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Спрямування інновацій на забезпечення високої якості життя людини включає в 
себе характеристику інтенсивності та обсягів інвестування у розробку, придбання та 
реалізацію інноваційних рішень, що мають підвищити соціальний захист людини та 
екологічну безпеку. Інформаційна прозорість результатів екологічного моніторингу – 
характеристика ступеня оприлюднення інформації про екологічні ініціативи 
підприємства; розуміння необхідності підготовки нефінансового звіту, проведення 
громадських обговорень та опитувань стейкхолдерів. Збалансоване використання всіх 
факторів виробництва – характеристика ресурснозбережних технологій, що 
використовуються у виробництві; обсягів зворотного використання води та 
переробки відходів; результативності енергозбереження.  

Отже, підприємству необхідно по-перше, обрати власну нішу соціально 
відповідальної поведінки, в основу втілення якої має бути покладено вже 
нагромаджений до цього власний досвід реалізації екологічних векторів діяльності, 
формування нової стратегії екологічної безпеки та очікуваний від цього результат; по-
друге, систематизувати інформацію за всіма складовими екологічної діагностики, 
провести її верифікацію та представити у формі, легкій для використання та 
розуміння; по-третє, оновити та перепланувати корпоративний сайт, розмістити на 
ньому у зручній формі детальну інформацію про кожну виокремлену складову 
екологічної діагностики. 
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Діяльність металургійних підприємств пов’язана з певними ризиками та 

ситуаціями, які погано контролюються або не контролюються зовсім. Ризики, які 
з’являються, можуть призвести до погіршення фінансового стану та зниження 
економічної ефективності [1, с. 19].  

Функціонування металургійних підприємств у сучасних економічних умовах 
вимагає вирішення проблем забезпечення ресурсоефективності, економічної та 
продовольчої безпеки. Тому актуалізована необхідність застосування економіко-
математичних методів для оцінки ресурсного потенціалу підприємства.  

Аналіз ресурсного потенціалу є другим ключовим етапом стратегічного аналізу. 
Досліджуючи фактори виробництва як у сукупності, так й ізольовано, визначається 
можливість підприємства до ефективного функціонування, тобто надається відповідь 
на ключове питання розвитку: чи можна підприємству нарощувати обсяги 
виробництва у майбутньому, або ж воно наближається до періоду виникнення 
труднощів функціонування та є необхідним розробка заходів по його стабілізації та 
виживанню. Дослідження величини та ефективності використання ресурсного 
потенціалу важливо як у теоретичному, так й у практичному плані, у процесі 
оптимізації народногосподарських та галузевих пропорцій розвитку, обґрунтування 
пріоритетних напрямів інвестиційної політики підприємства.  

Однією з проблем стратегічного управління є проблема формування ефективних 
рішень в умовах невизначеності та ризику. Ефективне управлінське рішення, 
розраховане на стратегічну перспективу, має задовольнити багато суперечливих 
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критеріїв. Для вирішення багатокритеріального завдання обрана проблема прийняття 
рішень за управління економічними параметрами металургійного підприємства.  

Визначення рівня розвитку на основі комплексу показників дає можливість 
побудови шкали для вимірювання ресурсного потенціалу. Оскільки грамотне та 
адекватне управління ресурсним потенціалом впливає у цілому на результати роботи 
АТ «Полтавський ГЗК» та його конкурентоспроможність, у системі управління 
виробництвом особливу значимість має об’єктивний аналіз ефективності діяльності 
на основі оцінки якості сировини, готової продукції, а також технологічного процесу. 
З цією метою було виділено три основні складові ресурсного потенціалу – технічний і 
трудовий, фінансовий і технологічний. Для більш наочного уявлення зміни 
інтегральних оцінок ресурсного потенціалу побудований фазовий портрет (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Фазовий портрет інтегральних оцінок підприємства 

 
За результатами розрахунків отримано інтегральну оцінку наявних у 

підприємства ресурсів у розрізі окремих підсистем потенціалу на кожному кроці 
розрахунку (у t-тому році). Зміна потенціалу відображає у динаміці якими ресурсами 
володіє підприємство та наскільки активно їх нарощує з урахуванням дій системи 
управління. Еталонне значення на кожному кроці розрахунку відповідає 100 %. 
Фактичне значення інтегрального показника у динаміці дозволяє судити про 
наближеність підприємства у тому чи іншому році до еталонного стану. Аналітичний 
вид функцій, що описують відповідні потенціали, наведені у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Аналітичний вид потенціальних функцій 
 

Потенціал Функція 
Технічний і трудовий потенціал y = 0,39Z1+0,26Z2+0,88Z3 

Фінансовий потенціал y = 0,66Z1+0,54Z2+0,49Z3+0,17Z4 
Технологічний потенціал y = 0,94Z1+0,22Z2+0,18Z3++0,1Z4+0,08Z5+0,12Z6+0,06Z7 

 
За досліджуваний період значення технічного і трудового та фінансового 

потенціалів показували нестійку динаміку, що пояснюється наявністю несприятливих 
зовнішніх чинників впливу ринкового середовища, а також недостатньо продуманою 
діловою політикою підприємства. Технологічний потенціал залишався стабільно 
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високим, що свідчить про високу якість готової продукції. Запропонований 
методичний підхід до оцінки потенційних можливостей може бути застосований 
будь-яким господарюючим суб’єктом із метою підвищення рівня ресурсного 
потенціалу. На основі покомпонентного аналізу та оцінки використання потенціалу 
АТ «Полтавський ГЗК» визначено комплекс дій. Останній зводиться до побудови 
програми реалізації резервів використання компонентів організаційного потенціалу 
на основі покрокового удосконалення за наступними критеріями:  

– для низького рівня використання потенціалу – максимум реалізації внутрішніх 
резервів по компонентах без залучення інвестицій;  

– при середньому рівні – використання внутрішніх резервів із залученням 
інвестицій за принципом «покроковий приріст інвестицій із випереджаючим 
зростанням результату»; 

– інноваційне перетворення виробництва на основі економічно обґрунтованих 
інвестиційних проектів при високому рівні використання потенціалу підприємства. 
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Формування структури підрозділу зовнішньоекономічної діяльності 

гірничозбагачувального комбінату (ГЗК) – засіб покращення функціонування самого 
об’єкту управління стосовно реалізації окатишів, що експортуються. В умовах 
опрацювання структури підрозділу для підприємства необхідно враховувати існуючі 
форми і методи роботи з тим, щоб не втратити того позитивного, що мало місце в 
попередній структурі управління, і в той же час привести її у відповідність новим 
цілям та вимогам.  

Процеси покращення організації виробництва і удосконалення управління 
зовнішньоекономічною діяльністю необхідно розглядати з точки зору системного 
підходу, приділяти постійну увагу їх взаємозв’язкам і взаємовпливу. При вивченні 
існуючої системи шляхом обстеження здійснюється збір інформації стосовно 
підрозділу зовнішньоекономічних зв’язків і перспектив його розвитку: складання 
плану випуску продукції; формування цінової політики; обґрунтування каналів збуту 
продукції; визначення попиту на продукцію, що експортується; розміщення реклами в 
засобах інформації; розробка технології по збільшенню вмісту заліза в окатишах; 
комплексне вивчення властивостей власної і продукції конкурентів. Упровадження 
удосконаленої структури управління зовнішньоекономічною діяльністю являє собою 
реалізацію прийнятих рішень шляхом їх матеріально-технічного, правового і 
економічного забезпечення. 

Процес проектування удосконаленої структури управління 
зовнішньоекономічною діяльністю може приймати різні форми, але повинен 


