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АНОТАЦІЯ 

Шароян Ф.А. Стратегія диверсифікації міжнародної діяльності 

підприємств металургійної галузі України. Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 051 «Економіка» (05 – Соціальні та поведінкові науки). – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2021. 

Дисертація присвячена поглибленню теоретичних положень та розробці 

практичних рекомендацій з формування стратегій розвитку для промислових 

підприємств України на міжнародних ринках.  

Глобальні тенденції непропорційного збільшення обсягів виробничих 

потужностей та відповідного посилення рівня конкуренції на міжнародних 

ринках призводять до посилення ролі урядів країн-виробників у регулюванні 

торговельних відносин, що відображається в політиці протекціонізму з метою 

захисту національного виробника. Дана тенденція є досить актуальною по 

відношенню до металургійної галузі, оскільки даний сектор виробництва є 

капіталомістким та стратегічно важливим для багатьох країн. 

Для економіки України металургійна галузь є стратегічно важливою, 

оскільки є галуззю нетто-експортером, створює велику кількість робочих 

місць, має значну частку у формування ВВП країни та має інвестиційну 

привабливість для зовнішніх капіталів. Таким чином було визначено 

управлінську проблему мінімізації ризиків діяльність українських 

підприємств металургійної галузі на міжнародних ринках.  

Проведений порівняльний аналіз стратегій розвитку для промислових 

підприємств на міжнародних ринках, дозволив визначити стратегію 

диверсифікації міжнародної діяльності як найбільш відповідну для вирішення 

управлінської проблеми. В процесі дослідження сутності понять «стратегія» 

та «диверсифікація» було розроблено авторську категорію «стратегія 

диверсифікації міжнародної діяльності». 
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Здійснений аналіз та оцінка глобальних тенденцій на міжнародних ринках 

металургійної галузі дозволили визначити ключові ринкові фактори впливу на 

напрями довгострокового розвитку галузі. Серед ключових глобальних 

тенденцій у металургійній галузі було виокремлено та детально описано 

наступні: екстенсивний ріст обсягів виробництва сталі у світі; посилення ролі 

споживання сталі у світовому ВВП; вплив виробництва та споживання сталі в 

Китаї на коливання попите, пропозиції та цін на міжнародних ринках; 

посилення протекціоністських заходів за допомогою застосування 

нетарифних торговельних бар’єрів у міжнародній торгівлі продукцією 

металургійної галузі; декарбонізація світового виробництва сталі; 

використання переробленого металобрухту у виробництві сталі. Дані 

тенденції дозволили більш якісно проаналізувати зовнішні та внутрішні 

фактори бізнес-середовища за допомогою таких інструментів ринкового 

аналізу як СТАБС-аналіз та SWOT-аналіз.  

З метою збору якісною інформації для підтвердження або спростування 

дослідницьких гіпотез було проведено експертне анкетування серед фахівців 

металургійної галузі України. В результаті апробації анкет було підтверджено 

одну з гіпотез ключових завдань стратегій для українських підприємств 

металургійної галузі на міжнародних ринках – мінімізація ризиків діяльності 

на міжнародних ринках. 

Таким чином було запропоновано варіанти стратегій диверсифікації 

міжнародної діяльності до яких відносяться: диверсифікація географії збуту, 

диверсифікація виробництва, диверсифікація продуктового портфеля. 

Проведено порівняння переваг та недоліків кожної із розроблених стратегій 

для визначення найбільшої відповідності кожної із них до цілей конкретних 

підприємств. 

Диверсифікація географії збуту передбачає мінімізацію ризику фактору 

протекціонізму, шляхом реструктуризація портфеля країн-партнерів за 

показниками кількості введених торговельних бар’єрів. Диверсифікація 

виробництва має на меті зниження рівня ризику фактору декарбонізація та 
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СВАМ як фіскального інструменту за допомогою модернізації технології 

виробництва, знизивши викиди СО2 на тонну виготовленої сталі. 

Диверсифікація продуктового передбачає збільшення частки виготовлення та 

реалізації продукції з вищим рівнем доданої вартості за допомогою реалізації 

інвестиційного проекту з купівлі перекатного стану на території Італії. 

Відповідно до кожної стратегії було розроблено заходи та рекомендації 

щодо реалізації стратегій диверсифікації. Проведена оцінка ефектів від 

впровадження розроблених стратегій демонструє позитивні значення та якісні 

результуючі ефекти. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній 

роботі отримано обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують 

науково-прикладне завдання поглиблення теоретичних підходів до аналізу 

етапів формування стратегій диверсифікації на міжнародних ринках та 

розробка практичних рекомендацій щодо напрямів розвитку та впровадження 

стратегії підприємствами металургійної галузі України на міжнародних 

ринках. Основними теоретичними та практичними результатами, що 

характеризують новизну дисертаційного дослідження, є:  

вперше:  

• запропоновано теоретичний підхід до визначення пріоритетних 

напрямів розвитку міжнародної діяльності металургійних підприємств 

шляхом побудови матриці оцінки країн-партнерів українського експорту 

металургійної продукції за параметрами частки експорту в дані країни, темпів 

росту експорту та кількості введених нетарифних бар’єрів щодо металургійної 

продукції. В результаті за допомогою даної матриці визначено пріоритетні 

напрями розвитку міжнародної діяльності для українських підприємств. 

Такими напрямами визначено посилення торгівлі з Італією та Саудівською 

Аравією, що дозволить посили свої позиції на міжнародних ринках та 

мінімізувати ризик протекціонізму з боку країн-виробників металургійної 

продукції;  
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• виявлено джерело ризику діяльності українських підприємств, що 

попередньо не враховувалось, пов’язане з викидом СО2 на тонну сталі, що 

демонструє тенденцію до декарбонізації і ймовірність впровадження вимог 

щодо коефіцієнта «СО2 сліду» для продукції металургійної галузі, яке матиме 

визначення нетарифного торгівельного бар’єру та посилить протекціоністські 

заходи к боку країн-виробників металургійної продукції. Це може призвести 

до значного скорочення обсягів експорту української металургійної 

продукції.  

удосконалено:  

• визначення сутності поняття «стратегія диверсифікації міжнародної 

діяльності», яке сформульовано як довгостроковий план розвитку 

підприємницької діяльності, що характеризується оптимальним набором 

міжнародних ринків, видів економічної діяльності, товарної номенклатури 

суб'єкта господарювання, та націлений на зниження сукупного обсягу ризиків, 

підвищення прибутковості та адаптивності до змін міжнародного бізнес-

середовища. На відміну від понять «стратегія диверсифікації» та 

«диверсифікація експорт», розроблена авторська категорія дає можливість 

визначити суб’єкт та мету поняття;  

• методичні підходи до оцінки проектів реалізації в рамках стратегії 

диверсифікації на основі визначення показників внутрішньої норми прибутку 

(IRR), чистої поточної вартості (NPV) та терміну окупності. Даний метод є 

більш ефективним на відміну від оцінки розрахункових ефектів у вигляді 

обсягів торгівлі, додаткового прибутку та інших, оскільки враховує вартість 

грошей у часі методом дисконтування та є більш прикладним для українських 

підприємств металургійної галузі відносно інвестиційних параметрів;  

набули подальшого розвитку:  

• визначення факторів впливу на диверсифікацію міжнародної 

діяльності, шляхом їх групування та оцінки взаємозв’язку із металургійною 

галуззю. До таких груп факторів віднесені міжнародна торгівля товарами та 

послугами; міжнародний рух капіталів; міжнародні валютно-фінансові 
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відносини; міжнародна міграція робочої сили; міжнародний обмін 

технологіями; міжнародне політико-правове поле; міжнародні організації; 

соціально-культурні фактори. 

• розробка рекомендацій для українських підприємств металургійної 

галузі з метою зниження СО2 викидів у процесі виробництва, до яких 

відносяться модернізація доменних печей за допомогою вдосконалення 

системи фільтрації, заміни системи повітродувок, заміни пристроїв подачі 

продувки та зменшення викидів сірки, оксиду азоту та пилу шляхом 

будівництва нових коксових батарей;  

• визначення етапів формування стратегій диверсифікації 

промислових підприємств, а саме сім етапів розробки стратегії диверсифікації 

міжнародної діяльності, які починаються з аналізу міжнародних ринків, 

тенденцій, ризиків та стану підприємства та закінчуються контролем 

виконання та оцінці результатів реалізації розробленої стратегії, що дає 

можливість структурувати процес формування стратегії диверсифікації 

міжнародної діяльності, відслідковувати процес розробки стратегії та 

визначати етапи формування стратегії, які можуть реалізовуватись 

паралельно.   

 

Ключові слова: стратегія, міжнародні ринки, металургійна галузь, 

економічна безпека України, диверсифікація, стратегія диверсифікації, 

металургійна галузь України, конкурентоспроможність, мінімізація ризиків, 

ринкове середовище, маркетинговий аналіз, оцінка ризиків, торговельні 

бар’єри, декарбонізація, інвестиційна стратегія, маркетингова стратегія. 
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ANNOTATION 

Sharoian F. A. Strategy for Diversifying International Activities of the 

Ukrainian Metallurgical Enterprises. – Qualification Scientific Work as a 

Manuscript. 

Dissertation submitted for obtaining PhD in the field of study 05 “Social and 

Behavioral Sciences” on the specialty 051 “Economics”. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 

2021. 

The dissertation is devoted to the deepening of theoretical provisions and the 

development of practical recommendations for the formation of development 

strategies for industrial enterprises of Ukraine on international markets. 

The global trends of a disproportionate increase in the volume of production 

capacity and the corresponding increase in the level of competition in international 

markets lead to a strengthening of the role of the governments of the producing 

countries in the regulation of trade relations, which is reflected in the policy of 

protectionism with the aim of protecting the national producer. This trend is quite 

relevant in relation to the metallurgical industry since this sector of production is 

capital-intensive and strategically important for many countries. 

For the economy of Ukraine, the metallurgical industry is strategically 

important, as it is a net-exporting industry, creates a large number of jobs, has a 

significant share in the formation of the country's GDP, and has investment 

attractiveness for foreign capital. In this way, the management problem of risk 

minimization of activities of Ukrainian enterprises in the metallurgical industry on 

international markets was determined. 

The conducted comparative analysis of development strategies for industrial 

enterprises on international markets made it possible to determine the strategy of 

diversification of international activity as the most suitable for solving the 

management problem. In the process of researching the essence of the concepts 

"strategy" and "diversification", the author's category "strategy of diversification of 

international activity" was developed. 
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The analysis and assessment of global trends in the international markets of the 

metallurgical industry made it possible to determine the key market factors 

influencing the direction of the long-term development of the industry. Among the 

key global trends in the metallurgical industry, the following were highlighted and 

described in detail: extensive growth of steel production in the world; increasing the 

role of steel consumption in world GDP; the impact of steel production and 

consumption in China on fluctuations in demand, supply and prices in international 

markets; strengthening of protectionist measures through the use of non-tariff trade 

barriers in international trade in products of the metallurgical industry; 

decarbonization of global steel production; use of recycled metal scrap in steel 

production. These trends made it possible to better analyze external and internal 

factors of the business environment with the help of such market analysis tools as 

STABS analysis and SWOT analysis. 

In order to collect qualitative information to confirm or refute the research 

hypotheses, an expert survey was conducted among specialists in the metallurgical 

industry of Ukraine. As a result of the approbation of the questionnaires, one of the 

hypotheses of the key tasks of strategies for Ukrainian metallurgical enterprises on 

international markets was confirmed - minimization of the risks of activity on 

international markets. 

In this way, options for diversification strategies of international activity were 

proposed, which include: diversification of sales geography, diversification of 

production, diversification of product portfolio. A comparison of the advantages and 

disadvantages of each of the developed strategies was carried out to determine the 

greatest relevance of each of them to the goals of specific enterprises. 

Diversification of sales geography involves minimizing the risk of the 

protectionism factor by restructuring the portfolio of partner countries based on the 

number of introduced trade barriers. Diversification of production is aimed at 

reducing the risk level of the decarbonization factor and CBAM as a fiscal tool by 

means of modernization of production technology, reducing CO2 emissions per ton 

of manufactured steel. Product diversification involves increasing the share of 
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production and sale of products with a higher level of added value through the 

implementation of an investment project for the purchase of a rolling mill in Italy. 

In accordance with each strategy, measures and recommendations for the 

implementation of diversification strategies were developed. The evaluation of the 

effects of the implementation of the developed strategies demonstrates positive 

values and qualitative resulting effects. 

Scientific novelty of the obtained results. In the dissertation work, 

substantiated results were obtained, which together solve the scientific and applied 

task of deepening theoretical approaches to the analysis of the stages of formation 

of diversification strategies on international markets and the development of 

practical recommendations regarding directions of development and implementation 

of strategies by enterprises of the metallurgical industry of Ukraine on international 

markets. The main theoretical and practical results characterizing the novelty of the 

dissertation research are: 

for the first time: 

• a theoretical approach to determining the priority areas of development of 

the international activity of metallurgical enterprises is proposed by building a 

matrix of evaluation of the partner countries of Ukrainian metallurgical products 

exports according to the parameters of the share of exports in the country, export 

growth rates and the number of introduced non-tariff barriers to metallurgical 

products. As a result, with the help of this matrix, the priority directions of the 

development of international activities for Ukrainian enterprises were determined. 

In these directions, the strengthening of trade with Italy and Saudi Arabia has been 

determined, which will allow strengthening its position in international markets and 

minimizing the risk of protectionism on the part of countries producing metallurgical 

products; 

• a source of risk of the activities of Ukrainian enterprises that was not 

previously taken into account was identified, related to the emission of CO2 per ton 

of steel, which demonstrates the tendency towards decarbonization and the 

probability of introducing requirements for the coefficient of the "CO2 footprint" for 
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products of the metallurgical industry, which will have the definition of a non-tariff 

trade bar' er and will strengthen protectionist measures on the part of countries 

producing metallurgical products. This may lead to a significant reduction in the 

volume of exports of Ukrainian metallurgical products. 

improved: 

• definition of the essence of the concept of "international diversification 

strategy", which is formulated as a long-term business development plan, 

characterized by an optimal set of international markets, types of economic activity, 

product nomenclature of a business entity, and aimed at reducing the total volume 

of risks, increasing profitability and adaptability to changes in the international 

business environment. Unlike the concepts of "diversification strategy" and "export 

diversification", the developed author's category makes it possible to define the 

subject and purpose of the concept; 

• methodological approaches to the evaluation of implementation projects 

within the framework of the diversification strategy based on the determination of 

indicators of the internal rate of return (IRR), net present value (NPV) and payback 

period. This method is more effective in contrast to the assessment of calculated 

effects in the form of trade volumes, additional profit and others, as it takes into 

account the value of money in time by the discounting method and is more applicable 

to Ukrainian enterprises in the metallurgical industry in relation to investment 

parameters; 

acquired further development: 

• determination of influencing factors on the diversification of international 

activity, by grouping them and assessing the relationship with the metallurgical 

industry. Such groups of factors include international trade in goods and services; 

international movement of capital; international monetary and financial relations; 

international labor migration; international technology exchange; international 

political and legal field; international organizations; socio-cultural factors. 

• development of recommendations for Ukrainian metallurgical enterprises 

with the aim of reducing CO2 emissions in the production process, which include 
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the modernization of blast furnaces by improving the filtration system, replacing the 

blower system, replacing the purging supply devices and reducing sulfur, nitrogen 

oxide and dust emissions by building new coke ovens batteries; 

• determination of the stages of the formation of diversification strategies 

of industrial enterprises, namely seven stages of the development of a strategy of 

diversification of international activity, which begin with the analysis of 

international markets, trends, risks and the state of the enterprise and end with the 

control of implementation and evaluation of the results of the implementation of the 

developed strategy, which makes it possible to structure the process of strategy 

formation diversification of international activities, monitor the process of strategy 

development and determine the stages of strategy formation that can be implemented 

in parallel. 

 

Key words: strategy, international markets, metallurgical industry, economic 

security of Ukraine, diversification, diversification strategy, metallurgical industry 

of Ukraine, competitiveness, risk minimization, market environment, marketing 

analysis, risk assessment, trade barriers, decarbonization, investment strategy, 

marketing strategy 
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ВСТУП  

  

Актуальність теми дослідження. В міжнародних ринках металургійної 

галузі наявні наступні закономірності: глобальне перевиробництво за рахунок 

збільшення виробничих потужностей; зростання вагомості споживача у 

ринкових відносин виробник-споживач; посилення внутрішньогалузевої 

конкуренції на міжнародних ринках; металургійна галузь є недостатньо 

гнучкою до ринкових коливань; актуалізується протекціонізм з боку країн-

виробників металургійної продукції на міжнародних 

ринках; глобальний тренд до декарбонізації та вимог до «СО2 сліду» 

продукції.  

Продукція металургійної галузі має дуже широкий спектр застосування, 

що в свою чергу визначає вагому роль даної галузі. Зокрема металопрокат 

застосовують у таких галузях як енергетика, житлове та інженерне 

будівництво, машинобудування, автомобілебудування та в багатьох інших 

сферах, де дана продукція є базово необхідною. Крім вагомості для секторів 

споживання, металургійна галузь має стратегічну роль для багатьох країн 

світу. Головною причиною цьому є висока капіталомісткість 

та трудоємність даної галузі, що в свою чергу забезпечує високу зайнятість 

населення та значний притік інвестицій та експортного доходу для бюджету 

країн. Саме тому уряди більшості країн-виробників металургійної продукції за 

умов сучасних тенденцій посилюють заходи протекціоністських заходів з 

метою  захистити внутрішній ринок та виробника. В умовах вагомості 

металургійної галузі для країн-виробників, даний сектор економіки часто стає 

інструментом політичної боротьби. Саме тому підприємствам металургійної 

галузі України та уряду країни слід приділити особливу увагу до розробки 

стратегії розвитку на міжнародних ринках в умовах сучасних тенденцій.   

Серед іноземних науковців вагому роль у 

дослідженні зовнішньоторговельної політики, проблем державного 

регулювання в міжнародній торгівлі і зовнішньоторговельний 
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протекціонізм вклали наступні науковці: П. Кругман , Д. Бхагваті, Д. Вайнер, 

М. Обстфельд, Дж. Гроссман, І. Хелпман, М. Фингер, А. Діксіт, Б. Ліндсей, Т. 

Стюарт.  

Вагомий внесок у дослідження формування стратегій розвитку внесли 

вітчизняні та іноземні науковці, до яких відносяться Р. Пребіш, Х. Зінгер, А. 

Старостіна, О. Каніщенко, В. Юдаева, Т. Циганкова, Л. Кудирко, 

О. Шнирков та багато інших сучасних науковців.  

Особливу увагу питанням диверсифікації у діяльності підприємств 

звертали такі науковці як Г. Марковіц, Реддінг, Р. Хаузманн, К. Ледерман, 

М. Боровко, П. Брентон, Р. Ньюфармер, П. Валькенхорст та інші.   

Водночас недостатньо опрацьованими є питання аналізу ступеня впливу 

торгівельних бар’єрів на міжнародну діяльність підприємств та визначення 

шляхів розвитку українських підприємств в умовах декарбонізації світового 

виробництва. Також детальнішого вивчення потребують питання критеріїв та 

факторів визначення стратегій розвитку підприємств на міжнародних ринках 

та системи оцінки зовнішніх ризиків для опрацювання можливих траєкторій 

розвитку підприємств.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної теми кафедрі 

міжнародної економіки та маркетингу економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Стратегії міжнародного 

співробітництва за умов поглиблення регіональної економічної співпраці» 

(шифр №16 КФ 040-07). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в поглибленні 

теоретичних підходів та розробці практичних рекомендацій щодо реалізації 

стратегії диверсифікації українських підприємств металургійної галузі на 

міжнародних ринках для забезпечення їх міжнародної 

конкурентоспроможності.  

Відповідно до поставленої мети дослідження визначені наступні 

завдання:  
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• запропонувати критерії визначення етапів формування стратегій 

диверсифікації промислових підприємств на міжнародних ринках;  

• удосконалити визначення сутності поняття «стратегія 

диверсифікації міжнародної діяльності»;  

• визначити теоретичні підходи до оцінювання ефективності стратегій 

диверсифікацій на міжнародних ринках;  

• виокремити сучасні тенденції розвитку міжнародних 

ринків металургійної продукції;  

• виявити ризики міжнародної діяльності українських підприємств 

металургійної галузі;  

• оцінити роль протекціонізму на міжнародних ринках металургійної 

галузі як фактор ризику для українських підприємств;  

• запропонувати методичні підходи до управління ризиками та 

посилення конкурентоспроможності на міжнародних ринках металургійної 

продукції;  

• визначити перспективні напрями розвитку українських підприємств 

металургійної галузі на міжнародних ринках;  

Об’єктом дослідження є міжнародна економічна діяльність українських 

металургійних підприємств.  

Предметом дослідження є формування стратегії диверсифікації 

міжнародної діяльності українських підприємств металургійної галузі.  

Методи дослідження. При написанні дисертації використано 

загальнонаукові та спеціальні методи пізнання економічних явищ і процесів у 

міжнародному середовищі. У першому розділі дисертації застосовано методи 

наукової абстракції, узагальнення, діалектичний метод – при вивченні 

теоретичних підходів до етапів формування стратегій диверсифікації 

(п.1.1), методи класифікації та систематизації, історичний та логічний методи 

– при факторному аналізі груп чинників впливу на стратегію розвитку 

промислових підприємств на міжнародних ринках (п.1.2), методи порівняння, 

аналізу, синтезу, системного підходу, економічного моделювання 
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та економетричний аналіз – при оцінюванні ефективності стратегій 

диверсифікації (п.1.3, 3.1.). В другому розділі застосовано методи 

класифікації та систематизації, порівняльного аналізу, синтезу, статистичний 

та графічний методи при визначенні глобальних тенденцій на міжнародних 

ринках металургійної продукції (п.2.1, 2.2). При оцінюванні потенційних 

ризиків та моделюванні їх ступенів впливі на підприємства металургійної 

галузі України (п.2.3) застосовувались методи аналізу, історичний та логічний 

методи, прогнозування, статистичний 

метод, економетричний аналіз корелювання та графічний метод. Методи 

експертного анкетного опитування, статистичні методи оброблення первинної 

інформації, прикладний програмний продукт SPSS Statistic 23 застосовані 

при виявленні загроз та можливостей розвитку українських підприємств 

металургійної галузі в сучасних умовах та на міжнародних ринках (п.2.2, 3.1). 

Для визначення перспективних напрямів розвитку українських підприємств 

металургійної галузі на міжнародних ринках (п.3.1, 3.2) застосовувались 

методи прогнозування, моделювання, статистичний метод, аналізу та синтезу.  

Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних науковців різних галузей знань, статистичні дані Державної 

служби статистики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, Національного банку України, статистичні та публікаційні матеріали 

міжнародних організацій та асоціацій – Світового банку, Світової організації 

торгівлі, Всесвітньої асоціації сталі та дані, зібрані під час проведення автором 

експертного анкетного опитування керівників підприємств, що здійснюють 

зовнішньоекономічну діяльність.  

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній 

роботі отримано обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують 

науково-прикладне завдання поглиблення теоретичних підходів до аналізу 

етапів формування стратегій диверсифікації на міжнародних ринках та 

розробка практичних рекомендацій щодо напрямів розвитку та впровадження 

стратегії підприємствами металургійної галузі України на міжнародних 
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ринках. Основними теоретичними та практичними результатами, що 

характеризують новизну дисертаційного дослідження, є:  

вперше:  

• запропоновано теоретичний підхід до визначення пріоритетних 

напрямів розвитку міжнародної діяльності металургійних підприємств 

шляхом побудови матриці оцінки країн-партнерів українського експорту 

металургійної продукції за параметрами частки експорту в дані країни, темпів 

росту експорту та кількості введених нетарифних бар’єрів щодо металургійної 

продукції. В результаті за допомогою даної матриці визначено пріоритетні 

напрями розвитку міжнародної діяльності для українських підприємств. 

Такими напрямами визначено посилення торгівлі з Італією та Саудівською 

Аравією, що дозволить посили свої позиції на міжнародних ринках та 

мінімізувати ризик протекціонізму з боку країн-виробників металургійної 

продукції;  

• виявлено джерело ризику діяльності українських підприємств, що 

попередньо не враховувалось, пов’язане з викидом СО2 на тонну сталі, що 

демонструє тенденцію до декарбонізації і ймовірність впровадження вимог 

щодо коефіцієнта «СО2 сліду» для продукції металургійної галузі, яке матиме 

визначення нетарифного торгівельного бар’єру та посилить протекціоністські 

заходи к боку країн-виробників металургійної продукції. Це може призвести 

до значного скорочення обсягів експорту української металургійної 

продукції.  

удосконалено:  

• визначення сутності поняття «стратегія диверсифікації міжнародної 

діяльності», яке сформульовано як довгостроковий план розвитку 

підприємницької діяльності, що характеризується оптимальним набором 

міжнародних ринків, видів економічної діяльності, товарної номенклатури 

суб'єкта господарювання, та націлений на зниження сукупного обсягу ризиків, 

підвищення прибутковості та адаптивності до змін міжнародного бізнес-

середовища. На відміну від понять «стратегія диверсифікації» та 
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«диверсифікація експорт», розроблена авторська категорія дає можливість 

визначити суб’єкт та мету поняття;  

• методичні підходи до оцінки проектів реалізації в рамках стратегії 

диверсифікації на основі визначення показників внутрішньої норми прибутку 

(IRR), чистої поточної вартості (NPV) та терміну окупності. Даний метод є 

більш ефективним на відміну від оцінки розрахункових ефектів у вигляді 

обсягів торгівлі, додаткового прибутку та інших, оскільки враховує вартість 

грошей у часі методом дисконтування та є більш прикладним для українських 

підприємств металургійної галузі відносно інвестиційних параметрів;  

набули подальшого розвитку:  

• визначення факторів впливу на диверсифікацію міжнародної 

діяльності, шляхом їх групування та оцінки взаємозв’язку із металургійною 

галуззю. До таких груп факторів віднесені міжнародна торгівля товарами та 

послугами; міжнародний рух капіталів; міжнародні валютно-фінансові 

відносини; міжнародна міграція робочої сили; міжнародний обмін 

технологіями; міжнародне політико-правове поле; міжнародні організації; 

соціально-культурні фактори. 

• розробка рекомендацій для українських підприємств металургійної 

галузі з метою зниження СО2 викидів у процесі виробництва, до яких 

відносяться модернізація доменних печей за допомогою вдосконалення 

системи фільтрації, заміни системи повітродувок, заміни пристроїв подачі 

продувки та зменшення викидів сірки, оксиду азоту та пилу шляхом 

будівництва нових коксових батарей;  

• визначення етапів формування стратегій диверсифікації 

промислових підприємств, а саме сім етапів розробки стратегії диверсифікації 

міжнародної діяльності, які починаються з аналізу міжнародних ринків, 

тенденцій, ризиків та стану підприємства та закінчуються контролем 

виконання та оцінці результатів реалізації розробленої стратегії, що дає 

можливість структурувати процес формування стратегії диверсифікації 

міжнародної діяльності, відслідковувати процес розробки стратегії та 



21 
 

визначати етапи формування стратегії, які можуть реалізовуватись 

паралельно.   

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені й 

запропоновані у дисертаційній роботі наукові підходи, висновки і практичні 

рекомендації поглиблюють розуміння сутності розвитку міжнародних ринків 

металургійної продукції та процесів формування стратегії диверсифікації 

міжнародної діяльності для впровадження методики управління проектами 

міжнародної діяльності металургійних підприємств України. Запропоновані 

наукові положення, рекомендації та висновки можуть бути використані при 

розробленні законодавчих актів щодо розвитку промисловості на 

міжнародних ринках, при формуванні стратегії розвитку підприємства 

менеджментом українських металургійних підприємств та в навчальному 

процесі при викладанні економічних дисциплін.  

Викладені в дисертаційній роботі висновки та напрацювання використано 

ТОВ «Інтерпайп Україна» (довідка №30/0420-6 від 30.04.2020р.), ТОВ 

«СОТОН» (довідка №20/11/-4 від 01.11.2020 р.), ТОВ «Інвестиційний Фонд 

СМАРТ» (довідка №3-070521 від 07.05.2021 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Наукові положення, висновки, 

рекомендації, що викладені в дисертації та винесені на захист, отримані 

автором особисто. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, у 

дисертаційній роботі використано лише ті положення, які належать особисто 

автору.  

Структура та обсяг роботи. Структура і обсяг роботи обумовлені 

визначеними метою, об’єктом і предметом дослідження. Дисертація 

складається з анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації складає 195 сторінки, з них 

обсяг основного тексту 164 сторінки, і список використаних джерел 20 

сторінок (123 найменування). 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ 

ФОРМУВАННЯ СТРАТГІЙ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

1.1. Сутність стратегій диверсифікації міжнародної діяльності 

промислових підприємств 

 

Економічне зростання країн світу історично визначалось розвитком  

базових, стратегічних галузей промисловості і їх здатністю конкурувати на 

міжнародних ринках. Однією з таких галузей є металургійна. Металургійна 

галузь забезпечує 10,7% світового ВВП та понад 210 млн. робочих місць.  

Залишивши десятку найбільших країн-виробників сталі у 2017 році, 

Україна посідає 12 позицію рейтингу із показником у 20,6 млн тон. 

Незважаючи на це, в Україні частка металургійної продукції в загальному 

товарному експорті становить 22,8%, забезпечуючи більше 13 млрд.дол.США 

експортної виручки [1]. Металургійна промисловість формує понад 250 тис. 

робочих місць та є стратегічно важливою галуззю України.  

Останнє десятиріччя демонструє нові тенденції розвитку даної галузі в 

країнах світу і в міжнародній діяльності металургійних підприємств на 

міжнародних ринках, а саме: 

-посилення концентрації виробництва металургійної галузі; 

-перевищення виробництва над споживанням; 

-зміна географічної структури виробництва і споживання продукції 

металургійної галузі; 

-формування  нових центрів світового виробництва на чолі з КНР та 

нарощування виробництва в  арабських країнах; 

-якісні технологічні зміни в галузі, впровадження інновацій; 

-інтенсифікація глобальної конкуренції. 
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Ці та інші тенденції вимагають пошуку і впровадження ефективних 

стратегій розвитку металургійних підприємств як на внутрішніх, так і на 

міжнародних ринках. 

Розробка дієвих механізмів реалізації міжнародних стратегій діяльності 

виробників металургійної галузі вимагає узагальнення та поглиблення 

теоретичних підходів до аналізу міжнародних стратегій розвитку.  

В світовій економічній літературі сформувалося ряд підходів до 

з'ясування сутності і змісту та класифікації стратегій диверсифікації. В 

більшості підходів [1-6] диверсифікація є складовою стратегій розвитку.  

Автори визначають наступні класифікаційні ознаки стратегій розвитку 

промислових підприємств: 

− об'єкт змін ( Ф.Котлер [2]); 

− тип розвитку ( Ж.-Ж.Ламбен [3]; П.Кларк, Р.Бландел [4]); 

− новизна ринку і продукту (І.Ансофф [5] ) 

− наявність зовнішньої взаємодії (Т.Меєркорд [6]; А.Локет, 

Дж.Віклунд, П.Девідсон [7]). 

Ф. Котлер [1] виділяє три класичні стратегії концентрованого, 

інтегрованого, диверсифікованого розвитку, які відрізняються одним або 

декількома об'єктами змін: продуктом, ринком, галуззю, технологіями. 

Ж.-Ж.Ламбен [2] пропонує схожу класифікацію стратегій розвитку 

промислових підприємств, однак класифікаційною ознакою є «тип розвитку»: 

− інтенсивний розвиток (розвиток в межах ринку поточного 

функціонування підприємства); 

− інтеграційний розвиток (розвиток відносно виробничих ланцюгів); 

− розвиток за рахунок диверсифікації (розвиток відносно поточного 

товарного чи географічного ринку). 

І.Ансофф [4] пропонує чотири стратегії розвитку залежно від новизни 

ринку і продукту. У випадку, коли підприємство ставить за мету розвиток і 

зростання частки на існуючому ринку з існуючим продуктом – 

впроваджується стратегія проникнення на ринок. Стратегія розвитку ринку 
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використовується підприємствами, що виходять на нові ринки; стратегія 

розвитку продукту – у разі розробки нових продуктів на існуючих ринках. 

Стратегія диверсифікації означає вихід на нові ринки із новим продуктом або 

послугою. 

Залежно від наявності зовнішньої взаємодії ( тобто залучення зовнішніх 

ресурсів для подальшого кількісного та якісного розвитку підприємства),  

Т.Меєркорд, А.Локет, Дж.Віклунд, П.Девідсон [5, 6] поділяють стратегії 

розвитку на такі: 

− стратегії органічного розвитку (стратегія інтенсивного зростання, 

стратегія диверсифікації, стратегія модернізації); 

− стратегії неорганічного розвитку ( стратегія партнерства, стратегія злиття). 

Таким чином, в тлумаченні вчених [1-6] стратегія диверсифікації є 

складовою більш загальної концепції стратегій розвитку підприємства. 

Інші автори, такі як Г.Мінценберг [8], Р.Е.Майлз та Ч.Сноу [9] 

фокусують увагу на принципах реалізації стратегій розвитку, не залежно від 

їх видів.  

Так, Г.Мінценберг виділяє такі принципи реалізації стратегій: 

− адаптивності, тобто стратегії впроваджуються в умовах складного 

бізнес-середовища, через що тактичні кроки в межах загальної стратегії 

можуть бути не в повній мірі злагоджені;  

− проактивності, що передбачає прийняття ризикових та 

інноваційних рішень з метою випередження конкурентів; 

− планування, тобто стратегії впроваджені на основі як 

ретроспективного аналізу дій конкурентів, так і прогнозних показників 

розвитку ринку. 

Розвиваючи цей підхід, Р.Е.Майлз та Ч.Сноу [8] виділяють три 

проактивні стратегії розвитку підприємства – «розвідник», «захисник», 

«аналітик» та одну пасивну - «адаптивну» стратегію. Автори фокусують увагу 

на вивченні реакції підприємств на зміну національного та міжнародного 

бізнес-середовища.  
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З'ясування механізмів впровадження стратегій диверсифікації вимагає 

визначення об’єктів, що, власне, підлягають диверсифікації. 

П.Коен [10] систематизує об'єкти диверсифікації за п’ятьма напрямами: 

− географічне охоплення ( вихід на територіально нові ринки); 

− продукт (дослідження та розробки, злиття, партнерство); 

− організація ( перебудова інфраструктури підприємства, логістики, 

сервісу, маркетингу, управлінських підходів, технологій); 

− споживачі (диверсифікація за рахунок нових сегментів, галузей); 

− культура (перебудова корпоративної культури, цінностей, системи 

внутрішніх комунікацій). 

Об’єкти диверсифікації, які пропонується виділяти для промислових 

підприємств систематизовані на рис.1.1. 

 

Рис.1.1. Об'єкти диверсифікації промислових підприємств  

Джерело: складено автором за даними [9] 

Диверсифікація зазначених об’єктів зводиться до вибору трьох 

напрямків – країни, галузі, підприємства – партнера. Модель їх відбору 

запропонована в підрозділі 1.2 дисертаційної роботи.   
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Детальне вивчення наукових підходів до тлумачення поняття «стратегія 

диверсифікації міжнародної діяльності» дозволить виокремити його сутність, 

зміст та мету і сформулювати авторське визначення. 

Поняття «стратегія диверсифікації» є міждисциплінарним і 

використовується в наукових роботах зі стратегічного менеджменту, 

міжнародних відносин, міжнародних фінансів, маркетингу, теорії організацій. 

Внаслідок цього сформувалися різні підходи до його аналізу і формулювання 

сутності стратегій диверсифікації (таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1 

Структура категорії «стратегія диверсифікації» та «стратегія 

диверсифікації міжнародної діяльності» у підходах різних авторів 
Автор  Суть явища Зміст Результат 

І. Ансофф [11, 12] Процес перерозподілу 

ресурсів компанії 

у нові напрямки діяльності, що 

вимагає фізичних та 

організаційних змін у структурі 

компанії, нових навичок, 

технологій, засобів виробництва. 

