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В межах даної статті здійснено дослідження передумов та пріоритетів формування та 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних металургійних підприємств в 
сучасних умовах. Проаналізовано систему управління конкурентоспроможністю цих 
підприємств, сформовано рекомендації щодо вибору стратегії підвищення їх 
конкурентоспроможності з існуючих альтернатив. Запропоновано порядок визначення 
стратегічних пріоритетів розвитку системи управління конкурентоспроможністю 
підприємств металургії. Відзначено важливість та доцільність застосування 
логістичного підходу з метою вдосконалення системи підвищення 
конкурентоспроможності підприємств металургії; сформовано та обгрунтовано схему 
впровадження моделі підвищення конкурентоспроможності підприємств металургії на 
основі логістичного підходу. За результатами проведеного дослідження автором 
зроблені грунтовні висновки та пропозиції щодо подальших розвідок у даному напрямі, 
зокрема сформовано стратегічні орієнтири внутрішнього розвитку підприємств 
металургії. 
 
The paper studies the background and priorities of the formation and increasing the 
competitiveness of domestic steel enterprises in modern conditions. The system of managing the 
competitiveness of these enterprises is analyzed; the recommendations for choosing a strategy to 
improve competitiveness of the existing alternatives are provided. It The procedure for 
determining the strategic priorities of the development of the system of managing the 
competitiveness of enterprises of metallurgy is suggested. The importance and usefulness of the 
logistical approach to improve the competitiveness of enterprises of metallurgy is noted; the 
scheme of implementation of the model to increase the competitiveness of the enterprises of 
metallurgy based on the logistics approach is formed and grounded. 
 
В статье проведено исследование предпосылок и приоритетов формирования и 
повышения конкурентоспособности отечественных металлургических предприятий в 
современных условиях. Проанализирована система управления конкурентоспособностью 
этих предприятий, сформированы рекомендации по выбору стратегии повышения их 
конкурентоспособности из существующих альтернатив. Предложен порядок 
определения стратегических приоритетов развития системы управления 
конкурентоспособностью предприятий металлургии. Отмечена важность и 
целесообразность применения логистического подхода с целью совершенствования 
системы повышения конкурентоспособности предприятий металлургии; сформирована и 
обоснована схема внедрения модели повышения конкурентоспособности предприятий 
металлургии на основе логистического подхода. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. Проблема ефективного функціонування і розвитку металургійний підприємств 
є багатогранною і досить складною, оскільки тісно пов'язана із загальним розвитком промислового 
виробництва, адаптацією металургійний підприємств до ринкового середовища і необхідністю підвищення 
конкурентоспроможності металургійної продукції, підприємств, галузі в цілому. Тому процес розвитку 
конкурентних стосунків в цій сфері і проблема підвищення конкурентоспроможності продукції 
металургійний підприємств розглядаються як передумова досягнення стратегічних цілей розвитку 
підприємства. 

Одним з дієвих методичних інструментів стимулювання організаційних, економічних, 
технологічних та технічних факторів підвищення конкурентоспроможності підприємств металургії в 
сучасних умовах є логістичний підхід [10]. Застосування даного підходу дозволяє істотно покращати 
обслуговування клієнтури, скоротити термін доставки вантажів, підвищити ефективність використання 
транспорту, приймати науково-обґрунтовані рішення при вирішенні конкретних завдань розвитку 
підприємства [3, с. 98-100], наслідком чого є зростання конкурентоспроможності продукції та підприємства 
в цілому. Слід також прагнути до безперервності планування та контролю функціонування системи 
управління конкурентоспроможністю на основі логістичних принципів. Цей контроль повинен мати 
дворівневу структуру: стратегічний контроль управління процесами і тактичний (оперативний, поточний) 
контроль. 

Означені проблеми, поряд з необхідністю першочергової уваги до стратегічного рівня формування 
інструментарію підвищення конкурентоспроможності металургійного підприємства на основі логістичного 
підходу, визначили актуальність теми даної наукової статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і 
на які спирається автор. Серед вітчизняних та зарубіжних вчених, що плідно працювали над дослідженням 
проблеми конкурентоспроможності підприємств, слід виділити Г.Л. Азоєва, В.В. Арестенка, Л.В. 
Балабанову, Л.Є. Довганя, М.О. Кизима, І.В. Нижника, В.С. Пономаренка, М. Портера, О.М. Тридіда, 
Р.А. Фатхутдинова. Що стосуються металургійної галузі, вивчення проблем виробництва та реалізації 
металургійної продукції є предметом дослідження таких вчених, як В.Геєць, Г.Пивняк, В.Мазур, А.Богачов, 
Ю.Макогон, А.Пікус та інші. Натомість, незважаючи на популярність даної проблематики в наукових колах, 
різноплановість проведених досліджень, існування розвинутої науково-методичної бази оцінки 
конкурентоспроможності, потребує подальшого розвитку та формування нових наукових рішень проблема 
визначення та реалізації пріоритетів підвищення конкурентоспроможності з застосуванням логістичного 
підходу на стратегічному рівні управління підприємством.  

