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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Світовий металургійний ринок є висококонкурент�

ним. Головними конкурентними перевагами на цьому
ринку є ціна і якість, тому провідні гравці вкладають
значні кошти в технічне переозброєння підприємств і
вертикальну інтеграцію. І якщо лідерами по приросту
виробництва продукції є азіатські компанії [10], то на
цьому фоні Україна, як і інші виробники з пострадянсь�
кого простору, втрачають за останні роки позиції на
ринках збуту [15]. В той же час, підприємства металургії
є одними з базових елементів, що забезпечують ста�
більність економіки України [2, с. 122—123], і втрачен�
ня ринкових позицій та неефективність їх діяльності
негативно позначаються на економіці країни. Саме тому,
важливим завданням сьогодні стає забезпечення кон�
курентоспроможності підприємств металургії на гло�
бальних ринках. Вирішення цієї проблеми пов'язане з
формуванням дієвого інструментарію стимулювання
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств металургії.
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У статті представлено механізм стратегічного управління підвищенням конкурентоспроможності
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рентоспроможності підприємства металургії.
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Ключові слова: металургійні підприємства, логістичний підхід, логістичне забезпечення, конкуренто�
спроможність підприємств, механізм стратегічного управління, стратегічне управління конкурентоспромож�
ністю.

Key words: iron & steel enterprises, logistics approach, logistics support, the competitiveness of enterprises,
mechanism of strategic management, strategic management of competitiveness.

Ключові фактори підвищення конкурентоспромож�
ності сучасних підприємств металургії мають інтерак�
тивний характер, є сплетенням взаємопов'язаних з со�
бою факторів, які утворюють багатовимірний простір.
Їх не слід сприймати як поодинокі ізольовані змінні,
але — як набір взаємно залежних елементів, активних в
тому самому часовому горизонті і взаємно проникних.
З цих позицій доцільним для застосування в якості
інструменту стимулювання конкурентоспроможності
підприємств металургії є логістичний підхід. На відміну
від вузького розуміння логістики [14], її розгляду лише
в процесах транспортування, складування, управління
запасами, пропонується застосовувати логістичне мис�
лення ширше, зокрема, в процесах забезпечення опти�
мізації логістичних процесів [13], мінімізації витрат,
розвитку системи управління підприємством.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР
Тенденції розвитку та конкурентоспроможності

підприємств металургії є предметом дослідження таких
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вчених, як В.О. Лазарєв, О.А. Шакура, А.Г. Музиченко,
В.Н. Ращупкина, Я.В. Хоменко, О.А. Пастушенко,
Н.А. Крикун та інші. Зокрема, слід виділити роботи
А.Г. Музиченко [9], в якій досліджуються конкурентні
інноваційні стратегії в металургійному комплексі Украї�
ни в посткризовий період, Я.В. Хоменко [17], в якій роз�
глянуто актуальні питання визначення факторів конку�
рентоспроможності підприємств металургії, тенденції
розвитку яких вказують на необхідність розробки і
впровадження більш досконалого аналітичного апара�
ту, та О.Г. Кошелєвої [5], де дано оцінку тенденціям роз�
витку підприємств металургії.

Увагу в своїх дослідженнях перелічені вчені приділя�
ють передусім актуалізації та аналізу інноваційної скла�
дової конкурентної політики підприємств, питанням уп�
равління розвитком цих підприємств. Натомість, недостат�
ня увага приділяється аналізу потенціалу застосування
логістичного підходу для розвитку методології стратегіч�
ного управління підприємствами металургії, орієнтованого
на забезпечення довгострокової конкурентоспромож�
ності цих підприємств. Саме в цьому контексті, на нашу
думку, потребують комплексного дослідження та прове�
дення детального аналізу проблеми розвитку підприємств
металургії, і саме ця проблематика є предметом дослід�
ження в даній науковій статті, що й визначило її мету.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження структури та формування

наукових рішень стосовно розвитку механізму стратегіч�
ного управління підвищенням конкурентоспроможності
підприємства металургії на основі логістичного підходу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Конкурентоспроможність підприємств металургії,

на думку автора, потрібно розглядати як систему, що
складається з чотирьох підсистем (рис. 1). На представ�
леній схемі конкурентоспроможність трактується як
агрегат — система, складена з чотирьох елементів, які з
собою стисло пов'язані, підлягають впливу зовнішньо�
го середовища і входять в інтерактивні співвідношення
з безпосереднім конкурентним оточенням.