 

Р.Румпельт [13] Довгостроковий план дій Стосовно розширення та 

поширення компетенцій 

підприємства  

З метою 

охоплення 

широкого спектру 

видів економічної 

діяльності 

А.О.Старостіна 

[9] 

Спосіб формування 

оптимального набору 

видів діяльності чи 

товарів конкретного 

суб‘єкта 

господарювання 

за допомогою певних методів 

(портфельного аналізу) та 

інструментів (матриця 

Бостонської консалтингової 

групи, матриця Дженерал 

Електрик та керованої політики, 

матриці Артура Д. Літтла, 

матриця Хассі). 

 

А.О.Старостіна 

[14] 

процес розширення 

видів діяльності  

якими займається певний суб’єкт 

господарювання 

для полегшення 

процесу 

переливання 

капіталу і 

оптимізації 

прибутків. 

В.Рамануджам, 

П.Варадараджа 

[15] 

Охоплення нових сфер 

діяльності 

За рахунок внутрішнього 

розширення або придбання,   

Що призводить до 

змін в структурі та 

управлінні. 
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Продовження таблиці 1.1 

Автор  Суть явища Зміст Результат 

Р.Пітс [16] Одночасне 

оперування 

(функціонування)  

В різних галузях 

економічної діяльності 

( сферах бізнесу) 

 

Л.Ріглі [17]  Розподіл ресурсів та 

інвестицій між двома і 

більше видами 

економічної діяльності 

 

Л.Ріглі [9] Розширення 

номенклатури  

товарів і послуг 

підприємства 

З метою виробництва і 

продажу товарів таких 

продуктових лінійок, що не 

мають перетину, тобто 

перехресна еластичність за 

ціною дорівнює нулю. 

Л.Ронді, 

А.Сембенеллі, 

Е.Рагацці  [18] 

Розширення 

діяльності 

підприємства 

За межі поточного 

товарного, галузевого, 

географічного ринку 

З метою зниження ризиків та 

підвищення прибутковості на 

національному  та 

міжнародному ринках. 

А.Буз, Х.Буз [19] Інструмент   

..що досягається шляхом 

внутрішнього розвитку, 

злиття, поглинання, 

створення спільного 

підприємства, 

ліцензійної угоди. 

розширення діяльності 

підприємства у формі 

інвестицій у нові продукти, 

послуги, сегменти ринку, 

географічні зони, 

Ф.Меріно, 

Д.Родрігес [20] 

Інструмент   Подолання підприємством 

обмежувального впливу 

слабкої забезпеченості 

ресурсами, зменшення 

залежності від постачальників 

сировини та однієї товарної 

групи. 

Джерело: розроблено автором за матеріалами [9-20] 

 

Починаючи з 1950-х років сформувалося широке коло підходів до 

пояснення сутності стратегій диверсифікації. Аналіз структури категорії 

«стратегія диверсифікації» та «стратегія диверсифікації міжнародної 

діяльності» у підходах різних авторів за  методологією А.О.Старостіної [21] 

виявляє декілька напрямків у тлумачення стратегій диверсифікації діяльності 

промислових підприємств. 

І.Ансофф, Р.Румпельт, А.О.Старостіна, В.Рамануджам, П.Варадараджа, 

Р.Пітс, Л.Ріглі фокусують увагу на сутності самого процесу диверсифікації, 

який полягає у розширенні сфери компетенцій підприємства за межі 

поточного 1) товарного, 2) галузевого, 3) географічного охоплення. Це дає 
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можливість глибше розглянути об'єкт диверсифікації, однак інструменти 

диверсифікації та її мета залишаються нерозкритими. 

Так, Р.Румпельт вбачає сутність стратегії диверсифікації в розширенні 

номенклатури товарів, що випускається підприємством. Згідно Р.Ріглі та 

Р.Пітса, сутність стратегій диверсифікації полягає у збільшенні кількості 

галузей, суміжних або не суміжних до основного виду діяльності компанії. 

В.Рамануджам, П.Варадараджа, А.Буз та Х.Буз роблять наголос на 

організаційних аспектах забезпечення диверсифікації міжнародної діяльності 

промислових підприємств, що значно звужує сутність диверсифікації. 

При цьому І.Ансофф та Р.Румпельт наголошують на необхідності нових 

знань, технологій, засобів виробництва та компетенціях. Саме останній 

проаналізував зв'язок між стратегією диверсифікації, організаційною 

структурою підприємства та його ефективністю. З управлінської точки зору 

важливість ефективного управління при впровадженні стратегій 

диверсифікації міжнародної діяльності полягає в необхідності коректного 

використання та розширення компетенцій підприємства при охопленні більш 

широкого кола видів економічної діяльності підприємства.  

Узагальнюючи класичні підходи до класифікації способів реалізації 

стратегій диверсифікації діяльності промислових підприємств, Н.А.Берг та 

Р.Пітс  [22, 23] пропонують виділяти: 1) виробництво товарів різного ступеню 

обробки як для власних виробничих потреб, так і для реалізації на ринку 

(стратегія вертикальної диверсифікації); 2) розширення номенклатури 

виробництва за допомогою випуску товарів в межах поточного виду 

економічної діяльності (стратегія горизонтальної диверсифікації); 3) 

охоплення компанією тих видів економічної діяльності, що не пов'язані з 

виробництвом поточної товарної номенклатури ( стратегія конгломератної 

диверсифікації). Такий підхід дозволяє детальніше вивчити способи 

диверсифікації діяльності підприємств, однак мета авторами не розкрита, що 

значно обмежує вивчення особливостей диверсифікації. 
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В доповнення теми способів реалізації стратегій, Д.Міллер та 

Ж.- М.Тулуз в дослідженні 97 промислових підприємств доводять вплив 

стратегії, структури та стилю прийняття рішень на результативність 

економічної діяльності підприємства. Відносно більше зростання та 

прибутковість підприємства щодо конкурентів досягається при впровадженні 

інноваційних стратегій диверсифікації;  активного, аналітичного, 

прогресивного стилю прийняття рішень, що супроводжується делегуванням 

повноважень з метою підвищення гнучкості та швидкості реагування на зміни 

в галузі [24]. 

Інша група визначень таких науковців як  Дж.Бруш, Е.Рагацці,  Л.Ріглі, 

Л.Ронді, А.О.Старостіна, А.Сембенеллі, А.Чендлер тлумачать стратегій 

диверсифікації міжнародної діяльності з позиції мети: 

− зниження ризиків підприємницької діяльності; 

− підвищення прибутковості на національному  та міжнародному 

ринках; 

− оптимізація прибутків; 

− підвищення конкурентоспроможності; 

− полегшення процесу переливання капіталу ; 

− збалансування позитивного ефекту масштабу та негативного 

ефекту від організаційного збільшення компанії; 

− подолання обмежувального впливу слабкої забезпеченості 

ресурсами,  

− зменшення залежності від постачальників сировини; 

− зменшення залежності від однієї товарної групи. 

− використання ефекту синергії при охопленні інших видів 

діяльності чи категорії товарів в межах поточного виду економічної 

діяльності. 

Проведений аналіз підходів різних авторів до визначення сутності та 

змісту стратегій диверсифікації міжнародної діяльності промислових 

підприємств дає можливість сформулювати авторську категорію:  
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Стратегія диверсифікації міжнародної діяльності – це 

довгостроковий план розвитку підприємницької діяльності, що 

характеризується оптимальним набором міжнародних ринків, видів 

економічної діяльності, товарної номенклатури суб'єкта господарювання, та 

націлений на зниження сукупного обсягу ризиків, підвищення прибутковості 

та адаптивності до змін міжнародного бізнес-середовища 

Довгострокові цілі підприємства можуть бути згруповані наступним 

чином: 

− Підприємницькі (зниження підприємницьких ризиків, зростання 

вартості акціонерного капіталу, операційна та фінансова синергія, підвищення 

інвестиційної привабливості); 

− Ринкові (досягнення на ринку стратегічно вигідного положення, 

збільшення частки ринку, ринкової влади); 

− Організаційно – виробничі (ефективне використання ресурсів, 

розширення асортименту продукції, технологічний розвиток). 

Розвиток проблематики менеджменту та маркетингу в роботах 

М.Портера, А.А.Томпсона, А.Дж.Стрікленда [25] спонукав поглиблення 

тлумачення диверсифікації з точки зору підприємницьких ризиків. Науковці 

розглядають стратегії диверсифікації як засіб досягнення стійкого розвитку за 

рахунок виходу на нові ринки з метою зниження ризиків залежності від одного 

виду економічної діяльності, яким займається підприємство. 

Підприємства звертаються до стратегій диверсифікації, оскільки 

очікують отримання переваг від зростання вартості акціонерного капіталу 

внаслідок досягнення ефекту операційної та/або фінансової синергії. 

Операційна синергія ґрунтується на комбінуванні ресурсів, управлінських 

функцій та стратегічного планування і прогнозування діяльності об’єднаних 

компаній. Фінансова синергія ґрунтується на зниженні інвестиційних ризиків 

і виявляється у зниженні затрат на капітал об’єднаних компаній. Реалізація 

операційної  синергії можлива в результаті угод із горизонтальної та 

вертикальної інтеграції, фінансової – як результат диверсифікації діяльності 
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промислових підприємств у непов’язані види економічної діяльності 

(конгломератна диверсифікація).  

На думку Дж. Ф. Вестона, К. В. Сміта і Р.Е. Шрайвза [26], 

диверсифіковані підприємства, завдяки набору бізнес-напрямків та свого 

розміру, можуть досягти на ринку стратегічно сприятливого положення, 

збільшуючи свою ринкову владу. Це може бути досягнуто за рахунок політики 

перехресного субсидування та закупівель і  більш ефективного використання 

ресурсів об’єднаної компанії за умови наявності надлишкових потужностей у 

компаній до об'єднання і неможливості їх реалізації у поточних ринкових 

умовах. Джерелами фінансової синергії, згідно підходу авторів, є зниження 

ризику, збільшення кредитоспроможності та реалізація податкових переваг 

об'єднаної компанії.  

Одним з найбільш перспективних напрямів підвищення фінансово-

економічної ефективності, фінансової стійкості промислового підприємства та 

підвищення його інвестиційної привабливості є диверсифікація виробничої 

програми за рахунок розширення асортименту продукції, що випускається. 

Переваги стратегій диверсифікації промислових підприємств у своєму 

науковому дослідженні обґрунтовує Т.Нгуен [27], зокрема: 

− доведено, що в продуктовий портфель диверсифікованих 

підприємства характеризується вищою прибутковістю та меншою 

ризиковістю, ніж у спеціалізованих підприємств. Автором проаналізовано 

підприємства з різним рівнем диверсифікації та виявлено, що при трьох-

сегментній диверсифікації досягається найвища прибутковість з урахуванням 

рівня інвестиційних ризиків; 

− диверсифіковані підприємства відносно фінансово здоровіші, ніж 

спеціалізовані, оскільки можуть повністю покрити свої інвестиції за рахунок 

внутрішнього фінансування. Вони беруть менше позик і виплачують більше 

дивідендів. Таким чином, інвестори можуть розглядати диверсифіковані 

фірми як менш ризиковані інвестиції, порівняно зі спеціалізованими фірмами. 
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Окрім того, автором доведено роль ефекту досвіду в підвищенні 

економічної ефективності реалізації стратегій диверсифікації промислових 

підприємств.  Використовуючи вибірку американських фірм за період з 1990 

по 2009 рік, Т.Нгуен виявляє зв’язок між економічною ефективністю 

диверсифікації та ефектом досвіду, при якому розвиток на основі власного 

досвіду може підвищити ефективність стратегії диверсифікації після того, як 

підприємство двічі реалізувало таку стратегію розвитку. Окрім того, цінність 

диверсифікації є вищою, якщо диверсифікація здійснюється в межах  однієї  

галузі. Часовий проміжок у впровадженні стратегій диверсифікації впливає на 

економічну ефективність у перевернутій U-подібній формі з точкою 

відображення в сім років, що свідчить про те, що економічна результативність 

диверсифікації збільшується (зменшується) з тимчасовим інтервалом між 

диверсифікаціями, коли інтервал менше (більше) ніж сім років.  

Реалізація стратегій диверсифікації має здійснюватися за рядом 

принципів, таких як:  

− адаптивність – впровадження стратегії на основі періодичного 

аналізу загроз і можливостей ринкового середовища та власних сильних і 

слабких сторін підприємства; 

−  інноваційність – використання новітніх досягнень науки і техніки, 

досвіду провідних гравців ринку.   

− проактивність – оперативність тактичних кроків підприємства 

відносно конкурентів, прогнозування та випередження дій конкурентів; 

− релевантність – перевірка тактичних кроків підприємства на 

відповідність встановленим KPI (key performance indicators) у коротко- та 

довгостроковому періоді; 

− економічність – реалізація стратегії повинна мати позитивні та 

вимірні економічні наслідки для підприємства.  

Якісний і кількісний розвиток об’єктів диверсифікації є нерозривно 

пов’язаними. Кількісний розвиток об’єктів диверсифікації означає збільшення 

виробництва як поточної продукції і її асортименту (розвиток поточного 
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товарного ринку), так і розширення номенклатури (вихід на нові товарні 

ринки); збільшення прибутку від реалізації, обсягу залучених ресурсів 

(кількості працівників, обсягу капіталу), інвестицій; збільшення кількості 

географічних ринків, на яких присутнє підприємство.   

Якісний розвиток – це удосконалення та підвищення якості виробничих, 

організаційних, управлінських процесів. Наприклад, зростання прибутку може 

бути наслідком вдосконалення технологій виробництва або зміни 

управлінських підходів. Якісний розвиток об’єктів диверсифікації не завжди 

можна пояснити кількісними термінами, однак, можна стверджувати, що 

кількісний розвиток може бути ознакою наявності якісного. 

Методи диверсифікації на національному та міжнародному ринках в 

свої наукових роботах висвітлюють А.Буз та Х.Буз, А.О.Старостіна, 

В.Рамануджам та П.Варадараджа [13, 14, 20], які надають такий їх перелік: 

− злиття; 

− поглинання; 

− створення спільного підприємства; 

− ліцензійна угода; 

− внутрішнє розширення. 

Розвиваючи цю класифікацію, Л.Ф. Едельман, С.Пуркаястха, 

Т.С. Манолова [28] окрім традиційних злиттів, поглинань та внутрішнього 

розвитку, розглядають такі методи перебудови підприємств як юридичних 

суб'єктів: перетворення, розподіл та виокремлення. Так, виокремлення 

(створення дочірнього підприємства) автори відносять до методів 

диверсифікації, адже воно ґрунтується  створенні юридичної особи з власною 

фінансовою та операційною структурою і відповідальністю. Дочірнє 

підприємство отримує економічну самостійність та можливості для розвитку, 

що можуть підвищити фінансову стійкість та гнучкість у реагуванні на ризики.  

Порівняння методів диверсифікації промислових підприємств із 

використання схематичного математичного рівняння представлене в 

таблиці 1.2. 
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Таблиця 1.2 

Характеристики методів диверсифікації діяльності промислових 

підприємств 
Метод  Форма перебудови 

юридичної особи 

Математичне рівняння, що пояснює сутність 

методу 

До диверсифікації  Після диверсифікації 

Внутрішній розвиток Немає перебудови А A=const 

Злиття  Злиття A, B A+B=C 

Поглинання  Приєднання  A, B A+B=A 

Виокремлення  Виокремлення  A A=A+B 

Розподіл Розподіл A A=B+C 

Перетворення  Перетворення A A=B 

Об'єднання 

підприємств на основі 

договору без створення 

головної компанії 

Немає перебудови A, B, … E A+B+ ..+E = const 

Об'єднання 

підприємств на основі 

договору зі створенням 

головної компанії 

Немає перебудови A, B, … E, F A+B+ ..+E = 

A+B+..+E+F 

Джерело: розроблено автором на основі [26] 

Класифікаційний перелік стратегій диверсифікації міжнародної 

діяльності промислових підприємств може бути розширений за допомогою 

таких класифікаційних ознак як кількість створених юридичних осіб внаслідок 

реалізації стратегій диверсифікації; рівень ризику втрати управління; вид 

структурних змін в підприємстві (рис 1.2). 
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Рис.1.2. Класифікація методів диверсифікації промислових підприємств 

за різними критеріями 

Джерело: розроблено автором  

 

Кількість створюваних юридичних осіб може: зменшуватись ( при злитті 

та поглинанні); збільшуватись (при виокремленні, розподілі, об’єднанні 

підприємств на договірній основі зі створенням головної компанії); 

залишатись незмінною (при внутрішньому розвитку підприємства, 

перетворенні, об’єднанні підприємств на договірній основі без створення 

головної компанії). 

Залежно від ризиків управлінської діяльності та витрат на реалізацію 

стратегії може бути виокремлено дві групи методів диверсифікації. Перша 

група, якій характерні значні витрати на реалізацію і значний рівень ризику 

втрати керованості (включає злиття та поглинання). Другій групі методів 

характерні відносно менші витрати на реалізацію і нижчий рівень ризику 

втрати керованості, тобто до неї можна віднести внутрішній розвиток, 

виокремлення, розподіл, перетворення.  

Методи диверсифікації промислових 
підприємств 

За зміною у 
кількості 

юридичних осіб 
(ЮО)

1. Збільшення кількості ЮО;

2. Зменшення кількості ЮО;

3. Кількість ЮО незмінна

За рівнем ризику 
втрати керованості

1. Значиний ризик 

2. Відносно 
незначний ризик 

За видом 
структурних змін

1.Змінюється виробнича 
структура.

2. Змінюється організаційна 
структура.

3. Обидві структури зазнають 
змін
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Структурні зміни можуть передбачати або зміни організаційної 

структури управління підприємством при незмінній структурі виробництва 

(наприклад, при виокремленні), або зміні лише структури виробництва 

(наприклад, при внутрішньому розвитку), або обох складових ( наприклад, при 

злитті та поглинанні). 

Доповнюючи підхід Л. Ф. Едельман, С. Пуркаястха, Т. С. Манолова до 

класифікації методів диверсифікації діяльності промислових підприємств, 

можна згрупувати їх за географічним охопленням, тобто доцільністю їх 

використання на міжнародному та/ або національному ринку ( табл.1.3). 

 

Таблиця 1.3 

Співвідношення методів диверсифікації діяльності промислових 

підприємств за географічним охопленням 
Географічне 

охоплення 

Метод реалізації 

стратегій 

диверсифікації 

Вид , ступінь 

структурних змін 

Кількісні зміни 

(юридичних 

осіб) 

Ризик втрати 

контрольованості 

та рівень витрат на 

реалізацію 

Міжнародний 

ринок 

Злиття Значні і виробничі, і 

організаційні 

Зменшення Ризик- значний, 

витрати - незначні Поглинання Зменшення 

Міжнародний 

і 

національний 

ринок 

Виокремлення Виробничі – значні, 

організаційні - 

незначні 

Збільшення Значні 

Розподіл  Значні і виробничі, і 

організаційні 

Збільшення Значні 

Об'єднання 

підприємств на основі 

договору без 

створення головної 

компанії 

Без значних змін Без змін Незначні 

Об'єднання 

підприємств на основі 

договору зі створенням 

головної компанії 

Виробничі – 

незначні, 

організаційні - 

значні 

Збільшення Незначні 

Національний 

ринок 

Внутрішній розвиток  Без значних змін Без змін Незначні 

Перетворення  Без значних змін Без змін Незначні 

Джерело: розроблено автором 

 

З таблиці зрозуміло, що основними методами диверсифікації 

міжнародної діяльності промислових підприємств є злиття та поглинання, а 

також об'єднання з іноземними підприємствами на договірній основі, що може 

передбачати ризик втрати контрольованості, але відносно незначні витрати.   
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До різновидів форм диверсифікації міжнародної діяльності 

промислових підприємств можуть бути віднесені: 

− пов’язана вертикальна диверсифікація; 

− пов’язана горизонтальна диверсифікація; 

− непов’язана диверсифікація. 

Відповідно, можна виділити ряд стратегій залежно від форми диверсифікації 

(рис. 1.3.) 

 

Рис.1.3. Класифікація стратегій за формами диверсифікації міжнародної 

діяльності промислових підприємств 

Джерело: розроблено автором 

 

Стратегія пов’язаної вертикальної диверсифікації передбачає вихід на 

нові ринки шляхом придбання або включення в склад підприємства нових 

виробництв, які, відносно технологічного ланцюжка основної продукції, 

знаходяться на попередньому або наступному етапі виробничого процесу. 

Такий вид стратегії реалізується в двох формах, які характеризують 

направленість диверсифікації та місце підприємства у виробничому 

ланцюжку: 1) пряма диверсифікація «вперед» та зворотня диверсифікація 

«назад».  

Стратегії диверсифікації міжнародної 
діяльності промислових підприємств 

Стратегія пов’язаної 
диверсифікації

Стратегія вертикальної 
диверсифікації

Пряма 
диверсифікація 

"вперед"

Пряма 
диверсифікаці

я "назад"

Стратегія 
горизонтальної  
диверсифікації

Розширення 
номенклатури 

товарів 

Географічне 
розширення

Стратегія непов’язаної 
диверсифікації
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При прямій диверсифікації підприємство приєднує функції пов'язані з 

більш високим ступенем обробки та створення більшої доданої вартості, а 

також дистриб’юторів, тобто відбувається придбання каналів збуту, 

транспортних, сервісних та інших служб, що пов'язані з основною діяльністю 

підприємства.  

При зворотній диверсифікації підприємство приєднує до своєї 

структури постачальників, тобто встановлює контроль за джерелами 

сировини, виробництвом комплектуючих, напівфабрикатів. 

Стратегія пов’язаної горизонтальної диверсифікації передбачає 

об'єднання підприємств, що працюють і конкурують в одному  або суміжних 

видах економічної діяльності. Завдяки цьому можна знизити напруженість 

конкурентної боротьби, досягти ефекту економії від масштабу, розширити 

номенклатуру випуску продукції. Географічне розширення ринків може бути 

досягнуто також за рахунок об'єднання підприємств, що виробляють 

однотипну продукцію, але на різних регіональних ринках. 

Непов’язана або конгломератна диверсифікація передбачає охоплення 

таких напрямків економічної діяльності, що не належать до однієї 

класифікаційної підгрупи з основною діяльністю підприємства.    

Узагальнюючи розглянуті підходи до класифікації стратегій 

диверсифікації, слід доповнити їх такими класифікаційними ознаками: 

1. мотиви розробки; 

2. напрямок господарської діяльності; 

3. мотив впровадження; 

4. досягнутий ефект. 

На рис.1.4. запропоновано схему класифікації стратегій диверсифікації 

промислових підприємств. 
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Рис.1.4. Схема класифікації стратегій диверсифікації промислових 

підприємств 

Джерело: розроблено автором 

Запровадження стратегій диверсифікації міжнародної діяльності 

промислових підприємств несе безсумнівні переваги в сфері міжнародної 

торгівлі, дозволяючи ефективно долати торговельні та політичні загрози, а 

створення дочірніх та спільних підприємств на території інших країн дозволяє 

уникнути багатьох митних бар’єрів. Об'єднання капіталів, виробничих 

потужностей, управлінських ресурсів промислових підприємств для 

досягнення спільної стратегічної мети  дозволяє підвищити 

конкурентоспроможність, економічну ефективність, гнучкість та вчасність в 

адаптації до ринкових вимог. 

Таким чином, обґрунтована стратегія диверсифікації є перспективним 

напрямом розвитку міжнародної діяльності промислового підприємства. 

Разом з тим вибір методів та форм реалізації стратегій мають для кожного 

підприємства індивідуальний характер, є результатом всебічного та 

ґрунтовного аналізу і прогнозування як внутрішніх можливостей, так і 

Стратегії диверсифікації міжнародної діяльності підприємств 

За формою За методом реалізації 

За результатом 

впровадження 

За мотивом 

Ринкові 

Технологічні 

Виробничі 

Управлінські 

За напрямком 

господарської діяльності 

Товарні 

Технологічні 

Збутові 

Ринкові  

Фінансові  

Управлінські 

Через злиття; 

поглинання; 

об’єднання з або 

без створення  

юр.особи; 

виокремлення; 

розподіл 

Пов'язана вертикальна;  

Непов’язана 

горизонтальна; 

Непов’язана 

конгломератна 

Ефективні 

Нейтральні 

Деструктивні  

Фатальні  
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зовнішніх потреб міжнародного ринку, що забезпечує розвиток та стабільне 

зростання в довгостроковому періоді. В наступних підрозділах буде 

детальніше розглянуто чинники та етапи формування  стратегій 

диверсифікації міжнародної діяльності промислових підприємств. 

 

1.2. Етапи формування стратегії диверсифікації промислових 

підприємств на міжнародних ринках 

 

В науковій літературі зі стратегічного управління існує багато підходів 

щодо етапів формування стратегій, однак вони стосуються всіх видів стратегій 

діяльності суб'єкта господарювання. Стратегії диверсифікації мають свою 

специфіку, тому в даному розділі пропонується послідовність етапів 

формування стратегії диверсифікації промислових підприємств на 

міжнародних ринках.  

Так, Дж.Лінч [29] виділяє 3 етапи  формування стратегій підприємства: 

1) визначення місії, цілей, завдань, поточного стану підприємства та 

його стратегічного бачення; 

2) визначення стратегічних можливостей і сильних сторін 

підприємства; в якій галузі, товарному сегменті підприємство найбільш 

конкурентоздатне; чи може підприємство бути соціально-відповідальним та 

збільшити добробут населення; 

3) оцінювання потенціалу підприємства на обраному міжнародному 

ринку, а також можливостей та загроз, що існують на міжнародному ринку. 

Даний підхід отримав свій розвиток у роботах М.Лайза [30], на думку 

якого головними складовими формування стратегії є розробка і реалізація 

багатонаціональних міжнародних стратегій; ситуаційний аналіз галузі і 

конкурентів; ухвалення стратегічних рішень на основі результатів 

попереднього ринкового дослідження; послідовна та покрокова реалізація 

стратегій, кожен крок якої підлягає оцінці стосовно цільових показників. 
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Аналіз наукових робіт з міжнародного маркетингу, стратегічного 

управління, менеджменту, економічної політики виявляє, що підходи авторів 

до процесу формування і реалізації стратегій міжнародної діяльності 

підприємств не є однозначними. Приклади таких різних підходів узагальнені 

в таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4. 

Підходи до етапів формування стратегій діяльності підприємств 

Автор Послідовність етапів 

І.Ансоф [8] 1) внутрішня оцінка підприємства; 

2) оцінка зовнішніх можливостей; 

3) формулювання цілей та завдань; 

4) рішення щодо портфельної стратегії; 

5) обґрунтування конкурентної стратегії; 

6) розробка альтернативних проектів, їх відбір та реалізація 

А.Томсон, 

Дж.Стрікленд 

[26] 

1) визначення пріоритетного товарного та географічного  ринку та 

формулювання стратегічних напрямків розвитку; 

2) визначення стратегічних цілей та завдань для їх виконання; 

3) формулювання стратегії для досягнення цілей виробництва; 

4) реалізація стратегічного плану; 

5) оцінка результатів діяльності та зміна плану та/або методів його виконання 

М.Мескон [31] 1) визначення місії підприємства; 

2) визначення цілей підприємства; 

3) оцінка та аналіз зовнішнього середовища; 

4) управлінське дослідження сильних та слабких сторін; 

5) аналіз стратегічних альтернатив; 

6) вибір стратегічних альтернатив; 

7) реалізація та оцінка результатів стратегії 

С.Вутон, 

Т.Хорн [32] 

1) стратегічний аналіз: 

1.1) аналізів зовнішнього середовища підприємства; 

1.2) аналіз внутрішнього середовища; 

1.3) сукупна оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища; 

2) вибір стратегічного напрямку розвитку: 

2.1) прогнозування; 

2.2) визначення місії та цілей; 

2.3) виявлення стратегічних «розбіжностей» між прогнозами та цілями; 

3) реалізація стратегії: 

3.1) розгляд альтернативних варіантів стратегії; 

3.2) аналіз кожного варіанта на конкурентоспроможність, сумісність, 

здійсненність, ризик та інше; 

3.3) складання плану виконання стратегії 

Джерело: складено автором за даними [8, 26, 29, 30] 
 

 

Загалом, більшість запропонованих етапів розробки стратегій 

диверсифікації ґрунтуються на двох взаємодоповнюючих процесах, детально 

описаних в роботах І.Ансофа та Г.Мінцберга [4, 8]: 
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1) управління стратегічними можливостями, що включають аналіз і 

вибір стратегічної позиції – «заплановану стратегію»; 

2) оперативне управління загрозами в поточному міжнародному 

бізнес-середовищі, що дозволяє підприємству реагувати на неочікувані зміни 

– «реалізовану стратегію». 

На рис. 1.5. запропоновано послідовність етапів формування стратегії 

диверсифікації підприємств на міжнародних ринках із врахуванням її 

специфіки та відмінності від загальних маркетингових стратегій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.5. Послідовність етапів формування стратегії диверсифікації 

промислових підприємств на міжнародних ринках 

Джерело: розроблено автором 

 

Визначення довгострокових цілей підприємства нерозривно пов’язано з 
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Аналіз зовнішнього 

середовища підприємства 
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партнер) для диверсифікації міжнародної діяльності підприємства 

Визначення виду стратегії диверсифікації 

Вибір об’єктів, методів, рівнів, принципів диверсифікації 

Оцінювання ефективності стратегій диверсифікації 
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співставлення внутрішніх можливостей підприємства у реалізації 

стратегії на різних міжнародних  ринках 
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розробки 

ринково-

продуктової 

стратегії 

Циклічність 

процесу 

Вибір об’єктів диверсифікації 
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формує циклічний процес, де цілі диверсифікації міжнародної діяльності 

мають оновлюватись та коригуватись залежно від результатів ситуаційного 

аналізу мікро- та макросередовища діяльності підприємства. На рис. 1.4 

циклічний характер процесу відображено круговими стрілками   

Аналіз зовнішнього мікросередовища передбачає визначення тенденцій 

споживчої поведінки, аналіз конкурентного середовища та власної 

конкурентоспроможності на національному та зарубіжному ринках; 

визначення особливостей ринкової поведінки постачальників і посередників 

та ризиків, що з ними пов'язані. Класичним підходом до такого аналізу є 

модель «п’яти конкурентних сил» М.Портера. 

Вивчення особливостей макромаркетингового середовища діяльності 

підприємства передбачає підбір факторів загроз та можливостей, що 

продукуються економічним, політико-правовим, науково-технічним, 

культурним, демографічним, природним середовищем, що є СТАБС – 

аналізом [33]. Згідно методології, розробленої А.О. Старостіною, СТАБС – 

аналіз передбачає підбір, аналіз, експертне оцінювання за різними критеріями 

факторів загроз і можливостей ринкового середовища діяльності підприємства 

на одному або декількох міжнародних ринках. У випадку, якщо підприємство 

відбирає з декількох міжнародних ринків найбільш перспективний, 

порівняння країн здійснюється за однаковими факторами та критеріями.   

 Відібрані та статистично і аналітично обґрунтовані фактори можуть 

бути репрезентовані в таблиці SWOT – аналізу для подальшого використання 

як інформаційної бази прийняття управлінських рішень щодо формування 

ринково-продуктової стратегії підприємства.  

Наступний етап – це обґрунтування необхідності в диверсифікації 

міжнародної діяльності та визначення довгострокових цілей диверсифікації. 

Чинники переорієнтації промислових підприємств на стратегію 

диверсифікації міжнародної діяльності не мають єдиного тлумачення, на 

думку П.Бергера [34]. При цьому до найбільш поширених причин вибору 

стратегій диверсифікації належать наступні:   
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− необхідність зміцнити ринкову позицію в умовах жорсткої 

міжнародної конкуренції; 

− спроба знизити підприємницькі ризики, розподіливши їх між 

різними видами економічної діяльності та географічними ринками; 

− можливість отримання більших прибутків, ніж через просте 

нарощування обсяшів виробництва і збуту. 

− формування надлишкових фінансових ресурсів підприємства, що 

дають змогу не лише підтримувати конкурентні позиції на поточних ринках, 

але і розширювати діяльність  

На думку К.Лі та М.Пенг [35], цілі підприємств при впровадженні таких 

стратегій прямо залежать від фінансового стану і виробничих можливостей 

підприємства, а також різної привабливості країн, галузей та сегментів для 

підприємства в короткостроковому і довгостроковому періодах. 

 
Рівні 

прибутковос

ті 

  Рівні пріоритетності   Рівні 

ризиковос

ті 

        

Високий      Фінансова стійкість, 

ринкова експансія, 

диверсифікація ризиків 

 

      

      

      

Помірний    Зростання прибутку, 

економічна стабільність 

 

 

 

  

      

 Новий товар, послуга, 

вид робіт. Вихід на 

ринок, утримання на 

ринку, забезпечення 

конкурентоспроможності                          

     

Низький/ 

відсутній 

   

 

Етап життєвого 

циклу                                     

 

 

Рис.1.6. Пріоритетні цілі підприємства залежно від етапів життєвого 

циклу 

Джерело: розроблено автором 
 

На наступному етапі, для визначення доцільних об’єктів диверсифікації, 

запропоновано алгоритм (рис.1.7. ) 
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Рис.1.7. Алгоритм визначення об’єктів диверсифікації промислових 

підприємств на міжнародних ринках 

Джерело: розроблено автором  

Аналіз ефективності діяльності підприємства   (Еф1) 
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Після цього здійснюється відбір привабливих напрямків (країна, галузь, 

підприємство-партнер) для диверсифікації міжнародної діяльності 

промислових підприємств. Співвідношення об’єктів диверсифікації і 

напрямків представлено на рис.1.8.  

 

 

Рис.1.8. Співвідношення напрямків та об’єктів диверсифікації 

Джерело: розроблено автором 

 

Вибір географічного напрямку розвитку промислових підприємств, 

зокрема, територіальної експансії, має ґрунтуватись на комплексному аналізі 

факторів макро-, мезо- та мікрорівнів, врахуванні ризиків та загроз 

міжнародного бізнес-середовища. Оскільки реалізація стратегій 

диверсифікації вимагає значних інвестиційних ресурсів, доцільно звести 

сутність відбору привабливого напрямку диверсифікації до оцінки його 

інвестиційного потенціалу. 

Інвестиційний потенціал напрямку (країна, галузь, підприємство-

партнер) диверсифікації пропонуємо тлумачити як сукупність факторів, що 

Зарубіжна країна 
(макрорівень)

Галузь

(мезорівень)

Суб'єкт господарювання 
або

Підприємство-партнер 
(мікрорівень)
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здатні позитивно або негативно впливати на реалізацію стратегії 

диверсифікації за обраним напрямком. 

На даному етапі здійснюється відбір привабливої країни для 

диверсифікації міжнародної діяльності промислових підприємств 

(макрорівень). Однак дана методика може застосовуватись послідовно і при 

визначенні привабливості галузей та суб’єктів підприємницької діяльності – 

тобто вибору підприємств-партнерів. 

Модель оцінки інвестиційного потенціалу напрямку диверсифікації 

міжнародної діяльності промислових підприємств має такі складові: 

1) інвестиційна привабливість; 

2) інвестиційний ризик; 

3) інвестиційна активність. 

Оцінка інвестиційної привабливості формується на основі показників, 

що визначають інтерес потенційних інвесторів до країни, галузі, суб’єкту 

підприємницької діяльності. 

Категорією «інвестиційний ризик» визначаємо ймовірність недостатньо 

повної реалізації переваг інвестиційної привабливості та обмеження, що 

перешкоджають залученню інвестицій до об'єктів інвестиційної діяльності ( 

на даному етапі – країн). «Інвестиційна активність» означає фактичну 

інтенсивність (обсяги та темпи залучення інвестицій) інвестиційної діяльності 

в конкретній країні. 

В таблиці 1.5. систематизовано параметри оцінки інвестиційного 

потенціалу напрямків диверсифікації діяльності промислових підприємств, 

згруповані залежно від рівня їх прояву.  
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Таблиця 1.5. 

Параметри оцінки інвестиційного потенціалу напрямків диверсифікації 

міжнародної діяльності промислових підприємств 

Рівень  Параметри оцінки 

Макро- Наявність фінансово-економічної підтримки державою галузі, підприємств, 

окремих проектів; 

Інвестиційна активність, ризиковість, привабливість країни для, наприклад, 

підприємств металургійної галузі України. 

