генеральним директором (CEO), Головою Правління.
Реалізація даного методу (SPACE) відноситься до компетенції
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
топ#менеджменту ГЗК, зокрема СЕО та SE.
Проведення SPAСE здатне забезпечити процес прийняття
І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз наукових джерел дає підстави стверджувати, що управлінських рішень щодо вибору правильного (найбільш
проблеми стратегічного аналізу підприємства постійно пере# ефективного) загального вектору стратегії ГЗК з урахуванням
бувають у центрі уваги вчених#економістів. У класичних робо# умов зовнішнього середовища та конкурентних позицій у ньо#
тах І. Ансоффа [1], P. Акоффа [2], К. Ендрюса [3], А.Д. Ченд# му компанії, що і є кінцевим результатом та головним завдан#
лера [4], М. Портера [5] покладено основи стратегічного ана# ням SPACE#аналізу. При цьому варто зауважити, що дана мето#
лізу, теорії взаємодії підприємства та зовнішнього середови# дика може бути використана як для вибору стратегії підвищен#
ща, концепцій стратегічної орієнтації фірми. Підходам до роз# ня конкурентоспроможності ГЗК, так і для вирішення стратегіч#
робки стратегії приділена увага у стратегічних матричних мо# них та тактичних завдань, проблемних чи кризових ситуацій у
делях: Boston Consulting Group (BCG) Grows#Share Matrix [6], роботі ГЗК, при цьому етапність SPACE#аналізу (рис.1) збері#
Матриця General Electric (GE)/McKinsey [1, 7], Shell/Direct гається, але відповідно до завдань змінюється набір факторів,
Policy Matrix (DPM) [8], Hofer & Schendel [9], SPACE [10] та що впливають на позицію фірми. Тому, у рамках даної статті ми
інших. У результаті практичного застосування на підприємствах обмежимося лише методикою SPACE.
різних галузей виявлено, що інструменти (консалтингові) стра#
Метод конструктивного стратегічного аналізу SPACE#аналіз
тегічного менеджменту мають ряд недоліків, що походить, на# (Strategic Position and Action Evaluation — стратегічного поло#
самперед, від їх природи. Являючись моделями, вони багато ження та оцінки дій) слідує безпосередньо зі SWOT#аналізу. Він
чого ігнорують, спрощують, приховують, тому усі інструменти грунтується на твердженні, що фінансова сила підприємства —
мають проблеми практичного використання.
"FS" ("сильна сторона", за складовою — "фінанси") та конку#
При вагомій науковій та практичній значущості існуючих рентоспроможність продукції — "CA" ("сильна сторона", за
досліджень, не всі питання цієї багатогранної проблеми знайш# складовою — "продукція") є головними чинниками, що визна#
ли своє вирішення. Необхідне визначення та адаптація до галу# чають стратегічну позицію підприємства, тоді як переваги галузі
зевої специфіки (ринку ЗРП) тих інструментів світової бізнес# — "IA" і стабільність ринку — "ES" є характеристиками, які ма#
практики стратегічного менеджменту, що довели свою ефек# ють велике значення для галузі в цілому.
тивність при економічну впровадженні рекомендацій, отрима#
Розглянемо методику застосування SPACE для аналізу
них на їх основі (результатів стратегічного аналізу).
ринкової позиції та вибору оптимальної загальної стратегії роз#
Не зважаючи на наявність стратегічних досліджень ГЗК, до витку ГЗК. Стратегічний аналіз за даною методикою проведено
цього часу у наукових роботах недостатньо розглянуто питання на прикладі ПАТ "ПівдГЗК".
визначення ефективного стратегічного вектору розвитку ГЗК, що
У проведеному у статті аналізі кожен показник, який харак#
можливо на основі застосування у практиці стратегічного аналізу теризував ключові критерії, оцінювався за 6#бальною шкалою
на ГЗК моделі стратегічного аналізу — SPACE. Це визначає акту# зовнішніми експертами на основі порівняння фактичних значень
альність даної статті та її практичну значимість для ГЗК.
фінансових коефіцієнтів з нормативним їх значенням для
підприємства та на основі вивчення статистичної інформації в
МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
економічній ситуації в галузі.
Використовувана шкала експертних оцінок факторів стра#
Метою дослідження є визначення методу ідентифікації стра#
тегічного положення та визначення найбільш вигідного вектору тегічної позиції ГЗК за моделлю SPACE (6#бальна): 1—2 — слаб#
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кий стан фактору; 3—4 — середній
стан фактору; 5—6 — сильний стан
фактору.
Використовувана шкала зважуван#
ня оцінок критеріїв: від 0,1 (слабкий
вплив) до 0,9 (сильний вплив фактора
на параметр), при цьому сумарний
вплив факторів (сума вагових ко#
ефіцієнтів) повинна дорівнювати 1.
Розрахунок зважених оцінок кри#
теріїв моделі SPACE описується фор#
мулою (1):