Аналізуючи залежності, що склались між відособ�
леними складниками цієї системи (конкурентні потоки),
можна сказати, що потенціал конкурентоспроможності
підприємств металургії впливає на конкурентні перева�
ги, які у свою чергу зумовлюють вибір інструментів кон�
куренції, що дозволяють здобути і утримувати конку�

рентної позиції. Організаційно�економічна дійсність
підприємства металургії однак є набагато більш склад�
ною [3, с. 5—10; 4, с. 85–88], тому іноді важко визнати,
що саме принципово визначає потенціал конкурентос�
проможності і є ключовим фактором, що забезпечує до�
сягнення визначених позицій на ринку, а головне — що
буде визначати такі позиції в майбутньому.

Розробка ефективного механізму стратегічного
управління конкурентоспроможністю металургійного
підприємства вимагає з'ясування його економічної суті
і структури, оскільки природа внутрішніх складових
управління підприємством є різноманітною (органі�
заційні, структурні, технічні, економічні, адміністра�
тивні, матеріальні чинники [1; 12]). На думку автора,
такий механізм передбачає наявність системи конкрет�
них базових елементів, які під впливом конкурентного
середовища забезпечують розробку, прийняття і реалі�
зацію економічних рішень для задоволення потреб ме�
талургійного підприємства в розвитку конкурентних
переваг та посиленні конкурентних позицій на ринку
відповідно до поставлених стратегічних цілей. Еконо�
мічний механізм передбачає економічні інструменти і ва�
желі [8, с. 36—37]. Інструменти економічного механіз�
му містять, в тому числі, підходи і методи інструмента�
рію логістичного підходу.

Існує багато інтерпретацій деталізації складових
частин економічних механізмів функціонування і роз�
витку підприємств, але більшість учених сходяться на
загальних позиціях [11; 16, с. 98—100]: на дію цього ме�
ханізму можуть впливати:

— об'єктивні (дія економічних законів);
— суб'єктивні чинники (застосування економічних

законів людиною).
Жодна економічна система або механізм також не

працює без людського ресурсу, в той же час кожна еко�
номічна система діє в конкретному середовищі, спожи�
ваючи певні ресурси і впливаючи певним чином на це
середовище.

Отже, стає зрозумілим, що на формування ефектив�
ного механізму стратегічного управління конкурентос�
проможністю підприємства металургії впливає су�
купність чинників, кількість і конфігурація яких зале�
жить від обраного підходу до управління, його вивчен�
ня і застосування, масштабу, міри деталізації і специ�
фіки виробництва.

Механізм стратегічного управління конкурентосп�
роможністю підприємства металургії автор розглядає
як систему організаційних, технологічних, економічних
і екологічних важелів і методів управління, які в про�
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Рис. 1. Система конкурентоспроможності підприємств металургії

Джерело: розроблено автором.
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цесі взаємодії і взаємозв'язку забез�
печують досягнення стратегічних
цілей підвищення конкуренто�
спроможності підприємства за допо�
могою:

— сукупності споживчих власти�
востей металургійної продукції, що
виробляється;

— забезпечення попиту на про�
дукцію на ринку при оптимальних
витратах на виробництво і рівні цін;

— реалізації продукції спожива�
чам різними каналами збуту, що за�
безпечує ефективну діяльність і роз�
виток підприємства металургії в рин�
кових умовах.

У складі механізму стратегічного
управління конкурентоспроможні�
стю підприємств металургії автор
пропонує виділити наступні струк�
турні елементи (рис. 2). Актуальною
є проблема адаптації даного механі�
зму до динамічних і мінливих умов
конкурентного середовища.

Планування і прогнозування,
фінансування і кредитування, оподат�
кування і стимулювання, форми і ме�
тоди організації праці і виробництва,
економічні стосунки, ціноутворення,
принципи розподілу доходів, орга�
нізація управлінської і маркетингової
діяльності [7, с. 18], можуть бути
ефективними лише у разі адаптації
конкретних форм їх реалізації і до
зовнішнього конкурентного [6, с. 29—
33], і до внутрішнього середовища
підприємства металургії. Одним з
шляхів вирішення цієї проблеми є по�
силення впливу внутрішніх економіч�
них важелів на кінцеві результати ро�
боти підприємства і можливість пев�
ної зміни характеру і способів їх дії у
рамках стратегії підвищення конку�
рентоспроможності підприємства.

Саме тому вимогою до результативного розвитку
підприємства металургії є формування методологічної
бази реалізації його стратегії в конкурентному середо�
вищі.

Подальший розвиток та деталізацію механізму стра�
тегічного управління підвищенням конкурентоспро�
можності підприємства металургії слід здійснювати з
урахуванням пріоритетності розвитку підприємств ме�
талургії як сфери діяльності із специфічними умовами
виробництва. Також необхідно визначати і вести моні�
торинг оптимальних обсягів виробництва металургійної
продукції, щоб уникнути проблем надвиробництва або
нестачі певного виду продукції. Зручним інструментом
в цьому сенсі є логістичний підхід, що має методологічні
важелі для оптимізації планування виробництва, конт�
ролю потоків фінансування і кредитування, застосуван�
ня оптимальних для конкретного підприємства форм і
методів організації праці і виробництва, рівня органі�
зації управлінської і маркетингової діяльності.