Мезо - Інвестиційний потенціал галузі обраної країни: інвестиційна привабливість 

галузі, інвестиційні ризики та активність. 

Аналіз конкуренції в галузі за М.Портером:  

1. загроза появи нових гравців;  

2. рівень конкурентної боротьби; 

3. загроза появи товарів-замінників; 

4. ринкова влада постачальників сировини та комплектуючих; 

5. ринкова влада споживачів промислової продукції. 

Мікро- Рівень конкурентоздатності потенційного підприємства-партнера на 

міжнародному ринку; ступінь відповідності виробничих, технологічних, 

управлінських особливостей стратегічним цілям підприємства. 

Джерело: розроблено автором 
 

В межах запропонованої моделі оцінки інвестиційного потенціалу 

напрямку диверсифікації міжнародної діяльності промислових підприємств 

кожна з трьох складових є зведеним індексом наведених в таблиці1.5. 

параметрів. Відбір цих параметрів зумовлений ресурсо- та капіталоємністю 

ринкових стратегій, що впроваджуються промисловими підприємствами.  

Так, оцінка факторів, що впливають на інвестиційний потенціал 

напрямків диверсифікації на макрорівні, включає оцінку заходів із підтримки 

зарубіжною країною різних галузей промисловості, регіонів, підприємств або 

проектів. 

Оцінка інвестиційного потенціалу на мезорівні спрямована на 

визначення найбільш інвестиційно привабливих галузей економіки та місця 

географічного розміщення підприємства. При цьому проводиться комплексна 

оцінка суб'єктів підприємницької діяльності, що розглядаються 

менеджментом підприємства як перспективні для співпраці. 

Після цього для ухвалення управлінського рішення щодо стратегії 

диверсифікації необхідно оцінити відповідність даних напрямків загальним 

стратегічним планам розвитку підприємства. 
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В даному дослідженні увага зосереджена здебільшого на питанні 

визначення інвестиційного потенціалу країни для реалізації стратегії 

диверсифікації міжнародної діяльності промислових підприємств. 

Для кожної відібраної країни здійснюється розрахунок інвестиційної 

привабливості (Kp), ризику (Kr) та інвестиційної активності (Ka). Кожен із цих 

показників є інтегральним і складається із декількох груп коефіцієнтів, а ті в 

свою чергу – із набору часткових показників[36, 37]. 

Для кожного із трьох запропонованих показників визначаються 

позитивні і негативні коефіцієнти, на основі яких розраховується зведений 

інтегральний показник, наприклад: 

Kp = ∑ 𝐾 𝑝𝑛 (𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒) + ∑ 𝐾𝑝𝑛 (𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒)    (2) 

 

Де 𝐾𝑝𝑛 (𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒), 𝐾𝑝𝑛 (𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒) – рівень інвестиційної 

привабливості країни за позитивними та негативними показниками. 

Запропоновані часткові показники для оцінки інвестиційної 

привабливості країни наведені в таблиці 1.6. 

Таблиця 1.6. 

Показники оцінки інвестиційної привабливості країни 
Назва часткового показника Розрахунок  

Економічні показники 

Валовий національний продукт ВНП на душу населення 

Обсяг промислового виробництва Обсяг продукції промислового виробництва на 

душу населення 

Ступінь підтримки державою підприємств та 

галузей 

Обсяг державних інвестицій, їх динаміка   

Ємність внутрішнього ринку Динаміка продажів промислової продукції на 

ринку країни. 

Сальдо торгівельного балансу за конкретним 

товаром/видом економічної діяльності. 

Ринкові показники 

Рівень конкуренції Розподіл часток ринку між підприємствами 

Умови фінансування в державі Обсяг державних субсидій, відсоток за 

кредитами для промислових підприємств 

Перспективи розвитку ринку Прогнозні показники розвитку ринку 

Політико-економічні показники 

Наявність торгівельних обмежень Тарифні та нетарифні обмеження 

Рівень політичного сприяння міжнародному 

співробітництву 

Наявність політико-економічних угод про 

співробітництво з Україною 
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Продовження таблиці 1.6 

Науково-технічні показники 

Виробнича інфраструктура в країні  

Рівень технологічності промислових 

виробництв 

Частка високотехнологічної продукції в 

експорті країни 

Сприяння у НДККР Кількість патентів та млн.населення 

Демографічні  

Наявність кваліфікованих кадрів Кількість та міжнародний рейтинг ВНЗ країни 

Джерело: розроблено автором 

 

З врахуванням того, що часткові показники інвестиційної привабливості 

можуть мати різні одиниці вимірювання, отримані значення можуть бути 

перетворені у відносні за формулою багатовимірної середньої [38, 39]: 

 

 𝐾𝑝𝑛 (𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒) = ∑ (𝑔𝑠
𝑚
𝑖=1 × 𝑠𝑔𝑗

𝑝𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑝𝑚𝑎𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒
)    (3) 

 

де 𝐾𝑝𝑛 (𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒) – коефіцієнт інвестиційної привабливості країни за 

позитивними показниками; 

i=1..m – номер часткового показника оцінки інвестиційної 

привабливості країни; 

n –   країна; 

gs – вага групи часткових показників; 

sgj – вага конкретного часткового показника у групі; 

pi positive – значення часткового показника оцінки інвестиційної 

привабливості країни; 

pmax positive – максимальне значення часткового показника оцінки 

інвестиційної привабливості країни серед всіх країн, що розглядаються 

підприємством як економічно привабливі для реалізації стратегій 

диверсифікації міжнародної діяльності. 

Розрахунок показника інвестиційної привабливості країни за 

негативними коефіцієнтами здійснюється за аналогічною формулою. Таким 
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чином, інтегральний показник інвестиційної привабливості країни буде 

розраховано за формулою: 

 

Kp𝑛 = ∑ (𝑔𝑠
𝑚
𝑖=1 × 𝑠𝑔𝑗

𝑝𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑝𝑚𝑎𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒
) - ∑ (𝑔𝑠

𝑚
𝑖=1 × 𝑠𝑔𝑗

𝑝𝑖 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑝𝑚𝑎𝑥𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒
)  (4) 

 

З метою оцінки інвестиційного ризику країни запропоновано 

класифікацію ризиків за різними критеріями (табл 1.7). 

Таблиця 1.7 

Класифікація інвестиційних ризиків за обраними критеріями 

Критерій Вид ризиків 

За джерелом виникнення − фінансові; 

− ринкові; 

− економічні; 

− соціальні; 

− політичні; 

− нормативно-правові 

За ступенем збитків − часткові; 

− припустимі; 

− критичні; 

− фатальні 

За системністю прояву − системні, що не залежать від галузі; 

− несистемні, специфічні для кожної галузі 

Джерело: розроблено автором 

 

Для цілей розрахунку  коефіцієнту інвестиційних ризиків країни (Kr) 

розроблено набір часткових показників, що розподілені за п’ятьма групами 

(табл 1.8 ). 
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Таблиця 1.8 

Показники оцінки інвестиційного ризику країни 

Назва часткових 

показників 

Розрахунок  

Фінансові Середні по галузі коефіцієнти рентабельності промислових 

підприємств; 

коефіцієнти варіації показників рентабельності підприємств в 

межах країни та галузі; 

вірогідність підвищення відсоткових ставок за кредитами 

Ринкові Кількість і частка ринку підприємств, що займають монопольне 

положення на ринку та мають сильне політичне лобі 

Економічні Динаміка рівня цін; рівня інфляції;  

рівень податкового тиску 

Політичні Ризики зміни влади, нестабільного політичного середовища 

(згідно міжнародних експертних та рейтингових оцінок); 

Нормативно-правові Кількість змін, що вносяться в нормативно-правові акти, що 

впливають на підприємницьку діяльність в країні;  

ступінь законодавчої захищеності іноземних інвесторів 

Джерело: розроблено автором 
 

Запропоновані показники можуть бути розраховані в бальних оцінках із 

використанням наступної формули: 

 

Krn= ∑ (
𝑟𝑖

𝑟𝑚𝑎𝑥

𝑚
𝑖=1 × 𝑔𝑠 × 𝑠𝑔𝑗)       (5) 

де Krn   - коефіцієнт інвестиційного ризику n-ї країни; 

 i=1..m – номер часткового показника оцінки інвестиційних ризиків 

країни; 

n –   країна; 

gs – вага групи часткових показників; 

sgj – вага конкретного часткового показника у групі; 

ri– значення часткового показника оцінки інвестиційних ризиків країни; 

rmax– максимальне значення часткового показника оцінки інвестиційних 

ризиків країни серед всіх країн, що розглядаються підприємством як 

економічно привабливі для реалізації стратегій диверсифікації міжнародної 

діяльності. 

З'ясування інвестиційної привабливості країни для впровадження 

стратегії диверсифікації має ґрунтуватись не лише на показниках 

інвестиційної привабливості та інвестиційного ризику, оскільки вони 
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відображають лише інвестиційний потенціал об’єкта, але і на визначенні 

фактичної ситуації стосовно міжнародної інвестиційної діяльності в 

конкретній країні. З цією метою формула розрахунку інвестиційного 

потенціалу доповнена коефіцієнтом інвестиційної активності: 

 

KIn= 𝐾𝑎𝑛 × (𝐾𝑝𝑛 ×
1

𝐾𝑟𝑛
)       (6) 

 

Коефіцієнт інвестиційної активності розраховується за формулою: 

 

K𝑎𝑛 = ∑
𝑎𝑖

𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑚
𝑖=1          (7) 

 

де і=1..m – номер часткового показника оцінки інвестиційних ризиків 

країни; 

n –   країна; 

аi– значення показника інвестиційної активності в зарубіжній країні; 

аmax– максимальне значення показника інвестиційної активності серед 

країн, що представляють економічний інтерес для підприємства. 

Графічно доцільно представити результати розрахунків в системі 

координат, де на вісі абсцис відкладаються коефіцієнти інвестиційної 

привабливості обраних країн, на вісі ординат – коефіцієнти інвестиційного 

ризику, а розмір кіл визначається рівнем міжнародної інвестиційної активності 

в країні (рис. 1.9). 
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Рис.1.9. Матриця інвестиційного потенціалу напрямку диверсифікації 

міжнародної діяльності промислових підприємств 

Джерело: розроблено автором 

 

За аналогічною логікою проводиться оцінка інвестиційного потенціалу 

галузі та суб'єктів підприємницької діяльності, що є економічно привабливими 

для підприємства у реалізації стратегії диверсифікації міжнародної діяльності. 

Запропонована модель оцінки інвестиційного потенціалу напрямку 

диверсифікації міжнародної діяльності промислових підприємств має ряд 

таких переваг: 

− дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення стосовно 

стратегій міжнародної діяльності підприємств; 

− враховує широке коло показників, що впливають на міжнародний 

інвестиційний потенціал країни, галузі, підприємства; 

− дозволяє проводити порівняльну оцінку декількох економічно 

привабливих країн для реалізації стратегії диверсифікації. 

Наступний етап формування стратегії диверсифікації полягає в оцінці 

внутрішніх можливостей підприємства ефективно реалізувати стратегію. 

Тобто мета полягає в тому, щоб визначити можливості підприємства 

ефективно реалізувати стратегію в кожній конкретній країні (або в конкретній 

галузі та підприємстві-партнері), що становить для нього економічний інтерес 

і відібрати з них одну, найбільш доцільну.  

Країна А 
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Оцінка експертами внутрішніх можливостей підприємства може 

здійснюватися за багатьма напрямками, залежно від галузі та специфіки ринку 

(табл.1.9). 

Таблиця 1.9 

Показники оцінки внутрішніх можливостей підприємства у реалізації 

стратегії диверсифікації міжнародної діяльності в обраній країні 

Група показників Назва  

Організаційно – 

управлінські  

Наявність міжнародного досвіду управління промисловими 

проектами; можливість застосовувати провідні методи управління, 

інформаційні системи, штучний інтелект в зборі та аналізі даних і 

прийнятті управлінських рішень; рівень володіння персоналом 

необхідними компетенціями; міжнародна переговорна влада 

підприємства 

Маркетингові  Надійність та економічна ефективність міжнародних каналів збуту; 

імідж та  сприйняття підприємства на міжнародних ринках; рівень 

конкурентоспроможності 

Технологічні  Фінансові та організаційні можливості здійснення досліджень і 

розробок; обсяг інвестицій у розвиток власних технологій; потреба 

у роботі з провідними технологіями та можливість їх залучення 

через злиття і поглинання, створення спільних підприємств 

Виробничі  Витрати на організацію виробництва; географічна віддаленість; 

рівень логістичних витрат; наявність доступу до необхідної робочої 

сили 

Фінансові Рівень витрат на реалізацію обраної стратегії диверсифікації 

міжнародної діяльності; можливість залучення інвестицій; 

наявність у підприємства досвіду здійснення фінансових операцій 

подібного рівня 

Джерело: розроблено автором 

 

Після підбору актуальних показників оцінки внутрішніх можливостей 

підприємства у реалізації обраної стратегії диверсифікації на конкретному 

ринку, експертам необхідно оцінити вагу кожної групи показників та кожного 

показника в межах групи. Запропонований дворівневий підхід до ранжування 

факторів дозволяє забезпечити сумісність ваги показників, розташованих у 

групах, що мають різну кількість цих показників всередині. 

Вага показника розраховується як відношення балів за цим показником 

до суми балів по всьому списку показників. Для кожного з останніх 

розраховано медіану, що дозволяє відкинути екстремальні значення ваги. 

Для експертної оцінки показників внутрішніх можливостей 

запропоновано вибрати десятибальну шкалу (1 - дуже слабкі можливості; 10-
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максимальні можливості підприємства). Інтегральний коефіцієнт внутрішніх 

можливостей підприємства для реалізації стратегії диверсифікації в обраній 

країні визначається відповідно до формули: 

𝐾𝑜𝑛 = ∑ (
𝑣𝑖 𝑚𝑒𝑑

𝑣𝑚𝑎𝑥

𝑘
𝑖=1 × 𝑔𝑠 × 𝑠𝑔𝑗)      (8) 

де i=1..k  – номер показника внутрішніх можливостей підприємства; 

vimed – медіанне значення показника за результатами експертних оцінок; 

vmax – максимальне значення показника внутрішніх можливостей 

підприємства серед обраних для дослідження країн; 

gs – вага групи показників; 

sgi – вага показника в групі. 

Найбільш доцільним інструментом, що дозволить порівняти різні 

варіанти вибору країни для реалізації стратегії диверсифікації міжнародної 

діяльності підприємства є матриця, побудована на осі абсцис «інтегральний 

коефіцієнт внутрішніх можливостей підприємства» та осі ординат – 

«інтегральний коефіцієнт інвестиційного потенціалу країни» (рис.1.10). 

Інтегральний  

коефіцієнт          3 

інвестиційного 

потенціалу країни 

 

2 
 

1 

 

4 
 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

4 

Інтегральний  

3   коефіцієнт внутрішніх 

можливостей 

підприємства 

Рис. 1.10. Матриця диверсифікації міжнародної діяльності 

підприємства 

Джерело: розроблено автором 

 

Як видно з рисунку 1.10, найбільш пріоритетними для реалізації 

стратегії диверсифікації є напрямки (країни), що потрапляють до першої 
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області матриці, що характеризуються найкращим поєднанням показників 

інвестиційного потенціалу та внутрішніх можливостей підприємства. 

 В межах розроблених моделей для подальшого аналізу можна здійснити 

оцінку інвестиційного потенціалу галузі, співробітництво з яким буде 

здійснюватися в процесі реалізації стратегії диверсифікації підприємства.  

Після відбору однієї найбільш привабливої країни для диверсифікації 

міжнародної діяльності підприємство має визначити метод та рівень 

диверсифікації міжнародної діяльності підприємства.  

На основі аналізу наукової літератури [29, 30, 34, 36, 37] запропоновано 

чотири групи факторів вибору методів диверсифікації діяльності промислових 

підприємств (рис. 1.11). 

 
Фактори вибору стратегії   Метод реалізації 

стратегії 

Тип Сутність    

Р
и

н
к
о

в
і 

Збільшення переговорної влади    

   

Потреба адаптуватися до турбулентності 

ринкового середовища 

  Міжнародне 

партнерство 

Необхідність посилення ринкових позицій    

Розширення мережі зв'язків    

Зростання конкуренції    

Т
ех

н
о

-

л
о

гі
ч

н
і 

Недосконалість, застарілість технологій    

  Міжнародні 

злиття і 

поглинання 

Можливість використання НДДКР в суміжних 

галузях 

   

В
и

р
о

б
н

и
ч

і 

Залежність від ресурсів    

Можливість досягнення ефекту синергії    

Можливість досягнення ефекту економії від 

масштабу 

  Внутрішній 

розвиток 

У
п

р
ав

л
ін

-

сь
к
і 

Надлишкові фінансові ресурси 

 

   

Управлінські мотиви    

Збільшення прибутків, зростання 

 

Рис.1.11. Фактори вибору методів диверсифікації діяльності 

промислових підприємств 

Джерело: розроблено автором 

Важливою складовою формування стратегії є визначення рівня 

диверсифікації. Цей процес містить такі елементи: 

1) визначення доцільного рівня диверсифікації; 



58 
 

2) оцінку поточного рівня диверсифікації міжнародної діяльності 

підприємства і його співвідношення з розрахованим бажаним рівнем. 

Доцільний рівень диверсифікації – це інтервал Kdopt ∈[ Kdmin; Kdmax], що 

включає множину значень Kd, що задовольняє цілі підприємства, де Kd∈[1;∞) 

– коефіцієнт (рівень) диверсифікації, який розраховується за формулою (1) і є 

зворотньою величиною до індексу Херфіндаля-Хіршмана [40]:  

 Kd=
1

∑ 𝑑𝑖
2𝑛

𝑖=1

         (1) 

 

Де di –  частка інвестованого капіталу в і-й напрям підприємницької 

діяльності, 

n – загальна кількість напрямків підприємницької діяльності. 

Слід зазначити, що значення рівня диверсифікації, а також мінімального 

та максимального значень його доцільного діапазону насамперед залежить від 

галузі, до якої належить підприємство, а також від множини як суб’єктивних, 

так і об’єктивних зовнішніх та внутрішніх факторів. У зв’язку з цим конкретні 

значення мінімального та максимального рівня диверсифікації визначаються 

експертами галузі.  

На думку К .Рамасвамі, М. Лі, Б.С. Петіт [41], головною метою 

провадження стратегій диверсифікації промислових підприємсвтв є зниження 

ризиків, а збільшення рівня диверсифікації з метою підвищення сукупної 

прибутковості діяльності підприємства трапляється рідше. Згідно з 

економічною теорією, величина ризиків перебуває у прямій залежності від 

показників прибутковості, таким чином, у загальному випадку варіант 

диверсифікації, при якому одночасно піднімається рівень прибутковості та 

знижуються ризики, є практично неможливим. Таким чином, розрахунок 

доцільного рівня видерсифікації має здійнсюватись за методом «ризики-

транзакції» для цілей зниження ризиків або методом «прибуток-транзакції» 

для цілей збільшення прибутків [42]. 
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Прийнятними є два методи визначення доцільного діапазону рівня 

диверсифікації: для цілей зниження ризиків (метод «ризики-трансакції»); для 

цілей збільшення прибутку (метод «прибуток-трансакції»). 

Наступним етапом є визначення виду стратегії диверсифікації 

міжнародної діяльності промислових підприємств. 

В практиці підприємств металургійної промисловості України стратегії 

диверсифікації є важливим інструментом досягнення цілей (табл 1.10.).  

Таблиця 1.10. 

Співвідношення цілей та виду стратегії диверсифікації міжнародної 

діяльності на прикладі підприємств України 
Ціль Вид стратегії Приклад 

підприємств

а 

Стратегія 

вертикальної 

диверсифікац

ії 

Стратегія 

горизонтальн

ої 

диверсифікац

ії 

Стратегія 

конгломератн

ої 

диверсифікац

ії 

Розширення спектру НДДКР для 

зростання міжнародної 

конкурентоспроможності  

+ +  Метінвест 

Інжиніринг 

Зростання частки заміщення 

традиційної технології виробництва 

прокату із застосуванням залізнорудної 

сировини, кам’яного вугілля, 

металобрухту на альтернативну 

технологію із використанням прямо-

відновленого заліза, що дозволяє 

скоротити викиди СО2 

 +  Метінвест, 

АрселорМіт

тал Кривий 

Ріг 

Збільшення сортаменту и обсягів 

реалізації продукції  

 +  Інтерпайп, 

Метінвест 

Реалізація проектів з переробки 

відходів виробництва, а також 

використання альтернативних джерел 

енергії 

  + Інтерпайп, 

Дніпроспецс

таль 

Розвиток супровідних послуг 

(визначення потреб споживачів, підбір 

необхідних видів продукції, 

виготовлення, установка, пожиттєве 

обслуговування) 

+   Метінвест 

Інжиніринг, 

Інтерпайп  

Джерело: розроблено автором 

 

Так, з метою підвищення сировинної забезпеченості представники 

галузі використовують стратегії вертикальної диверсифікації через 

внутрішній розвиток та методи міжнародних злиттів та поглинань, 

розвиваючи видобуток кам’яного вугілля, залізорудної сировини, заготівлю 

металобрухту. 
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З метою зниження впливу транспортних та енергетичних витрат на 

прибуток, підприємства, з одного боку, впроваджують стратегії 

конгломератної диверсифікації, включаючи до своєї структури транспортні та 

енергогенеруючі підприємства, а з іншої – стратегії горизонтальної 

диверсифікації, будуючи або купуючи в межах міжнародної експансії нові 

промислові потужності біля кінцевих споживачів. 

Прагнучи до збільшення екологічної безпеки металургійного 

виробництва, підприємства впроваджують стратегії конгломератної 

диверсифікації, що призводить до зростання ефективності за рахунок 

реалізації продуктів переробки відходів виробництва. Окрім того, зростає їх 

капіталізація, яка напряму залежить від іміджу соціально-орієнтованих 

підприємств. 

Збільшення рівня горизонтальної диверсифікації дозволяє 

удосконалювати технології та розширювати номенклатуру вироблюваної 

продукції. 

Розвиток металурійних підприємств України характеризується 

тенденціями розділення великих підприємств і виділення непрофільних 

функцій у вигляді дочірніх підприємств, що веде до збільшення рівня 

конгломератної диверсифікації. 

Виходячи із аналізу практики впровадження стратегій диверсифікації 

міжнародної діяльності промислових підприємств, визначено та 

систематизовано фактори, що впливають на вибір виду стратегії ( рис. 1.12.). 
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Фактори вибору стратегії   Вид стратегії 

Тип Сутність    

Р
и

н
к
о

в
і 

Збільшення переговорної влади    

   

Потреба адаптуватися до турбулентності 

ринкового середовища 

  Стратегія 

горизонтальної 

диверсифікації 

Необхідність посилення ринкових позицій    

Розширення мережі зв'язків    

Зростання конкуренції    

Т
ех

н
о

-л
о

гі
ч

н
і Недосконалість, застарілість технологій    

  Стратегія 

вертикальної 

диверсифікації 

Можливість використання НДДКР в суміжних 

галузях 

   

В
и

р
о

б
н

и
ч

і 

Залежність від ресурсів    

Можливість досягнення ефекту синергії    

Можливість досягнення ефекту економії від 

масштабу 

  Стратегія 

конгломератної 

диверсифікації 

У
п

р
ав

л
ін

-

сь
к
і 

Надлишкові фінансові ресурси 

 

   

Управлінські мотиви    

Управління ризиками, їх мінімізація 

Рис 1.12. Фактори вибору стратегії диверсифікації міжнародної 

діяльності промислових підприємств 

Джерело: розроблено автором 

 

Після цього завершальним етапом є оцінювання ефективності стратегій 

диверсифікації міжнародної діяльності промислових підприємств, чому 

присвячено наступний підрозділ дисертаційної роботи. 

 

1.3. Оцінювання ефективності стратегій диверсифікації 

промислових підприємств на міжнародних ринках 

 

Оцінювання ефективності стратегій диверсифікації промислових 

підприємств на різних міжнародних ринках має ґрунтуватись на цілях, що є 
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конкретними, вимірними, досяжними, вагомими та обмеженими у часі 

(SMART – цілі) та показниках які дозволяють представити ці цілі кількісно. 

Управлінські цілі в реалізації стратегій диверсифікації промислових 

підприємств на міжнародних ринках є одними з ключових та полягають у 

підвищенні добробуту акціонерів. Це первинна мета, яка взаємопов’язана із 

досягненням ефекту синергії: елементи виробничої системи після об'єднання 

повинні працювати ефективніше, ніж кожен окремо. 

Вторинні цілі можна розділити на кількісні, тобто вимірювані в 

короткостроковому періоді (збільшення обсягу продажів, зростання 

прибутку); і якісні, довгострокові цілі, такі як вихід на нові міжнародні ринки 

та збільшення переговорної влади на них. За рахунок перерозподілу наявних в 

організації ресурсів реалізація стратегій диверсифікації сприяє модифікації 

основної діяльності та збалансованості продуктового портфелю підприємства, 

що збільшує його прибутковість. 

Зі збільшенням ефективності стратегії диверсифікації цілі підприємства 

можуть ставати більш глобальними та довгостроковими - від підвищення 

конкурентоспроможності та збільшення прибутку до економічної 

стабільності, фінансової стійкості, соціальної орієнтованості та екологічної 

відповідальності. 

Слід зазначити, що поняття ефективності та ефекту не є тотожними: 

ефект позначає результат певної діяльності, а ефективність – співвідношення 

цього результату із витратами на його досягнення.  

 

Еф=
Е

В
        (9) 

 

Де Еф – показник економічної ефективності; 

Е – величина економічного ефекту (прибуток підприємства на новому 

міжнародному ринку, прибуток від впровадження нового товару на новому 

ринку); 
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В – витрати на реалізацію конкретних дій в межах обраної стратегії 

(часові, грошові, людські ресурси). 

Оцінка ефективності може поділятися на прогнозну (попередню), 

проміжну та підсумкову ( після завершення реалізації стратегії). Попередня 

оцінка ефективності здійснюється з метою порівняння та відбору найбільш 

доцільних альтернативних варіантів реалізації стратегії диверсифікації, 

наприклад, при прийнятті рішення щодо вибору конкретного напрямку 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Окрім того, в 

процесі попередньої оцінки мають визначатись строки реалізації стратегії та 

нормативні показники ефективності для подальшого контролю виконання 

проміжних планів. Проміжна оцінка ефективності стратегій диверсифікації 

має на меті контроль ступеню і строків виконання запланованих показників, 

внесення корективів для мінімізації відхилень від стратегічного плану 

підприємства. Підсумкова оцінка ефективності здійснюється із врахуванням 

ступеню досягнення поставлених цілей та є основою для розробки 

рекомендацій щодо подальших напрямків розвитку підприємства. 

С. Лібенберг та Б. Віллалонга у своїх наукових роботах обґрунтовують, 

що оцінювання ефективності стратегій диверсифікації має здійснюватись на 

основі аналізу релевантності та достатності факторів, що впливають на вибір 

стратегії, а також прогнозних показників досягнення цілей (часові, фінансові 

та інші витрати на реалізацію стратегії). За умови, що обрана стратегія 

відповідає цілям компанії, її необхідно оцінити за відповідністю вимогам 

зовнішнього бізнес-середовища, потенціалу та внутрішній здатності 

підприємства її реалізувати [37, 38]. 

Оцінювання ефективності стратегій диверсифікації промислових 

підприємств на міжнародних ринках, на думку М. Хан, С. Лі, Дж. Кім, 

передбачає прогнозування результату їх реалізації і розрахунок сукупних 

витрат на реалізацію стратегій [39]. Кількісний показник оцінювання 

ефективності стратегії є співвідношенням результату обраної стратегії та 

витрат на досягнення поставлених цілей. Цільовим показником, або 
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результатом обраної стратегії диверсифікації можуть бути обсяги продажу 

товару на обраному міжнародному ринку; певна норма прибутку; річний 

прибуток підприємства. Витрати на реалізацію стратегії диверсифікації 

можуть бути представлені обсягом необхідних інвестицій. 

Даний підхід може використовуватись для попереднього відбору 

альтернативних варіантів або напрямків реалізації стратегії диверсифікації 

промислових підприємств. 

Дж.Скотт [40] зазначає, що оцінка стратегічних кроків в межах обраної 

стратегії диверсифікації за своєю суттю – це оцінка ефективності 

інвестиційного проекту підприємства з реалізації такої стратегії. Наприклад, 

якщо металургійним підприємством обрано стратегію вертикальної 

диверсифікації, то вона може передбачати декілька альтернативних варіантів 

реалізації: 

1. Побудову виробничих потужностей, що дозволять 

випускати продукцію з вищою доданою вартістю в зарубіжній країні; 

2. Придбання існуючих виробничих потужностей, більш 

технологічно оснащеного заводу в зарубіжній країні; 

3. Створення спільного підприємства із міжнародною 

компанією, що дозволить досягти зазначених цілей. 

В даному випадку оцінка ефективності стратегії передбачатиме аналіз 

ефективності інвестицій, наприклад у побудову нових виробничих 

потужностей в зарубіжній країні. Тобто розробленій стратегії може 

відповідати декілька альтернативних варіантів її реалізації - проектів, кожен з 

яких має бути оцінений з позиції ефективності інвестицій. Таким чином, 

формою представлення економічної оцінки ефективності стратегії 

диверсифікації промислового підприємства може бути інвестиційний проект, 

інноваційний або бізнес-план. 

Оцінка ефективності інвестиційних проектів з реалізації обраної 

стратегії диверсифікації промислового підприємства може здійснюватися на 

основі показників, що використовуються UNIDO [41]: 



65 
 

− проста норма прибутку (Simple rate of return)  

− період окупності (Pay-back period) 

− індекс прибутковості (Profitability Index) 

− чистий дисконтований дохід (Net present value)   

− внутрішня норма прибутку (Internal rate of return) 

Перші два показники, проста норма прибутковості та період окупності, 

називають простими або статичними, оскільки вони не враховують весь 

життєвий цикл проекту з реалізації обраної стратегії, а спираються на один  

або декілька базових періодів (найчастіше один рік). Крім того, їх 

застосування базується на річних даних проекту, що означає, що всі 

надходження та витрати аналізуються за своїми номінальними 

недисконтованими значеннями. 

Проста норма прибутку = 
Чистий прибуток від реалізції інвестиційного проекту

Витрати на реалізацію
    (10) 

Період окупності - це мінімальний проміжок часу від початку реалізації 

проекту, після проходження якого сукупний ефект стає позитивним і 

продовжує перевищувати 0. Тобто це той період, починаючи з якого інвестиції 

та інші витрати на реалізацію обраної стратегії на обраному міжнародному 

ринку перевищені сукупними результатами від її впровадження.  

При здійсненні оцінки ефективності інвестиційних проектів з реалізації 

обраної стратегії диверсифікації промислового підприємства співставлення 

показників в різних часових періодах відбувається шляхом їх дисконтування. 

Для приведення витрат, результатів та ефектів в різних періодах 

використовується норма дисконту (Д), що дорівнює прийнятній для інвестора 

нормі прибутку на капітал.  

Приведення до базового часового періоду витрат, результатів та ефектів 

t-го періоду реалізації інвестиційного проекту здійснюється шляхом множення 

на коефіцієнт дисконтування КД, що розраховується із використанням норми 

дисконту Е: 
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КД = 
1

(1+Д)𝑡
        (11) 

Де КД - коефіцієнт дисконтування; 

Д - норма дисконту; 

t-номер періоду (t=1, 2….Т), Т- це останній період розрахунків. 

Після цього можна розрахувати індекс прибутковості (ІП) як 

відношення суми приведених ефектів до обсягу інвестицій  (І) у проект: 

 

ІП = 
1

І
× ∑ (П𝑡

Т
𝑡=1 − В𝑡) ×  

1

(1+Д)𝑡
    (12) 

 

Де ІП – індекс прибутковості; 

Пt – прибуток (або інший цільовий показник) в періоді t; 

Вt – витрати t-го періоду. 

Індекс прибутковості нерозривно пов'язаний із чистим дисконтованим 

доходом (ЧДД), адже якщо ЧДД > 0, то і ІП > 1 ( проект є ефективним). 

Цей розрахунок здійснюється для кожного з альтернативних варіантів 

реалізації стратегії диверсифікації (проектів), після цього отримані показники 

зіставляються  та відбирається найбільш доцільний для підприємства проект. 

Чистий дисконтований дохід ( або чиста поточна вартість) і внутрішня 

норма прибутку називаються дисконтованими або динамічними показниками, 

оскільки вони враховують весь термін реалізації стратегії та фактор часу 

шляхом дисконтування майбутніх надходжень і витрат до їх теперішньої 

вартості. 

ЧДД розраховується як сума поточних ефектів за весь розрахунковий 

період, приведена до початкового: 

ЧДД = ∑ (П𝑡
Т
𝑡=1 − В𝑡) × 

1

(1+Д)𝑡
      (13) 

Інвестиційний проект є ефективним при додатному показнику ЧДД > 0, 

однак для вибору найбільш доцільного проекту із всіх альтернативних, 

необхідно здійснити розрахунки для кожного з них, наприклад, при відборі 
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привабливих міжнародних ринків для реалізації стратегії диверсифікації 

промислових підприємств. 

Згідно підходу UNIDO , прості показники є відносно менш точними, але 

в деяких випадках достатніми і єдиними можливими альтернативами для 

оцінювання ефективності інвестиційних проектів з реалізації обраної стратегії 

диверсифікації промислового підприємств. Використання показників чистої 

поточної вартості та внутрішньої норми прибутку передбачає більш 

комплексний аналіз. 

Вибір показників залежить від цілей підприємства, умов економічного 

бізнес-середовища та наявності даних. При оцінці та порівнянні декількох 

альтернативних варіантів реалізації стратегії,  слід використовувати однакові 

показники, що відповідають цілям інвестора або підприємства, з метою 

забезпечення єдиної інформаційної основи прийняття управлінських рішень.  

Використання зазначених показників має деякі обмеження, оскільки 

вони є самостійними і відокремленими і не можуть забезпечити збалансовану 

оцінку як фінансових, так і операційних процесів при реалізації стратегії 

диверсифікації промислових підприємств. 

Д.Нортон та Р.Каплан [41],з метою удосконалення наведеного підходу 

UNIDO, розробили «збалансовану систему показників» (balanced scorecard) - 

набір показників, який дає суб'єктам прийняття управлінських рішень 

різносторонню оцінку фінансових, виробничих, маркетингових аспектів 

діяльності підприємства на міжнародних ринках. 

Збалансована система показників включає фінансові показники, які 

свідчать про результати вже вжитих дій, та операційні показники, що 

оцінюють внутрішні перспективи розвитку, інноваційну діяльність і 

вдосконалення підприємства та рівень задоволеності споживачів на B2B або 

B2C ринку і є драйверами майбутніх фінансових результатів підприємства. 

Із використанням збалансованої системи показників оцінка 

ефективності стратегії диверсифікації промислових підприємств здійснюється 

за чотирма напрямками, мінімізуючи при цьому перевантаження інформацією. 
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Розглядаючи всі важливі операційні показники в сукупності, суб'єкти 

прийняття управлінських рішень можуть оптимізувати процес досягнення 

цілей в межах обраної стратегії диверсифікації, здійснюючи покращення в 

одному напрямку за  рахунок іншого. Наприклад, підприємство може 

скоротити термін виходу на новий зарубіжний ринок різними шляхами: 

покращуючи управління виведенням нового товару на ринок або  пропонуючи 

новий товар спочатку існуючим клієнтам. Обсяги виробництва промислової 

продукції можна збільшити як за рахунок переходу на більш прості, 

стандартизовані товари з меншою доданою вартістю, так і за рахунок 

міжнародної мережі збуту.  

Оцінка ефективності стратегій диверсифікації промислових 

підприємств на різних міжнародних ринках може здійснюватися за чотирма 

напрямками, що дозволить більш глибоко проаналізувати та порівняти 

результати діяльності підприємства на цих ринках. На рис.1.13 

систематизовано за чотирма напрямками можливі цілі підприємства та 

показники їх вимірювання. 