Формулювання цілей статті. Метою даної статті є виявлення передумов та формування 
стратегічних пріоритетів розвитку системи підвищення конкурентоспроможності металургійних 
підприємств на основі логістичного підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Формування науково-практичних рішень у сфері стратегічного управління 
конкурентоспроможністю металургійного підприємства, на думку автора даної статті, може бути здійснено 
на основі виділення наступних базових передумов: 

1) Розвиток металургійного підприємства в сучасному конкурентному середовищі має бути 
керованим, при цьому базовим рівнем формування інструментарію управління розвитком має бути 
стратегічний рівень, що вимагає формування стратегії підвищення конкурентоспроможності металургійного 
підприємства. Втілення даної стратегії сприятиме ефективній діяльності підприємства в конкурентному 
середовищі [1]. 

2) Діяльність сучасного металургійного підприємства в конкурентному середовищі пов'язана з 
постійними змінами, динамічністю впливу середовища, що вступає в конфлікт з необхідністю 
довгострокового стратегічного планування, отже, стратегія підвищення конкурентоспроможності 
металургійного підприємства повинна містити елементи, які реагують на зміни конкурентного середовища і 



надавати можливості адаптації управлінської системи до цих змін [5; 8]. Але управління повинне 
залишатися стратегічним, тобто – орієнтованим на досягнення стратегічних цілей (забезпечення певного 
рівня конкурентоспроможності, завоювання ринкових позицій тощо).  

3) Розвиток металургійного підприємства в сучасному конкурентному середовищі доцільно 
базувати на поширенні використання логістичного підходу до управління [11]. Стратегія підвищення 
конкурентоспроможності металургійного підприємства має включати орієнтири для виконання основних 
логістичних задач мінімізації витрачання ресурсів за одночасного досягнення максимуму позитивного 
ефекту, тобто створювати можливості для вдосконалення технічних, технологічних, організаційно-
економічних, управлінських процесів на підприємстві, створюючи передумови підвищення 
конкурентоспроможності підприємства і для його розвитку.  

4) Показуючи взаємозв'язок пріоритетів: розвиток – конкурентоспроможність – логістичний 
підхід (рис. 1), слід розуміти, що кожен з вказаних пріоритетів діяльності сучасного підприємства металургії 
реалізується за певних умов. З одного боку – це ринкові умови, з іншого – вплив держави на діяльність 
суб'єктів ринку. В металургії роль державного регулювання часто є визначальним чинником і розвитку, і 
конкурентоспроможності як його основи.  

5) Завершальним етапом формування стратегічних напрямів підвищення 
 конкурентоспроможності  підприємств металургії є обґрунтування порядку і наповнення процесу 
впровадження системи логістичного забезпечення конкурентоспроможності підприємств металургії. Цей 
порядок зумовлює можливість реалізації основних, життєво важливих для розвитку, підвищення 
конкурентоспроможності і інноваційних перетворень напрямів діяльності металургійних підприємств. 

 

 
Рис. 1. Пріоритети розвитку металургійного підприємства в сучасних умовах 

Джерело: розроблено автором. 
 
Ефективна діяльність металургійних підприємств в конкурентному середовищі означає, що їх 

виробнича та маркетингова діяльність повинна максимально повно відповідати споживчому попиту, 
забезпечувати максимальну окупність засобів виробництва і капіталу.  

Конкурентоспроможність є найважливішою умовою економічного виживання металургійного 
підприємства [2, с. 117-118; 9], об'єктом постійної уваги і метою ефективного менеджменту, в той же час 
вона характеризується наступними ознаками (рис. 2). 

Проблемні моменти майбутньої діяльності розглядаються стратегією через пошук додаткових 
можливостей коригування слабких сторін діяльності підприємства. На підставі отриманої інформації 
розробляється узагальнена модель розробки стратегії розвитку підприємства, яка базується на 
обґрунтованому виборі напрямів розвитку підприємства металургії. 



 
Рис. 2. Характеристика конкурентоспроможності металургійних підприємств 

Джерело: розроблено автором на основі дослідження [4; 6; 7] 
 
Для кожного металургійного підприємства і його системи управління вибір пріоритетів 

стратегічного розвитку носить прикладний характер і ґрунтується на врахуванні впливу поточних 
показників і кінцевих результатів різних процесів на конкурентоспроможність цих підприємств, чіткому 
баченні їх ресурсних можливостей і прийнятності засобів залучення додаткових ресурсів. Така позиція 
дозволяє побудувати графічну модель аналізу і визначення пріоритетів розвитку системи управління 
конкурентоспроможністю підприємств металургії (рис. 3).  

