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Постановка проблеми. Розробка залізорудних родовищ здійснюється у 50-ти

країнах світу. Однак, більше 91 % виробництва залізорудної продукції (ЗРП) скон-
центровано у десяти країнах. Україна займає друге місце за обсягами розвіданих
запасів залізних руд, однак лише шосте місце в рейтингу країн за їх видобутком,
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виробляючи близько 3 % світового обсягу ЗРП. Гірничо-видобувна галузь — є од-
нією з пріоритетних сфер національної економіки. Із загального обсягу залізоруд-
ної продукції (ЗРП), яка видобувається в Україні, на долю підприємств Криворізь-
кого басейну припадає близько 80 %, при цьому частка ЗРП, отриманої відкритим
способом коливається на рівні 85 %. Забезпечення економічного зростання вітчиз-
няних промислових підприємств в динамічних умовах зовнішнього середовища
вимагає підвищення ефективності їх діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широке коло питань, пов’язаних з до-

слідженнями функціонуванням та розвитком гірничо-збагачувальних комбінатів
(ГЗК) знайшли своє відображення в працях  Л. Варави [1], С. Максимова [2], В. Ну-
сінова [3], О. Темченка [4], А. Турило [5]. Однак, динамічний характер ринку ЗРП
доводить об’єктивну необхідність постійного моніторингу як фактичного стану
ГЗК, так і резервів зростання ефективності їх діяльності.
Постановка завдання. Важливого значення набуває ретроспективний аналіз

ефективності діяльності ГЗК, результати якого дозволяють ідентифікувати пробле-
ми функціонування вітчизняних гірничодобувних підприємств і перспективні на-
прями їх розв’язання.
Виклад основного матеріалу. Діяльність гірничо-збагачувальних підприємств

має свої особливості, зумовлені залежністю економічних показників від гірничо-
геологічних умов залягання та видобутку корисних копалин; обмеженістю запасів
корисних копалин у родовищі, терміном функціонування підприємства та обсягом
виробництва; погіршенням умов експлуатації родовища за глибиною та часом його
відпрацювання.

Стратегічні орієнтири функціонування ГЗК підтверджується залежністю обсягів
національного виробництва ЗРП від обсягів її споживання на світовому ринку та
обсягів виробництва сталі в Україні (коефіцієнти детермінації R2 = 0,91 та R2 = 0,97)
(рис. 1).
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Рис. 1. Залежність обсягів реалізації ЗРП
від ринкових тенденцій [6, с. 146]

Забезпечення прогресивного вектору розвитку ГЗК зумовлює виключну увагу
до оцінювання капіталу підприємств та структури його розподілу в активах. Ре-
зультати аналітичного оцінювання обсягів і структури джерел капіталу ГЗК дозво-
ляють відзначити високий рівень забезпеченості власним капіталом. При цьому
структура активів досліджуваних підприємств свідчить про диспропорційність їх
формування з урахуванням специфіки діяльності комбінатів, для яких притаманний
капіталомісткий характер виробництва. Станом на кінець 2013 року частка необо-
ротних активів коливалася в середньому на рівні 30 %, відповідно, оборотних, —
на рівні 70 %. При цьому зростання вартості необоротних активів відбувалося про-
тягом 2009—2013 рр. не стільки за рахунок фактичного оновлення основних засо-
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бів, стільки за рахунок їх переоцінки, що не сприяє підвищенню техніко-техноло-
гічного рівня виробництва.

Якісні параметри основних засобів, визначені за показниками частки устатку-
вання, що відповідає основним засобам; середнього строку використання основних
засобів; коефіцієнту прогресивності устаткування дозволяє зробити висновок про
невідповідність цих параметрів від еталонних, які визначені, як середні показники
провідних підприємств світу аналогічного профілю діяльності [7, с. 124]. Низький
технічний рівень основних засобів ГЗК унеможливлює нарощення обсягів вироб-
ництва ЗРП у натуральному вимірі та підвищення її якісних параметрів, призводить
до значних втрат корисних копалин у процесі видобутку та збагачення.