Оцінка ефективності стратегій диверсифікації підприємства за 

напрямком «фінансова сфера діяльності» передбачає вимірювання фінансових 

результатів підприємства після впровадження обраної стратегії на конкретних 

міжнародних ринках.  
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Фінансова сфера діяльності  Внутрішні перспективи розвитку 

Ефективність діяльності підприємства з точки 
зору віддачі на вкладений капітал 

 Внутрішня операційна ефективність, що 
оцінює результати внутрішньої організації 

бізнес-процесів 

Цілі Показники  Цілі Показники 

 
Виживання на ринку 

 
Грошовий потік 

(річний, квартальний) 

 Збільшення 
технологічної 
оснащеності 

Частка 
високотехнологічної 

продукції у 
продуктовому портфелі 

підприємства 

Економічна 
ефективність на 

міжнародних 
ринках 

Квартальне зростання 
продажів та 
операційний 

прибуток підрозділів 
підприємства 

 Вдосконалення 
виробництва 

Витрати на 
виробництво одиниці 

продукції; обсяги 
випуску; 

співвідношення 
планових та фактичних 

показників 
виробництва 

Стабільний 
розвиток 

Збільшення ROE та 
частки ринку 

іноземної країни 

 Розробка нових 
продуктів 

Частка нових продуктів 
із високою доданою 
вартістю у продажах 

  
Стратегічні цілі підприємства 

 

 

Інноваційна діяльність та розвиток  Орієнтація на споживачів та потреби ринку 

Здатність підприємства до сприйняття та 
використання нових технологій та методів 

управління 

 Корисність товарів та зацікавленість 
підприємств- споживачів у довгостроковому 

співробітництві 

Цілі Показники  Цілі Показники 

Технологічне 
лідерство 

Час на розробку 
нових товарів; 

відсоток продажу 
запатентованих 

продуктів 

 Виведення нових 
продуктів з вищою 
доданою вартістю 

на ринок 

Відсоток продажів на 
нових міжнародних 

ринках 

Скорочення часу 
виходу на 

міжнародний ринок 

Термін впровадження 
нових товарів на 

ринок 

 Розширення 
географії 

міжнародних 
поставок 

Відсоток продажів 
нових товарів на 

міжнародних ринках 

Перехід на 
виробництво 

товарів з вищою 
доданою вартістю  

Частка товарів з 
низькою та високою  
доданою вартістю у 

продажах 
підприємства 

 Довгострокові 
партнерські 
відносини зі 

споживачами 

Відсоток ключових 
підприємств-

споживачів у загальних 
продажах; кількість 

нових клієнтів. 

Рис.1.13 Система показників для оцінки ефективності стратегій 

диверсифікації промислових підприємств на міжнародних ринках 

Джерело: розроблено автором 

 

Фінансові цілі є різними на кожному етапі життєвого циклу 

підприємства або товару на міжнародному ринку. Наприклад, на етапі виходу 

- це зростання обсягу продажів нових товарів на нових міжнародних ринках та 

новим клієнтам при збереженні встановленого рівня витрат на виробництво 
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товару та його просування, робочу силу, канали збуту. На етапі зростання - це 

традиційні фінансові показники, такі як ROE, динаміка змінних витрат, 

прибуток від основної діяльності, валовий прибуток. Фінансова мета 

наступного етапу - грошовий потік,  максимізація повернення підприємством 

грошових потоків від усіх коштів, інвестованих у нього в минулому. 

Таким чином, залежно від стадії життєвого циклу підприємства оцінка 

ефективності стратегії на різних міжнародних ринках за напрямком 

«фінансова сфера діяльності» може здійснюватися за такими показниками: 

− динаміка зростання обсягу продажів у конкретному товарному сегменті; 

− частка прибутку від продажу нового продукту на новому зарубіжному 

ринку у загальному прибутку підприємства; 

− відсоток скорочення витрат за рахунок ефекту масштабу та/або ефекту 

синергії та збільшення продуктивності; 

− рентабельність інвестицій. 

Оцінка ефективності стратегій диверсифікації підприємства за 

напрямком «орієнтація на споживачів та потреби ринку» передбачає 

визначення рівня задоволеності клієнтів та їх лояльність. Цільовими 

показниками, що дозволяють кількісно це виміряти є частка ринку, динаміка 

збільшення кількості клієнтів (як на В2В, так і на В2С ринку), LTV (lifetime 

value) клієнта, витрати на залучення кожного додаткового клієнта. 

Показники орієнтованості підприємства на споживачів та вимоги ринку 

нерозривно пов'язані із внутрішніми можливостями. Тобто можливість 

задовольнити потреби клієнтів є результатом процесів, дій і рішень, що 

відбуваються на підприємстві в процесі реалізації стратегії диверсифікації. 

Цілі та показники їх вимірювання за напрямком  «внутрішні 

перспективи розвитку» можуть бути наступними: окупність коштів, 

інвестованих у НДДКР; відношення операційного прибутку до виплати 

податків до загальних витрат на розробку (розраховується або для сукупності 

всіх нових товарів на новому ринку або для кожного продукту окремо). Тут 

слід зазначити, що ціллю підприємства є не саме створення технологічно 
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складніших товарів, а у виробництві тих товарів, що мають ринковий  

потенціал та високу окупність. Також важливими показниками є відсоток 

продажів нового товару від загальних продажів на міжнародному ринку. 

За напрямком «інноваційна діяльність та розвиток»  оцінці підлягає 

здатність підприємства до сприйняття та використання нових технологій та 

методів управління. Показниками вимірювання ефективності стратегії за цим 

напрямком є тривалість розробки нового товару та термін і витрати на його 

виведення на міжнародний ринок; показник збільшення доданої вартості 

продукції; частка продажів запатентованих товарів; співвідношення товарів з 

низькою та високою доданою вартістю у продажах підприємства.  

Запропоновані цілі та показники дають можливість здійснити оцінку та 

порівняння ефективності стратегій диверсифікації на різних міжнародних 

ринках більш детально та структуровано, зосереджуючи увагу та найбільш 

важливих для підприємства даних щодо результатів поточної та майбутньої 

діяльності. 

Оскільки однією з цілей реалізації стратегії диверсифікації є досягнення 

підприємством ефекту синергії, доцільно розглянути методику його 

розрахунку. 

Ефект синергії може виникати за умов виходу підприємства з новим 

продуктом та на нові міжнародні ринки при використанні незадіяних раніше 

виробничих і технологічних ресурсів та маркетингових можливостей, 

скороченні виробничих витрат, розширенні масштабів збутової діяльності. 

І.Ансофф [42] був першим, хто виявив та довів, що вартість спільного 

використання ресурсів може бути вищою, ніж їх окреме використання. Цей 

висновок часто описують як «ефект 2 + 2 = 5». Дослідження І.Ансоффа було 

зосереджено на з'ясуванні сутності ефекту синергії, який він описує як 

позитивний вплив на прибутковість капіталу за рахунок реалізованої синергії, 

вбачаючи при цьому більший потенціалу синергії при реалізації стратегії 

пов’язаної диверсифікації, ніж непов’язаної [43] :  
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Рентабельність капіталу після об'єднання зусиль >Рентабельність капіталу до об'єднання зусиль  

При цьому Рентабельність капіталу (РК) розраховується за формулою: 

 

РК=
Прибуток−Витрати

Інвестований капітал
       (14) 

 

І.Ансофф загалом розрізняє чотири типи синергії, а саме: 

1. синергія доходу (збільшення доходу компанії);  

2. операційна синергія (зниження виробничих витрат);  

3. інвестиційна синергія (зниження залучення капіталу);  

4. синергія управління (збільшення доходів, зниження витрат).  

М.Портер [] розглядає синергію на рівні бізнес-одиниць, а не на 

корпоративному рівні, де стратегічний фокус приділяється диверсифікації 

ризиків. Таким чином, як і І.Ансофф, він доводить потенціал синергії, 

особливо між «суміжними» підприємствами. 

З одного боку, М.Портер бачить переваги в об’єднаних зусиллях 

промислових підприємств «вздовж ланцюга створення вартості» завдяки 

більш інтенсивному використанню ресурсів. З іншого боку, він виявив 

проблеми в об’єднаних зусиллях, які можуть призвести до збільшення витрат, 

а саме:  

1. витрати на координацію (наприклад, витрати на широкі системи 

інформаційних технологій);  

2. витрати на компроміс (наприклад, через менш оптимальні організаційні 

структури, ніж у колишніх незалежних компаній);  

3. витрати на контроль (наприклад, витрати на розширене управління, щоб 

уникнути опортуністичної поведінки);  

4. витрати на негнучкість (наприклад, через взаємну залежність).  

Для промислових підприємств доцільно розрізняти операційний та 

фінансовий ефект синергії. 

Операційний ефект синергії відбувається внаслідок скорочення витрат 

та збільшення прибутків та проявляється через: 
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− вихід на нові міжнародні ринки збуту; 

− розширення бази клієнтів; 

− зростання ефективності системи продажів як наслідок 

застосування нових методів управління; 

− розширення товарної номенклатури за рахунок нової 

високотехнологічної продукції; 

− скорочення персоналу; 

− оптимізацію виробничих та маркетингових витрат; 

− зростання ефективності використання ресурсів. 

Фінансовий ефект синергії відбувається, наприклад, внаслідок об'єднання 

грошових потоків двох підприємств на міжнародних ринках, і проявляється у 

зниженні їх волатильності, ризиків, потреби у кредитах та збільшенні 

платоспроможності. Все це сприяє зниженню відсоткової ставки при 

отриманні кредиту. 

Кількісна оцінка сукупного ефекту синергії (ЕФс) для підприємства 

після реалізації стратегії диверсифікації (наприклад, після поглинання 

підприємством іноземної компанії на привабливому для ЗЕД ринку) 

здійснюється за формулою [44]: 

 

ЕФсn =∑
∆ГП𝑛𝑡

(1+Д)𝑡
𝑇
𝑡=1         (15) 

 

Де ∆ГП𝑛𝑡 – в момент t різниця між прогнозованими грошовими 

потоками диверсифікованого підприємства і суми грошових потоків 

підприємств до об'єднання на n-му міжнародному ринку; 

Д – норма дисконту, вказана із врахуванням запланованої норми 

рентабельності на власний капітал підприємства, що поглинається; 

t-номер періоду (t= 1, 2….Т), Т- це останній період розрахунків. 

 

∆ГП𝑛 =  Пn + ВВn – (ДІn + ППn + ІПn)    (16) 
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Де n- привабливий для ЗЕД підприємства ринок (країна), для якого 

розраховується ефект синергії;  

Пn – приріст (зменшення) додаткових прибутків від розширення 

масштабів діяльності; 

ВВn – економія (збільшення) поточних виробничих витрат; 

ДІn– додаткові інвестиції, пов'язані із диверсифікацією; 

ППn – зростання (зменшення) податкових платежів; 

ІПn – додаткові інвестиції у момент поглинання (за наявності). 

Таким чином, розрахувавши прогнозні показники грошових потоків 

диверсифікованого підприємства для відібраних країн можна порівняти 

привабливість цих країн для реалізації стратегії диверсифікmації та перейти 

до її практичного впровадження. 
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Висновки до Розділу 1 

Проведене в першому розділі дослідження особливостей та етапів 

формування стратегій диверсифікації міжнародної діяльності промислових 

підприємств дає змогу зробити такі висновки: 

1. Класифікація стратегій диверсифікації може бути здійснена за п’ятьма  

критеріями: за мотивом реалізації (ринкові, технологічні, виробничі, 

управлінські); за методом реалізації (через злиття і поглинання, об’єднання з 

або без створення юридичної особи); за формою впровадження (пов'язана 

вертикальна; непов’язана горизонтальна; непов’язана конгломератна); за 

результатом впровадження (ефективні, нейтральні, деструктивні, фатальні); за 

напрямком господарської діяльності (товарні, технологічні, збутові, ринкові, 

фінансові). 

 2. Стратегія диверсифікації міжнародної діяльності підприємства може 

бути визначена як довгостроковий план розвитку підприємницької діяльності, 

що характеризується оптимальним набором міжнародних ринків, видів 

економічної діяльності, товарної номенклатури суб'єкта господарювання, та 

націлений на зниження сукупного обсягу ризиків, підвищення прибутковості 

та адаптивності до змін міжнародного бізнес-середовища. 

3. Етапи формування стратегії диверсифікації промислових підприємств 

на міжнародних ринках складаються із дев’яти послідовних кроків: 

Визначення цілі, місії підприємства, аналіз внутрішнього та зовнішнього 

середовища підприємства; визначення сильних і слабких сторін підприємства; 

ринкових можливостей і загроз; обґрунтування необхідності в диверсифікації 

міжнародної діяльності промислових підприємств; оцінювання та 

обґрунтування виду стратегії диверсифікації міжнародної діяльності 

промислових підприємств; визначення доцільного рівня диверсифікації; відбір 

привабливих країн для диверсифікації міжнародної діяльності промислових 

підприємств; експертне оцінювання внутрішніх можливостей підприємства у 

реалізації зазначеної стратегії; управлінське рішення стосовно вибору країни, 

галузі, суб’єкту міжнародної підприємницької діяльності для співробітництва 
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в процесі реалізації стратегії диверсифікації; Оцінювання ефективності 

стратегій диверсифікації. 

4. Фактори вибору стратегії диверсифікації міжнародної діяльності 

промислових підприємств включають ринкові (збільшення переговорної 

влади, потреба адаптуватися до турбулентності ринкового середовища, 

необхідність посилення ринкових позицій, розширення мережі зв'язків , 

зростання конкуренції); технологічні (недосконалість, застарілість технологій, 

можливість використання НДДКР в суміжних галузях); виробничі (залежність 

від ресурсів; можливість досягнення ефекту синергії; можливість досягнення 

ефекту економії від масштабу); управлінські (надлишкові фінансові ресурси, 

управлінські мотиви, управління ризиками, їх мінімізація). 

5. Показники, за допомогою яких може здійснюватись оцінка 

ефективності стратегії диверсифікації:  проста норма прибутку, період 

окупності , індекс прибутковості, чистий дисконтований дохід, внутрішня 

норма прибутку, сукупний ефект синергії. 

6. Система показників для оцінки ефективності стратегій диверсифікації 

промислових підприємств на міжнародних ринках включає чотири напрямки: 

фінансова сфера діяльності, внутрішні перспективи розвитку, інноваційна 

діяльність та розвиток, орієнтація на споживачів та потреби ринку. 

Запропоновані цілі та показники дають можливість здійснити оцінку та 

порівняння ефективності стратегій диверсифікації на різних міжнародних 

ринках більш детально та структуровано, зосереджуючи увагу та найбільш 

важливих для підприємства даних щодо результатів поточної та майбутньої 

діяльності. 
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РОЗДІЛ ІІ. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ 

МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ 

 

2.1. Тенденції розвитку міжнародних ринків металургійної продукції 

 

При формування стратегії діяльності підприємств на міжнародних ринках 

важливу роль відіграє детальний аналіз тенденцій розвитку ринків, які в свою 

чергу можуть мати значний вплив на формування на корегування стратегії 

діяльності на міжнародних ринках. В процесі дослідження міжнародних 

ринків металургійної продукції було виявлено наступні глобальні тенденції, 

які було детально проаналізовано: 

• Екстенсивний ріст обсягів виробництва сталі у світі; 

• Зростання частки обсягів споживання сталі у структурі світового 

ВВП; 

• Вплив обсягів виробництва та споживання сталі в Китаї на коливання 

попиту, пропозиції та цін на міжнародних ринках; 

• Посилення протекціоністських заходів за допомогою застосування 

нетарифних торгівельних бар’єрів у міжнародній торгівлі 

продукцією металургійної галузі; 

• Декарбонізація світового виробництва сталі; 

• Використання переробленого металобрухту у виробництві сталі. 

Кожну із наведених тенденцій на міжнародних ринках металургійної 

продукції слід детально проаналізувати для виявлення факторів впливу на 

формування стратегії міжнародної діяльності підприємств металургійної 

галузі. 

Екстенсивний ріст обсягів виробництва сталі у світі. Екстенсивний ріст 

визначається збільшення обсягів виробництві сталі за рахунок збільшення 

кількості виробничих потужностей. Таким чином при збільшенні обсягів 

світового виробництва сталі рівень завантаження виробничих потужностей не 

зазнає суттєвих змін.  
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Статистичні дані Всесвітньої асоціації сталі дають змогу детально 

проаналізувати історичні дані світового виробництва сталі та обсягів 

виробничих потужностей для виявлення тенденції (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Динаміка обсягів виробничих потужностей та виробництва сталі, 

2000-2020 роки 

Джерело: складено автором за [52] 

 

За період з 2000 року по 2020 рік обсяг світових виробничих потужностей 

металургійної галузі збільшився майже у 2 рази до 1 470 млн. тонн у 2020 році. 

Варто відзначити стабільний щорічний ріст виробничих потужностей за 

досліджуваний період. В якості винятку можна спостерігати зниження 

виробничих потужностей у 2017 році після рішення уряду Китаю щодо 

зниження кількості сталеплавильних цехів, які працюють на низько 

ефективних та сильно забруднюючих навколишнє середовище домених печах. 

Це рішення призвело до закриття невеликих приватних сталеплавильних 

виробничих потужностей, але вже через 2 роки у 2019 році кількість 
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печей, що дозволило якісно збільшити продуктивність та виробничі 

потужності. Дана тенденція до збільшення кількості виробничих потужностей 

продовжилась і у 2020 році. За прогнозами Всесвітньої асоціації сталі обсяг 

світових виробничих потужностей у 2021 році збільшиться на 0,5% із 

подальшим ростом на рівні 3,5% у 2022 році [52]. 

Зниження світового обсягу виробничих потужностей у 2017 році та 

позитивний ріст обсягів виробництва сталі дозволили сталеплавильним 

виробникам збільшити завантаження виробничих потужностей до рекордних 

77-78%, що є високим показником у порівнянні з іншими промисловими 

галузями. Але вже у 2020 році відчувається зниження завантаженні 

виробничих потужностей, що було спричинено подальшим ростом 

виробничих потужностей та сповільнення обсягів попиту на металургійну 

продукцію, що в свою чергу призвело до зниження обсягів світового 

виробництва сталі. Дана тенденція зниження рівня завантаження виробничих 

потужностей очікується до 2023 року.  

Світове виробництво сталі має позитивну динаміку росту за останні 20 

років, незважаючи на світові коливання попиту та пропозиції. У 2020 році 

світове виробництво сталі склало 1 877,5 млн. тонн, що на 0,2% вище 

попереднього року. Даний ріст є незначний, але на фоні світової пандемії 

COVID-19, що призвела до значного зниження рівня споживання у багатьох 

сферах економіки, показник росту 0,2% є вагомим. Для порівняння рівень 

росту світового ВВП у 2020 році склав -3,6%. Це говорить про нижчий рівень 

волатильності у споживанні продукції металургійної галузі та її вагомість у 

багатьох секторах економіки. 

Посилення ролі споживання сталі у світовому ВВП. Металургійна 

продукція є невід’ємною складовою для багатьох суміжних галузей економіки, 

які виступають як у ролі споживача металопродукції, так і у ролі 

постачальника для металургійної галузі. Ключовими секторами споживання 

продукції металургійної галузі є будівництво, нафто- та газовидобування, 

енергетика, важке та легке машинобудування. Більшість із вказаних секторів 
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споживання продукції металургійної галузі є стратегічно важливими для 

багатьох країн світу. Саме тому металургійна галузь відіграє на стільки вагому 

роль на міжнародних ринках. 

Для оцінки вагомості ролі споживання сталі у світовому ВВП слід 

співставити та проаналізувати динаміку таких показників як рівень 

споживання сталі на душу населення та темпи рості світового ВВП (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Рівень споживання сталі на душу населення в порівнянні з ростом 

світового ВВП, 2010-2020 рр. 

Джерело: складено автором за [53] 

 

Волатильність рівня споживання сталі на душу населення є нижчою за 

темпи рості світового ВВП, та має позитивну динаміку росту, починаючи з 

2010 року. Для порівняння рівень споживання сталі на душу населення у 2020 

році скоротився на 1,2% порівняно із падінням росту ВВП на 3,6%. Для аналізу 

цікаво взяти проміжок часу 2017-2019 роки, коли відбувалось сповільнення 

темпів росту світового ВВП у той час як рівень споживання сталь на душу 

населення демонстрував позитивну динаміку. Це відзначає вагомість 

металургійної продукції у формуванні світового ВВП.  
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Співставивши рівень споживання сталі на душу населення та показник 

росту ВВП, можливо оцінити рівень розвитку економіки країни від 

індустріального до постіндустріального. Було виявлено, що за рівнем 

споживання сталі на душу населення в окремій країні можливо віднести її до 

одного з рівня розвитку економіки країни. Ранжування запропоновано 

наступне: 

• Індустріальна економіка – рівень споживання сталі на душу 

населення складає 400-500 кг/чол та має випереджаючі темпи 

відносно темпів росту ВВП країни; 

• Перехідна економіка – рівень споживання сталі на душу населення 

складає 200-400 кг/чол та демонструє схожий темп росту із темпом 

росту ВВП країни; 

• Постіндустріальна економіка – рівень споживання сталь на душу 

населення складає 100-200 кг/чол та має нижчі темпи росту 

споживання порівняно із темпами росту ВВП країни. 

Таким чином вагомість продукції металургійної галузі у багатьох 

стратегічно важливих секторах економіки є значною та демонструє тенденцію 

до посилення ролі споживання сталі у світовому ВВП. 

Вплив виробництва та споживання сталі в Китаї на коливання 

попиту, пропозиції та цін на міжнародних ринках. Китай є найбільшим у 

світі виробником та споживачем сталі. За 2020 рік обсяг виробництва сталі у 

Китаї склав 1 065 млн. тонн, що складає 57% всього світового виробництва 

сталі та на 7% більше 2019 року. Детальний обсяг виробництва сталі за 

країнами-виробниками можна проаналізувати за табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Найбільші країни-виробники сталі, 2019-2020 рр. 

Країна-виробник 2020 2019 

Рейтинг Обсяг, млн. тонн Рейтинг Обсяг, млн. тонн 

Китай 1 1064,8 1 995,4 

Індія 2 100,3 2 111,4 

Японія 3 83,2 3 99,3 
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США 4 72,7 4 87,8 

Росія 5 71,6 5 71,7 

Пд. Корея 6 67,1 6 71,4 

Туреччина 7 35,8 8 33,7 

Німеччина 8 35,7 7 39,6 

Бразилія 9 31,0 9 32,6 

Іран 10 29,0 10 25,6 

Тайвань, Китай 11 21,0 12 22,0 

Україна 12 20,6 13 20,8 

Весь світ 1877,5 1874,4 

 Джерело: складено автором за даними [52] 

 

За даними наведеними у табл. 2.1 можна зробити висновок, що ріст обсягу 

виробництва у Китаї у 2020 році вплинув на загальний показник світового 

виробництва сталі, оскільки 9 із 12 найбільших виробників сталі скоротили 

свої обсяги виробництва у 2020 році порівняно із 2019 роком. 

Для оцінки росту вагомості Китаю як виробника та споживача продукції 

металургійної галузі було проведено порівняння із показниками 2010 року, які 

можна проаналізувати на рис. 2.3 та рис. 2.4. 

 

Рисунок 2.3. Світове виробництва сталі за регіонами та країнами 

виробниками, 2010 та 2020 роки 

Джерело: складено автором за [52] 
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На рис. 2.3 зображено зміну структури світового виробництва сталі за 

країнами. В першу чергу слід відзначити збільшення частки виробництва сталі 

з боку Китаю (ріст за 10 років на 70%). Найбільше скорочення спостерігається 

у країнах ЄС та Пн. Америки. Дане спостереження може демонструвати 

глобальну тенденцію до зниження часток виробництва розвинених країнах у 

продуктах з низьким рівнем доданої вартості та інтелектуальної складової. 

 

Рисунок 2.4. Світове споживання сталі за регіонами та країнами 

виробниками, 2010 та 2020 роки 

Джерело: складено автором за [52] 
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даного фактору на міжнародні ринки металургійної галузі є період з 4 кварталу 

2020 року по кінець 2 кварталу 2021 року. Саме в цей період спостерігався 

сильний ріст цін на продукцію металургійної галузі (у квітні 2021 року ціна на 

квадратну сталеву заготівлю склала 591 дол.США/т., що на 61% вища за ціну 

червня 2020 року). Даний ріст був спричинений неочікувано високими 

темпами росту економіки Китаю, що призвело до росту обсягів споживання та 

створенню дисбалансу на ринках металургійної продукції, вантажоперевезень, 

хімічної продукції та багатьох інших галузях економіки. Саме тому тенденція 

до росту впливу виробництва та споживання сталі в Китаї на коливання попиту 

та пропозиції є вагомим фактором формування стратегії диверсифікації 

міжнародної діяльності підприємств металургійної галузі. 

Посилення протекціоністських заходів за допомогою застосування 

нетарифних торгівельних бар’єрів у міжнародній торгівлі продукцією 

металургійної галузі. За умов посилення конкуренції на міжнародних ринках 

металургійної продукції, уряди багатьох країн-виробників посилюють 

протекціоністські заходи у міжнародній торгівлі продукцією металургійної 

галузі. Головною причиною посилення протекціоністських заходів є захист 

внутрішнього виробника. Оскільки металургійна галузь для багатьох країн є 

стратегічно важливою, яка забезпечує високий рівень зайнятості населення та 

інвестиційного потоку. 

Найбільш поширеними інструментами протекціоністських заходів є 

тарифні та нетарифні торгівельні бар’єри, які в свою чергу включають в себе 

ряд видів та методів розрахунку. Міжнародна торгівля продукцією 

металургійної галузі досить активно регулюється тарифними та нетарифними 

бар’єрами. Для прикладу найбільша кількість діючих антидемпінгових заходів 

на момент вересня 2021 року застосовано відносно саме металургійної галузі 

(843 антидемпінгові заходи відносно металургії з загальної кількості 2 094 

заходи по всім товарним групам). Найпоширенішим інструментом 

нетарифних бар’єрів у міжнародній торгівлі металургійною продукцією є 

технічні бар’єри (63% усіх нетарифних бар’єрів відносно металів та виробів із 
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них). Більш детально за видами нетарифних бар’єрів, що діють відносно 

торгівлі металургійною продукцією, можна проаналізувати рис. 2.5. 

 

Рисунок 2.5. Структура нетарифних бар’єрів відносно металів та виробів з 

них за видами бар’єрів, 30.09.2021 р. 

Джерело: складено автором за [54] 
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технічних бар’єрів, 26% антидемпінгових та 11% інших видів. Для виявлення 

тенденції до активізації застосування нетарифних торгівельних бар’єрів 

відносно металів та виробів із них слід проаналізувати кількість діючих 

бар’єрів в динаміці за певний проміжок часу (рис. 2.6). 
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Рисунок 2.6. Динаміка кількості діючих нетарифних бар'єрів у торгівлі 

металами та виробами з них за видами нетарифних обмежень на кінець року 

Джерело: складено автором за [54] 
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ризику на формування стратегії диверсифікації міжнародної діяльності 

розглянуто у пункті 3 другого розділу. 

Декарбонізація світового виробництва сталі. Політика декарбонізації 

промисловості в ЄС була розпочата у 2000 році, коли вперше було проект 

системи торгівлі квотами EU ETS. За 20 років європейська металургійна галузь 

мала достатньо часу та можливостей для адаптації та розвитку 

електросталеплавильних потужностей (85% виробничих потужностей 

європейських виробників металургійної галузі – електросталеплавильні печі).  

Основна мета CBAM (Carbon border adjustment) – сприяти глобальному 

скороченню викидів СО2 в атмосферу. СВАМ змінить наявні конкурентні 

переваги виробників з різних країн й обмежувати імпорт у ЄС, саме тому 

СВАМ можна вважати дискримінаційним по відношенню до конвертерного 

способу виробництва сталі, що є основним для України. Розвиток 

конвертерного виробництва в Україні пов’язаний з перевагами, які надає 

доступ до ресурсів залізорудної сировини. Але конвертерний спосіб 

виробництва сталі технологічно не має істотного потенціалу до зниження 

рівня видиків СО2 в атмосферу. Таким чином СВАМ може позбавити 

українських виробників металургійної галузі конкурентних переваг, що є 

фактором ризику при формування стратегії міжнародної діяльності. 

ЄС розглядає СВАМ як спеціальний фіскальний інструмент, що змусить 

виробників імпортної продукції сплачувати таку саму ціну за викиди СО2, яку 

сплачують європейські виробники. Мета СВАМ – включити до собівартості 

імпортованих товарів ті витрати, що були б здійснені, якби виробництво цих 

товарів перебували під таким самим режимом регулювання парникових 

викидів, як у ЄС. Цілі СВАМ: 

• Знизити ризики «витоку вуглецю» (carbon leakage – збільшення 

викидів парникових газів за межами країни, що виникає за рахунок 

релокації виробництва за кордон в умовах різності в екологічній 

політиці в певних країнах). Тобто промислове виробництво буде 

зменшуватися в країнах з жорсткою екологічною політикою та 
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зростати в країнах з м’якою політикою. СВАМ має на меті створити 

додаткові бар’єри цьому процесу; 

• Усунути відмінності між країнами у кліматичних амбіціях. В 

Паризьких угодах (угода щодо боротьби змін клімати) кожна країна 

сама для себе визначає мету та способи скорочення викидів СО2;  

• Ліквідувати асиметричність політики країн світу до кліматичної 

політики. Зміна клімату та боротьба з даною тенденцією є 

глобальним викликом. Саме тому глобальні цілі та виклики треба 

досягати лише глобальними зусиллями. В країнах Європейського 

Союзу є квоти парникових газів, які торгуються між виробниками EU 

ETS. Вартість таких квот зростає щорічно. Але мало хто з країн-

партнерів використовують подібну систему оподаткування СО2 

викидів, разом із тим, ставки квот або податків у тих країн, що 

використовують подібну систему, часто значно нижчі ніж у країн ЄС.  

СВАМ як фіскальний інструмент (також його доцільно аналізувати як 

інструмент протекціонізму) має свої ефекти, які розглянуто у табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Ефекти від впровадження СВАМ для ЄС та України 

Ефекти для ЄС Ефекти для України 

Вирівнювання «правил 

гри» з точки зору 

екологічної політики в 

ЄС та країнах-партнерах 

СВАМ означатиме зростання витрат для українських виробників. Умови 

конкуренції не будуть рівними, через можливості України по державному 

стимулюванню процесу декарбонізації, а також можливості бізнесу по 

залученню фінансування значно поступаються ЄС 

Підтримка національних 

виробників 

СВАМ – чергове торгівельне обмеження для експорту України в ЄС 

Усунення «витоку 

вуглецю» (carbon 

leakage) 

СВАМ означатиме скорочення вітчизняного промислового виробництва. 

Україна є учасником European Green Deal, тож carbon leakage щодо України є 

нейтралізованим 

Наповнення бюджету ЄС 

за рахунок додаткових 

надходжень від СВАМ 

Українські виробники не матимуть доступу до фондів, які акумулюватиме ЄС 

від СВАМ. За рахунок коштів європейських споживачів та українських 

підприємств європейські виробники будуть модернізувати власні виробничі 

потужності 

Створення ринку 

низьковуглецевих 

товарів 

Українські виробники не зможуть вийти на європейський ринок 

низьковуглецевих товарів, оскільки не матимуть такої ж підтримки 

декарбонізації як у ЄС 

Стимулювання активної 

декарбонізації за межами 

ЄС 

Зменшення інвестиційного ресурсу українських виробників в результаті 

СВАМ буде гальмувати процес декарбонізації в Україні 

Джерело: розроблено автором 
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Питання СВАМ є дуже гострим для України, оскільки ЄС є основним та 

стратегічно важливим торгівельним партнером для України. Але третина 

українського експорту металургійної продукції до ЄС – це вуглецевоємна 

продукція (чавун, сталеві напівфабрикати, прокат та інші вироби з чорних 

металів), що потенційно підпадає під дію СВАМ. 

Запровадження СВАМ означатиме зниження конкурентоспроможності 

українського експорту, збитки для української економіки, а також створює 

ризики розривання побудованих виробничих ланцюжків між Україною та ЄС, 

деградації торгівельних відносин та економічної інтеграції. 

Саме тому тенденція до декарбонізації світового виробництва сталі, що 

проявляється у європейській програмі СВАМ,  може значно вплинути на 

формування стратегії диверсифікації міжнародної діяльності підприємств 

металургійної галузі України. 

Використання переробленого металобрухту у виробництві сталі. За 

підрахунками Всесвітньої асоціації сталі для виробництва 1,7 млрд. тонн сталі 

використовується близько 2 млрд. тонн залізної руди, 1 млрд. тонн 

металургійного вугілля та 575 млн. тонн металобрухту. Металобрухт 

(перероблена сталь) – один із найважливіших сировинних складових 

виробництва на підприємствах металургійної галузі. Кожен сталеливарний 

завод також є заводом з переробки вторинної сировини чорних металів, і все 

виробництво використовує як металобрухт у повторному виробництві сталі як 

готового продукту (до 100% металобрухту використовується у електродуговій 

печі та до 30% у доменній печі). Загальний коефіцієнт переробки 

металобрухту у світі складає 85%. Такий високий рівень утилізації означає, що 

можливості для вдосконалення процесу переробки обмежені.  

Металобрухт відіграє ключову роль у скороченні промислових викидів та 

споживання ресурсів. Кожна тонна брухту, що використовується для 

виробництва сталі, дозволяє уникнути викидів 1,5 тонн вуглекислого газу та 

споживання 1,4 тонни залізної руди, 0,74 тонн вугілля та 0,12 тонн вапняку.  
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Ефективне використання природних ресурсів має вирішальне значення для 

сталого розвитку. У металургійній галузі використовуються передові 

технології для збільшення виробництва готової продукції, зменшення її 

енергетичних потреб та полегшення використання супутніх продуктів. 

Тенденція до декарбонізації виробництва тісно пов’язана із актуалізацією 

використання переробленої сталі (металобрухту) у виробництві 

підприємствами металургійної галузі. Кількісне та якісно ефективно 

використання металобрухту у виробництві сталі дозволить українським 

підприємствам отримати додаткові конкурентні переваги у міжнародній 

торгівлі. Цей фактор слід розглянути при формування стратегії диверсифікації 

міжнародної діяльності підприємств металургійної галузі України. 

Визначені та проаналізовані ключові тенденції розвитку міжнародних 

ринків металургійної продукції дозволяють якісно провести стратегічний 

аналіз бізнес-середовища діяльності українських підприємств на міжнародних 

ринках та оцінити ризики диверсифікації міжнародної діяльності при 

формування стратегії. 

 

2.2. Стратегічний аналіз бізнес-середовища діяльності українських 

металургійних підприємств на міжнародних ринках 

В процесі формування напрямів стратегічного розвитку підприємств 

важливим етапом є якісний стратегічний аналіз бізнес-середовища, що 

дозволяє експертно оцінити фактори впливу на діяльність підприємства або 

галузі. Стратегічний аналіз бізнес-середовища визначається дослідженням 

зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на діяльність підприємства або 

галузі в цілому. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів бізнес-середовища 

дозволять визначити перелік пошукових питань для розробки варіантів 

стратегічного розвитку підприємства. 

Для аналізу факторів зовнішнього бізнес-середовища часто застосовують 

метод PESTLE-аналізу. Але даний метод недостатньо ефективно дозволяє 

оцінити фактори макросередовища та не надає визначення факторів як загрози 
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та можливості з їх методами вирішення загроз та реалізації можливостей. 

Одним з сучасних та всеохоплюючих методів до аналізу макрофакторів бізнес-

середовища є СТАБС аналіз (Структурований Табличний Аналіз Бізнес 

Середовища). Даний метод є важливим етапом дослідження, оскільки 

враховує всі аспекти діяльності підприємства на ринках. Цей інструмент має 

особливу вагомість при визначені сценаріїв стратегічного розвитку. Даний 

метод може використовуватись з таким інструментом стратегічного аналізу як 

SWOT-аналіз. Даний метод часто використовується як інструмент для оцінки 

окремих підприємств з урахуванням більш конкретних сильних та слабких 

сторін. Тим не менш даний метод може також застосовуватись й для оцінки як 

конкретного продукту підприємства так і всієї галузі діяльності підприємства. 