Таблиця 1. Результати узагальнених зважених оцінок критеріїв
SPACE)аналізу для ПАТ "ПівдГЗК"

(1),
де
— середнє арифметична бальна оцінка зваже#
них експертних оцінок i#го фактору, що характеризує j#й пара#
метр моделі SPACE для підприємства;
n — кількість експертних оцінок i#го фактору;
i — індекс факторів, що характеризує j#й параметр моделі
SPACE;
j — індекс фактору моделі SPACE для компанії;
aij — значення експертної бальної оцінки i#го фактору j#го
параметру моделі SPACE;
wij — питома вага (важливість) i#го фактору j#го параметру
моделі SPACE; w1 + w1 + … + w1 = 1.
Формула для розрахунку параметрів моделі SPACE має
наступний вигляд (2):
(2),
— бальна експертна оцінка j#го критерію моделі
SPACE;
m — кількість (i#их) параметрів j#го критерію моделі SPACE.
Ми провели оцінку конкурентних позицій підприємства на
світовому ринку ЗРП з використанням методики стратегічного
аналізу — матриці SPACE. Результати бальної оцінки критеріїв
методом SPACE представляються у таблиці 1.
Розрахунок вектору рекомендованої стратегії ПАТ
"ПівдГЗК" за методикою SPACE здійснюється за наступними
формулами (3, 4), що дозволяють описати координати точок у
двовимірній площині даної моделі:
Х = ІА — CA
(3),
У = FS — ES
(4),
Х = 4,03 — 3,87 = 0,16;
У = 4 — 3,6 = 0,4.
Таким чином, координати точок, що визначають вектор ре#
комендованої стратегії ПАТ "ПівдГЗК" за SPACE методом:
A. точка початку вектора: завжди знаходиться в точці по#
чатку координат;
B. кінець вектора — в точці з координатами: (0,16; 0,4).
В проведенні стратегічного аналізу ГЗК за SPACE мето#
дом для забезпечення об'єктивності стратегічного аналізу про#
понується задіяти як експертів компанії (топ#менеджмент), так
і зовнішніх галузевих експертів із числа учасників бізнесу
(stakeholder's) та консультантів, що володіють цінним досві#
дом (інсайт), що охоплює різні аналізовані сфери діяльності
бізнесу. Основними функціональними складовими діяльності
ГЗК, що виробляють і реалізовують ЗРП є виробництво, фінан#
си, збут. Це дозволить надати якісні зважені оцінки, які обгрун#
тують вибір конкретної корпоративної стратегії. Для забезпе#
чення оптимального ступеня узгодженості оцінок може бути
застосований метод Делфі, проте дана стаття надає простий і
доступний альтернативний варіант процесу експертних оцінок
та їх обробки.
Тому, зважаючи на об'єктивну значимість ефективного стра#
тегічного вибору вектору ГЗК, у процесі реалізації основних
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етапів визначення позиціонування та шляхів підвищення конку#
рентних позицій бізнесу методом SPACE бажано задіяти топ#
менеджерів та експертів, що є фахівцями (підприємства, афіл#
ійованих структур чи спеціалізованих організацій#партнерів) за
функціональним спрямуванням та займають відповідні посади:
— Топ#менеджмент (експерт рівня — Директор підприєм#
ства (CEO));
— виробництво (експерт рівня — SE);
— комерція (у т.ч. збут) і фінанси (у т.ч. інвестиції) (експерт
рівня — SE).
З точки зору різного профілю фахівців, можлива нео#
б'єктивність окремих оцінок та, як наслідок, їх значний розкид.
З метою забезпечення об'єктивності SPACE#аналізу, узгодже#
ності процесів на основних етапах його проведення та обробки
рекомендацій (за даним методом) доцільним є комбінований
формат організації взаємодії експертів ГЗК для створення "моз#
кового центру" на основі принципу "крос#функціональної коман#
ди" з метою ефективної реалізації потужних методів організації
процесу розробки стратегії, зокрема "колективної генерації ідей"
та "мозкового штурму".
На основі результатів узагальненої зваженої бальної оцін#
ки стратегічних позицій ПАТ "ПівдГЗК" за параметрами моделі
SPACE#аналізу (табл. 2) та визначення вектору рекомендова#
ної стратегії ГЗК даним методом будується "Полігон матриці
SPACE", що дозволяє на основі графічного аналізу результатів
узагальненої бальної оцінки параметрів отримати вектор стра#
тегії ГЗК та відобразити стратегічний потенціал компанії на ос#
нові багатокритеріальної методики (рис. 2).
Рекомендована агресивна стратегія, що і відзначено на
малюнку.
Агресивна позиція — стан типовий в привабливій галузі
промисловості з певною невизначеністю обстановки, що має
місце у аналізованій галузі:
— визначає активність та стабільність галузі, в якій ГЗК має
певні переваги: фінансово сильне підприємство з конкурентоз#
датним продуктом на стабільному (за обсягами загального по#
питу) і динамічному ринку (табл. 2);
— критичним є поява нових конкурентів;
— позиція дозволяє активно реагувати на зміну ринкової
ситуації, збільшувати свою частку на ринку, підвищувати конку#
рентоспроможність продукції;
— компанія отримує конкурентні переваги, які вона може
зберегти і примножити за допомогою фінансового потенціалу;
— загрози не досить значні, необхідно сконцентруватися
на забезпеченні стратегічних інтересів.
Механізми і заходи (дії) за наступними рекомендаціями, от#
риманими на основі застосування методики SPACE до ПАТ
"ПівдГЗК", необхідно спрямувати на:
1. Розширення у напрямі виробництва і збуту:
— розвиток виробництва і збуту ЗРП в умовах сучасних ак#
тивних трансформації ринкового механізму (розпочались 2004
р.; інтенсифікувались 2008 р., по цей час; виражені переходом
від ціноутворення на ЗРП за річними контрактами на основі
щорічних перемовин виробників та споживачів до короткост#
рокових контрактів на основі спотових та біржових котирувань)
викликали перебудову усталеної системи галузевої економіки
через зміну часових характеристик економічних процесів зі
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Таблиця 2. Результати бальної оцінки критеріїв методом SPACE)аналізу ПАТ "ПівдГЗК"
ȼɚɝɨɦɿɫɬɶ