 



 
Рис. 3. Порядок визначення стратегічних пріоритетів розвитку системи управління 

конкурентоспроможністю підприємств металургії 
Джерело: розроблено автором 

 
Модель підвищення конкурентоспроможності підприємств металургії  на основі  логістичного 

підходу є елементом системи управління конкурентоспроможністю підприємства і інструментом реалізації 
стратегічних цілей його розвитку, що за умови адекватної побудови і використання даної моделі сприяє 
ефективному управлінню завдяки: 

− синхронізації цілей на різних рівнях управління організацією (стратегічному, тактичному, 
оперативному) з одночасним подоланням опору інноваціям; 

− максимально швидкому просуванню ідей, що генеруються, від концепції до комерціалізації 
з мінімальними витратами ресурсів; 

− створенню каналів зв'язку усередині організації із зовнішніми контрагентами з метою 
своєчасного забезпечення спеціалізованими знаннями; 

− руйнуванню перешкод в координації між інноваційними проектами і командою; 
− встановленню дисципліни для управління знаннями і забезпечення інформацією. 
Передумовами розробки моделі підвищення конкурентоспроможності підприємств металургії на 

основі логістичного підходу мають бути: 
− опис стартових умов, характеристик, масштабів діяльності підприємства, його місії; 
− визначення і оцінка фактичного рівня і динаміки основних параметрів, характеристик, 

показників системи управління і тенденцій їх змін; 
− визначення пріоритетів розвитку тієї, що управляється та управляючої підсистем в процесі 

дії моделі управління конкурентоспроможністю і можливостей їх вдосконалення; 
− визначення існуючих проблемних зон, вибір і обґрунтування шляхів зменшення їх впливу 

на результат або ліквідації. 



Схему впровадження моделі підвищення конкурентоспроможності підприємств металургії  на 
основі  логістичного підходу представлено на рис. 4. 

Стосовно визначення і оцінки фактичного рівня і динаміки основних параметрів, характеристик, 
показників системи управління конкурентоспроможністю на основі логістичного підходу і тенденцій їх 
змін, окрім обліку базових чинників зовнішнього середовища важливим є визначення переліку показників, 
що характеризують логістичну діяльність металургійного підприємства.  

 

 
Рис. 4. Схема впровадження моделі підвищення конкурентоспроможності підприємств металургії на 

основі логістичного підходу 
Джерело: розроблено автором. 

 
При формуванні моделі підвищення конкурентоспроможності підприємств металургії на основі 

логістичного підходу необхідно враховувати, що реалізація цієї моделі безпосередньо впливає на базові 
організаційні якості конкретного підприємства: 

− його здатність передбачати проблеми і можливості, а також приймати стратегічні рішення, 
пристосовуючись до зовнішніх змін;  

− рівень об'єктивності оцінки нових ідей на підприємстві;  
− розвиток внутрішніх комунікацій;  
− готовність до ризику (здатність інвестувати інноваційні процеси, навіть в умовах 

невизначеності, з метою удосконалення діяльності);  
− здатність управляти процесами, які породжують інновації.  
У процесі управлінні конкурентоспроможністю підприємства металургії необхідно враховувати 

системність цього процесу, а також базовість інноваційного потенціалу у формуванні усієї системи. З метою 
забезпечення сприйняття інновацій підприємством, управління його конкурентоспроможністю повинно 
забезпечувати оптимальне співвідношення характеристик впроваджуваних інновацій: об'єкт інновацій; 



рівень радикальності інновацій; рівень адаптивності інновацій; форма сприйняття інновацій; рівень 
цілісності інновацій в процесі їх впровадження. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 
Підсумовуючи, можна відмітити, що успішний розвиток металургійного підприємства можливий лише за 
умови повноцінної діяльності усієї сукупності взаємопов'язаних економічних механізмів, а також 
формування і реалізації системи стратегій підприємств металургії на основі логістичного підходу. 
Відсутність або неналежне функціонування хоч би однієї ланки в системі розвитку підприємства металургії 
супроводжується негативними мікроекономічними змінами, деформаціями в побудові виробничих 
стосунків, продуктивних сил тощо, що зрештою впливає на конкурентоспроможність і динаміку розвитку 
цих підприємств.  

Обґрунтована сукупність механізмів і підходів до вибору з існуючих альтернатив, формування і 
реалізації стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств металургії зумовлює можливість 
ефективної, менш ресурсовитратної, динамічної, в максимально можливому ступені прогнозованої 
реалізації основних, життєво важливих для підвищення конкурентоспроможності і інноваційних 
перетворень діяльності цих підприємств. 

В статті сформовано стратегічні орієнтири внутрішнього розвитку підприємств металургії, 
запропоновано модель вибору і реалізації стратегії підвищення конкурентоспроможності цих підприємств, 
що відображає складний взаємопов'язаний комплекс стратегічних заходів, кожен з яких підкоряється єдиній 
меті. Елементи стратегії можуть мати як захисний, так і наступальний характер, що дозволяє підприємству 
не лише вирішувати проблему виживання, але і реалізувати перспективи розвитку, посилення конкурентних 
позицій, формування конкурентних переваг.  
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