При проведені SWOT-аналізу всієї галузі на міжнародних ринках варто 

враховувати сильні та слабкі сторони галузі на міжнародних ринках в умовах 

міжнародної конкуренції, глобальних тенденції, так само як і загрози та 

можливості.  

Метод СТАБС-аналізу передбачає послідовне складання структурованих 

таблиць за наступними факторами макромаркетингового середовища: 

політико-правові, економічні, демографічні, науково-технічні, природні та 

соціально-культурні. Відповідно до кожної з груп факторів визначаються 

окремі фактори бізнес-середовища, які мають певну ступінь впливу на 

міжнародну діяльність українських підприємств металургійної галузі. 

Визначені фактори вказуються в попередніх таблицях до кожної з груп 

факторів, де класифікуються фактори за критеріями: загроза (-) чи можливість 

(+) та їх впливу на попит (По) чи пропозицію (Пр). 

Після підбору імовірних факторів, необхідно провести їх детальну 

аргументацію через підбір фактів, цифрових даних, які підтверджують вплив 

кожного фактору на діяльність підприємства. В результаті складається 

підсумкова таблиця кожної з груп факторів. В даних таблицях визначається 

вагомість кожного з факторів за допомогою експертного оцінювання, 
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визначаються варіанти вирішення загроз чи реалізації можливостей для 

досліджуваного підприємства чи галузі. 

В результаті аналізу факторів макромаркетингового бізнес-середовища за 

допомогою попередніх та підсумкових таблиць розробляються зведені таблиці 

ринкових загроз та можливостей. У зведених таблицях підсумовуються та 

розраховуються експертні бальні оцінки значущості факторів, розробляються 

гіпотетичні варіанти вирішення проблем для діяльності підприємств 

металургійної галузі на міжнародних ринках. 

За методом СТАБС-аналізу було проведено дослідження 

макромаркетингового бізнес-середовища підприємств металургійної галузі на 

міжнародних ринках. Відповідно до методики проведення СТАБС-аналізу 

сформовано попередні та підсумкові таблиці до кожної з шести груп факторів, 

які наведені у Додатку Б у таблицях Б. 1 – 12. Результативні зведені таблиці 

наведені у таблицях 2.3 та 2.4.  

Для визначення кожного з факторів бізнес-середовища як фактор 

можливостей чи загроз, для оцінки вагомості та впливу кожного з факторів на 

діяльність підприємств на міжнародних ринках, для оцінки відповідності 

факторів до ступеня впливу на попит чи пропозицію проводилось експертне 

оцінювання. Серед експертів прийняли участь керівники відділів маркетингу, 

стратегічного розвитку компанії, фінансів та юридичної служби таких 

компанії української галузі як Метінвест, Інтерпайп, Арселор Міттал Кривий 

Ріг, Дніпроспецсталь, Дніпровський трубопрокатний завод, Центравіс та інші. 

Окрім визначення вагомості факторів та їх оцінки, в процесі експертного 

оцінювання також висувались гіпотези щодо вирішення загроз та реалізації 

можливостей факторів. 

До групи політико-правових факторів макромаркетингового середовища 

віднесено наступні (із вказанням шкали значущості фактору за оцінкою 

експертів від 1 до 10): загострення воєнних конфліктів на території України 

(9); санкційні обмеження у торгівлі металомісткою продукцією (8); зростання 

кількості тарифних та нетарифних обмежень у торгівлі металургійною 
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продукцією (7); посилення політики протекціонізму в урядах країн по 

відношенню до металургійної галузі (6); утворення або поглиблення 

політичних конфліктів на міжнародній арені (6). 

Фактор посилення протекціонізму визначається ростом впровадження 

даної політики багатьма країнами світу в умовах посилення конкретності на 

міжнародних ринках за умов збільшення кількості та обсягів виробничих 

потужностей в металургійній галузі. Політика протекціонізму в свою чергу 

може проявлятися у різних формах, таких як торгівельні тарифні та нетарифні 

обмеження на торгівлю металургійною продукцією, квотування імпорту, 

добровільне обмеження експорту та інші інструменти обмеження торгівлі та 

захисту внутрішнього виробника та ринку. Для українських підприємств-

виробників даний фактор має суттєве значення, оскільки Україна є нетто-

експортером продукцією металургійної галузі, та посилення політики 

протекціонізму з боку урядів країн-споживачів металургійної продукції має 

вагомий вплив на українських виробників. 

Серед політико-правових факторів бізнес-середовища металургійної 

продукції на міжнародних ринках другим за вагомістю було відзначено фактор 

зростання кількості введених торгівельних та неторгівельних обмежень у 

торгівлі металургійною продукцією. В умовах зростання кількості виробничих 

потужностей, підвищення конкурентної боротьби на міжнародних ринках, 

політичних конфліктів та торговельних воєн, посилення політики 

протекціонізму на багатьох ринках країн світу, даний фактор стає особливо 

актуальним. Оскільки тарифні та нетарифні торговельні обмеження є одним з 

найбільш поширеніших методів політики протекціонізмі та конкурентної 

боротьби на рівні урядів країни. Саме тому даний фактор віднесено до 

правових груп факторів, оскільки інструментарно він вводиться та 

застосовується в рамках міжнародного права та умов торгівлі. Більш детально 

відносно аналізу застосування, впливу торговельних обмежень на 

міжнародних ринках, динаміки та тенденцій застосування даного інструмента 
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у металургійній галузі описано у частині 2.1 даного розділу та на рис. 2.6 та 

2.5. 

Політичні конфлікти на міжнародній арені можуть призвести до 

політичних та торговельних воєн, які в свою чергу обмежують міжнародну 

торгівлю та створюють дисбаланс попиту та пропозиції, та підвищують 

коливання цін на сировинні продукти та металургійну продукцію, що 

особливо сильно впливають та міжнародну діяльність українських 

підприємств металургійної галузі. Загострення воєнних конфліктів на 

території України може призвести до підвищення ризиків підприємницької 

діяльності та зниження обсягів виробництва металургійної продукції. Саме 

тому даний фактор обов’язково слід розглядати при аналізі бізнес-середовища 

українських підприємств металургійної галузі. 

Серед економічних факторів макромаркетингового середовища 

металургійного ринку слід виділити найбільш значущі за думкою експертів (із 

вказанням шкали значущості фактору за оцінкою експертів від 1 до 10): 

Впровадження СВАМ як фіскального інструменту (8); посилення 

регуляторних обмежень у міжнародній торгівлі металургійною продукцією 

(7); висока волатильність цін на енергоресурси, сировинні матеріали та 

металургійну продукцію (6); прискорення темпів росту світової інфляції (6). 

Найбільш значущим за думкою експертів є фактор впровадження СВАМ 

як фіскального інструменту. СВАМ є інструментом та результатом глобальної 

стратегії сталого розвитку з одним із цілей – зниження викидів СО2 у 

атмосферу. Даний інструмент розглядається для впровадження у країнах ЄС. 

ЄС розглядає СВАМ як спеціальний фіскальний інструмент, що змусить 

виробників імпортної продукції сплачувати таку саму ціну за викиди СО2, яку 

сплачують європейську виробники.  

Даний фактор є надзвичайно вагомим для українських виробників, 

оскільки ринок ЄС є стратегічно важливим для підприємств металургійної 

галузі України та виробництво металопродукції в Україні є віглецевомістким 

з показниками вище конкурентів. Головною причиною тому є значна кількість 
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домених печей (конвертерні потужності) у виробництві сталі, які є 

застарілими технологічно та мають високий показник СО2 викиду на тонну 

виготовленої продукції. Для співставлення та порівняння рівня викидів 

парникових газів на тонну сталі складений графік на рис. 2.7, де зображено 

кількість викидів парникових газів на тонну сталі за найбільшими країнами-

виробниками сталі. 

 

Рисунок 2.7. Середні питомі викиди парникових газів на тонну сталі, т. 

Джерело: складено автором за [55] 

 

Сукупні викиди українських виробників становлять 2,3 тонн парникових 

газів на тонну сталі, що перевищує показник найближчих конкурентів з Росії 

(1,97 т.) та Туреччини (2,0 т.). Саме тому збитки від СВАМ для українських 

виробників металургійної продукції будуть вищими, ніж для конкурентів з 

інших країн.  

Ефекти від впровадження СВАМ для ЄС та України описані у табл. 2.2 з 

детальним аналізом впливів на українських виробників. Варто відзначити, що 

технологія виробництва сталі у електросталеплавильних потужностях мають 

в середньому в три-чотири рази менші показники викидів СО2 на тонну 

виготовленої сталі. 
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Другим за вагомістю серед групи економічних факторів 

макромаркетингового середовища є посилення регуляторних обмежень у 

міжнародній торгівлі металургійною продукцією. Даний фактор є досить 

актуальним, оскільки кількість діючих тарифних та нетарифних торгівельних 

обмежень на міжнародну торгівлю продукцією металургійної галузі має 

позитивну динаміку, що можна спостерігати на рис. 2.6. у пункті 2.1. даного 

розділу. Посилення регуляторних обмежень прямо впливають на міжнародну 

діяльність підприємств металургійної галузі України, оскільки Україна є 

активним гравцем на світовому ринку металургійної продукції. 

Глобальним фактором, який особливо актуальним став починаючи з 

четвертого кварталу 2020 року, це рівень інфляції. Починаючи з листопада 

2020 року рівень інфляції на глобальних ринках почав стрімко зростати. Даний 

тренд також можна спостерігати за більшістю сировинних продуктів та 

товарів, які демонстрували ріст з кінця 2020 року. Для відображення 

актуальності даного фактору було проаналізовано офіційні статистичні дані 

Європейського Центрального Банк, який публікує звіти із вказанням рівня 

інфляції в євро зоні. Для детальнішого аналізу дані зображені на рис. 2.8 у 

вигляді графіку. 

  

Рисунок 2.8. Динаміка рівня інфляції в країнах євро зони, % 

Джерело: складено автором за [53] 
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За даними Європейського Центрального Банку рівень інфляції в євро зоні 

у 2022 році може досягнути максимальної позначки за період з 2013 року. 

Даний фактор є глобальним, оскільки впливає на монетарну політику багатьох 

країн світу, на фінансову систему та політику банків, на споживчу поведінку 

населення, на волатильність цін на багатьох товарних ринках. Відносно 

волатильності цін на металургійну продукцію, експерти визначили даний 

фактор впливу на міжнародне бізнес-середовище підприємств металургійної 

галузі України як вагомим із значенням оцінки – 6 з 10. 

Висока волатильність світових цін на сировинні продукти та металургійну 

продукцію має значний вплив на українських виробників металургійної 

продукції, оскільки українські виробники не мають достатньої вагомості на 

міжнародних ринках для регулювання коливання цін. Тому зміни та 

волатильність на міжнародних ринках негативно впливають на 

підприємницьку діяльність українських підприємств, що виражається у 

неможливості планування виробництва, зниження прибутковості підприємств 

з низьким вертикальним ростом компанії. На рис. 2.9 зображено динаміку цін 

на металургійний напівфабрикат – квадратну заготівку 125-150мм сталі марки 

3-5сп/пс України на умовах FOB Чорне Море. 

 

Рисунок 2.9. Динаміка цін на квадратну заготівлю, 125-150 мм, 3-5сп/пс 

Україна FOB Чорне Море, дол. США за тонну 

Джерело: складено автором за [56] 
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На графіку можемо спостерігати два важливих фактори: 

• У період з 2018 року по кінець 2020 року спостерігався тренд на 

зниження ціни на металургійну продукцію. Головною причиною 

цьому було саме ріст виробничих потужностей, що поступово 

посилював дисбаланс попиту та пропозиції на ринках з підвищенням 

рівня конкуренції за допомогою інструмента конкуренції – ціни. 

• Починаючи з листопада 2020 року ціна на металургійну заготівлю 

почала стрімко зростати. Ключовою причиною став ріст економіки 

Китаю, який почав демонструвати показники росту перевищуючи 

очікування ринку. Таким чином створювався та наростав додатковий 

значний попит на металургійну продукцію. Даний період співпав із 

періодом пандемії COVID, який в свою чергу призвів до зниження 

обсягів виробництва в багатьох країнах. Ріст ціни на квадратну 

заготівлю у березні 2021 року склав 48% у порівняні з жовтнем 2020 

року. Подібний ріст цін спостерігався у цей період в багатьох 

сировинних товарах світу. 

Серед демографічних факторів макромаркетингового середовища 

найбільш вагомим є фактор впливу пандемії COVID на виробництво та 

споживання металургійної продукції з оцінкою за шкалою значущості – 6 з 

10ти. Даний фактор в свою чергу впливає як на попит на ринку металургійної 

галузі, так на пропозицію на даному ринку. Роль даного фактору важко 

переоцінити у структурі та обсягах світового споживання та виробництва 

металургійної галузі. Пандемія COVID у 2020 році призвела до призупинення 

багатьох виробників металургійної продукції та зниження рівня споживання 

за рахунок призупинення обсягів будівництва та відкладення термінів 

реалізації багатьох інвестиційних проектів на наступні роки. Таким чином 

даний фактор може вплинути як на виробництво, так і на коливання цін на 

міжнародних ринках. Для прикладу можна проаналізувати взаємозв’язок між 

пандемією, обсягом світової емісії грошей, збільшенням ліквідності на ринках 

та прискорення темпів інфляції та цін на готову продукцію. Даний фактор 
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неможливо прогнозувати та контролювати, що посилює його як фактор 

ризику. 

Ключовим фактором серед групи науково-технічних факторів є 

застарівання існуючих технологій виробництва металургійної продукції, що 

прямим чином є фактором пропозиції та опосередковано фактором попиту. 

Головним чином застарівання стосується технології виробництва сталі 

конвертерним методом, що є низько ефективним та створює високий рівень 

викидів СО2 у атмосферу. Металургійна галузь є надзвичайно 

капіталомісткою та зміни у технологіях виробництва є складними в реалізації. 

Але зміна технології на електросталеплавильні є інвестиційним проектом з 

дуже довгим терміном реалізації та окупності, що в сучасних умовах 

невизначеності є складним для реалізації. 

Тренд декарбонізації виробництва та споживання продукції з низькими 

СО2 затратами при виробництві є найбільш значущим фактором групи 

природних факторів макромаркетингового середовища, що впливає як на 

пропозицію, так і на попит на ринку металургійної продукції. 

Даний фактор взаємопов’язаний із фактором впровадження СВАМ як 

фіскального інструменту, який є одним з інструментів політики 

декарбонізації. В умовах прийняття стратегії сталого розвитку, питання 

відносно екології та безпеки виробництва для навколишнього середовища 

буда з кожним роком зростати. Особливу вагомість це має для України, 

оскільки металургійна галузі є стратегічно важливою для економіки України. 

Але разом із тим методи виробництва є низькоефективними з високими 

показниками викидів парникових газів на тонну сталі (рис. 2.7). Посилення 

уваги урядів країн світу відносно декарбонізації та застосування додаткових 

методів регулювання та стимулювання можуть негативно вплинути на 

підприємницьку діяльність українських виробників металургійної галузі. 

У групі соціально-культурних факторів макромаркетингового середовища 

найбільш значущим є рівень довіри до українських виробників металургійної 

продукції, що впливає на попит на міжнародних ринках. З метою підвищення 
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рівня довіри до українських виробників запропоновано введення практики 

підписання референс листів від найбільших споживачів металургійної 

продукції, що підтверджують співпрацю з українськими виробниками. Таким 

чином цей лист може бути документом, що засвідчує позитивне сприйняття 

української якості металопродукції на міжнародних ринках. 

Наступним кроком у дослідженні міжнародного бізнес середовища за 

методом СТАБС аналізу є складання зведених таблиць ринкових загроз та 

можливостей. Для складання даних таблиць необхідним є визначення 

вагомості кожного з груп факторів. Вагові коефіцієнти між групами факторів 

розподіляються за наступними критеріями: кількість факторів у кожній групі 

факторів; значущість факторів у кожній з груп; співвідношення між загрозами 

та можливостями в групі факторів; співвідношення за впливом факторів на 

попиту та пропозиції; складність вирішення проблеми та реалізації 

можливостей. 

Таким чином за кількісним методом співвідношення кількості факторів та 

якісним методом оцінки експертів було визначено наступні вагові коефіцієнти 

для груп факторів (1 – найменша вага, 10 – найбільша вага): політико-правові 

– 8,5; економічні – 9; демографічні – 5,5; науково-технічні – 6; природні – 5; 

соціально-культурні – 3. 

Відповідно до вагового коефіцієнту будуть перераховані експертні оцінки 

значущості кожного фактору та об’єднані у зведені таблиці загроз та 

можливостей (табл. 2.3 та табл. 2.4.). 

 

Таблиця 2.3 

Зведена таблиця зважених оцінок факторів загроз макромаркетингового 

середовища українських підприємств металургійної галузі 

№ Фактори Вагомість Зважена оцінка 

1 Політико-правові 8,5 61,2 

2 Економічні 9 58,5 
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3 Соціально-демографічні 5,5 27,5 

4 Науково-технічні 6 24,0 

5 Природні 5 20,0 

6 Соціально-культурні 3 12,0 

Всього 203,2 

Джерело: розроблено автором 

 

Серед зважених оцінок загроз макромаркетингового середовища для 

українських підприємств металургійної галузі на міжнародних ринках 

найбільш значущими є політико-правові та економічні фактори. Слід 

відзначити, що саме дані групи факторів опитувані експерти відзначили як 

найбільш вагомі для розробки стратегій розвитку підприємств металургійної 

галузі. Найменш значущою групою факторів визначено соціально-культурні 

фактори. Це пояснюється специфікою ринку металургійної галузі, оскільки це 

ринок В2В сегменту, в якому фактори соціальні та культурні відіграють 

незначну роль.  

Таблиця 2.4 

Зведена таблиця зважених оцінок факторів можливостей 

макромаркетингового середовища українських підприємств металургійної 

галузі 

№ Фактори Вагомість Зважена оцінка 

1 Політико-правові 8,5 51,0 

2 Економічні 9 49,5 

3 Соціально-демографічні 5,5 27,5 

4 Науково-технічні 6 21,0 

5 Природні 5 20,0 

6 Соціально-культурні 3 15,0 

Всього 184,0 

Джерело: розроблено автором 
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Серед факторів можливостей для українських підприємств металургійної 

галузі також найбільш значущими відзначили політико-правові та економічні. 

Але разом із тим значущість кожного з цих факторів можливостей є нижчою 

за значущість факторів загроз. Загальний результат суми зважених оцінок 

факторів загроз та можливостей продемонстрував превалювання значущості 

факторів загроз над можливостями (203,2 проти 184,0 відповідно).  

Результати проведеного СТАБС-аналізу дозволили якісно визначити 

гіпотези та пошукові питання для подальшого дослідження, які наведені у 

табл. 2.6. 

Разом із тим, на думку керівника відділу операційного маркетингу 

металургійної компанії Метінвест, для більш всеохоплюючого дослідження 

важливим також є оцінка внутрішньоринкових факторів бізнес-середовища 

українських підприємств металургійної галузі. Інструментом для подібного 

аналізу було обрано SWOT-аналіз, оскільки даний метод дозволяє оцінити 

сильні та слабкі сторони підприємств, їх загрози та можливості.  

SWOT-аналіз здебільшого використовується для аналізу окремого 

підприємства, таким чином дозволяючи оцінити кожну окрему сильну та 

слабку сторону підприємства. Але для даного наукового дослідження було 

вирішено в процесі аналізу агрегувати підприємства та оцінювати сильні та 

слабкі сторони, загрози та можливості усієї металургійної галузі України. Це 

дозволить визначити мікро- фактори бізнес середовища, які слід застосовувати 

при подальшій розробці стратегії диверсифікації для українських підприємств 

металургійної галузі на міжнародних ринках. 

У таблиці 2.5 наведені слабкі та сильні сторони, загрози та можливості за 

матрицею SWOT для металургійної галузі України на міжнародних ринках. За 

допомогою даної матриці будуть визначені напрями розвитку підприємства та 

відповідні пошукові питання для визначення найбільш ефективних 

стратегічних напрямів розвитку. 
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Таблиця 2.5 

Матриця SWOT металургійної галузі України на міжнародних ринках 

Сильні сторони Слабкі сторони 

• високі виробничі потужності 

виробництва; 

• низький рівень вартості робочої 

сили; 

• логістично вдале розташування 

виробничих потужностей відносно 

ключових ринків споживання; 

• наявність вертикальної інтеграції із 

видобуванням сировини для металургії; 

• Україна займає 12-те місце у світі за 

обсягами виробництва сталі; 

• позитивне сприйняття українських 

виробників на міжнародних ринках. 

• відносно низький технологічний 

розвиток українських підприємств; 

• експорт металургійної продукції з 

низькою доданою вартістю; 

• відносно низька ефективність 

виробництва; 

• висока вартість фінансових 

інструментів в Україні; 

• високий рівень застарівання 

виробничих потужностей. 

Загрози Можливості 

• залежність від міжнародних 

котирувань цін на металургійну 

продукцію; 

• вагомий вплив політичних факторів 

на міжнародну торгівлю металургійною 

продукцією; 

• висока волатильність цін на 

металургійну продукцію на міжнародних 

ринках; 

• вплив тренду декарбонізації на 

споживання сталі українського 

виробництва; 

• технологічне відставання від 

світових провідних виробників. 

• застосування досвіду провідних 

металургійних підприємств для 

інноваційного розвитку виробництва; 

• збільшення обсягів продажу 

продукції з високою доданою вартістю; 

• хеджування ризиків волатильності 

цін на міжнародних ринках металургійної 

продукції; 

• застосування політичної підтримки 

для торгівлі на міжнародних ринках. 

Джерело: складено автором 

 

Українські виробники металургійної продукції мають значні обсяги 

виробничих потужностей, але разом із тим існує проблема низького 

завантаження загальних потужностей. Головними причинами цьому є 

моральне та фізичне зношення техніки, що в свою чергу призводить до росту 
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собівартості та зниження конкурентоспроможності підприємств на 

міжнародних ринках. За рахунок низького технологічного розвитку та низької 

ефективності виробництва збільшується собівартість та кінцева вартість 

товару, що в свою чергу впливає на конкурентоспроможність, остання в свою 

чергу впливає на зниження обсягів замовлення української продукції та 

зниження завантаження підприємств. Таким чином причинно-наслідкові 

фактори є круговими. На думку директора с маркетингу провідної 

металургійної компанії Інтерпайп, відправною точкою є ефективність 

виробництва, яка дозволить покращити конкурентоспроможність українських 

виробників на міжнародних ринках та збільшити обсяги замовлень та 

завантаження виробничих потужностей, які в свою чергу за рахунок 

додаткового ефекту масштабу створюють економію вартості виробництва. 

Серед слабких сторін слід відзначити високу частку експорту продукції з 

низькою доданою вартістю (85% від загального експорту 2020 року). До таких 

продуктів відносяться чавун, чорні метали, напівфабрикати та сталева 

заготівля. Саме зростання реалізації продукції з вищою доданою вартістю є 

одним із ключових напрямів розвитку підприємств металургійної галузі 

України на міжнародних ринках. 

Серед загроз за вагомістю виділяються наступні: вагомий вплив 

політичних факторів та протекціонізму на міжнародну торгівлю; вплив тренду 

декарбонізації на споживання сталі українського виробництва. Дані фактори є 

ризиками для українських підприємств на міжнародних ринках. Ключовою 

ціллю підприємств є мінімізації даних ризиків, що є одним з головних завдань 

стратегії диверсифікації міжнародної діяльності. За допомогою стратегії 

диверсифікації можливо знизити рівень міжнародної діяльності із країнами-

партнерами, які мають високий показник ризику, спричинений політико-

правовими факторами.  

Зниження ризиків впливу тренду декарбонізації на підприємства України 

полягає у превентивному реагуванні на прогнозовані дії та зміни у 

міжнародній торгівлі відповідно до існуючої тенденції. Таким чином стратегія 
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диверсифікації дозволить знизити ризик впливу даного тренду у майбутньому, 

почавши реагувати стратегічно вже сьогодні за допомогою розробки 

рекомендації та шляхів мінімізації обсягів викидів СО2 на тонну виготовленої 

сталі. 

Результати SWOT-аналізу дозволили розширити кількість пошукових 

питань та підтвердити вагомість раніше виведених гіпотез та пошукових 

питань в процесі СТАБС-аналізу. 

Таким чином в процесі стратегічного аналізу бізнес-середовища 

українських підприємств металургійної галузі на міжнародних ринках 

визначено пошукові питання для оцінки існуючих ризиків міжнародної 

діяльності в рамках стратегії диверсифікації та формування варіантів 

стратегічного розвитку підприємств металургійної галузі України.  

Пошукові питання є ключовими для визначення напрямів розвитку з метою 

вирішення управлінської проблеми. В процесі визначення пошукових питань 

наведені відповідно джерела інформації. До джерел інформації відносяться 

первинні та вторинні джерела інформації. До первинних джерел інформації 

відносяться експертні інтерв’ю, анкетне опитування, фокус групи, ринковий 

експеримент, економічне моделювання та інші. Первинні джерела інформації 

відзначаються своєю ексклюзивністю та відповідністю ринковим реаліям.  

До вторинних джерел інформації відносяться офіційні статистичні дані у 

відкритому доступі, проведені та опубліковані оцінки експертів, науково-

дослідні праці, аналітичні дані фахових агентств та асоціацій. Вторинні 

джерела інформації мають свої переваги у легкості доступу та обробки 

інформації, але разом із тим головним недоліком є низька вагомість та 

ексклюзивність отриманих даних.  

У таблиці 2.5 наведені пошукові питанні та їх відповідність до джерел 

інформації, які необхідні для подальшого аналізу ринку металургійної галузі 

та їх застосування при проведені оцінки ризиків міжнародної діяльності на 

міжнародних ринках та розробки варіантів стратегій розвитку українських 

підприємств. 
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Таблиця 2.6 

Пошукові питання та відповідність їх джерелам інформації 

 Пошукове питання Джерело інформації 

1 Сильні та слабкі сторони підприємств металургійної 

галузі на міжнародних ринках 

Вторинна інформація 

2 Обсяги міжнародної торгівлі продукцією 

металургійної галузі, особливості та тенденції 

Вторинна інформація 

3 Географічна структура міжнародної торгівлі 

продукцією металургійної галузі українськими 

підприємствами 

Вторинна інформація 

4 Ризики та вплив політичного фактору на міжнародну 

торгівлю продукцією металургійної галузі України 

Первинна інформація 

5 Потенціальні зони розвитку українських підприємств 

металургійної галузі на міжнародних ринках 

Первинна інформація 

6 Проблеми та загрози ведення підприємницької 

діяльності на міжнародних ринках 

Первинна інформація 

7 Існуючі напрями розвитку діяльності українських 

підприємницької діяльності на міжнародних ринках 

Первинна інформація 

8 Оцінка фактору СВАМ як фіскального інструменту 

для українських підприємств металургійної галузі 

Первинна інформація 

Джерело: складено автором 

 

Визначені пошукові питання розділені за джерелами інформації. Питання 

визначення сильних та слабких сторін підприємств металургійної галузі на 

міжнародних ринках, обсяги міжнародної торгівлі, особливості та тенденції, 

географічна структура міжнародної торгівля були проаналізовані у першому 

та другому частинах другого розділу. Джерелами інформації для цих питань 

слугували офіційні статистичні дані Державної служби статистики України, 

дані Всесвітньої асоціації сталі, Світової організації торгівлі, Європейського 

центрального банку, Світового банку, офіційних звітів українських 

металургійних підприємств Метінвест, Інтерпайп та Арселор Міталл.  

Питання віднесені до первинних джерел інформації є більш експертно 

якісними та важливими для визначення стратегічних напрямів розвитку 

диверсифікації підприємств. Одним з найбільш ефективних інструментів 

збору первинної інформації є метод анкетування. Анкета є найпоширенішим  

засобом збору інформації від респондентів та цільової аудиторії. Цільовою 

аудиторією для проведення анкетування визначено безпосередньо 
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підприємців металургійної галузі. Процедура складання анкет передбачає 

послідовне здійснення певних етапів: 

• визначення пошукових питань з відповідним джерелом – первинна 

інформація; 

• визначення структури анкети; 

• обґрунтування логіки та обсягу анкети; 

• вибір типу питань та їх редагування; 

• визначення методів виміру поглядів респондентів; 

• складання таблиці відповідності пошукових питань питанням 

анкети; 

• апробація, корегування і оформлення анкет [33]. 

Традиційно анкета включає три основні частини: вступ, основна частина 

та відомості про респондента. Вступ відіграє роль комунікаційного містка для 

спілкування з респондентом, оскільки відсутня пряма комунікація з 

респондентом та їх вмотивованість для заповнення анкети [33]. 

Після вступу до анкети подається її основна частина, яка безпосередньо 

стосується об’єкта, що вивчається. При складані основної частики анкети слід 

сформувати та додержуватись чіткої логіки питань.  

В опитувальній анкеті, яку ми розробили для підприємців (Додаток Б), 

відслідковується логіка де спочатку визначається профіль компанії, її напрями 

діяльності, далі оцінка експертами перспектив розвитку підприємства на 

міжнародних ринках, проблеми з якими респонденти зіштовхувались в 

процесі міжнародної діяльності та в кінці анкети – досвід застосування 

диверсифікації на міжнародних ринках (причини, форми). Окремі питання в 

опитувальній анкеті відповідають тим пошуковим питанням, які визначені у 

таблиці 2.6. Відповідність питань в анкеті до пошукових питань дослідження 

можна проаналізувати в таблиці 2.7. 
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Таблиця 2.7 

Відповідність питань в опитувальній анкеті пошуковим питання 

дослідження 

 Пошукове питання Питання в анкеті 

1 Потенціальні зони розвитку 

українських підприємств 

металургійної галузі на 

міжнародних ринках 

• Який вид розвитку компанії Ви вбачаєте 

найбільш доцільним в сучасних умовах? 

2 Проблеми та загрози 

ведення підприємницької 

діяльності на міжнародних 

ринках 

• Опишіть з якими проблемами на міжнародних 

ринках стикається Ваша компанія. 

• Які головні причини диверсифікації 

міжнародної діяльності вбачає Ваша 

компанія? 

3 Існуючі напрями розвитку 

діяльності українських 

підприємницької діяльності 

на міжнародних ринках 

• Зазначте напрям міжнародної торгівлі Вашої 

компанії. 

• В яких формах Ваша компанія 

запроваджувала диверсифікацію міжнародної 

діяльності? 

4 Ризики та вплив 

політичного фактору на 

міжнародну торгівлю 

продукцією металургійної 

галузі України 

• Чи мають політичні фактори на міжнародній 

арені вплив на міжнародну діяльність Вашого 

підприємства? 

• Яким чином політика урядів країн світу може 

впливати на міжнародну торгівлю 

підприємства у металургійній галузі? 

5 Оцінка фактору СВАМ як 

фіскального інструменту 

для українських 

підприємств металургійної 

галузі 

• Оцініть потенційний вплив тренду 

декарбонізації та СВАМ на міжнародну 

діяльність українських підприємств 

металургійної галузі 

• Які методи зниження потенційного 

негативного впливу тренду декарбонізації та 

СВАМ Ви вбачаєте для українських 

підприємств металургійної галузі? 

Джерело: складено автором 

 

Важливим є визначення типів питань в опитувальній анкеті, оскільки 

форма питання та спосіб наведення відповідей до поставлених питань 

визначає якість та повноту отриманої первинної інформації. Серед типів 

питань в анкеті (Додаток В) було застосовано відкриті питання з можливістю 

надання відповіді у довільній формі та не обмежені варіантами відповідей, які 

дають можливість респонденту вільно висловити свою думку. Відкриті 

питання застосовувались в питаннях, де потрібно оцінити думку респондента. 
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Крім відкритих питань застосовувались й закриті питання, що передбачають 

вибір одного з запропонованих варіантів відповідей. Серед закритих питань 

були застосовані наступні: запитання з кількома варіантами відповідей (вибір 

відповіді з трьох і більше тверджень) та оціночна шкала ( пропонується дати 

оцінку запропонованого твердження). 

Розроблена опитувальна анкета для підприємців дозволить отримати 

унікальні дані, що є важливою складовою в процесі складання стратегії 

диверсифікації міжнародної діяльності підприємств. Наступним етапом буде 

проведення анкетування та збір отриманих даних, їх апробація та визначення 

ключових даних для відповіді на пошукові питання та формування стратегії 

підприємств. 

В результаті проведення аналізу бізнес-середовища діяльності 

підприємств металургійної галузі України на міжнародних ринках за 

допомогою СТАБС-аналізу та SWOT-аналізу та за допомогою збору 

первинної інформації методом анкетування, отримано ключові фактори 

ризиків міжнародної діяльності. Визначені фактори ризиків які є об’єктом 

аналізу та оцінки з метою розробки інструментів та рекомендацій щодо 

керування даними ризиками. Таким чином оцінка ризиків та методи 

управління ними є одним з ключових цілей стратегії диверсифікації – 

мінімізація ризиків міжнародної діяльності підприємств металургійної галузі 

України, що є питанням розгляду пункту 3 розділу 2. 

 

2.3. Ризики диверсифікації міжнародної діяльності українських 

підприємств металургійної продукції 

 

Мінімізація ризиків та ефектів впливу факторів ризику на діяльність 

підприємства є однією з ключових завдань стратегії диверсифікації 

міжнародної діяльності. В умовах високої волатильності ринків, значного 

політичного фактору впливу, тенденції до протекціонізмі в торгових політиках 

країн світу, трендах до декарбонізації та низької гнучкості металургійної 
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галузі до зовнішніх коливань, металургійна галузь має ряд факторів ризиків 

міжнародної діяльності. Визначення джерел ризиків здійснюється не лише 

шляхом аналізу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища компаній, 

але і в ході збору первинної маркетингової інформації. У попередньому розділі 

було розроблено експертну опитувальну анкету для фахівців металургійної 

галузі відповідно до пошукових питань з метою узагальнення їх підходів до 

виявлення фактів ризику.  

В процесі наукового дослідження було проведено апробацію опитувальної 

анкети. В якості респондентів виступали фахівці у металургійній галузі. 

Зокрема представники таких компаній та організацій як Інтерпайп, Метінвест, 

Арселор Міттал, Індустріальний Союз Донбасу, Дніпроспецсталь, Центравіс, 

УГМК, Металл Експерт, АВ Метал та інші. Загальна кількість респондентів в 

апробації опитувальної анкети склала 25 осіб-представників металургійної 

галузі. Відповіді на питання даних експертів дозволяю якісно проаналізувати 

напрями розвитку та фактори ризику, які існують на підприємствах. 

На питання відносно виду розвитку підприємства в сучасних умовах 

респонденти надали досить розбіжні результати (рис. 2.10). 

 

Рисунок 2.10. Найбільш доцільні види розвитку українських 

металургійних підприємств за думкою експертів 

Джерело: розроблено автором 
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Найбільш доцільним експерти вбачають розвиток та диверсифікацію 

міжнародної торгівлі для підприємств металургійної галузі України, оскільки 

існує значний потенціал галузі та ряд конкурентних переваг на міжнародних 

ринках. Майже в рівних частках обрані були такі види розвитку як послуг та 

сервісів, пов’язаних із продуктом підприємства, диверсифікація продуктового 

портфеля та інтенсивний розвиток шляхом досягнення максимальної 

операційної ефективності. Усі ці три види розвитку об’єднує відносно 

незначна кількість капіталовкладень для реалізації з одного боку, та посилення 

взаємодії із кінцевим споживачем з іншого боку. Це говорить про назрівання 

тенденції для металургійної галузі, що описується «бути ближчим до 

кінцевого споживача». Дана тенденція справедливо описує потребу 

підприємств краще пізнати свого кінцевого споживача та скорочувати 

дистанцію між споживачем та виробником. Історично досить довгий час на 

ринку металопродукції реалізація відбувалась майже на 95% через 

дистриб’юторів. Але в сучасних умовах виробники знижують вагомість 

дистриб’юторів. Прикладом цьому є запуск у 2021 році електронної 

платформи компанією метінвест, до кінцевий споживач може безпосередньо 

купувати у роздріб від виробника. 

