The development of global social entrepreneurship would encourage faster spreading of
successful experience of solving the most common social problems, would give opportunities and
tools to implement successful social projects, taking into account economic, social, political and
cultural characteristics of each country.
To all said above, global company is a company that works in several countries, achieves such
benefits in its work that are not available to its competitors And talking exactly about social
entrepreneurship, it is clear that it must have the most powerful instrument for its activities to solve
social problems effectively. The globalization of this type of entrepreneurship would promote
borrowing of the positive experience of other countries and would encourage solving such problems
in Ukraine. As Jeff Skoll, the founder of the Social Entrepreneurs Scoll World Forum, said: «A
small piece of good can be turned into a huge benefit when the case is taken by social
entrepreneur."
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ВИКЛИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
ВЫЗОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В УКРАИНЕ В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
INNOVATION DEVELOPMENT CHALLENGES OF UKRAINIAN STEEL
INDUSTRY IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC PROCESSES
Анотація. Охарактеризовано особливості та проблеми розвитку металургійної галузі України в контексті
світових економічних процесів. Розглянуто сильні і слабкі сторони галузі. Запропоновано конкретні шляхи розвитку металургії в Україні.
Аннотация. Охарактеризованы особенности и проблемы развития металлургической отрасли Украины в
контексте мировых экономических процессов. Рассмотрены сильные и слабые стороны отрасли. Предложены конкретные пути развития металлургии в Украине.
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Abstract. The theses characterize the peculiarities and problems of the metallurgical industry development of
Ukraine in the context of world economic processes. The strengths and weaknesses of the industry are
considered. The concrete ways of development of metallurgy in Ukraine are offered.

Характерною рисою сучасного стану світової металургії є глобальне зниження як показників сировинних ринків, так і сфери готової металопродукції. Причиною негативних явищ у світовій металургії є такі фактори, як перевиробництво, зростання експортної активності Китаю
(частка на світовому ринку збільшилася за десять років (2006–2016) з 33,7% до 50,4%.), посилення захисту внутрішніх ринків ряду країн від імпорту іноземної продукції і т.д.
У 2015 р., вперше з кризового 2009 року, обсяг виробництва металургійної продукції у
світі почав падати. У 66 країнах рівень випуску сталі в 2015 році знизився майже на 3%. У
країнах-лідерах по виробництву металургійної продукції за показником обвалу виробництва
лідирувала Україна, яка втратила 15,6% обсягу випуску продукції. 2016 рік для чорної металургії став переломним: ринок перейшов від падіння до обережного зростання. Лідерство в
світовому виробництві сталі за підсумками року зберіг Китай (табл. 1).
Таблиця 1
СВІТОВЕ ВИРОБНИЦТВО СТАЛІ У 2016 Р. У ПОРІВНЯННІ З 2015Р. , МЛН Т

Країна
Світ
Китай
Індія
ЄС
Японія
США
РФ
Україна

2016 р

∆2016р/2015р

1628,5
808,4
95,6
162,3
104,8
78,60
70,8
24,2

+0,8%
+0,6%
+7,4 %
-2,3%
0,3%
0,3%
-0,1%
+5,5%

Частка у світовому виробництві, %
2016р
2015 р
100,0%
100,0%
49,6%
49,4%
5,9%
5,5%
10,0%
10,0%
6,4%
6,5%
4,8%
4,9%
4,3%
4,4%
1,5%
1,4%

Джерело: [1]

Незважаючи на зростання виробництва сталі у 2016 р (табл. 2), металургійна галузь
України перебуває в кризовому стані. Негативний вплив на металургійну галузь України
перш за все надає військово-політична ситуація, що склалася в даний час в країні. Більше
36% покладів коксівного вугілля, який є сировиною для галузі, а також 80% потужностей самої галузі виявилися в зоні АТО. Внаслідок блокади залізничних колій за перші місяці 2017 р
повністю зупинена робота цілого ряду підприємств (Алчевський МК (в т.ч. КХП), Єнакіївський МЗ, метзавод «Донецьксталь»), ММК ім. Ілліча і Дніпровський меткомбінат відчувають
дефіцит металургійного коксу, повністю зупинений Ясинівський КХЗ. Єнакіївський КХЗ і
«Макіївкокс» підтримують виробництво на мінімальному рівні (20% і 40% від звичайного).
Проблеми відчуває Авдієвський КХЗ, електропостачання якого забезпечує Зуївська ТЕС
(ДТЕК). З огляду на критичний вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, перед металургією
України виникає завдання пошуку нових шляхів інноваційного розвитку.
Таблиця 2
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У 2016 Р. У ПОРІВНЯННІ З 2015 Р.

Експорт металопрокату, млрд $
Виплавка чавуну, млн т
Виплавка сталі, млн т
Виробництво стального прокату, млн т
Виручка від реалізації металопродукції, млрд $
Експорт металопродукції, млрд т, у тому числі:
напівфабрикати
сталевий прокат
металургійна сировина

Джерело: [2;3]
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∆2016/2015, %
-10%
+8%
+6%
+6%’
-10,30%
+0,2%
-0,1%
+6,4%
-12,2%

21,4
7,7
9,5
3,7

2016 р.
5,931
23,5
24,2
21,4
7,2
Частка у експорті, %
36,2
44,5
17,3

Розглядаючи металургійну галузь України в цілому, необхідно звернути увагу на її сильні
сторони, серед яких: наявність власної матеріально-сировинної бази, розвинена інфраструктура, виробничо-технологічний досвід, професійний кадровий склад. До слабких сторін належать: висока собівартість через більш високі у порівнянні з конкурентами витрати енергоресурсів (газу, вугілля, електроенергії) на одиницю продукції і низьку якість сировини;
великий моральний та фізичний знос виробничих фондів (60%); значне технологічне відставання за вимогами якості від лідерів металургійного ринку; зниження обсягів виробництва за
рахунок втрат на ринку збуту; неефективне управління прибутком; екологічні наслідки тощо.
Альтернативними варіантами подолання кризи металургійної галузі можна розглянути
наступні:
- впровадження комплексної оптимізаційної моделі планування прибутку, яка повинна
функціонувати як частина загальної системи стратегічного планування на підприємстві і як
складова системи поточного контролю, знаходячи відхилення від запланованих результатів і
коригуючи їх відповідно до змін цілей підприємства або умов його навколишнього середовища;
- посилений державний контроль над процесом перерозподілу активів з урахуванням зовнішньої і внутрішньополітичної ситуації;
- використання нинішнього періоду низького завантаження виробничих потужностей і високий ступінь зношеності основних фондів металургійних підприємств для впровадження
сучасних паливо і енергозберігаючих технологій [4];
- ефективне освоєння новітніх технологій виробництва металопродукції (в тому числі й
впровадження технологій переробки металобрухту в скрап);
- забезпечення тісної координації всіх стадій інноваційного процесу від наукових і конструкторських розробок до виходу на ринок нової металопродукції з високою доданою вартістю;
- розвиток внутрішнього ринку за рахунок істотного збільшення попиту на металопродукцію інфраструктурних, оборонної та промислових галузей;
- повне фінансування нової Державної програми розвитку і реформування гірничометалургійного комплексу і т.д.
Таким чином, сьогодні підприємствам металургійної галузі України необхідно мобілізувати весь свій управлінсько-інноваційний капітал задля згладжування впливу зовнішньо та
внутрішньополітичних чинників з метою підвищення результативності своєї діяльності та
покращення економіки країни загалом.
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