Ʉɪɢɬɟɪɿʀ

Ɂɜɚɠɟɧɚ ɨɰɿɧɤɚ, ɛɚɥɿɜ
Ɉɰɿɧɤɚ
ȿɤɫɩɟɪɬ
ȿɤɫɩɟɪɬ ȿɤɫɩɟɪɬ
ȿɤɫɩɟɪɬ ȿɤɫɩɟɪɬ ȿɤɫɩɟɪɬ
ʋ1
ʋ2
ʋ3
ʋ1
ʋ2
ʋ3
(CEO)
(SE)
(SE)
(CEO)
(SE)
(SE)
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɢɥɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ (Financial strength) (FS)

Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ
3
5
5
0,3
0,9
1,5
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨɝɨ
3
4
5
0,2
0,6
0,8
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɩɪɢɛɭɬɤɭ
3
3
5
0,1
0,3
0,3
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɚɜɬɨɧɨɦɿɹ
4
3
4
0,2
0,8
0,6
ɉɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ
4
5
4
0,1
0,4
0,5
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɋɿɜɟɧɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
4
3
4
0,1
0,4
0,3
ɪɢɡɢɤɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɤɪɢɬɟɪɿɸ
1,0
3,4
4,0
FS
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ (Competitive advantage) (CA)
ɑɢɫɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ
4
3
4
0,2
0,8
0,6
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ɑɢɫɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ
4
4
4
0,2
0,8
0,8
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɑɚɫɬɤɚ ɪɢɧɤɭ
2
3
2
0,1
0,2
0,3
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ
4
5
4
0,3
1,2
1,5
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɈȼɎ
4
4
4
0,2
0,8
0,8
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɤɪɢɬɟɪɿɸ
1,0
3,8
4,0
CA
ɉɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ ɝɚɥɭɡɿ (Industry Attractiveness)(IA)
Ɋɿɜɟɧɶ ɩɪɢɛɭɬɤɭ
5
4
4
0,4
2
1,6
ɋɬɚɞɿɹ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ
4
4
4
0,3
1,2
1,2
ɝɚɥɭɡɿ
Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
5
3
3
0,3
1,5
0,9
ɝɚɥɭɡɿ ɜɿɞ ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɤɪɢɬɟɪɿɸ
1,0
4,7
3,7
IA
ɋɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɝɚɥɭɡɿ (Environmental Stability) (ES)
ɋɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɢɛɭɬɤɭ
3
3
3
0,5
1,5
1,5
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
4
4
4
0,2
0,8
0,8
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɬɚ
4
5
4
0,3
1,2
1,5
ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɤɪɢɬɟɪɿɸ
1,0
3,5
3,8
ES