Найменш поширеним видом розвитку з боку респондентів став 

екстенсивний, шляхом масштабування. Головною причиною є висока 

капіталомісткість виробництва у металургійній галузі, що є обмежуючим 

фактором в екстенсивному розвитку та ринковим бар’єром в аналізі 

конкурентного поля. 

Більшість респондентів згоді із твердженням, що найбільший потенціал 

розвитку підприємств металургійної галузі лежить у площині розвитку 

міжнародної діяльність. А саме частка відповідей респондентів, що 

погоджуються склала 85%. Серед опитувальних респондентів 75% відмітили, 

що їх підприємство веде міжнародну діяльність.  

Серед найбільших напрямів міжнародної торгівлі за країнами-регіонами 

світу, респонденти визначили наступну пропорцію, зображену на рис. 2.11. 
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Рисунок 2.11. Ключові напрями міжнародної торгівлі підприємств 

металургійної галузі за думкою експертів 

Джерело: розроблено автором 

 

Таким чином респонденти підтверджують вагомість ринку ЄС для збуту 

металургійної продукції за допомогою експорту. Разом із тим слід відмітити 

значну частку і країн регіону Близького сходу в ключових напрямах 

міжнародної діяльності. Країни СНД досі мають досить сильну вагомість для 

експорту а особливу імпорту металургійної продукції. Країни Азії мають 

значну вагомість у міжнародній діяльності українських металургійних 

підприємств у напрямках імпорту напівфабрикатів та готової продукції за 

цінами рівними демпінгу (зі слів одного з респондентів). 

На питання «Чи мають політичні фактори на міжнародній арені вплив на 

діяльність Вашого підприємства» 77% респондентів відповіли «Так». Даний 

фактор взаємопов’язаний із ступенем вагомості напряму міжнародної торгівлі 

у діяльності підприємств металургійної галузі. Відповідно політичні фактори 

на міжнародних ринках прямим чи опосередкованим чином впливають на 

рівень споживання металургійною продукцією та показники міжнародної 

діяльності українських підприємств. 

35%

20%

25%

7%

13%

Експорт

Країни ЄС Країни СНД

Країни Близького Сходу Країни Азії

Країни Америки

16%

25%

14%

26%

19%

Імпорт

Країни ЄС Країни СНД

Країни Близького Сходу Країни Азії

Країни Америки



113 
 

На відкрите питання «Яким чином політика урядів країн світу може 

впливати на міжнародну торгівлю підприємства у металургійній галузі?» 

відповіді респондентів вдалось групувати за характером впливу та відобразити 

на рис. 2.12. 

 

Рисунок 2.12. Групи методів впливу політики урядів країн світу на 

міжнародну торгівлю у металургійній галузі на думку експертів 

Джерело: розроблено автором 

 

Відповіді респондентів на рис. 2.12. відображають біполярність можливих 

впливів політики урядів країн на міжнародну діяльність підприємств 

металургійної галузі. А саме, з одного боку в якості позитивних видів впливу 

є підписання міжнародних двосторонніх та багатосторонніх угод на торгівлю 

товарами та послугами, з іншого боку в якості ризиків та загроз для 

міжнародної діяльності є міжнародні торговельні бар’єри та тарифні 

обмеження, які також досить сильно бентежать українських підприємств на 

міжнародних ринках. 

Наступним цікавим відкритим питанням є «Опишіть з якими проблемами 

на міжнародних ринках стикається Ваша компанія», відповіді до якого також 

було згруповані та наведені для більш зручного аналізу за фактором схожості 

на рис. 2.13. 
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Рисунок 2.13. Згруповані проблеми на міжнародних ринках з якими 

зустрічаються українські підприємства на думку експертів 

Джерело: розроблено автором 

 

Відносно ризику посилення вагомості тренду до декарбонізації та його 

впливу на міжнародну діяльність українських підприємств , експертам було 

запропоновано за шкалою Лайкерта визначити ступінь вагомості фактору 

глобального тренду декарбонізації та СВАМ як фіскального інструменту. 

Результати відповідей на дане питанні зображені на рис. 2.14. 

За результатами обробки відповідей на дане питання на рис. 2.14. можемо 

бачити, що більшість експертів-представників українських підприємств та 

організації металургійної галузі визначають тренд до декарбонізації та СВАМ 

як фіскального інструменту досить вагомим із середньозваженим показником 

вагомості на рівні 7,4, до 1 – найнижчий рівень вагомості фактору, 10 – 

найвищий рівень вагомості фактору. 
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Рисунок 2.14. Оцінка впливу тренду декарбонізації та СВАМ на 

міжнародну діяльність українських підприємств за думкою експертів 

Джерело: розроблено автором 

 

Після визначення рівня вагомості фактору декарбонізації та СВАМ досить 

важливим було питання того яких саме методів зниження ризиків даних 

факторів вбачають експерти. Відповідно це є наступним питанням в 

опитувальній анкеті. Результати відповідей на дане питання для зручності 

обробки та аналізу було згруповано за методом та схожістю інструментів 

реагування, що зображені на рис. 2.15. 

 

Рисунок 2.15. Методи зниження ризиків декарбонізації та СВАМ на думку 

експертів 

Джерело: розроблено автором 
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Запропоновані методи зниження ризиків фактору декарбонізації та СВАМ 

є досить цікавими та в більшій мірі актуальними. Найбільш поширеним 

методом реагування серед експертів є закладення СВАМ як фіскального 

інструменту у вартість продукції для кінцевого споживача. Що може вплинути 

на суттєве збільшення рівня цін у країнах ЄС на металургійну продукції та 

проекти та товари, що застосовують металеві комплектуючі. Другим 

наслідком буде поповнення за рахунок фіскальних зборів, що будуть 

надходити фактично від підприємств-виробників, але насправді будуть 

сплачуватись самими громадянами країни ЄС. 

Другим за поширеністю методів реагування на СВАМ та декарбонізацію є 

зниження рівня СО2 викидів на тонну виробленої сталі без значних 

капітальних інвестицій. Конкретніше це може бути застосування додаткових 

видів енергетики, як буде «зеленою» для виробництва та документарно 

знизить рівень СО2 викидів. Але даний метод не матиме довгостроковий 

позитивний вплив та з часом втратить свою актуальність. 

Важливо відмітити, що дуже мала кількість експертів відзначила розробку 

проектів капітальних інвестицій для переобладнання виробництва з метою 

зниження СО2 викидів як дієвий та ефективний метод реагування та зниження 

ризиків. Головною причиною цьому є дуже висока вартість такого проекту, 

яку на сьогоднішній день важко реалізувати. Але з іншого боку експерти 

відзначають, що це єдиний метод, до якого змушені будуть прийти більшість 

виробників у країнах світу з часом. Тому окупність такого інвестиційного 

проекту буде тривалою, але разом із тим матиме ряд позитивних ефектів. 

На питання «Чи мала Ваша компанія досвід диверсифікації міжнародної 

діяльності?» 65% респондентів відповіли, що застосовували даний  інструмент 

та проводили заходи щодо диверсифікації з метою зниження визначених 

ризиків для підприємства. Важливим питанням для наукового дослідження є 

визначення головних причин диверсифікації міжнародної діяльності, які 

вбачають експерти в рамках галузі або підприємства. Результати обробки 

відповідей на дане питання зображені на рис. 2.16. 
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Рисунок 2.16. Головні причини  диверсифікації міжнародної діяльності 

українських металургійних підприємств за думкою експертів 

Джерело: розроблено автором 

 

За результатами опитування на рис. 2.16 видно, що ключовою метою 

запровадження диверсифікації міжнародної діяльності є мінімізації рівня 

ризиків міжнародної діяльності. Це підтверджує вагомість оцінки ризиків 

міжнародної діяльності для підприємств металургійної галузі України, що 

дозволить якісно визначити напрями розвитку та формування стратегії 

диверсифікації міжнародної діяльності. 

Під поняттям ризику визначаються певні ситуації, ринкові фактори, події 

та вірогідність настання чи ненастання цих подій, що в свою чергу можуть 

мати прямий чи опосередкований вплив на діяльність підприємства. Варто 

відзначити, що існують як загальні фактори ризику для усіх промислових 

підприємств так й індивідуальні фактори для окремо кожної галузі.  

Ризик-менеджмент заснований на принципах, структурі й процесі, 

описаних у стандарті ISO 31000:2018 (рис. 2.17). 
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Рисунок 2.17. Основні компоненти ризик-менеджменту за ISO 31000:2018 

Джерело: розроблено автором на основі [57] 

 

Аналіз ризиків діяльності підприємств металургійної галузі на 

міжнародних ринках є важливим етапом визначення напрямів розвитку 

підприємства та формування стратегії диверсифікації. В свою чергу ризики 

діяльності промислових підприємств можна класифікувати для зручності 
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аналізу та виявлення. Найбільш поширеною ознакою класифікації ризиків для 

промислових підприємств є сфера походження (рис. 2.18). 

Класифікація ризиків для промислових підприємств 

за сферою походження 
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Рисунок 2.18. Класифікація ризиків діяльності промислових підприємств 

за сферами походження 

Джерело: розроблено автором на основі [58] 

 

Таким чином за допомогою запропонованої класифікації досить 

ефективним є визначення ризиків діяльності підприємств металургійної галузі 

на міжнародних ринках. Крім класифікації ризиків, визначенню факторів 
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ризику для міжнародної діяльності промислових підприємств передує аналіз 

зовнішнього та внутрішнього бізнес-середовища діяльності підприємства.  

Наступним етапом аналізу ризиків міжнародної діяльності для 

підприємств металургійної галузі України є оцінка визначених ризиків. 

Існують різні методи оцінки ризиків діяльності, які слід обирати відповідно до 

вихідних даних, типів ризику та галузі (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Методи оцінки ризиків діяльності промислових підприємств 

Тим методу Опис 

Статистичний 

метод 

Визначення певного рівня ризику за допомогою 

статистичного аналізу 

Експертний 

метод 

Базується на аналізу даних підприємства експертами галузі, 

визначається ймовірність та вагомість кожного з ризиків 

Рахунково-

аналітичний 

Застосування прикладних математичних моделей в процесі 

оцінки 

Доцільності 

витрат 

Проводиться за допомогою розподілу витрат діяльності 

підприємства 

Аналітичний 

метод 

Оцінка проводиться шляхом побудови діаграм залежності 

показників діяльності підприємства від чинників ризику й 

визначаються критичні значення 

Економіко-

статистичний 

метод 

Дозволяє визначити рівень ризику фінансового, дисперсію, 

коефіцієнт варіації та середньоквадратичне відхилення 

Модель 

аналогів 

Дозволяє визначити рівень ризику відповідно до певних 

найвагоміших операціях підприємства  

Аналіз 

чутливості 

Полягає у формуванні моделі, де зі зміною одного з 

параметрів діяльності підприємства, змінюється 

ефективність проекту 

Метод 

«сценаріїв» 

Формування сценарію проекту із декількома 

альтернативними варіантами 

Метод 

Монте-Карло 

Базується на застосуванні імітаційних моделей 

розроблення множинності сценаріїв. При застосуванні 

даного методу використовуються такі величини, як: 

інтегральний ефект та чистий дисконтований дохід 

Джерело: розроблено автором на основі [59] 

 

Серед описаних методів оцінки ризиків діяльності промислових 

підприємств на міжнародних ринках найбільш прикладним для металургійної 
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галузі є експертний метод. Ключовими причинами обрання саме цього методу 

оцінки ризиків є:  

• гнучкість застосування для різних типів ризику;  

• нівелювання відсутності статистичних даних;  

• можливість застосування до факторів ризику визначених 

глобальними трендами та тенденціями;  

• застосування досвіду експертів галузі у визначені вагомості ризиків 

та ймовірності настання. 

Таким чином, відповідно до аналізу бізнес-середовища міжнародної 

діяльності підприємств металургійної галузі України, результатів проведення 

експертного опитування за допомогою анкетування, класифікації ризиків за 

сферою походження та визначеного методу оцінки ризиків діяльності, 

проведено аналіз та оцінку факторів ризику міжнародної діяльності 

підприємств металургійної галузі України (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Аналіз та оцінка факторів ризику міжнародної діяльності підприємств 

металургійної галузі України 

Фактор 

ризику 

Тип ризику Вплив ризику на 

підприємство 

Вірогідність 

настання 

ризику 

Вагомість 

ризику для 

підприємств 

COVID-19 Організаційно- 

управлінські 

Вплив на попит, усі етапи 

ланцюгів поставки, 

персонал, споживчі 

поведінки, реалізацію 

проектів. 

Середня Висока 

Декарбо-

нізація 

Екологічні Застосування фіскальних 

інструментів, торговельні 

обмеження, зниження 

попиту, зниження 

конкурентоспроможності 

Висока Середня 

Протек-

ціонізм 

Політико-

правові 

Обмеження міжнародної 

торгівлі, зниження 

конкурентоспроможності, 

зниження обсягів реалізації, 

додаткові фінансові витрати 

Висока Висока 

Коливання 

цін 

Економічні Погіршення фінансових 

результатів, висока 

залежність від сировини, 

зниження рівня попиту, 

Середня Низька 
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відтермінування реалізації 

проектів 

Воєнні 

конфлікти 

Політичні Зниження обсягів 

виробництва та реалізації, 

кадрові ризики, ризики 

збереження власності 

Низька Висока 

Волатиль-

ність 

валюти 

Валютні Вплив на фінансові резуль-

тати, конкурентоспромож-

ність на міжнародних 

ринках, інвестиційні 

показники проектів, 

фінансове забезпечення 

Середня Середня 

Криза 

переви-

робництва 

Виробничі Дисбаланс попиту та 

пропозиції, зниження рівня 

прибутковості, скорочення 

обсягів виробництва, цінові 

війни та політика 

протекціонізму з боку 

урядів країн-виробників 

Середня Висока 

Фінансова 

криза над-

лишкової 

ліквідності 

Фінансові Високий темп росту 

інфляції, вплив на фінансові 

результати підприємства, 

ріст цін на сировину та 

енергоресурси 

Середня Висока 

Джерело: розроблено автором 

 

За допомогою експертного опитування було визначено вірогідність 

настання визначеного ризику, їх вагомість для діяльності підприємства та 

форми впливу на результати діяльності підприємства. Експертний метод 

оцінки ризиків є дуже дієвим для аналізу типу та ступеня впливу ризиків на 

діяльність підприємства, оскільки саме експерти галузі можуть якісно 

визначити форму впливу ризику на підприємств та справедливо оцінити 

ступінь вагомості для підприємства. В свою чергу фактори ризику були 

визначені за допомогою аналізу тенденцій на міжнародних ринках 

металургійної галузі, аналізу зовнішнього та внутрішнього бізнес-середовища 

та результатів проведення експертного анкетування. 

Визначення та оцінка ризиків діяльності підприємства є лише одним з 

етапів ризик-менеджменту. Наступним важливим етапом є визначення 

принципів управління та розробка методів управління ризиками. Важливо 

відзначити, що за своєю сутністю ризик є ймовірність настання чи ненастання 
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певних подій, які можуть мати негативний вплив на діяльність підприємства. 

Тобто ризик описується своєю невизначеністю та за умов підтвердження 

точних прогнозів відносно тих чи інших подій, ризик перестає бути ризиком, 

а перетворюється вже у реальний негативний фактор впливу на який потрібно 

реагувати. Відповідно слід розділяти визначення факторів ризику та самого 

ризику як ймовірність настання певних подій. Таким чином при можливості 

якісного прогнозування можна превентивно реагувати на ті чи інші зміни та 

фактори впливу. 

В якості методів управління визначеними ризиків було застосовано 

експертний метод, статистичні методи, метод прогнозування, економічного 

моделювання та діалектичний метод (табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 

Інструменти управління ризиками діяльності підприємств металургійної 

галузі України на міжнародних ринках 

Фактор 

ризику 

Ризик Принципи 

управління 

ризиком 

Експертні рекомендації 

управління ризиками 

COVID-19 Постійна 

модифікація 

штамів COVID-19, 

ризик 

недоотримання 

запланованих 

обсягів 

виробництва. 

Адаптивний, 

динамічний, 

людський та 

культурний 

фактори 

Застереження поширення 

захворюваності на виробництві, 

агітація вакцинації та контроль 

здоров’я співробітників для 

унеможливлення 

розповсюдження, адаптація 

бізнес-моделі до нових реалій 

ринку. 

Декарбоні-

зація 

Введення 

додаткових 

торговельних 

обмежень та 

зниження 

конкурентоспромо

жності підприємств 

на міжнародних 

ринках 

Структурний, 

адаптивний 

Залучення підтримки з боку уряду 

України, міжнародних організацій 

та лобіювання перехідного 

періоду. Пошук низької вартості 

фінансування інвестиційних 

проектів. Аналіз альтернатив 

відносно застосування 

енергоресурсів про виробництві 

сталі. 

Протекціо-

нізм 

Посилення 

захисних бар’єрів з 

боку країн-

виробників 

Структурний, 

адаптивний, 

інклюзивний 

Диверсифікація портфеля країн-

споживачів української продукції 

металургійної галузі. Зниження 

частки та залежності від країн з 

високим рівнем та ризиком 

застосування торговельних 

бар’єрів під егідою 
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протекціонізму. Залучення 

підтримки на міжнародній арені з 

боку держави у перемовинах. 

Коливання 

цін 

Зниження попиту 

на фоні 

нестабільності цін 

на сировину та 

матеріали 

Структурний, 

адаптивний, 

динамічний, 

найкраща 

доступна 

інформація 

Формування якісних прогнозів 

щодо змін цін для хеджування 

ризиків змін ціни. Контрактне 

ціноутворення з постачальниками 

та споживачами. Диверсифікація 

постачальників. Врахування 

фактору ризику у ціноутворенні 

реалізованої продукції. 

Воєнні 

конфлікти 

Втрата 

підприємствами 

активів на 

непідконтрольних 

територіях 

Адаптивний, 

інклюзивний, 

людський та 

культурний 

фактори 

Розробка покрокової інструкції 

реагування на різні сценарії 

розвитку подій для швидкого 

реагування. Проведення оцінки 

сценаріїв впливу ризику за 

допомогою методу економічного 

моделювання. Налагодження 

інформування щодо змін ситуації 

для реактивного реагування на 

події. Убезпечення 

підприємницьких активів, які 

знаходяться у зонах відносної 

близькості до воєнних дій. 

Волатиль-

ність валют 

Зниження 

прибутковості 

ведення 

підприємницької 

діяльності та 

конкурентоспромо

жності на 

міжнародних 

ринках 

Адаптивний, 

інклюзивний, 

динамічний, 

найкраща 

доступна 

інформація 

Хеджування валютних коливань. 

Середньострокове та 

довгострокове прогнозування 

курсів валют. Зниження 

залежності фінансових показників 

від волатильності курсів валют. 

Криза пере-

виробництва 

Дисбаланс попиту 

та пропозиція 

Інтегрований, 

інклюзивний, 

динамічний 

Підвищення частки реалізації 

продукції з вищою доданою 

вартістю. Застосування системи 

постійного підвищення 

ефективності виробництва. 

Зниження виробничої собівартості 

готової продукції. 

Фінансова 

криза 

надлишкової 

ліквідності 

Високі темпи 

інфляції та 

недоотримання 

прибутку 

підприємствами 

Інтегрований, 

динамічний, 

найкраща 

доступна 

інформація 

Проведення економічного 

моделювання та прогнозу-вання. 

Підвищення оборотності товарів 

та капіталу. Застосування 

«дешевих» грошей для 

фінансування. 

Джерело: розроблено автором 
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Таким чином визначені фактори ризику для українських підприємств 

металургійної галузі на міжнародних ринках та методи управління даними 

ризиками будуть основою для формування стратегії диверсифікації 

міжнародної діяльності. Оскільки диверсифікація в першу чергу має на меті 

зниження рівня ризику та підвищення рівня прибутковості діяльності 

підприємства. У випадку із металургійною галуззю на міжнародних ринках 

було визначено у п. 2.1 та 2.2, що ризики міжнародної діяльності превалюють 

над рівнем не розкритого потенціалу збільшення рівня прибутковості. Саме 

тому стратегічною ціллю для багатьох опитаних компаній галузі в Україні є 

збереження рівня прибутковості підприємницької діяльності та мінімізація 

ризиків ведення діяльності на міжнародних ринках. 

 

Висновки до Розділу 2 

Визначення глобальних та галузевих тенденцій на міжнародних ринках 

металургійної продукції, стратегічний аналіз зовнішнього та внутрішнього 

бізнес-середовища діяльності українських підприємств металургійної галузі 

на міжнародних ринках та оцінка ризиків диверсифікації міжнародної 

діяльності українських підприємств металургійної продукції дозволяють 

зробити наступні висновки: 

1. Металургійна галузь є стратегічною для багатьох країн світу, оскільки є 

капіталомісткою та трудомісткою. Що в свою чергу має ефекти для економіки 

країн у вигляді інвестиційних потоків до країни, зниження рівня безробіття та 

забезпечення внутрішнього попиту для розвитку суміжних галузей 

виробництва. Серед ключових особливостей металургійної галузі слід 

відмітити додатково низьку гнучкість до змін зовнішньої кон’юнктури та 

широкий спектр застосування продукції металургійної галузі – будівництва, 

енергетика, машинобудування та інші. Що в свою чергу також визначає 

вагомість металургійної галузі у світі. 

2. Темпи росту обсягів виробничих потужностей металургійної галузі у 

світі перевищують темпи росту обсягів виробництва металургійної продукції. 
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За період з 2000 року по 2020 рік обсяг світових виробничих потужностей 

металургійної галузі збільшився майже у 2 рази до 1 470 млн. тонн у 2020 році. 

Дана тенденція продовжується у в 2020 році. За прогнозами Всесвітньої 

асоціації сталі обсяг світових виробничих потужностей у 2021 році 

збільшиться на 0,5% із подальшим ростом на рівні 3,5% у 2022 році. 

3. Найбільшим виробником та споживачем продукції металургійної галузі 

є Китай. Обсяг виробництва сталі у 2020 році Китаєм склав 1 064,8 млн. тонн, 

що складає 57% загального обсягу світового виробництва сталі. Обсяг 

споживання сталі у 2020 році Китаєм склав 992 млн. тонн, що складає 56% 

світового споживання сталі. Саме тому ринкові коливання у Китаї, зміна 

балансу попиту та пропозиції в даній країні має суттєвий вплив на міжнародні 

ринки металургійної продукції. В першу чергу під впливом опиняється ціна на 

металургійну продукцію, яка є біржовою. 

4. Металургійна галузь є об’єктом політики протекціонізму багатьох урядів 

країн-виробників сталі. За умов збільшення обсягів виробничих потужностей 

та вагомості металургійної продукції для економік багатьох країн світу, 

поширення політики протекціонізму є очікуваним та логічним. Для 

українських виробників металургійної продукції даний фактор є загрозою та 

ризиком, оскільки Україна 12-им у світі виробником сталі та нетто-

експортером металургійної продукції. Одним з найбільш поширеніших 

інструментів торговельних бар’єрів, які застосовуються в рамках політики 

протекціонізму, є антидемпінгові заходи. Для прикладу за даними Світової 

організації торгівлі, найбільша кількість діючих антидемпінгових заходів на 

момент вересня 2021 року застосовано відносно саме металургійної галузі (843 

антидемпінгові заходи відносно металургії з загальної кількості 2 094 заходи 

по всім товарним групам). 

5. Глобальний тренд до декарбонізації та пов’язана з нею стратегія сталого 

розвитку мають вагому роль для українських виробників металургійної 

продукції. Оскільки металургійна галузь є однією з найбільш забруднюючих 

сфер підприємницької діяльності, питання впровадження певних дій та 
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інструментів з метою зниження викидів СО2 є гострим по відношенню до 

металургійної галузі. В свою чергу технологія виробництва сталі в Україні є 

досить застарілою. Саме тому показник середньої питомої ваги викидів 

парникових газів на тонну виготовленої сталі є одним з найбільших у Європі 

(рис. 2.9). В рамках програми сталого розвитку, урядами країн-ЄС 

розглядається впровадження фіскального інструменту СВАМ. Основна мета 

CBAM (Carbon border adjustment) – сприяти глобальному скороченню викидів 

СО2 в атмосферу. ЄС розглядає СВАМ як спеціальний фіскальний інструмент, 

що змусить виробників імпортної продукції сплачувати таку саму ціну за 

викиди СО2, яку сплачують європейські виробники. СВАМ в свою чергу має 

значний вплив на підприємницьку діяльність українських виробників 

металургійної галузі: зниження  конкурентоспроможності українських 

виробників, створення додаткового торговельного обмеження, зниження рівня 

прибутковості та інші (табл. 2.2). 

6. Найбільш вагомими факторами впливу зовнішнього бізнес-середовища 

для українських виробників металургійної галузі є вплив пандемії COVID на 

виробництво та споживання металургійної продукції, тренд до декарбонізації 

виробництва та застосування відповідно фіскального інструменту СВАМ, 

зростання кількості введених тарифних та нетарифних обмежень у торгівлі 

металургійною продукцією, дефіцит робочої сили у виробництві, прискорення 

темпів росту світової інфляції та висока волатильність цін на енергоресурси та 

сировинні матеріали. 

7. SWOT-аналіз дозволив виявити сильні та слабкі сторони металургійної 

галузі України, загрози та можливості. Серед ключових наступні: високі 

виробничі потужності, логістично вдале розташування виробничих 

потужностей, наявність вертикальної інтеграції із видобуванням сировини, 

відносно низький технологічний розвиток українських підприємств, висока 

частка реалізації продукції з низькою доданою вартістю, низька ефективність 

виробництва. 
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8. За допомогою експертного анкетування вдалось визначити ключові 

напрями розвитку українських виробників металургійної продукції, ризики 

подальшої діяльності на міжнародних ринках, методи зниження ризиків та 

практику застосування диверсифікації у міжнародній діяльності. Серед 

ключових напрямів розвитку міжнародної діяльності українські підприємства 

вбачають ринки Європи та Близького Сходу. Українські виробники відчувають 

вагомість впливу політичного фактору на міжнародну діяльність, яка за їх 

думкою відображається в першу чергу у торговельних бар’єрах. Серед 

ключових проблем діяльності українських виробників на міжнародних ринках 

є підтримка внутрішнього виробника, висока цінова конкуренція та 

застосування імпортних мита та квотування. Більшість респондентів очікують, 

що СВАМ матиме прямий вплив на рівень цін на ринку Європи та експерти 

визначають, що даний ріст цін в більшій мірі буде компенсуватись саме 

споживачем, якому доведеться платити більше при збережені рівня 

прибутковості найбільших виробників металургійної продукції. Серед 

ключових причин диверсифікації міжнародної діяльності експерти 

металургійної галузі України вбачають потребу в мінімізації поточного рівня 

ризиків та зниження залежності від постачальників та покупців. 

9. Проведений аналіз та оцінка ризиків диверсифікації міжнародної 

діяльності українських підприємств металургійної галузі дозволив визначити 

ключові ризики, провести їх оцінку та сформувати методи управління 

ризиками. Серед ключових факторів ризику були визначені наступні: COVID-

19, декарбонізація, протекціонізм, коливання цін, воєнні конфлікти, 

колатильність валют, криза перевиробництва та фінансова криза надлишкової 

ліквідності. До ризиків з найбільшою вірогідністю настання описаних ризиків 

відносяться декарбонізація та протекціонізм. До найбільш вагомих ризиків 

відносяться COVID-19, протекціонізм, воєнні конфлікти, криза 

перевиробництва та фінансова криза надлишкової ліквідності. Визначені 

методи управлянні ризиками є базою для розробки стратегії диверсифікації 

міжнародної діяльності. 
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РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 

МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ 

 

3.1. Стратегії диверсифікації українських підприємств металургійної 

галузі на міжнародних ринках 

 

Металургійна галузь України є стратегічно важливою для країни та для 

економічної безпеки України. Ключовими причинами цього є частка галузі в 

структурі ВВП країни, друга за розміром галузь за показником валютних 

надходжень від експорту товарів, вагомий інвестиційний потік у галузь, 

значна капіталомісткість та трудомісткість, що забезпечує високий рівень 

працевлаштування та податкових надходжень.  

За даними Державної служби статистики частка експорту продукції 

металургійної галузі в загальному експорті товарів України у 2020 році 

складає 18,3%, що є другою за обсягом експорту після групи продуктів 

рослинного походження – 24,2%.  

Серед ключових особливостей ринку металургійної галузі України можна 

виділити наступні: 

• висока капіталомісткість та трудоємність металургійної галузі; 

• ведення підприємницької діяльності «у довгу»; 

• широкий спектр споживання металургійної продукції; 

• висока волатильність цін на металопрокат; 

• залежність цін від міжнародних котирувань на руду та чорні метали; 

• Україна є нетто-експортером металургійної продукції; 

• вагомий політичний вплив з боку світових гравців на міжнародних 

металургійних ринках. 

Під поняттям підприємницької діяльності «у довгу» мається на увазі 

висока частка реалізації продукції металургійного ринку на великі проекти. 

Серед основних напрямків проектної реалізації металургійної продукції є 
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застосування у нафтогазової галузі, машинобудуванні, будівництва, в тому 

числі жилого, нежилого та інфраструктурного.  

Ринок металургійної галузі має широкий спектр споживання, починаючи 

від приватного будівництва, закінчуючи авіабудування. Основними галузями 

споживання продукції металургійної галузі є: 

• будівництво; 

• автомобілебудування; 

• важке машинобудування; 

• загальне машинобудування; 

• нафтогазвидобування; 

• будівництво нафтопроводів і газопроводів. 

Виробництво труб за останні десять років демонструють найвищі темпи 

росту споживання. За даними «Фонду розвитку трубної промисловості», 

можна оцінити структуру споживання сталевих труб України (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Структура споживання сталевих труб в Україні, 2020 рік 

Джерело: складено автором за [60] 

 

Можна зробити висновок, що обсяги споживання продукції металургійної 

галузі прямо та опосередковано залежить від змін попиту в галузях, вказаних 

на рис. 3.1.  
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Ринок будівництва України у 2019 році продемонстрував найбільший ріст 

за останнє десятиріччя. Головними причинами цьому є надлишкові обсяги 

інвестицій, ріст розмірів іпотечного кредитування і доходів населення. Ріст 

обсягів будівництва сильно вплинуло на підтримку рості попиту на 

металургійну продукцію. Другим позитивним фактором  є зростання 

купівельної спроможності на ринку кінцевих споживачів.  

В свою чергу трубопрокатні заводи та оборонні підприємства також 

позитивно впливають на ріст попиту на металургійну продукцію. Це 

викликано циклічним будівництвом трубопроводів, які є інфраструктурними 

об’єктами, та державними замовленнями оборонного комплексу України.  

Не дивлячись на позитивні показники та фактори росту, ріст металургійної 

галузі є недостатнім. За оцінками експертів, темпи росту обсягів споживання 

металургійної продукції у 2019 році продемонстрував від’ємне значення в 

діапазоні -10 -15%. Найбільший спад у споживанні спостерігався у 

автомобілебудування та машинобудування. 

У 2020 році споживання металопродукції на ринку нафтогазодобування 

значно скоротилося, що є наслідком зниження обсягів видобування 

вуглеводнів у 2020 році. Ключовою причиною зниження обсягів видобування 

є зниження рівня цін на енергоресурси, що прямо впливає на інвестиції з боку 

нафтогазовидобувних компаній у видобуток вуглеводнів. Таким чином 

коливання цін на енергоресурси, будівельні матеріали та рівень доходів 

населення опосередковано впливають на обсяги споживання продукції 

металургійної галузі. 

Варто відзначити вагомість металургійної галузі для торговельної політики 

на міжнародних ринках. Оскільки продукція металургійної галузі є однією з 

найбільших за часткою експорту продукції у товарній структурі загального 

експорту українських товарів.  Продукція металургійної галузі є другою за 

обсягом товарною групою в розрізі обсягів експорту України. Так частка 

продукції недорогоцінних металів та виробів з них у 2020 році становила 

18,3% від загального обсягу експорту, порівняно з 2019 роком обсяг експорту 
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у грошовому виражені скоротився на 11,9%. Детальніше структуру товарного 

експорту та імпорту торгівлі товарами в Україні зображено на табл. 3.1.  

Таблиця 3.1. 

Товарна структура міжнародної торгівлі товарами України у 2020 році 

Код і назва товарів 

згідно з УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис. дол. 

CША 

у % 

до                

2019 

у % до 

загального 

обсягу 

тис. дол. 

CША 

у % 

до                

2019 

у % до 

загального 

обсягу 

Усього  49212901,3 98,3 100,0 54091267,8 89,0 100,0 

у тому числі             

XV. Недорогоцінні 

метали та вироби з 

них 9030291,3 88,1 18,3 3127671,4 85,7 5,8 

72 чорнi метали 7690724,4 88,0 15,6 1039531,4 83,0 1,9 

73 вироби з чорних 

металів 877970,5 84,3 1,8 820116,3 74,6 1,5 

74 мiдь i вироби з неї 85707,9 107,5 0,2 115115,4 92,5 0,2 

75 нiкель i вироби з 

нього 3131,6 69,5 0,0 81735,0 98,2 0,2 

76 алюмiнiй i вироби 

з нього 108071,2 107,5 0,2 376350,5 93,7 0,7 

78 свинець і вироби 

з нього 25014,7 92,4 0,1 9223,2 59,6 0,0 

79 цинк i вироби з 

нього 69,0 14,8 0,0 57464,7 76,0 0,1 

80 олово і вироби з 

нього 116,8 260,6 0,0 2840,6 72,3 0,0 

81 іншi 

недорогоцінні 

метали 63172,0 57,8 0,1 56591,4 97,5 0,1 

82 інструменти, 

ножовi вироби 31429,2 111,5 0,1 252479,3 98,4 0,5 

83 іншi вироби з 

недорогоцінних 

металiв 144884,0 112,9 0,3 316223,5 113,2 0,6 

Джерело: складено автором за [60] 

 

Головною статтею експорту недорогоцінних металів та виробів з них у 

2020 році є чорні метали (85% від загального обсягу групи недорогоцінних 

металів), які є сировинним продуктом та мають низьку додану вартість. 

Скорочення обсягів експорту у 2020 році склало 11,9% відносно 2019 року, у 
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2019 році скорочення склало 11,8%. Динаміку експорту та імпорту продукції 

металургійної галузі України можна проаналізувати за даними на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Динаміка міжнародної торгівлі продукції металургійної галузі 

України, млн. дол. США 

Джерело: складено автором за [60] 

 

Зниження обсягів імпорту продукції металургійної галузі України має 

нижчі темпи, порівняно із обсягами експорту. Даний фактор несе в собі ризики 

економічної безпеки України, незважаючи на позитивно сальдо торгівельного 

балансу. Дана тенденція описує вагомий вплив торгівельних бар’єрів на 

міжнародних ринках, що за останні 5 років збільшило свою актуальність 

впливу на міжнародну торгівлю. Це є однією з причин актуальності зниження 

ризиків міжнародної діяльності підприємств металургійної галузі шляхом 

диверсифікації міжнародної діяльності. 

Зниження обсягів експорту металургійної продукції у 2020 році пов’язане 

зі зниженням обсягів споживання на міжнародних ринках в умовах пандемії 

COVID19, яка призвела до призупинення діяльності великої кількості 

підприємств та проектів. 
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Однією з ключових причин зниження обсягу експорту продукції 

недорогоцінних металів та виробів з них у грошовому вираженні у 2019 році є 

завищена ціна продукції у 2019 році, яка є базою порівняння. У 2019 році на 

всю продукцію металургійної галузі України була завищена ціна порівнюючи 

з минулим роком. Головним фактором є перехідний попит з 2018 року, що був 

викликаний зростанням вартості продукції, що було пов’язано зі зміною курсу 

валюти.  

За географічною структурою міжнародної торгівлі продукції 

металургійної галузі України, ключовими імпортерами української продукції 

є Італія, Туреччина та Російська Федерація, які в сумі акумулюють 30% 

експорту з України. За даними Державної служби статистики складено 

таблицю 2.4, де можливо проаналізувати географічну структуру міжнародної 

торгівлі України металопродукцією. 

