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СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ»: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

Розглянуто динаміку основних економічних показників діяльності металургійних 
підприємств, проаналізовано показник EBITDA у діяльності ПАТ «Дніпровський 
металургійний комбінат» та фактори, що впливають на його формування. Визначено 
стратегічні перспективи розвитку металургійного підприємства.
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The dynamics of the main indicators of activity of the domestic metallurgical enterprise is 
considered, the EBITDA indicator in the activity of PJSC «Dnеprovsky Integrated Iron&Steel 
Works” and the factors influencing its formation are analyzed. The strategic prospects for the 
development of the metallurgical enterprise are determined.
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Металургійне виробництво є важливим видом економічної діяльності в Україні. 
Дослідження показують, що металургійна промисловість створює близько 35% валового 
внутрішнього продукту України та забезпечує 45% валютних надходжень в національну 
економіку [1]. Крім того, металургійні підприємства забезпечують сировиною 
машинобудування, будівництво, транспорт. Але, на сьогодні спостерігається спад 
металургійної промисловості України через негативний вплив політичних, економічних, 
інвестиційних, виробничих, екологічних факторів. Тож, зважаючи на роль цього сектору 
економіки у її структурі, важливим бачиться розробка стратегічних перспектив розвитку на 
підґрунті аналізу сучасного стану та визначених тенденцій. 

Загальновідомо, що на тенденції розвитку національної економіки і кожного 
підприємства, зокрема, впливають світові тенденції. Ця закономірність стосується, у тому 
числі, металургійного виробництва. За аналітичними даними Всесвітньої асоціації 
виробників сталі [8], для металургії характерною є тенденція до зниження обсягів 
виробництва металопродукції [8]. Констатацію цього факту підтверджує розвиток одного з 
найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу за виробництвом та реалізацією 
металургійної продукції в Україні – Публічного акціонерного товариства «Дніпровський 
металургійний комбінат». Комбінат є найбільшим підприємством України повного 
металургійного циклу, що виробляє щорічно 5600 тис. т агломерату, 4350 тис. т чавуну, 3850 
тис. тон сталі, 3829 тис. т готового прокату [7]. За стратегічним планом діяльності у 2018 р. 
ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» планує збільшення обсягів виробництва 
металопродукції за умови стабільної роботи доменних печей та забезпечення безперебійного 
постачання сировини та палива. 

Основні фактори зміни показника EBITDA комбінату у 2017 р. можна поділити на дві 
групи:

1. Негативний вплив на зміну показника EBITDA спричинили:
– зміни у структурі продажів металопродукції;
– зміни врахування витрат за пило-вугільним паливом;
– збільшення витрат на оплату праці;
– зростання видатків на соціальну сферу. 
2. Позитивно вплинули на зміну показника EBITDA:
– зміна курсу долара;
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– зростання цін на металургійну продукцію в середньому на 62 долари/за тону. 
Аналіз впливу факторів на зміни аналітичного показника EBITDA для Дніпровського 

металургійного комбінату наведено у табл. 1.
Таблиця 1

Аналіз впливу факторів на зміну показника EBITDA у діяльності ПАТ «Дніпровський 
металургійний комбінат» у 2017 р. [7]

Фактори
Сума,

дол. США

Збільшення обсягів виробництва 57 145 771
Зміна структури продажів металопродукції -4 753 855
Зміна норм видатків на паливо 16 678 298
Зменшення чисельності працівників з урахуванням виведення у склад 
аутсорсингу

1 562 092

Збільшення заробітної плати працівників -9 510 096
Зміна врахування витрат за пило-вугільним паливом -2 764 015
Зростання соціальних витрат -3 900 703
Зниження судових видатків 1 203 261
Збільшення ставок за податками (нерухомість) -846 370
Зміна курсу долара 13 721 475
Інше 67 845

За збільшення обсягів продажів металопродукції у натуральному вираженні на 963,5 тис. 
т зростання доходів від реалізації складає 496,3 млн. доларів США, у тому числі за рахунок: 

– зростання об’ємів продажів (зростання на 357,0 млн. доларів США);
– зміни цін (зростання на 146,4 млн. доларів США);
– зміни у структурі продажів (зниження на 6,9 млн. доларів США);
– зміни курсу долара (зниження на 0,2 млн. доларів США). 
Такі суттєві зміни у динаміці продажів металопродукції ПАТ «Дніпровський 

металургійний комбінат» викликають необхідність перегляду механізму управління 
видатками на підприємстві. 

Дослідження показують, що інвестиційна програма Дніпровського металургійного 
комбінату включає шість інвестиційних проектів у різних стадіях реалізації. У зв’язку з цим, 
необхідним є формування основних стратегічних ініціатив для керівництва на 2018 р., а 
саме: 

1. Оцінка можливого сукупного ефекту від використання оптимальної сировини та 
палива.

2. Концепція створення енергоефективного підприємства.
3. Розробка графіку роботи із доменними печами (розрахунок різноманітних варіантів 

об’ємів виробництва, ефективності будівництво нової печі).
4. Формування концепції ефективної логістичної схеми щодо збуту металургійної 

продукції з урахуванням розташування на Дніпрі.
5. Пошук інвестиційних проектів із забезпечення відповідності металургійного 

виробництва екологічним стандартам європейського рівня.  
Отже, на підставі досліджень можна дійти висновку, що стан металургійної 

промисловості в Україні характеризується негативними тенденціями. Проте, українські 
підприємства ставлять за мету підтримувати фінансовий стан на належному рівні, знаходити 
для цього потенційні можливості, залучати до співпраці закордонних партнерів щодо 
реалізації інвестиційних проектів. Одним з шляхів є підвищення конкурентоспроможності 
металургійної продукції на світовому ринку за рахунок інноваційних розробок. 
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ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» у формуванні можливостей подальшого 
розвитку слід використати такі вектори:

– оптимізація виробничих процесів та введення інновацій;
– проведення реконструкції потужностей виробництва металургійної продукції;
– розширення асортименту металургійної продукції, зокрема в напрямку збільшення 

частки продукції з великою доданою вартістю;
– поліпшення якості металургійної продукції. 
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УДК 336.74
Наталія Гвоздєй, Оксана Вінницька

(Умань, Україна)

ГРОШОВИЙ ОБІГ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, 
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Досліджено стан та проблеми грошового обігу в Україні. Проведено аналіз динаміки 
грошових показників та визначено переваги готівкових розрахунків. Визначено чинники, які 
впливають на рівень готівки, та переваги безготівкових розрахунків для всіх учасників 
грошових відносин в економіці. 

Ключові слова: грошовий обіг, готівковий обіг, безготівковий обіг, грошова маса, 
готівка, банкноти, банківська система, готівкові розрахунки, безготівкові розрахунки.

The state and problems of money circulation in Ukraine are investigated. The analysis of the 
dynamics of monetary indicators is carried out and the advantages of cash settlements are 
determined. The factors affecting the cash level and the advantages of cashless payments for all 
participants in monetary relations in the economy are determined.

Key words: cash circulation, cash circulation, non-cash circulation, money supply, cash, 
banknotes, banking system, cash payments, non-cash payments.