збільшенням їх частоти. Це визначає сучасний ринок ЗРП як
непараметрично нестаціонарний процес зі зростанням значен#
ня інформації (кількість та невизначеність якої підвищується
через волатильність ринку), зокрема характеристик її точності
і швидкості (своєчасності) для забезпечення ефективності як
стратегічного, так і операційного рівня управління суб'єктів рин#
ку. Це визначає необхідність підтримки управлінських рішень
достатньою кількістю релевантної інформації, опосередкову#
ючи єдине можливе рішення — впровадження інструментарію
автоматизованих інформаційних систем (АІС), що достатній
для забезпечення швидкості реакції підприємства на зміни зов#
нішнього середовища для адаптації бізнесу до цих умов на ос#
нові планування та контролю реалізації заходів з використан#
ням ІТ;
— додаткове підвищення якості виробництва ЗРП спрямо#
ване на максимізацію конкурентоспроможності продукції на
цільових ринках збуту із забезпеченням максимального задо#
волення запитів ключових груп споживачів за оптимальним
співвідношенням "ціна:якість";
— розширення присутності компанії на світовому ринку
ЗРП, зокрема на географічних сегментах Європи і Азії, збільшен#
ня покриття збутовою діяльністю: посилений розвиток / роз#
ширення офіційної збутової мережі по всьому світу із макси#
мальним використанням потенціалу афільованих компаній, а
саме можливостей Групи Метінвест (в т.ч. Metinvest International
S.A.), що здійснює опосередковане управління збутом ПАТ
"ПівдГЗК";