Найбільше скорочення експорту продукції металургійної галузі України 

спостерігається в Італії (-25,4% до 2019 року). Головною причиною є 

скорочення обсягу споживання металопродукції в країнах Європи у зв’язку із 

введенням карантинних обмежень в період пандемії COVID19. Найбільше 

зростання обсягів імпорту металопродукції з України спостерігається в 

експорті в Китай (+385% до 2019 року), що пов’язано із наявністю 

торгівельних бар’єрів у торгівлі з Китаєм у 2018 року. Після зняття обмеження 

для українських виробників у 2019 році, обсяг експорту в Китай почав 

відновлюватися. 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

Таблиця 3.2. 

Географічна структура міжнародної торгівлі металургійною продукцією 

України у 2020 році 

Країна – торгівельний 

партнер 
Експорт, 

тис. дол. 

США 

у % до 

вiдп. 

перiоду 

попер. 

року 

у % до 

загальн. 

обсягу 

Імпорт, 

тис. дол. 

США 

у % до 

вiдп. 

перiоду 

попер. 

року 

у % до 

загальн. 

обсягу 

IТАЛIЯ 989 487 -25,4% 11% 120 105 -20,8% 4% 

ТУРЕЧЧИНА 977 405 22,2% 11% 277 200 -28,9% 9% 

РОСIЙСЬКА 

ФЕДЕРАЦIЯ 691 165 -25,8% 8% 430 761 -29,9% 14% 

КИТАЙ 630 889 384,9% 7% 689 925 -10,7% 22% 

США 629 688 -10,0% 7% 99 885 -40,4% 3% 

ПОЛЬЩА 529 847 -6,1% 6% 424 604 0,1% 14% 

БОЛГАРIЯ 268 718 -11,0% 3% 28 483 -53,9% 1% 

САУДIВСЬКА 

АРАВIЯ 264 055 -21,4% 3% 1 100 -36,9% 0% 

НIМЕЧЧИНА 219 613 -1,0% 2% 228 611 -14,4% 7% 

ЄГИПЕТ 211 397 -58,1% 2% 7 525 -67,6% 0% 

НIДЕРЛАНДИ 188 991 14,3% 2% 33 916 -15,4% 1% 

РУМУНIЯ 187 793 0,8% 2% 20 123 31,6% 1% 

БIЛОРУСЬ 179 254 -17,5% 2% 122 079 10,1% 4% 

IРАК 177 218 -14,9% 2% 0 -100,0% 0% 

IНДОНЕЗIЯ 163 944 -3,5% 2% 1 124 -36,9% 0% 

OБ'ЄДНАНI 

АРАБСЬКI ЕМIРАТИ 153 005 -23,1% 2% 5 351 -36,7% 0% 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 134 231 -39,2% 1% 11 293 -47,2% 0% 

IЗРАЇЛЬ 113 085 -1,7% 1% 6 028 -79,7% 0% 

IСПАНIЯ 105 662 -12,1% 1% 32 816 -30,4% 1% 

АЛЖИР 94 637 -64,4% 1% 3 474,6% 0% 

ІНШІ 2 120 208 -17,6% 23% 586 739 16,9% 19% 

ВСЬОГО 9 030 291 -11,9% 100% 3 127 671 -14,3% 100% 

Джерело: складено автором за [60] 

 

Також слід відзначити високу концентрацію українського експорту на 

ключових 4 ринки – Італія, Туреччина, Російська Федерація та Китай, остання 

збільшує обсяги імпорту української продукції металургійної галузі за 

рахунок відновлення поставок після зняття обмеження на імпорт 

металопродукції. Ці чотири направлення експорту української продукції в 

сумі акумулюють 37% загального експорту металургійної продукції, що є 
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ризиком для українських підприємств в умовах активного застосування 

торгівельних бар’єрів.   

Саме тому більшість українських виробників продукції металургійної 

галузі зацікавлені у формуванні саме стратегій диверсифікації, які в першу 

чергу націлені на мінімізацію рівня ризиків міжнародної діяльності. 

Підтвердження цього є результати проведеного експертного анкетування 

серед експертів металургійної галузі України та профільних організацій, до 

яких відносяться Метінвест, АрселорМиттал, Євраз, Індустріальний Союз 

Донбасу, Інтерпайп, Дніпроспецсталь, Дніпровський трубний завод, Метал 

Експерт та інші. 

Описуючи ринок металургійної продукції України варто відзначити, що 

ринок України в даній галузі є олігопольним, де більше 70% ринку готової 

продукції припадає на чотири групи компаній. Найбільшими промисловими 

групами металургійної галузі України є наступні:  

• «Метінвест»  

Таблиця 3.3.  

Активи групи Метiнвест в Україні 

Гірничодобувна галузь Металургійна галузь 

Інгулецький ГЗК (гірничо-збагачувальний 

комбінат) 

Меткомбінат «Азовсталь»– 5 млн.т.  

Північний ГЗК (гірничо-збагачувальний 

комбінат) 

ММК ім. Ілліча 3 млн.т. сталi  

Центральний ГЗК (гірничо-

збагачувальний комбінат) 

Запорiжсталь – 3 млн.т. сталi 

Покровське шахтоуправління Метінвест-Ресурс 

- НВО Інкор і Ко 

 

Джерело: складено автором 

• ArcelorMittal Кривий Ріг 

• «Євраз»  

• «ІСД»  

• «Смарт-холдинг» - Південний ГЗК та Південний ГЗК 

• Група «Приват»  

• «Інтерпайп»  
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Розвиток підприємств металургійної галузі України на міжнародних 

ринках сильно пов’язаний з диверсифікацією діяльності та модернізацією 

виробництва.  

В практиці підприємств металургійної промисловості України та світу 

для збільшення ефективності міжнародної діяльності застосовуються методи 

та інструменти, що призводять до збільшення рівня диверсифікації 

підприємств (табл 3.4.).  

Таблиця 3.4. 

Види стратегій диверсифікації міжнародної діяльності українських 

підприємств металургійної галузі 
Мета  Вид стратегії Приклад 

підприємства Стратегія 

вертикальної 

диверсифікації 

Стратегія 

горизонтальної 

диверсифікації 

Стратегія 

конгломератної 

диверсифікації 

Розширення спектру НДДКР для 

зростання міжнародної 

конкурентоспроможності  

+ +  Метінвест 

Інжиніринг 

Зростання частки заміщення 

традиційної технології 

виробництва прокату із 

застосуванням залізнорудної 

сировини, кам’яного вугілля, 

металобрухту на альтернативну 

технологію із використанням 

прямо-відновленого заліза, що 

дозволяє скоротити викиди СО2 

 +  Метінвест, 

АрселорМітта

л Кривий Ріг 

Збільшення сортаменту и обсягів 

реалізації продукції  

 +  Інтерпайп, 

Метінвест 

Реалізація проектів з переробки 

відходів виробництва, а також 

використання альтернативних 

джерел енергії 

  + Інтерпайп, 

Дніпроспец-

сталь 

Розвиток супровідних послуг 

(визначення потреб споживачів, 

підбір необхідних видів 

продукції, виготовлення, 

установка, пожиттєве 

обслуговування) 

+   Метінвест 

Інжиніринг, 

Інтерпайп  

Джерело: розроблено автором 

 

Так, з метою підвищення сировинної забезпеченості представники 

галузі використовують стратегії вертикальної диверсифікації через 

внутрішній розвиток та методи міжнародних злиттів та поглинань, 

розвиваючи видобуток кам’яного вугілля, залізорудної сировини, заготівлю 
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металобрухту, на прикладі компанії Метінвест із власним гірничовидобувним 

напрямом бізнесу. 

З метою зниження впливу транспортних та енергетичних витрат на 

прибуток, підприємства, з одного боку, впроваджують стратегії 

конгломератної диверсифікації, включаючи до своєї структури транспортні та 

енергогенеруючі підприємства, а з іншої – стратегії горизонтальної 

диверсифікації, будуючи або купуючи в межах міжнародної експансії нові 

промислові потужності біля кінцевих споживачів. На прикладі компанії 

Інтерпайп, яка відкрила по Україні велику кількість пунктів прийому 

металобрухту, аби здійснювати закупівлю сировини напряму. 

Прагнучи до збільшення екологічної безпеки металургійного виробництва, 

підприємства впроваджують стратегії конгломератної диверсифікації, що 

призводить до зростання ефективності за рахунок реалізації продуктів 

переробки відходів виробництва. Окрім того, зростає їх капіталізація, яка 

напряму залежить від іміджу соціально-орієнтованих підприємств. Прикладом 

є компанія Інтерпайп, яка активно у період 2016-2019 роках відкривала 

представництва в країнах різних регіонів з метою бути ближче до кінцевого 

споживача (представництва у США, Швейцарії, ОАЕ, Казахстані, Росії). 

Збільшення рівня горизонтальної диверсифікації дозволяє удосконалювати 

технології та розширювати номенклатуру вироблюваної продукції. Яскравим 

прикладом застосування даної стратегії демонструє компанія Метінвест, яка 

має найбільші витрати на НДДКР серед компаній України. У 2018 році 

компанія анонсувала створення власної інжинірингової компанії Метінвест 

Інжиніринг, яка реалізує власні послуги як для материнської компанії 

Метінвест, так і для інших компаній України. Крім цього Метінвест активно 

розширює власний асортимент готової продукції. У 2021 році компанія 

презентувала власної онлайн платформи у вигляді інтернет-магазину для 

кінцевих споживачів та дрібних дистриб’юторів. Всі ці кроки описують 

компанію як прогресивно, клієнтоорієнтовану та активну в пошук 

диверсифікації всіх бізнес-процесів. 
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Диверсифікація є вагомим чинником та інструментом подолання великої 

кількості економічних проблем та загроз підприємств за рахунок збільшення 

можливості маневрування на міжнародних ринках і зростання рівня 

конкурентоспроможності підприємств. В рамках цього напряму розвитку 

варто відзначити наступне: 

• Прагнення підприємства до саморозвитку – ріст діяльності 

підприємств за рахунок нових активів, які створюють синергетичний 

ефект у розвитку галузі або групи підприємств; 

• Зростання рівня прибутковості підприємницької діяльності за 

допомогою розвитку у нових сферах бізнесу з більшою 

інвестиційною та підприємницькою привабливістю; 

• Мінімізація ризиків діяльності підприємств на міжнародних ринках 

в умовах нестабільності зовнішніх ринків та високої концентрації на 

зовнішні ринки.  

 

3.2. Розробка заходів реалізації стратегії диверсифікації міжнародної 

діяльності для українських підприємств на міжнародних ринках  

 

Розробка стратегії диверсифікації міжнародної діяльності підприємств 

металургійної галузі України має ряд етапів формування, які були описані та 

розроблені у першому розділі. Попередньо було проведено аналіз ринкових 

тенденцій, зовнішнього та внутрішнього бізнес-середовища, збір первинної 

інформації за допомогою експертного анкетування, аналіз та оцінка ризиків 

міжнародної діяльності для виявлення факторів впливу та подальшого 

розвитку галузі. Усі перераховані результати дослідження є також етапам 

формування стратегії диверсифікації міжнародної діяльності. 

Стратегія диверсифікації першочергово має на меті мінімізувати ризики та 

максимізувати позитивні ефекти. За допомогою аналізу бізнес-середовища, 

оцінки ризиків міжнародної діяльності у металургійній галузі та за 

результатами проведеного експертного анкетування було визначено, що 
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першочерговим завдання в сучасних умовах для українських підприємств 

металургійної галузі є мінімізація ризиків та збереження рівня прибутковості 

компанії. Саме цей висновок є ключовим при розробці стратегії 

диверсифікації міжнародної діяльності та варіантів диверсифікації для 

підприємств металургійної галузі України. 

Таким чином було розроблено три варіанти стратегій диверсифікації для 

підприємств металургійної галузі на міжнародних ринках: 

1. Диверсифікація географії збуту. Сутність даної стратегії полягає у зміні 

портфеля країн збуту для підприємств металургійної галузі України. 

Ключовою метою при зміні часток реалізації в портфелі компаній має 

бути зниження рівня ризику політико-правового фактору протекціонізмі 

та пов’язаного із ним ризику введення торговельних бар’єрів. 

2. Диверсифікація виробництва. Стратегія диверсифікації виробництва 

має на меті зниження рівня ризику фактору декарбонізації та введення 

фіскального інструменту СВАМ, за допомогою зміни структури 

застосування енергоресурсів у виробництві, розробці інвестиційних 

проектів для модернізації виробництва з метою зниження викидів СО2 

у атмосферу. Це дозволить мінімізувати ризики та підвищити 

конкурентоспроможність у довгостроковому горизонті. 

3. Диверсифікація продуктового портфеля.  Ключовим у даній стратегії є 

збільшення частки виробництва та реалізації готової продукції з вищим 

рівнем доданої вартості. Дана стратегія матиме ефект зниження рівня 

ризику залежності від структурних ринкових коливань та волатильності 

рівня цін на сировинні матеріали. 

Запропоновані стратегії диверсифікації мають власні переваги та недоліки, 

які було проаналізовано у табл. 3.5. 
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Таблиця 3.5. 

Порівняльний аналіз стратегій диверсифікації міжнародної діяльності 

підприємств металургійної галузі України 

Категорія Диверсифікація 

географії збуту 

Диверсифікація 

виробництва 

Диверсифікація 

продуктового портфеля 

Мета стратегії Зниження рівня 

ризику 

протекціонізму та 

введення 

торговельних бар’єрів 

Зниження рівня ризику 

тенденції до 

декарбонізації та СВАМ; 

підвищення конкуренто-

спроможності 

Підвищення рівня 

дохідності та зниження 

рівня залежності від 

ринкових коливань та 

волатильності сировини 

Вид 

диверсифікації 

Збутова Технологічна Товарна 

Метод 

диверсифікації 

Розподіл Внутрішній розвиток Перетворення та 

поглинання 

Заходи 

реалізації 

стратегії 

Оцінка фактору 

ризику введення 

торговельних мит за 

країнами експорту 

продукції 

підприємств 

металургійної галузі 

України. Визначення 

найбільш 

перспективних 

напрямів розвитку 

географії збуту та 

найбільш ризикових 

напрямів збуту. 

Аналіз ланцюга 

виробництва з поетапною 

оцінкою рівня викиду СО2 

на тонну продукції. 

Диверсифікація структури 

застосування 

енергоресурсів для 

виробництва. Розробка 

інвестиційного проекту з 

метою модернізації 

виробництва для 

мінімізації викидів СО2 

Аналіз та оцінка вузьких 

місць бізнес ланцюга 

виробництва готової 

продукції для визначення 

зон розвитку. Розробка 

інвестиційного проекту 

будівництва/купівлі 

перекатного заводу для 

виробництва готової 

продукції на базі власних 

напівфабрикатів. 

Переваги 

стратегії 

диверсифікації 

Зниження рівня 

ризику політико-

правового фактору.. 

Отримання 

можливості 

формування 

довгострокових 

планів 

співробітництва та 

стратегічного 

партнерства. 

Технологічна модернізація 

процесу виробництва. 

Зниження рівня викидів 

СО2 на тонну 

виготовленої сталі. 

Підвищення 

конкурентоспроможності 

на міжнародних ринках. 

Отримання соціального та 

іміджевого позитивного 

ефектів. 

Збільшення частки 

готової продукції з 

високою доданою 

вартістю. Обхід 

імпортних тарифів 

відносно сировини та 

напівфабрикатів на 

міжнародних ринках. 

Збільшення обсягів 

виробничої потужності.. 

Недоліки 

стратегії 

диверсифікації 

Зниження рівня 

прибутковості 

портфеля клієнтів. 

Ризик недостатньої 

компенсації нових 

ринків збуту від зміну 

портфеля географії 

присутності. 

Високі обсяги 

капіталовкладень та значні 

пов’язані фінансові 

ризики. Відсутність 

інструментів часткового 

державного фінансування. 

Зниження обсягів 

виробництва на момент 

технологічної 

модернізації. Великий 

термін окупності. 

Значні обсяги 

інвестиційного 

фінансування. Ризик 

перенасичення ринків. 

Високий термін 

окупності. 

Джерело: розроблено автором 
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Кожна із запропонованих стратегій диверсифікацій міжнародної 

діяльності може бути застосовано як окремо одна від одної, так і в комплексі. 

Для прикладу стратегія диверсифікації географії збуту має низькі інвестиційні 

та фінансові затрати, та може бути застосовано разом із диверсифікацією 

виробництва або продуктового портфеля. Але разом із стратегія 

диверсифікації географії збуту має ризик короткострокового рівня 

прибутковості портфеля реалізації.  

Порівнюючи стратегії диверсифікації виробництва та продуктового 

портфеля, обидві мають значні обсяги фінансових інвестицій та 

капіталовкладень, тому одночасна їх реалізація є складною. 

Саме тому розроблені стратегії диверсифікації міжнародної діяльності 

мають бути розглянуть у комплексі із внутрішніми факторами та 

можливостями окремо кожного підприємства. При цьому розроблені стратегії 

диверсифікації міжнародної діяльності були сформовані для металургійної 

галузі України в цілому. 

Для кожної із запропонованих стратегій диверсифікації міжнародної 

діяльності сформовані рекомендації та заходи реалізації розроблених 

стратегій. 

Стратегія диверсифікації географії збуту має на меті мінімізацію рівня 

ризику протекціонізму та введення торговельних бар’єрів. Саме тому для 

ефективної реалізації даної стратегії пропонується проводити аналіз 

співставляючи такі показники як кількість діючих торговельних бар’єрів, 

обсяги експорту України металургійною продукцією за країнами та темпи 

прирості даних обсягів експорту. Це дозволить оцінити та визначити країни 

експорту з найбільшим рівнем ризику та країни експорту з найбільшими 

перспективами та потенціалом розвитку. 

Для більш наглядної та ефективної оцінки та аналізу даних показників 

було розроблено матрицю оцінки привабливості країн партнерів, яка 

зображена на рис. 3.3. За базу оцінки даних ризиків було взято статистичні дані 
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2019 року, оскільки 2020 рік в умовах пандемії може відображати 

нестандартну картину. 

  

Рис. 3.3. Матриця оцінки привабливості країн-партнерів міжнародної 

діяльності для українських підприємств металургійної галузі 

Джерело: розроблено автором 

 

У наведеній матриці по осі Х наведені данні обсягу експорту Україною 

металургійної продукції у млн. дол. США, по осі Y – темпи приросту обсягів 

експорту у 2019 році по відношенню до 2018 року, діаметр круга визначається 

кількістю діючих нетарифних торгівельних бар’єрів по відношенню до 

торгівлі металургійною продукцією.  

Матриця поділяється на 4 квадранти А, В, С і D, кожен з яких має свої 

характеристики в рамках осі координат. Квадрант А описує країни із високим 

темпом розвитку та потенціалом при нижчих за середні обсяги експорту. 

Квадрант В описує країни з високими темпами росту та високими обсягами 

експорту. Квадрант С визначає країни з високими обсягами експорту але з 

від’ємними темпами росту. Квадрант D визначає країни з низьким рівнем 
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обсягів експорту та від’ємними темпами росту обсягів експорту. Але для 

якісного визначення перспективних ринків збуту слід враховувати також 

третій фактор, зображений на даній матриці – кількість діючих нетарифних 

торгівельних бар’єрів по відношенню до торгівлі металургійною продукцію, 

що відображена діаметром крагу в матриці. Саме тому аналіз матриці має бути 

багатофакторним. 

За наведеними даними, експорт металургійної продукції у Китай можна 

віднести до середнього рівня ризику. Оскільки країна відіграє важливу роль на 

міжнародних ринках металургійної продукції й активно застосовує нетарифні 

торгівельні обмеження, які в більшості випадків застосовує як відповідні міри 

по відношенню до бар’єрів, які ініціюють по відношенню до Китаю.  

Також до середнього рівня ризику можна віднести країни Європи (Італія, 

Польща, Болгарія та Німеччина), оскільки кількість діючих торгівельних 

бар’єрів є порівняно незначною (104 діючих торгівельних обмежень на кінець 

2019 року по відношенню до металургійної продукції). Також обсяг експорту 

металургійної продукції в країни ЄС є значно більшою порівняно з іншими 

регіонами міжнародної торгівлі (загальна частка експорту металургійної 

продукції Україну в Італію, Польщу, Болгарію та Німеччину складає 24% 

загального експорту). 

До найбільш ризикованих ринків експорту за даною матрицею можна 

віднести США та Російську Федерацію. У першому випадку вагому роль 

ризику відіграють кількість діючих торгівельних бар’єрів на торгівлю 

продукцією металургійної галузі (466 бар’єрів на кінець 2019 року). У другому 

випадку значну роль відіграють політичні ризики, які проявляються у вигляді 

торгівельних бар’єрів, при тому, що експорт у Російську Федерацію займає 

друге місце після Італії. 

Найбільш перспективними ринками розвитку міжнародної торгівлі 

металургійною продукцією є Італія та Саудівська Аравія. Перспективи 

розвитку торгівлі з Італією визначаються значним обсягом рівня споживання 

та низьким рівнем наявності торгівельних бар’єрів по відношенню до 
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української металургійної продукції. Другою причиною є те, що Італія є 

логістично зручним торгівельним хабом для продажів по всій Європі та 

північної Африки. Саудівська Аравія є перспективним ринком розвитку 

міжнародної діяльності для підприємств металургійної галузі України, 

оскільки цей ринок має високі темпи росту будівництва та розвитку 

нафтогазової галузі.  

Таким чином, за даною матрицею можна оцінити ризики та перспективи 

розвитку міжнародної діяльності українських підприємств. Даний інструмент 

є ефективним заходом для реалізації стратегії диверсифікації географії збуту. 

Оскільки визначає найбільш перспективні та найменш ризиковані напрями 

збуту за фактором введення торговельних бар’єрів у міжнародній діяльності. 

Варто відзначити, що даний інструмент має бути одним із заходів аналізу 

країн-партнерів, оскільки дана матриця має на меті саме мінімізувати фактор 

ризику введення торговельних бар’єрів. 

Стратегія диверсифікації виробництва передбачає модернізацію наявної 

технології виробництва або створення оновленого виробництва шляхом 

розробки інвестиційного проекту. Дана стратегія є однією з найбільш 

капіталомістких серед запропонованих. Глобальним вирішенням проблеми 

значного СО2 сліду у виробництві металургійної продукції є або модернізація 

бластових печей, перехід від доменних печей у виплавці сталі на 

електросталеплавильні печі, або будівництво нових коксових батарей для 

виклавки сталі. Обидва сценарії запропонованої стратегії диверсифікації 

виробництва розглянуті та оцінені у третьому розділі дослідження.  

Відносно реалізації стратегії виробництва з метою зниження рівня ризику 

фактору декарбонізації розроблено ряд рекомендації для врахування та 

застосування: 

1. Проведення оцінки СО2 сліду на виробництві тонни сталі на усіх етапах 

виробничого ланцюга. Це дозволить визначити усі зони ризику та місця 

зменшення рівня викидів СО2 у виробництві. 
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2. Оцінка застосування сучасних технологій виробництва, які можуть бути 

виправдані у довгостроковій перспективі: 

a. Водневі технології. Впровадження водневих технологій в Україні 

є перспективним, оскільки Україна має значний потенціал 

виробництва зеленого водню на базі української енергетичної 

системи (відновлювальні джерела енергії та атомні 

електростанції). Аби сформувати ринок, уряду країни необхідно 

провести оцінку інфраструктури транспортування водню та 

запровадити стимулювання розвитку технології. 

b. Застосування технологій CCU/CCS. Технології уловлювання, 

зберігання та утилізації вуглецю забезпечать перехід вуглецевої 

нейтральності. З іншого боку вартість таких технологій 

перевищує вартість інших альтернатив у 3-4 рази і їх слід 

розглядати після вжиття всіх інших заходів. 

c. Розвиток виробництва електросталі. Даний напрямок 

виробництва сталі є надзвичайно перспективним та має високу 

ефективність, що виправдовується низькою собівартістю 

виготовленої продукції та високою якістю. На сьогоднішній день 

електричним способом виготовляється лише 1 млн. тонн. сталі. 

3. Оцінка можливих джерел фінансування модернізації виробництва та 

інвестиційних проектів: 

a. Зелені облігації. У металургійній галузі, де необхідні значні 

інвестиції, більш актуальним є зосередження на приватних 

інвестиціях шляхом випуску зелених облігацій. Уряд України має 

відігравати стимулюючу роль, надаючи пільги щодо екологічного 

податку та частково підтримуючи фінансування, отримане за 

рахунок екологічного податку. 

b. Приватні інвестиції. Великі підприємства металургійної галузі 

України мають доступи до світових ринків капіталу і можуть 

залучати фінансування на проекти декарбонізації. Незважаючи на 
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те, що відсоткова ставка залишається високою, є можливість 

знизити вартість капіталу, зосередившись на випуску зелених 

облігацій, які, як правило, мають нижчі процентні ставки, 

оскільки їх фінансують інші інституційні інвестори, які шукають 

баланс між впливом і прибутком. 

4. Активне залучення уряду України для підтримку підприємств 

металургійної галузі відносно використання СВАМ як фіскального 

інструменту до вітчизняних виробників. 

У короткостроковій та середньостроковій перспективах рекомендація до 

залучення підтримки уряду України відносно інструментів торговельних 

бар’єрів, таких як СВАМ, є надзвичайно актуальними. Роль уряду у 

перемовинах із ЄС є необхідною, оскільки металургійна галузь є стратегічно 

важливою для України. Першочерговою необхідністю з боку підприємств 

металургійної галузі до представників уряду України є створення надійного 

енергетичного ринку, який буде працювати без боргів та максимально прозоро 

для всіх учасників ринку. Крім даної рекомендації до уряду запропоновано ряд 

заходів, які уряд України може прийняти для мінімізації ризиків по 

відношенню для українських підприємств металургійної галузі, які наведені у 

табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Заходи уряду для посилення конкурентоспроможності українських 

виробників металургійної галузі на міжнародних ринках в умовах тенденції 

до декарбонізації 

Короткострокові заходи 

Проведення перемовин з 

ЄС відносно СВАМ 

Аргументація наявних економічних 

перешкод для України та нездатності 

мобілізувати значний капітал для реалізації 

інвестиційних проектів до введення СВАМ. 

Створення незалежного 

регулятора транспортних 

тарифів 

Створення незалежного регулятора 

забезпечить ринковий підхід до оцінки 

тарифів, що зробить ринок більш 

прогнозованим та конкурентоспроможним на 

міжнародних ринках. 
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Середньо- та довгострокові заходи 

Запровадження системи 

торгівлі викидами 

Запровадження системи торгівлі викидами 

забезпечить ефективний стимул для 

промислових виробників до зменшення 

викидів СО2 та гармонізації регулювань з ЄС. 

Розвиток ринку водню Оцінка інфраструктури та регулювання 

видобутку водню забезпечить декарбонізацію 

промисловості та енергетичні безпеку 

України. 

Розвиток технологій 

CCS/CCU 

Встановлення регулювання технології 

уловлювання, зберігання, утилізації вуглецю 

та податкові пільги сприятимуть розвитку 

технологій та подальшій декарбонізації галузі 

Джерело: розроблено автором 

 

Розроблені рекомендації дозволять якісно та ефективно реалізувати 

розроблену стратегії диверсифікації виробництва, оскільки ключовими 

питаннями є вибір технології виробництва, пошук джерел фінансування та 

підтримка уряду в перемовинах з ЄС відносно СВАМ. 

Стратегія диверсифікації продуктового портфеля має на меті підвищення 

рівня прибутковості діяльності підприємств металургійної галузі України 

шляхом зростання частки реалізації товарів з більшою доданою вартістю. Але 

однією з головних загроз реалізації даної стратегії є наявність або 

застосування торговельних бар’єрів у торгівлі металургійною продукцією, яка 

є готовим продуктом, а не сировиною або напівфабрикатом. Другою 

проблемою є високий рівень капіталовкладень та терміну реалізації 

інвестиційного проекту розширення виробничих потужностей, шляхом 

будівництва нового перекатного заводу для фінішною обробки продуктів.  

Відносно цих загроз реалізації стратегії диверсифікації продуктового 

портфеля були розроблені рекомендації для вирішення зазначених проблем. 

1. Замість будівництва нового виробничого цеху або розширення наявних 

виробничих потужностей, варто розглянути інвестиційний проект з купівлі 

існуючого виробничого перекатного заводу для фінішної обробки 

напівфабрикатів. Таким чином дана рекомендація дозволить мінімізувати час 
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для початку роботи з фінішною обробкою продукції та реалізовувати 

продукцію з момент налагодження бізнес-процесів. Другим вагомим 

фактором є купівля вже існуючих потужностей та технологій виробництва, що 

дозволить якісно оцінити вартість інвестиційного проекту та термін окупності. 

2. Для мінімізації ризику введення торговельних бар’єрів на продукцію 

металургійної галузі в умовах посилення політики протекціонізму, 

рекомендовано пошук купівлі виробничих потужностей не в межах України, а 

на території тих країн або регіону де є ризик введенно торговельних бар’єрів 

разом із тим є ринковий потенціал розвитку продажів в даній країні або 

регіоні. Саме тому слід якісно обирати країну присутності та купівлі нового 

виробничого активу. Також вагомим фактором пошуку виробничого активу 

для купівлі з метою підвищення частки виробництва продукції з доданою 

вартістю шляхом фінішної обробки напівфабрикатів є умова наявності 

сучасних технологій виробництва та реалізації мети збільшення доданої 

вартості до готової продукції підприємства. 

Таким чином розроблені стратегії диверсифікації міжнародної діяльності 

для підприємств металургійної галузі України допоможуть першочергово 

мінімізувати виявлені ризики міжнародної діяльності для українських 

підприємств. Відповідно до розроблених стратегій диверсифікації також 

запропоновані заходи та рекомендації для ефективної реалізації стратегій. 

 

3.3. Ефекти реалізації стратегії диверсифікації міжнародної діяльності 

українських підприємств металургійної галузі  

 

Однією з ключових етапів розробки стратегії для підприємства є оцінка 

ефектів від реалізації розроблених стратегій. За допомогою оцінки ефектів 

визначається привабливість розробленої стратегії для підприємства або 

інвестора. Також визначається на скільки дана стратегія вирішує ключове 

завдання, поставлене перед підприємством, та на скільки допомагає 
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підприємство реалізувати себе таким, яким його бачать інвестори або 

власники. 

Саме тому етап оцінки ефектів реалізації стратегій диверсифікацій 

міжнародної діяльності для підприємств металургійної галузі є  надзвичайно 

важливим та вагомим. В свою чергу варто зазначити, що ефекти слід розділяти 

на якісні та кількісні, оскільки певні ефекти від реалізації стратегій важко 

оцінити кількісно. Прикладом таких ефектів є збільшення лояльності клієнтів 

до підприємства, посилення пізнаваності бренду продукту, мінімізація ризиків 

впливу факторів, які можуть негативно вплинути на підприємницьку 

діяльність. В свою чергу кількісні ефекти можливо оцінити шляхом 

розрахунків економічних та фінансових ефектів на результати 

підприємницької діяльності, розрахунків інвестиційних показників, 

розрахунків віддачі на одиницю вкладеної валюти на реалізацію даної 

стратегії та інші. 

Стратегію диверсифікації географії збуту можливо оцінити шляхом 

визначення такого ефекту як зміна рівня ризикованості портфеля країн-

партнерів. Оскільки першочерговою метою даної стратегії є мінімізація 

ризиків від посилення політики протекціонізму серед країн-партнерів 

українських підприємств металургійної галузі та відповідно введення 

торговельних бар’єрів, що можуть якісно та кілько вплинути негативним 

чином на результати підприємницької діяльності. Саме тому для оцінки 

ефекту від впровадження диверсифікації географії збуту було проведено 

експертну оцінку рівня ризикованості поточного портфеля країн-партнерів 

металургійної галузі України за показником кількості наявних нетарифних 

торговельних бар’єрів відносно продукції металургійної галузі. 

На рис. 3.4 графічно зображено портфель країн-партнерів експорту 

продукцією металургійної галузі України. Разом із цим на рис. 3.5 зображено 

порівняльна кількість наявних антидемпінгових заходів, як основного 

інструменту нетарифних торговельних бар’єрів, відносно продукції 

металургійної галузі. 
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Рис. 3.4. Географічна структура експорту продукції металургійної галузі 

України у 2020 році 

Джерело: складено автором за [54] 

 

 

Рис. 3.5. Кількість діючих антидемпінгових заходів відносно сталі, 2020р. 

Джерело: складено автором за [54] 

 

На рис. 3.5 вказані країни-партнери експорту української продукції 

металургійної галузі, які мають наявні антидемпінгові заходи. Інші країни-

партнери українського експорту, які не відображені на рис 3.5 не мають 

відповідно активних антидемпінгових заходів. З метою порівняння та 

виявлення ефекту від впровадження стратегії диверсифікації географії збуту 

було визначено та розраховано показник рівня ризику портфеля експорту 
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металургійної продукції України за фактором кількості діючих 

антидемпінгових заходів. Даний показник розраховується як сума 

перемножених значень кількості діючих антидемпінгових заходів та частки 

країни-партнера в портфелі експорту металургійної галузі України. 

Розрахунок за формулою 3.1 наведена у Додатку Г. 

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 𝑅𝑖𝑠𝑘1 =  ∑(𝑒𝑛 + 𝑎𝑛)                       (3.1) 

де Portfolio Risk¹ - показник рівня ризику експортного 

портфеля 1; 

𝑒𝑛 – частка експорту до країни n; 

𝑎𝑛 – кількість діючих антидемпінгових заходів країною n; 

Таким чином даний показник для портфеля географії збуту металургійної 

галузі України у 2020 році склав 41,09. Головними зонами ризику є напрям 

діяльності із США, яка має найбільшу кількість діючих антидемпінгових 

заходів відносно металургійної продукції. 

В результаті впровадження стратегії диверсифікації географії збуту з 

метою мінімізації ризику впливу фактору протекціонізмі та введення 

торговельних бар’єрів було запропоновано географічну структуру, рис. 3.6. 

 

Рис. 3.6. Географічна структура експорту продукції металургійної галузі 

України відповідно до запропонованої стратегії диверсифікації 

Джерело: розроблено автором 
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Таким чином за оновленою географічною структурою експорту продукції 

металургійної галузі України відповідно до стратегії диверсифікації географії 

збуту було знижено частки експорту в портфелі таких країн як США, 

Російська Федерація, Туреччина, Китай, Німеччина, Єгипет з метою 

мінімізації ризиків введення торговельних бар’єрів. Натомість були збільшені 

частки таких країн як Італія, Польща, Болгарія, Саудівська Аравія, Іспанія, 

ОАЕ, Великобританія, оскільки дані країни мають низький рівень ризику для 

українських підприємств відносно політико-правових факторів. 

За умови збереження кількості діючих антидемпінгових заходів відносно 

продукції металургійної галузі, що зображено на рис. 3.5, варто розрахувати 

оновлений показник рівня ризику портфеля країн-партнерів українського 

експорту металургійної галузі України. Даний показник відповідно до 

структури, зображеної на рис. 3.6, складає 37,1 (формула 3.2, Додаток Д), що 

майже на 30% нижче базового показника. 

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 𝑅𝑖𝑠𝑘2 =  ∑(𝑒𝑛 + 𝑎𝑛)                       (3.2) 

де Portfolio Risk¹ - показник рівня ризику експортного 

портфеля 2; 

𝑒𝑛 – частка експорту до країни n; 

𝑎𝑛 – кількість діючих антидемпінгових заходів країною n; 

 

Таким чином ефект від впровадження розробленої стратегії диверсифікації 

географії збуту для підприємств металургійної галузі України на міжнародних 

ринках складатиме зниження на 10% рівня ризику портфеля країн-партнерів 

за географією збуту. Також варто відзначити якісний ефект розробленої 

стратегії, що визначається зниження рівня волатильності показників 

діяльності підприємств металургійної галузі на міжнародних риках в 

довгостроковій перспективі, та створення можливостей для розвитку 

міждержавного партнерства в умовах визначених напрямів розвитку 

міжнародної діяльності підприємств металургійної галузі України. 