Орієнтація на досягнення максимального прибутку у практиці функціонування
ГЗК призвела до виснаження надр та підвищення навантаження на навколишнє се-
редовище. Нераціональне використання мінерально-сировинної бази провокує ри-
зик зменшення обсягів виробництва ЗРП, зниження рівня конкурентоспроможності
продукції внаслідок ускладнення гірничо-геологічних умов видобутку. Специфіка
діяльності ГЗК — це постійне збільшення глибини кар’єрів по мірі переробки запа-
сів руди. Сьогодні глибина окремих кар’єрів досягає 350 м. Більші глибини розроб-
ки зумовлюють постійне зростання витрат на її видобуток. Слід зауважити, що
технології в гірничо-металургійному комплексі розвиваються поступово: нові спо-
соби вилучення мінеральних ресурсів та їх переробки для отримання більш якісної
продукції поширюються дуже повільно.

Модернізація на гірничодобувних підприємствах здійснюється лише локально:
окремих видів обладнання в критичних ситуаціях. Джерелами фінансування висту-
пає нерозподілений прибуток, отриманий в період екстремального підвищення цін
на ЗРП на світових ринках. І.Г. Поліщук наголошує, що традиційний функціональ-
ний менеджмент не здатний забезпечити ефективне управління відновленням пра-
цездатності гірничодобувного та збагачувального устаткування та акцентує увагу
на необхідності трансформації існуючої практики ведення ремонтів на основі
управління проектами [8, с. 32—37].

Показники ефективності використання основних засобів представлені на рис. 2.
Для нівелювання цінових параметрів ЗРП протягом досліджуваного періоду, фондо-
віддача визначена за обсягом продукції у натуральному вимірі. Динаміка показника
корелює зі зміною вартості основного капіталу внаслідок переоцінки основних засо-
бів. В цілому, варто відзначити низький рівень фондовіддачі, що коливається на рівні
1,8 т/тис. грн у ПАТ «Північний ГЗК» і ПАТ «Центральний ГЗК», та 2,2 т/тис. грн у
ВАТ «Південний ГЗК» і ПАТ «Інгулецький ГЗК» у 2011—2013 рр.
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Рис. 2. Динаміка та рейтингові позиції ГЗК за показником
фондовіддачі у 2009—2013 рр., т/тис. грн
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Оцінювання ефективності використання основних засобів ГЗК ускладнюється
наступним тим, що не враховує її якісні параметри та ступінь переробки сировини
(концентрат, агломерат, обкатиші). За результатами дослідження О.Г. Рябикіної
встановлено, що зростання результативності діяльності ГЗК у довгостроковому пе-
ріоді можливе за рахунок досягнення технологічної конкурентоспроможності, за-
безпечення якої трактується як процес формування техніко-технологічних переваг
підприємства, що розробляється відповідно до його внутрішніх можливостей, па-
раметрів зовнішнього середовища, вартісних, якісних і часових характеристик су-
часного виробництва, в контексті стратегії технологічного розвитку. Зазначена ме-
та трансформує механізм управління формуванням і розвитком техніко-техно-
логічної бази виробництва з поточного до стратегічного рівня, ні підставі якого де-
талізуються завдання оперативного управління [9].

На досліджуваних підприємствах спостерігається стрімке збільшення обсягу
оборотного капіталу: у ПАТ «Інгулецький ГЗК» і ВАТ «Південний ГЗК» більш,
ніж у три рази. Таке збільшення зумовлене значним акумулюванням оборотного
капіталу у дебіторській заборгованості, що позначається на невиправдано високій
частці фондів обігу та скороченні частки виробничих оборотних фондів. Переви-
щення темпів зростання оборотного капіталу над темпами зростання чистого до-
ходу від реалізації продукції призвело до уповільнення коефіцієнту їх оборотнос-
ті (рис. 2).
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іншого, — про значні резерви прискорення їх оборотності за рахунок оптимізації їх
складу в напрямку скорочення дебіторської заборгованості.