ɋɟɪɟɞɧɹ
ɡɜɚɠɟɧɚ
ɨɰɿɧɤɚ,
ɛɚɥɿɜ

1,5

1,30

1

0,80

0,5
0,8

0,37
0,73

0,4

0,43

0,4

0,37

4,6

4,00

0,8

0,73

0,8

0,80

0,2

0,23

1,2

1,30

0,8

0,80

3,8

3,87

1,6

1,73

1,2

1,20

0,9

1,10

3,7

4,03

1,5

1,50

0,8

0,80

1,2

1,30

3,5

3,60

— збільшення продажів через розвиток збутової (дистри#
б'юторської) мережі підприємства і афільованих компаній за ак#
туальними напрямами, за ефективними логістичними схемами
(велика зона охоплення покупців кожного); відкриття додатко#
вих філій і збільшення складських приміщень у найбільш при#
вабливих регіонах концентрації споживачів у світі з розташуван#
ням їх у місцях, позиції і інфраструктура (транспортні розв'яз#
ки) яких надає можливості для швидкого доступу на такі ринки
з метою підвищення ефективності збуту за рахунок реагування
на виникнення сприятливих ринкових ситуацій при спот торгівлі
ЗРП;
— вихід на нові ринки ЗРП (біржові), розширення продажів
через нього розвиток інтертрейдингу та/чи розгляд створення
електронного майданчику;
— розвиток напрямків торгівлі як на реальному, так і на
строковому ринку (деривативів) для використання можливос#
тей зустрічної торгівлі з метою хеджування та підвищення при#
бутковості збутової діяльності.
2. Цінову війну з конкурентами:
— для реалізації активних дій (тактичних та стратегічних) у
галузі ціноутворення на ринку ЗРП (річних контрактів, спот, стро#
ковому) в умовах змінної кон'юнктури, необхідно забезпечення
гнучкості ціноутворення, шляхом впровадження заходів із за#
безпечення достатнього резерву ("маркетингового простору
ціноутворення") для подолання бар'єрів ринку ЗРП, встановле#
них "Великою трійкою" (олігополістів — Vale, BHP, Rio Tinto)
через зниження вартості ЗРП для підвищення конкурентоспро#
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Рис. 2. Полігон матриці SPACE та побудова вектора рекомендованої стратегії за методом
SPACE)аналізу для ГЗК (на прикладі ПАТ "ПівдГЗК")
можності ціни у споживача (більшість контрактів світового рин#
ку на ЗРП є експортними, на умовах поставок CFR, CIF), що до#
цільно на основі скорочення найбільш витратних статей видатків
та використання ефекту масштабу, зокрема одним з пріоритет#
них є скорочення витрат на фрахт, що на даний момент склада#
ють близько 50% у ціні ЗРП при поставках до китайських спо#
живачів;
— гнучка система конкурентного ціноутворення та знижок
з метою забезпечення стійкої конкурентної переваги в умовах
змін кон'юнктури ринку ЗРП під впливом внутрішніх та зовнішніх
чинників та забезпечення лояльності покупців;
— активні / агресивні стратегії маркетингового ціноутво#
рення на продукцію і послуги ПАТ "ПівдГЗК".
3. Освоєння нових секторів (сегментів ринку):
— вихід на нові сегменти ринку ЗРП (цінові, географічні та
інші) та їх розвиток за рахунок забезпечення можливостей по#
ставок на привабливі для ГЗК сегменти ринку, що мають еконо#
мічний та індустріальний потенціал для споживання продукції
підприємства, а також визначення і використання можливостей
для забезпечення пропозиції на цих ринках ЗРП із привабливи#
ми для споживачів параметрами, зокрема за співвідношенням
ціни і якості, шляхом сертифікації якості продукції, створення і
розвиток інфраструктури для постачання і зберігання (складсь#
кої філіальної мережі, площ для) ЗРП у портах країн споживачів

та придбання часток (акцій) у організаціях, що здатні забезпе#
чити попит на продукцію ГЗК, для забезпечення обсягів реалі#
зації, а також накопиченням оптимальних обсягів ЗРП для її збуту
у періоди сприятливої кон'юнктури ринку.
4. Просування продуктів:
— концентрат (ЗРК) та агломерат залізорудні, акцентую#
чись на основному (ЗРК) продукті у портфелі ГЗК, від реалізації
якого отримує у середньому 82,5% доходу;
— пошук ринків збуту, що мають попит на продукцію ГЗК
та диференціація продукту на основі адаптації параметрів про#
дукції до рівня, що відповідає запитам споживачів та конкуренції
на основі оптимізації пропозиції існуючих продуктів у портфелі
ГЗК чи досягнення нового рівня якості та вартості, сертифікація
якості ЗРП за актуальними для привабливих сегментів ринків
стандартами (регіональними міжнародними та/чи світовими) з
метою забезпечення ефективного збуту;
— просування ЗРП підприємства, шляхом виходу ЗРК
підприємства на біржовий ринок та забезпечення оптимально
високої якості даної продукції для посилення переговорних ціно#
вих позицій і позбавлення від цінового диспаритету.
Наступним кроком визначимо стратегію ГЗК за SPACE#ме#
тодом на основі стратегічного потенціалу компанії (SP). Отри#
мавши координати точки, що визначає стратегічний потенціал
ГЗК, на основі вектору побудованого при поєднанні двох точок

Рис. 3. Визначення стратегії ПАТ "ПівдГЗК" SPACE)методом. Стратегічний потенціал (SP) ГЗК
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— використання бенчмаркінгового підходу для підвищен#
ня достовірності визначення потенційної економічної ефектив#
ності стратегічних рекомендацій за моделями стратегічного
менеджменту;
— застосування найкращого досвіду світової бізнес#
практики для визначення найбільш ефективних підходів
(інструментарію) до вирішення стратегічних та тактичних (по#
точних) завдань бізнесу, підвищення конкурентоспромож#
ності ПАТ "ПівдГЗК", прибутковості бізнесу у довгостроковій
перспективі та оптимізації у середньо# і короткостроковій;
— практична реалізація розробленого підходу у форму#
ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ванні оптимальної корпоративної стратегії ПАТ "ПівдГЗК" для
ДОСЛІДЖЕНЬ
Корпоративна стратегія ГЗК визначена на основі SPACE# забезпечення сталості економічного зростання компанії неза#
аналізу, виходячи з розрахованого вектору стратегічного потен# лежно від фази економічного циклу.
ціалу підприємства, дозволила комплексно оцінити стратегічні
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