154 
 

Ефекти від впровадження розробленої стратегії диверсифікації 

виробництва, що полягає у модернізації технології виробництва з метою 

мінімізації ризику фактору декарбонізації для підприємств мтеларугійної 

галузі України, важно кількісно оцінити. Оскільки дана стратегія має 

довгостроковий характер та глобальну мету зниження рівня викидів СО2 в 

атмосферу. А СВАМ відповідно є фіскальним інструментом з боку ЄС, який 

підштовхує виробників металургійної галузі з високим рівнем викидів СО2 на 

тонну виробленої сталі змінити технологію виробництва. 

Саме тому підприємства планують заходи, які допоможуть знизити 

енергоємність та вуглецевий слід виготовленої продукції для забезпечення 

доступу на ринок ЄС. Модернізація доменної печі зосереджена на підвищенні 

енергоефективності і, як очікується, буде реалізована виробниками як 

найбільш доступний захід для підвищення ефективності. При цьому ціна 

підвищення ефективності базової потужності вища, ніж при будівництві нових 

коксових батарей, оскільки експлуатаційний період значно коротший через 

значну амортизацію виробничих потужностей. 

Для кваліфікованого проведення розрахунків кількісних ефектів від 

впровадження стратегії диверсифікації виробництва недостатнім є значенням 

рівня СВАМ як фіскального інструменту для українських підприємств 

металургійної галузі. Даний показник у розрахунках є досить оскільки саме 

зниження викидів СО2, шляхом модернізації технологій виробництва, 

дозволить уникнути сплати СВАМ при експорті продукції металургійної 

галузі України в ЄС. Таким чином обсяги невиплачених фіскальних коштів 

СВАМ варто порівнювати із інвестиціями у модернізацію виробництва для 

визначення кількісних та інвестиційних ефектів.  

До якісних ефектів від впровадження стратегії диверсифікації виробництва 

слід віднести зниження рівня викидів СО2 у атмосферу, що створює 

позитивний імідж металургійної галузі України на міжнародних ринках. 

Також модернізація виробництва дозволить підвищити ефективність 

виробництва та знизити собівартість виготовленої тонни сталі. За оцінками 
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УГМК старт програм зниження викидів СО2 на виготовлення тони сталі у 2020 

році дозволить досягти ефекту загального зниження обсягів викидів СО2 в 

атмосферу підприємствами металургійної галузі України у 2030 році на 13% 

[55]. 

Оцінку ефектів від впровадження розробленої стратегії диверсифікації 

продуктового портфеля, шляхом збільшення частки реалізації товарів з 

більшою доданою вартістю за допомогою придбання додаткових виробничих 

потужностей для фінішної обробки металургійних напівфабрикатів, можна 

шляхом розрахунків інвестиційних показників. 

Для розрахунків інвестиційних показників від впровадження стратегії 

диверсифікації продуктового портфеля першочерговим було визначення 

країну базування купівлі або будівництва нового виробничого активу. 

В даній моделі було обрано модель купівлі виробничого перекатного 

заводу з наявними потужностями та технологіями фінішної обробки для 

створення продукту з більшою доданою вартістю. Головними перевагами 

даної моделі є наявність технологій, можливість старту реалізації та окупності 

проекту з першого року після налагодження всіх бізнес-процесів. 

В якості країни базування даного перекатного заводу було обрано Італію. 

Головними причинами даного вибору є: 

• Висока частка експорту української продукції металургійної галузі 

саме в Італію (11% загального експорту металургійної продукції); 

• Базування в Італії, як країні-члена ЄС, дозволяє проводити 

безперешкодний збут в усіх каїнах ЄС; 

• Північний регіон Італії має значні промислові потужності, в тому 

числі металургійної галузі. Це допоможе у пошуку сучасного та 

якісного перекатного заводу з сучасними технологіями. 

Таким чином для оцінки розробленої стратегії диверсифікації 

продуктового портфелю, шляхом купівлі перекатного заводу на території 

Італії для фінішної обробки продукції з більшою доданою вартістю, була 

підрахована окупність проекту з урахування дисконтування грошових потоків. 
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Дисконтування грошових потоків (DCF) використовується для термінальної 

оцінки вартості вкладених інвестицій, що основується майбутніми громовими 

потоками. Аналіз за даним методом визначає вартість вкладених інвестицій 

сьогодні, які базуються на прогнозах та певних припущеннях. 

Метод DCF є дуже поширеним у використанні для аналізу та оцінки 

привабливості інвестиційних проектів для визначення термінальної вартості 

грошових потоків, оцінки прибутковості, термінів окупності та чистої 

приведеної вартості проекту. Даний метод підходить для компаній на етапі 

життєвого циклу зародження або зростання.  

Для проведення аналізу та оцінки були використані наступні припущення: 

• Країна алокації об’єкту інвестуванні – Італія.  

• Ставка ринкового дисконтування – 15%. 

• Податок на прибуток для компаній в Італії на рівні 24%. 

• Капітальні інвестиції (CapEx) на основі експертної оцінки складатиме 

180 млн. дол. США.  

• Показники обсягів продажу з новим виробничим об’єктом складатиму 

60 тис. тонн у 2022 році з поступовим ростом до 100 тис. тонн у 2025 році. 

Максимальні обсяги реалізації обмежені потужностями рейкових станів. 

• Розрахунковий термін амортизації виробничих потужностей складатиме 

15 років. 

• Показник EBITDA, розрахований як різниця між котируваннями "S. 

Europe rails, import, CPT" та "S. Europe Semi-finished, import, CPT" за період 

2018-2019 років, рівний 317 дол. США за тонну (рис. 3.7). 

• Синергетичний ефект за оцінкою експертів складати 100 дол. США на 

тонну сталі.  
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Рис. 3.7. Бенчмарки для рейк і блюма в північній Європі, дол. США на т. 

Джерело: розроблено автором за [56] 

 

З урахуванням наведених припущень, інвестиційних проект в рамках 

стратегії диверсифікації продуктового портфеля демонструє грошові потоки 

зображені на рис. 3.8. 

 

Рис. 3.8. Окупність проекту в рамках стратегії диверсифікації 

продуктового портфеля для підприємств металургійної галузі України 

Джерело: розроблено автором 
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За результатами проведеної оцінки інвестиційного аналізу, інвестиційний 

проект демонструє позитивну окупність з 2029 року зі ставкою дисконтування 

на рівні 15%. Для оцінки ефективності інвестиційного проекту біли також 

додатково розраховані наступні показники:  

• Мультиплікатор EBITDA (ринковий коефіцієнт, що корегує 

вартість об’єкт з урахуванням ринкового потенціалу). 

• Термінальна вартість, тис. дол. США (визначається як вартісна 

оцінка інвестиційного проекту за оцінювальний період). 

• Термінальна вартість дисконтована (з урахуванням ставки 

дисконтування 15%).  

• Термін окупності дисконтований (оцінювальний період за який 

інвестиційний проект починає демонструвати позитивні горошові потоки – 

FCFF).  

• Інвестиційний показник NPV, що демонструє оціночну різницю 

між вартістю припливів грошових потоків у теперішньому часі та нинішньою 

вартістю віддотку за період часу. За формулою: термінальна вартість 

дисконтована + сума дисконтованих FCFF у 2035 році. 

• Інвестиційний показник IRR – це відсоткова ставка, яка дозволяє 

урівняти чисту приведену вартість грошових потоків інвестиційного проекту 

до нуля.  

Інвестиційні показники перераховані вище підтверджують окупність та 

оцінку ефектів проекту в рамках стратегії диверсифікації продуктового 

портфеля для підприємств металургійної галузі України. Дані показники 

зазначені у табл. 3.7. 

Таблиця 3.7 

Показники проекту в рамках стратегії диверсифікації продуктового 

портфеля для підприємств металургійної галузі на міжнародних ринках 

Інвестиційний показник Результуючі значення 

Мультиплікатор показника EBITDA 6 

Вартість термінальна, тис. дол. США 250 200 
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Термінальна вартість дисконтована, тис. 

дол. США 

26 738 

Термін окупності дисконтований, роки 14 

Показник NPV, тис. дол. США 32 303 

Відсотковий показник IRR, % 18% 

Джерело: розроблено автором 

 

Інвестиційний проект має позитивну оцінку, що підтверджується 

відсотковою ставкою IRR, яка є вищою за ставку дисконтування 15% на 3% та 

рівна 18%, що для металургійної галузі є досить ефективним значенням 

показника. Таким чином для реалізації даного інвестиційного проекту 

можливим є ефективне залучення фінансування проекту під відсоткову ставку 

15% та нижче. Дисконтований термін окупності проекту складає 14 років, який 

є ефективним та позитивним для проектів металургійної галузі 

Таким чином в результаті оцінки кількісних ефектів можна стверджувати, 

що розроблена стратегії диверсифікації продуктового портфеля для 

підприємств металургійної галузі на міжнародних ринках має позитивний 

ефект.  

Крім оцінки кількісних ефектів від реалізації стратегії диверсифікації 

продуктового портфеля варто відзначити ряд якісних ефектів. До них 

відносяться розширення виробничого потенціалу підприємств металургійної 

галузі України, збільшення частки реалізації продукції з вищою доданою 

вартістю, створення ефекту вертикальної продуктової інтеграції за 

виробничим ланцюгом вгору, збільшення частки клієнтів, які є кінцевими 

споживачами в портфелі клієнтів підприємства. 

Проведена оцінка якісних та кількісних ефектів розроблених стратегій 

диверсифікації міжнародної діяльності для підприємств металургійної галузі 

дозволяє стверджувати про доцільність реалізації сформованих стратегій та 

досягнення кінцевої мети зниження рівня ризиків міжнародної діяльності для 

підприємств металургійної галузі України та підвищення рівня 

конкурентоспроможності на міжнародних ринках. 
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Висновки до Розділу 3 

Аналіз стратегії розвитку підприємств металургійної галузі України та 

розробка стратегії диверсифікації міжнародної діяльності підприємств 

металургійної галузі на міжнародних ринках дозволили зробити наступні 

узагальнення та висновки: 

1. Металургійна галузь України є нетто-експортером та є 

висококонцентрованим в рамках України. Головною причиною цьому є висока 

капіталомісткість галузі та наявність вертикальної інтеграції. Ключовими 

напрямками експорту металургійної продукції є країни ЄС. Ключовим 

продуктом експорту продукції металургійної галузі України є чорні метали, 

які є сировинним продуктом або напівфабрикатом з низьким рівнем доданої 

вартості. 

2. Підприємства металургійної галузі України мають серед головних 

завдань мінімізацію ризиків ведення міжнародної діяльності та посилення 

конкурентоспроможності. Серед найбільш поширеніших напрямків 

диверсифікації діяльності підприємствами металургійної галузі є 

диверсифікації продуктового портфеля та постачальників. 

3. За результатами проведення аналізу глобальних тенденцій на 

міжнародних ринках металургійної галузі, аналізу зовнішнього та 

внутрішнього бізнес-середовища, аналізу та оцінки ризиків міжнародної 

діяльності було сформовано три стратегії диверсифікації міжнародної 

діяльності. До них відносяться диверсифікації географії збуту, диверсифікація 

виробництва та диверсифікація продуктового портфеля. 

4. Диверсифікація географії збуту має на меті мінімізацію рівня ризику 

протекціонізму та введення торговельних бар’єрів по відношенню до 

підприємств металургійної галузі України. Відповідно до даної стратегії 

підприємства металургійної галузі України пропонується реструктурувати 

портфель країн-партнерів міжнародної діяльності шляхом диверсифікації за 

фактором наявності та вагомості відповідного рівня ризику. В результаті 

проведеної оцінки ефектів від диверсифікації географії збуту, було 
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розраховано ефект зниження рівня ризикованості портфеля країн-партнерів 

українських підприємств металургійної галузі на 30%.  

5. Сутність стратегії диверсифікації виробництва передбачається в 

модернізації наявної технології виробництва або створення оновленого 

виробництва шляхом розробки інвестиційного проекту. Дана стратегія 

дозволяє мінімізувати ризики фактору декарбонізації та СВАМ як фіскального 

інструменту в міжнародній діяльності підприємств металургійної галузі. До 

даної стратегії розроблені заходи та рекомендації для ефективної реалізації. 

Відповідно було здійснено оцінку якісних ефектів від реалізації розробленої 

стратегії до яких відносяться зниження рівня викидів СО2 у атмосферу, що 

створює позитивний імідж металургійної галузі України на міжнародних 

ринках, підвищення ефективності виробництва та зниження собівартість 

виготовленої тонни сталі. 

6. Диверсифікація продуктового портфеля має на меті підвищення рівня 

прибутковості діяльності підприємств металургійної галузі України шляхом 

зростання частки реалізації товарів з більшою доданою вартістю. Реалізація 

даної стратегії передбачає купівля виробничого перекатного заводу на 

території північної Італія з наявними потужностями та технологіями, обробка 

напівфабрикатів зі створенням доданої вартості. Оцінка ефектів реалізації 

даної стратегії проводилась шляхом інвестиційного аналізу, який 

продемонстрував позитивні показники інвестиційного проекті. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні підходи до аналізу та 

розробки стратегій розвитку діяльності промислових підприємств України на 

міжнародних ринках, зокрема механізму їх формування, розроблено практичні 

рекомендації щодо реалізації та оцінки ефектів стратегій диверсифікації 

міжнародної діяльності для підприємств металургійної галузі. 

1. Стратегія диверсифікації міжнародної діяльності підприємства може 

бути визначена як довгостроковий план розвитку підприємницької діяльності, 

що характеризується оптимальним набором міжнародних ринків, видів 

економічної діяльності, товарної номенклатури суб'єкта господарювання, та 

націлений на зниження сукупного обсягу ризиків, підвищення прибутковості 

та адаптивності до змін міжнародного бізнес-середовища. 

2. Фактори вибору стратегії диверсифікації міжнародної діяльності 

промислових підприємств включають ринкові (збільшення переговорної 

влади, потреба адаптуватися до турбулентності ринкового середовища, 

необхідність посилення ринкових позицій, розширення мережі зв'язків , 

зростання конкуренції); технологічні (недосконалість, застарілість технологій, 

можливість використання НДДКР в суміжних галузях); виробничі (залежність 

від ресурсів; можливість досягнення ефекту синергії; можливість досягнення 

ефекту економії від масштабу); управлінські (надлишкові фінансові ресурси, 

управлінські мотиви, управління ризиками, їх мінімізація). 

3. Металургійна галузь є стратегічною для багатьох країн світу, оскільки є 

капіталомісткою та трудомісткою. Що в свою чергу має ефекти для економіки 

країн у вигляді інвестиційних потоків до країни, зниження рівня безробіття та 

забезпечення внутрішнього попиту для розвитку суміжних галузей 

виробництва. Серед ключових особливостей металургійної галузі слід 

відмітити додатково низьку гнучкість до змін зовнішньої кон’юнктури та 

широкий спектр застосування продукції металургійної галузі – будівництва, 

енергетика, машинобудування та інші. Що в свою чергу також визначає 

вагомість металургійної галузі у світі. 
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4. Металургійна галузь є об’єктом політики протекціонізму багатьох 

урядів країн-виробників сталі. За умов збільшення обсягів виробничих 

потужностей та вагомості металургійної продукції для економік багатьох 

країн світу, поширення політики протекціонізму є очікуваним та логічним. 

Для українських виробників металургійної продукції даний фактор є загрозою 

та ризиком, оскільки Україна 12-им у світі виробником сталі та нетто-

експортером металургійної продукції. Одним з найбільш поширеніших 

інструментів торговельних бар’єрів, які застосовуються в рамках політики 

протекціонізму, є антидемпінгові заходи. 

5. Глобальний тренд до декарбонізації та пов’язана з нею стратегія сталого 

розвитку мають вагому роль для українських виробників металургійної 

продукції. Оскільки металургійна галузь є однією з найбільш забруднюючих 

сфер підприємницької діяльності, питання впровадження певних дій та 

інструментів з метою зниження викидів СО2 є гострим по відношенню до 

металургійної галузі. В свою чергу технологія виробництва сталі в Україні є 

досить застарілою. Саме тому показник середньої питомої ваги викидів 

парникових газів на тонну виготовленої сталі є одним з найбільших у Європі. 

6. За допомогою експертного анкетування вдалось визначити ключові 

напрями розвитку українських виробників металургійної продукції, ризики 

подальшої діяльності на міжнародних ринках, методи зниження ризиків та 

практику застосування диверсифікації у міжнародній діяльності. 

7. За результатами проведення аналізу глобальних тенденцій на 

міжнародних ринках металургійної галузі, аналізу зовнішнього та 

внутрішнього бізнес-середовища, аналізу та оцінки ризиків міжнародної 

діяльності було сформовано три стратегії диверсифікації міжнародної 

діяльності. До них відносяться диверсифікації географії збуту, диверсифікація 

виробництва та диверсифікація продуктового портфеля. 

8. Проведена оцінка розроблених стратегій диверсифікації міжнародної 

діяльності підприємств металургійної галузі шляхом оцінки якісних та 

кількісних ефектів від реалізації стратегій диверсифікації. Таким чином варто 
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відзначити ключові ефекти від запровадження розроблених до яких 

відносяться: економічна безпека України, шляхом зниження рівня ризиків на 

міжнародних ринках; посилення конкурентоспроможності підприємств 

металургійної галузі на міжнародних ринках, шляхом підвищення 

ефективності діяльності підприємств. 
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Таблиця Б.1 

Попередня таблиця політико-правових факторів макромаркетингового 

середовища 

№ Фактори Загрози (-) Можливості (+) Попит/ 

Пропозиція 

(По, Пр) 

1 Посилення політики протекціонізму 

в урядах країн по відношенню до 

металургійної галузі 

-  По/Пр 

2 Утворення або поглиблення 

політичних конфліктів на 

міжнародній арені 

-  По/Пр 

3 Загострення воєнних конфліктів на 

території України  

-  Пр 

4 Санкційні обмеження у торгівлі 

металомісткою продукцією 

-  По/Пр 

5 Зростання кількості введених 

тарифних та нетарифних обмежень у 

торгівлі металургійною продукцією 

-  Пр 

6 Посилення політики Євроінтеграції з 

боку уряду України 

 + По 
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Таблиця Б.2 

Попередня таблиця економічних факторів макромаркетингового 

середовища 

№ Фактори Загрози (-) Можливості (+) Попит/ 

Пропозиція 

(По, Пр) 

1 Прискорення темпів росту світової 

інфляції 

- + По 

2 Висока волатильність цін на 

енергоресурси, сировинні матеріали 

та металургійну продукцію 

-  По/Пр 

3 Глобальний дисбаланс попиту та 

пропозиції на металургійну 

продукцію 

- + По/Пр 

4 Пришвидшення економічних циклів 

та посилення ймовірностей настання 

фінансових криз 

-  По/Пр 

5 Посилення регуляторних обмежень у 

міжнародній торгівлі металургійною 

продукцією 

-  Пр 

6 Впровадження CBAM як фіскального 

інструменту 

-  Пр 
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Таблиця Б.3 

Попередня таблиця демографічних факторів макромаркетингового 

середовища 

№ Фактори Загрози (-) Можливості (+) Попит/ 

Пропозиція 

(По, Пр) 

1 Вплив пандемії COVID на 

виробництво та споживання 

металургійної продукції 

-  По/Пр 

2 Дефіцит робочої сили у виробництві 

продуктів металургійної галузі 

-  Пр 

3 Популяризація професій у 

металургійній галузі 

 + Пр 
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Таблиця Б.4 

Попередня таблиця науково-технічних факторів макромаркетингового 

середовища 

№ Фактори Загрози (-) Можливості (+) Попит/ 

Пропозиція 

(По, Пр) 

1 Зміни технології будівництва із 

застосуванням металургійної 

продукції 

- + По 

2 Застарівання існуючих технологій 

виробництва металургійної продукції 

-  По/Пр 

3 Зростання ефективності переробки 

металобрухту як сировинного 

матеріалу 

 + Пр 
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Таблиця Б.5 

Попередня таблиця природних факторів макромаркетингового 

середовища 

№ Фактори Загрози (-) Можливості (+) Попит/ 

Пропозиція 

(По, Пр) 

1 Тренд декарбонізації виробництва та 

споживання продукції з низьким СО2 

затратами при виробництві 

-  По/Пр 

2 Збільшення кількості та частоти 

виникнення природних катаклізмів 

-  По/Пр 

3 Посилення екологічної 

відповідальності з боку підприємств 

металургійної галузі 

 + Пр 
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Таблиця Б.6 

Попередня таблиця соціально-культурних факторів 

макромаркетингового середовища 

№ Фактори Загрози (-) Можливості (+) Попит/ 

Пропозиція 

(По, Пр) 

1 Рівень довіри до українських 

виробників металургійної продукції 

 + По 

2 Посилення вимог до підприємств 

металургійної галузі відносно 

безпеки та умов роботи виробничого 

персоналу 

-  Пр 
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Таблиця Б.7 

Підсумкова таблиця політико-правових факторів макромаркетингового 

середовища 

№ Фактори Шкала 

значущості 

фактору 

(1-10) 

Варіанти вирішення загроз чи 

реалізації можливостей 

Фактор 

попиту/ 

пропозиції 

Частина І. Загрози 

1 Посилення політики 

протекціонізму в 

урядах країн по 

відношенню до 

металургійної галузі 

6 Диверсифікація ринків збуту По/Пр 

2 Утворення або 

поглиблення 

політичних 

конфліктів на 

міжнародній арені 

6 Мінімізація ризиків бізнес- 

партнерства з країнами з високим 

рівнем ризику настання 

політичних конфліктів з участю 

або впливом на українських 

виробників 

По/Пр 

3 Загострення воєнних 

конфліктів на 

території України  

9 Підвищення рівня мобільності 

виробництва та складських 

потужностей, мінімізація 

залежності від «гарячих» точок 

ймовірних  конфліктів 

Пр 

4 Санкційні обмеження 

у торгівлі 

металомісткою 

продукцією 

8 Налагодження міжнародного 

політичного лоббі, зниження 

рівня залежності від країн з 

високим рівнем ризику 

По/Пр 

5 Зростання кількості 

введених тарифних 

та нетарифних 

обмежень у торгівлі 

металургійною 

продукцією 

7 Посилення якісної 

конкурентоспроможності 

українських виробників, 

урахування затрат та ризиків у 

кінцевій ціні продукції, 

підвищення рівня доданої 

вартості продукції 

Пр 

Частина ІІ. Можливості 

6 Посилення політики 

Євроінтеграції з боку 

уряду України 

6 Застосування політичного лоббі 

на європейських ринках, більш 

широкий доступ до фінансових 

інструментів, поліпшення 

торгівельних умов співпраці 

По 
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Таблиця Б.8 

Підсумкова таблиця економічних факторів макромаркетингового 

середовища 

№ Фактори Шкала 

значущості 

фактору 

(1-10) 

Варіанти вирішення загроз чи 

реалізації можливостей 

Фактор 

попиту/ 

пропозиції 

Частина І. Загрози 

1 Висока волатильність 

цін на енергоресурси, 

сировинні матеріали 

та металургійну 

продукцію 

6 Хеджування ризиків 

волатильності цін, якісне 

прогнозування цін, формування 

стратегічних запасів, включення 

ризиків у ціну на продукт 

По/Пр 

2 Пришвидшення 

економічних циклів 

та посилення 

ймовірностей 

настання фінансових 

криз 

5 Відслідковування ринкових 

коливань, розробка сценаріїв 

розвитку та реагування на 

настання ризиків/криз 

По/Пр 

3 Посилення 

регуляторних 

обмежень у 

міжнародній торгівлі 

металургійною 

продукцією 

7 Посилення політичного лоббі на 

міжнародній арені, мінімізація 

залежності від торгівлі з 

країнами з високим рівнем 

впровадження регуляторних 

обмежень 

Пр 

4 Впровадження 

CBAM як 

фіскального 

інструменту 

8 Часткове включення витрат на 

даний фіскальний інструмент у 

ціну кінцевої продукції, 

підвищення рівня доданої 

вартості 

Пр 

Частина ІІ. Можливості 

5 Прискорення темпів 

росту світової 

інфляції 

6 Випереджувальне реагування на 

темпи світової інфляції, 

хеджування ризиків цін на 

сировинну продукцію 

По 

6 Глобальний 

дисбаланс попиту та 

пропозиції на 

металургійну 

продукцію 

5 Застосування системи 

ціноутворення від 

співвідношення попиту та 

пропозиції (не за системою 

cost+), збільшення рівня 

прибутковості реалізації товарів 

на фоні дисбалансу 

По/Пр 
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Таблиця Б.9 

Підсумкова таблиця демографічних факторів макромаркетингового 

середовища 

№ Фактори Шкала 

значущості 

фактору 

(1-10) 

Варіанти вирішення загроз чи 

реалізації можливостей 

Фактор 

попиту/ 

пропозиції 

Частина І. Загрози 

1 Вплив пандемії 

COVID на 

виробництво та 

споживання 

металургійної 

продукції 

6 Посилення контролю з боку 

підприємств відносно правил 

поведінки співробітників в 

умовах пандемії, підвищення 

кросс-функціональності 

співробітників та 

взаємозамінності 

По/Пр 

2 Дефіцит робочої 

сили у виробництві 

продуктів 

металургійної галузі 

4 Утворення кадрового резерву 

підприємств, заохочення 

молодих співробітників до 

саморозвитку та навчання, 

співпраця із профільними 

навчальними закладами з метою 

популяризації роботи у 

металургійній галузі 

Пр 

Частина ІІ. Можливості 

3 Популяризація 

професій у 

металургійній галузі 

5 Фінансування навчання та 

підтримка вузькогалузевих 

закладів вищої освіти, створення 

привабливих умов для молодого 

покоління з метою обрання 

професій у металургійній галузі; 

обмін міжнародним досвідом із 

європейськими спеціалізованими 

закладами вищої освіти 

Пр 
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Таблиця Б.10 

Підсумкова таблиця науково-технічних факторів макромаркетингового 

середовища 

№ Фактори Шкала 

значущості 

фактору 

(1-10) 

Варіанти вирішення загроз чи 

реалізації можливостей 

Фактор 

попиту/ 

пропозиції 

Частина І. Загрози 

1 Застарівання 

існуючих технологій 

виробництва 

металургійної 

продукції 

4 Формування програми 

поступової модернізації 

технологічних ланцюгів 

виробництва. Розробка програми 

CAPEX на виробництві 

По/Пр 

Частина ІІ. Можливості 

2 Зміни технології 

будівництва із 

застосуванням 

металургійної 

продукції 

3 Дослідження глобальних трендів 

та тенденцій у будівельній галузі. 

Адаптація та мінімізація ризиків. 

По 

3 Зростання 

ефективності 

переробки 

металобрухту як 

сировинного 

матеріалу 

4 Ініціювання оцінки 

інвестиційного проекту на основі 

переробки металобрухту у 

виробництві з кінцевою оцінкою 

інвестиційної привабливості 

проекту 

Пр 
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Таблиця Б.11 

Підсумкова таблиця природних факторів макромаркетингового 

середовища 

№ Фактори Шкала 

значущості 

фактору 

(1-10) 

Варіанти вирішення загроз чи 

реалізації можливостей 

Фактор 

попиту/ 

пропозиції 

Частина І. Загрози 

1 Тренд декарбонізації 

виробництва та 

споживання 

продукції з низьким 

СО2 затратами при 

виробництві 

6 Проведення аналізу виробничого 

циклу за показником доданої 

кількості СО2 затрат на 

виробництва сталі та готової 

продукції. Аналіз потенційних 

можливостей з мінімізації затрат 

СО2 на тонну готової продукції. 

Застосування ініціатив до 

програми модернізації технології 

виробництва 

По/Пр 

2 Збільшення кількості 

та частоти 

виникнення 

природних 

катаклізмів 

2 Застереження та контроль умов 

праці та виробництва на 

підприємстві. Формування 

інструкцій поведінки в умовах 

настання природних катаклізм. 

Аналіз впливу природних 

катаклізм в регіонах споживання 

на дисбаланс міжнародного 

ринку металургійної продукції 

По/Пр 

Частина ІІ. Можливості 

3 Посилення 

екологічної 

відповідальності з 

боку підприємств 

металургійної галузі 

4 Застосування звання екологічно-

відповідального підприємства у 

засобах масової інформації, 

участь у глобальних самітах з 

екологічного безпеки та учать в 

міжнародних проектах 

Пр 
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Таблиця Б.12 

Підсумкова таблиця соціально-культурних факторів 

макромаркетингового середовища 

№ Фактори Шкала 

значущості 

фактору 

(1-10) 

Варіанти вирішення загроз чи 

реалізації можливостей 

Фактор 

попиту/ 

пропозиції 

Частина І. Загрози 

1 Посилення вимог до 

підприємств 

металургійної галузі 

відносно безпеки та 

умов роботи 

виробничого 

персоналу 

4 Забезпечення виробничого 

персоналу належними та 

безпечними умовами праці. 

Застосування кращих світових 

практик у напрямку безпеки 

праці на виробничих 

підприємствах. 

Пр 

Частина ІІ. Можливості 

5 Рівень довіри до 

українських 

виробників 

металургійної 

продукції 

5 Введення практики підписання 

референс листів від крупних 

споживачів металургійної 

продукції на міжнародних 

ринках. Просування у ЗМІ 

успішних міжнародних проектів 

із залучення українських 

виробників металургійної галузі 

По 
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Додаток В 

Опитувальна анкета для підприємців 
Шановний респонденте! 

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка проводить дослідження з метою розроблення 

стратегії диверсифікації міжнародної діяльності підприємств металургійної галузі України 

і просить Вашу експертну оцінку з ряду запитань. Прохання відмітити  галочкою варіанти 

відповідей, які вважаєте найбільш відповідними до Вашої думки. 

Ваша думка є вагомою для нас! Заздалегідь дякуємо за співпрацю! 

1. Який вид розвитку компанії Ви вбачаєте найбільш доцільним в сучасних умовах? 

 Екстенсивний розвиток шляхом масштабування  

 Інтенсивний розвиток шляхом досягнення максимальної операційної 

ефективності 

 Вузькогалузева спеціалізація 

 Диверсифікації продуктового портфеля 

 Розвиток послуг та сервісів, пов’язаних із продуктом підприємства 

 Розвиток та диверсифікації міжнародної торгівлі підприємства 

 ___________________________________________________________________ 

2. Чи погоджуєтесь Ви із твердженням: «найбільший потенціал розвитку підприємств 

металургійної галузі лежить у площині розвитку міжнародної торгівлі»? 

 Не погоджуюсь 

 Маю сумніви, щодо твердження 

 Скоріше погоджуюсь, ніж заперечую 

 Погоджуюсь 

 Повністю підтримую дане твердження 

3. Зазначте напрями міжнародної торгівлі Вашої компанії (у відсотковому значенні по 

напрямам міжнародної торгівлі експорту та імпорту) 

Напрям Країни 

ЕС 

Країни 

СНД 

Країни 

Близького Сходу 

Країни 

Азії 

Країни 

Америки 

Не 

здійснюється 

Експорт       

Імпорт       

4. Оцініть вагомість проблем, з якими зустрічалась Ваша компанії в процесі діяльності 

на міжнародних ринках (прохання дати оцінку від 1 до 10, де 1 – найменш вагома, 

10 – найбільш вагома проблема)  

Можливі проблеми у процесі діяльності на міжнародних ринках Оцінка 

Доступність транспорту для вантажоперевезень  

Не конкурентоспроможність цін на міжнародних ринках   

Висока волатильність цін на сировину  

Технологічні вимоги, міжнародні стандарти до продукції  

Захист національного виробника у країнах-партнерах  

Висока кількість тарифних та нетарифних торгівельних обмежень  

Складнощі в участі у державних тендерах країн-партнерів  

Низька довіра до України як країни-виробника  

Ваш варіант:  

5. Чи мають політичні факторі на міжнародній арені вплив на міжнародну діяльність 

Вашого підприємства? 

 Так 

 Ні 
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6. Яким чином політика урядів країн світу може впливати на міжнародну торгівлю 

підприємства у металургійній галузі? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Опишіть з якими проблемами на міжнародних ринках стикається Ваша компанія 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Оцініть потенційний вплив тренду декарбонізації та СВАМ на міжнародну 

діяльність українських підприємств металургійної галузі (прохання дати оцінку від 

1 до 10, де 1 – найменш вагома, 10 – найбільш вагома оцінка впливу) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

9. Які методи зниження потенційного негативного впливу тренду декарбонізації та 

СВАМ Ви вбачаєте для українських підприємств металургійної галузі? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10. Чи мала Ваша компанія досвід диверсифікації міжнародної діяльності? 

 Так 

 Ні 

11. В яких формах Ваша компанія запроваджувала диверсифікацію у міжнародній 

торгівлі?  

 Освоєння нових продуктів та послуг 

 Виробництво товарів наступного виробничого переділу 

 Нові ринки присутності 

 Диверсифікація постачальників сировини 

 Нові виробничі та складські потужності 

 ___________________________________________________________________ 

12. Які головні причини диверсифікації міжнародної діяльності вбачає Ваша компанія? 

 Зміна потреб клієнтів 

 Мінімізація поточного рівня ризиків 

 Підвищення доходності ведення діяльності 

 Інвестування існуючих надлишкових ресурсів 

 Зниження залежності від постачальників та покупців 

 ___________________________________________________________________ 

Дякуємо за співпрацю. Якщо Ви не заперечуєте, декілька питань про компанію: 

Яка кількість співробітників працює у Вашій компанії? 

 До 500 осіб 

 Від 501 до 1000 осіб 

 Більше 1000 осіб  

Торгівлю якими групами товарів веде свою діяльність Ваша компанія? 

 Сировинна продукція 

 Напівфабрикати 

 Кінцева продукція  

____________________     _______________/_____________/ 

 дата заповнення      підпис, ПІП респондента 

Дякуємо за приділений час! 
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Додаток Г 

Таблиця 

Розрахунок показника рівня ризику експортного портфеля українських 

підприємств металургійної галузі у 2020 році за кількістю діючих 

антидемпінгових заходів відносно сталі з боку країн-імпортерів 

а b c b*c 

Країна 

Частка експорту продукції 
металургійної галузі України, 
% 

Кількість діючих 
антидемпінгових заходів 
відносно сталі, шт 

Показни
к 

Італія 11% 62 6,82 

Туреччина 11% 35 3,85 

Російська 
Федерація 8% 15 1,2 

Китай 7% 12 0,84 

США 7% 246 17,22 

Польща 6% 62 3,72 

Болгарія 3% 62 1,86 

Саудівська Аравія 3% 0 0 

Німеччина 2% 62 1,24 

Єгипет 2% 5 0,1 

Нідерланди 2% 62 1,24 

Румунія 2% 62 1,24 

Білорусь 2% 0 0 

Ірак 2% 0 0 

Індонезія 2% 26 0,52 

ОАЕ 2% 0 0 

Великобританія 1% 62 0,62 

Ізраїль 1% 0 0 

Іспанія 1% 62 0,62 

Алжир 1% 0 0 

Інші 23% 0 0 

Сумма 41,09 

Джерело: розраховано автором 
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Додаток Д 

Таблиця 

Розрахунок показника рівня ризику запропонованого експортного 

портфеля українських підприємств металургійної галузі за кількістю діючих 

антидемпінгових заходів відносно сталі з боку країн-імпортерів 

а b c b*c 

Країна 

Частка експорту продукції 
металургійної галузі України, 
% 

Кількість діючих 
антидемпінгових заходів 
відносно сталі, шт 

Показни
к 

Італія 12% 62 7,44 

Туреччина 10% 35 3,5 

Російська 
Федерація 7% 15 1,05 

Китай 6% 12 0,72 

США 5% 246 12,3 

Польща 7% 62 4,34 

Болгарія 4% 62 2,48 

Саудівська Аравія 6% 0 0 

Німеччина 1% 62 0,62 

Єгипет 1% 5 0,05 

Нідерланди 1% 62 0,62 

Румунія 2% 62 1,24 

Білорусь 2% 0 0 

Ірак 2% 0 0 

Індонезія 1% 26 0,26 

ОАЕ 3% 0 0 

Великобританія 2% 62 1,24 

Ізраїль 1% 0 0 

Іспанія 2% 62 1,24 

Алжир 1% 0 0 

Інші 24% 0 0 

Сумма 37,10 

Джерело: розраховано автором 
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