Автор цілком погоджується з результатами дослідження Н. Шевчук [10], що са-
ме ефективність ресурсних трансформації в бізнес-процесах підприємств є визна-
чальним фактором забезпечення результативності їх діяльності. Домінантною фун-
кціонування ГЗК є ресурси надр або мінерально-сировинні ресурси. Визначальним
фактором підвищення ефективності їх використання в умовах його обмеженості, на
нашу думку, є впровадження ресурсозберігаючого типу виробництва. Зростання
продуктивності природних ресурсів (мінерально-сировинної бази) в умовах діяль-
ності промислових підприємств розглядається не як формальне зменшення обсягів
видобутку корисних копалин, а їх раціональне використання задля розширення ма-
сштабів виробничо-господарської діяльності. В цьому контексті виключного зна-
чення набуває комплексне використання сировини, що забезпечує відносну стабілі-
зацію і подальше скорочення первинного використання ресурсів і створює
передумови для оптимізації еколого-економічних параметрів функціонування ГЗК.

Динаміку показників капіталовіддачі та рентабельності капіталу як узагальню-
ючих показників функціонування ГЗК представлено у табл. 1.

Таблиця 1
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ ГЗК У 2009—2013 РР.

Роки
Показник

2009 2010 2011 2012 2013
Рентабельність капіталу, %

Інгулецький ГЗК 9,1 27,0 32,0 20,3 19,1
Південний ГЗК –1,3 28,4 33,4 14,6 17,2
Північний ГЗК 6,9 12,6 31,5 16,0 20,4
Центральний ГЗК 4,2 17,8 29,8 10,3 20,1

Капіталовіддача, грн/грн

Інгулецький ГЗК 0,43 0,74 0,71 0,42 0,42
Південний ГЗК 0,37 0,77 0,74 0,50 0,48
Північний ГЗК 0,32 0,48 0,74 0,52 0,61
Центральний ГЗК 0,38 0,62 0,74 0,66 0,73

Тенденції змін доходності інвестованого капіталу аналогічні на всіх досліджу-
ваних підприємствах: досягнення максимальних значень у період дефіциту ЗРП на
фоні зростання попиту з боку металургійних комбінатів та зниження у період мак-
симального нарощення виробничих потужностей компаніями «Великої трійки»
(Vale, Rio Tinto, BHP Billiton), частка яких у світовій торгівлі становить на кінець
досліджуваного періоду біля 65 %. Критично низькі значення характерні для капі-
таловіддачі, динаміка якого корелюється з рентабельністю капіталу, однак на 1 грн
інвестованих ресурсів припадає менше 1 грн доходу від реалізації навіть в період
сприятливої ринкової кон’юнктури (2010—2011 рр.).

Тенденції розвитку ринку доводять, що випереджаючими темпами буде зроста-
ти споживання ЗРП для інноваційних металургійних процесів, що зумовлює ви-
ключну увагу здатності продукції задовольняти вимоги інноваційних техпроцесів
металургійного виробництво. Мінерально-сировинна база вітчизняних підприємств
значно поступається зарубіжним компаніям, що підвищує витрати на збагачення
залізних руд. Техніко-технологічний рівень виробництва унеможливлює підви-
щення якісних параметрів продукції відповідно до ринкових вимог. З огляду на це,
пріоритетного значення набуває формування та реалізація стратегії технологічного
розвитку підприємства, що дозволить здійснити наступні кроки: посилити позиції
ГЗК на внутрішньому та світовому ринках ЗРС; знизити витрати виробництва за



ВЧЕНІ ЗАПИСКИ. № 16 203

рахунок впровадження техніко-технологічних рішень, спрямованих на ресурсозбе-
реження та енергозбереження; збільшити частку продукції високого ступеню пере-
робки (агломерату, обкотишів, концентрату, отриманого методом флотаційного
збагачення); підвищити ефективність використання мінерально-сировинної бази;
розширити експортні можливості ГЗК.
Висновок. Результати аналітичного оцінювання дозволяють зробити висновок

про значний вплив ринкової кон’юнктури на ефективність діяльності ГЗК. Зрос-
тання цінових параметрів ЗРП у період сприятливої кон’юнктури ринку створює
підґрунтя для підвищення результативності їх функціонування, у несприятливий
період — загрози, які позначаються на скороченні масштабів виробничо-
господарської діяльності. Нівелювання зовнішніх умов та забезпечення довгостро-
кових результатів діяльності можливе за рахунок підвищення техніко-
технологічного рівня виробництва.
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