Іншими словами, в процесі управління конкурентос�
проможністю підприємства металургії слід застосову�
вати наукові і емпіричні напрацювання в сфері логісти�
ки, формуючи тим самим не лише дієвий, але і високое�
фективний, здатний трансформуватися і розвиватися
механізм стратегічного управління підвищенням конку�
рентоспроможності підприємства в конкурентному се�
редовищі.

Вибір як функція менеджменту є завжди складним і
в переважній більшості суб'єктивним процесом. Але для
ухвалення остаточного рішення необхідно володіти пев�

ною сумою знань, яка забезпечить усебічний аналіз си�
туації. Практика показує, що стратегія реалізується
лише в обставинах, коли члени організації у своїй
більшості сприймають її зміст і діють з переконанням
правильно обраного шляху.

Придатність моделі стратегічного управління для
використання при формуванні стратегії підвищення
конкурентоспроможності конкретним підприємством
металургії визначається:

— мірою передбачуваності зовнішнього середовища;
— масштабами діяльності і наявним ресурсним по�

тенціалом;
— рівнем централізації управління;
— індивідуальними якостями керівництва;
— готовністю до кардинальних стратегічних змін.
Облік цих чинників дозволить максимально індивіду�

алізувати вибір стратегії підвищення конкурентоспро�
можності підприємства металургії з наявних альтерна�
тив і використати існуючі організаційні передумови для
формування і реалізації найбільш ефективної стратегії.

Отже, управління конкурентоспроможністю перед�
бачає застосування по відношенню до підприємств еко�
номічно і соціально обгрунтованих профілактичних і
оздоровчих процедур, спрямованих на підвищення його
конкурентоспроможності, запобігання негативним на�
слідкам і недопущення неплатоспроможності. Систему
логістичного забезпечення конкурентоспроможності
підприємств металургії за сучасних умов господарюван�
ня слід розглядати як спосіб взаємодії зовнішніх і
внутрішніх механізмів їх розвитку (рис. 3).

* напівжирним шрифтом виділено напрями, за якими найбільш доцільно застосо�
вувати логістичний підхід у процесі формування інструментарію підвищення конку�
рентоспроможності підприємства металургії

Рис. 2. Складові механізму стратегічного управління
конкурентоспроможністю підприємств металургії

Джерело: розроблено автором.
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Наведена система передбачає активне залучення ло�
гістичних підходів в якості інструмента управління, що
забезпечує ефективність виробничої діяльності та роз�
ширення присутності підприємства на ринку завдяки
формуванню конкурентних переваг та посиленню кон�
курентних позицій цього підприємства.

При формуванні стратегії розвитку підприємств ме�
талургії слід враховувати необхідність комплексного,
взаємодоповнюючого використання практики диверси�
фікації структури використовуваних засобів логістич�
ного управління (для виробництва, маркетингу, збуту,
управління тощо) як основи побудови стратегії, яка має
спиратись на певні, визначені принципи розвитку та за�
безпечувати підвищення рівня відкритості економіки
підприємств, доступності інструментів управління.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Для підприємства металургії ефективність взаємо�

зв'язку логістичних процедур у процесі підвищення кон�
курентоспроможності — це комплексне відображення
кінцевих результатів використання логістичної кон�
цепції і засобів транспортної інфраструктури за певний
проміжок часу, тобто міра досягнення логістичних за�

гальних і локальних завдань підвищення конкуренто�
спроможності, поставлених перед металургійним під�
приємством, при оптимальному використанні усіх його
ресурсів (матеріальних, інформаційних, фінансових,
транспортних).

У статті представлено механізм стратегічного управ�
ління підвищенням конкурентоспроможності підприє�
мства металургії. Даний механізм припускає наявність
системи конкретних базових елементів, які під впливом
конкурентного середовища забезпечують розробку,
прийняття і реалізацію економічних рішень для задово�
лення потреби підприємства в розвитку відповідно до
поставлених стратегічних цілей. На формування дано�
го механізму впливає сукупність чинників, кількість і
конфігурація яких залежить від обраного підходу до уп�
равління, його вивчення і застосування, масштабу, міри
деталізації і специфіки виробництва. Цей механізм бу�
дується на базі економічної, організаційної, соціальної,
екологічної, правової складових і державного регулю�
вання.

Охарактеризовано систему логістичного забезпе�
чення конкурентоспроможності підприємств металургії
та визначено взаємозв'язок та взаємозалежність її еле�
ментів з механізмом забезпечення конкурентоспромож�
ності підприємства металургії.

Рис. 3. Система логістичного забезпечення конкурентоспроможності підприємств металургії

Джерело: розроблено автором.
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