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Анотація. У статті досліджено чинники формування конкурентної стратегії зовнішньоекономічної 

діяльності вітчизняних підприємств-експортерів на прикладі металургійного підприємства ВАТ «Запо-

ріжсталь». Проаналізовано такі фактори конкурентоспроможності, що впливають на вибір ефективної 

стратегії здійснення зовнішньоекономічної діяльності, як вертикальна інтеграція, модернізація та пере-

оснащення виробництва, попит і пропозиція на світовому ринку чорних металів та злиття компаній.
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Summary. The factors of the competitive strategies of foreign economic activity of domestic exporters for example 

metallurgical enterprise JSC «Zaporizhstal» has been investigated in this thesis. The factors of competitiveness that 

affect the choice of an effective strategy of foreign trade, in particular the vertical integration, modernization and re-

equipment of production, demand and supply in the global steel market and mergers have been analyzed.
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Постановка проблеми. Металургійна промис-

ловість України є основою розвитку машинобу-

дування, металообробки та будівництва. Мета-

лургія є основним донором бюджету, головним 

постачальником валюти в Україну. У докризові 

часи частка ГМК склала 27 % у валовому внутріш-

ньому продукті України. Більше 40 % валюти над-

ходило в державу від металургів. З роботою ГМК 

мають прямий і зворотній зв’язок енергетика, 

вугледобування, машинобудування, будівництво, 

фінансова сфера тощо. Головним чинником, що 

обумовив характер, принципи розвитку ГМК за 

останні десять років, стала корпоративна револю-

ція в галузі, перехід прав власності на стратегічні 

підприємства у приватні руки [1, с. 10].

На сучасному етапі світовий ринок чорних ме-

талів зазнає значних змін під впливом швидкого 

розвитку економіки Китаю. Така ситуація негатив-

но відображається на металургійній промисловості 

України, яка є важливою експортоорієнтованою 

галуззю. Тому з метою збереження своїх конку-

рентних позицій та освоєння нових ринків збуту 

для українських виробників продукції чорних ме-

талів ключовими та актуальними питаннями є по-

шук шляхів пристосування до змін на світовому 

ринку і вибір ефективної конкурентної стратегії 

ведення зовнішньоекономічної діяльності.

Одним із ефективних методів управління зов-

нішньоекономічною діяльністю підприємства є 

концентрація капіталу та виробничих потужнос-

тей шляхом вертикальної виробничої інтеграції, 

яка передбачає організаційне об’єднання підпри-

ємств суміжних технологічних операцій в рамках 

спільної власності.

Протягом останнього десятиліття компанії з 

різних галузей економіки в усіх розвинених краї-

нах світу для зміцнення конкурентних переваг як 

на зов нішніх, так і на внутрішніх ринках досить 

активно створюють стратегічні союзи. За рахунок 

об’єднання компетенцій і ресурсів учасників та-

ких партнерств досягається синергетичний ефект, 

що дозволяє виграти боротьбу за лідерство в сво-

єму сегменті. Спроби поодинці вести конкурент-

ну боротьбу в період глобалізації є застарілими. 

Впровадження стратегії вертикальної інтеграції 

має дати поштовх розвитку металургійних під-

приємств України і забезпечити конкурентоспро-

можність їх металопродукції на світових ринках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-

мий внесок у розробку теоретичних засад конку-

рентоспроможності та формування конкурент-

них переваг зробили такі вітчизняні та зарубіжні 

вчені, як Г. Л. Азоєв, В. Д. Нємцов, Л. В. Балаба-

нова, М. Портер, Р. А. Фатхудінов, В. Л. Дiкань, 

Ю. Б. Iванов, Г. П. Iспipян, А. Маpшалл, Ю. Н. Су-

хачов, М. А. Тат’янченко, Ф. Хайєк, О. В. Царен-

ко, В. С. Пономаренко, А. Е. Воронкова та iн.

Зокрема питання конкурентоспроможності 

вітчизняних металургійних підприємств дослі-

джували В. Л. Мазур, Л. А. Сергієнко, М. С. Та-

тар, О. В. Гребенікова, Л. О. Чорний, В. В. Венгер, 

В. О. Рожков, О. О. Мезенцева, О. М. Панченко, 

О. Г. Лищенко, Н. М. Куреда, О. О. Головань та ін.

Метою статті є обґрунтування необхідності 

формування конкурентної стратегії зовнішньо-

економічної діяльності металургійних підпри-

ємств України на основі вертикальної інтеграції 

та модернізації.
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Виклад основного матеріалу. Індустрія ви-

робництва сталі є двигуном, що забезпечує 

розвиток світової промисловості, а показни-

ки галузі відображають глобальну економічну 

ситуацію. Металургія є однією з галузей спе-

ціалізації України на міжнародному ринку. За 

обсягами виробництва сталі Україна входить у 

«Топ-10» країн світу та посідає 4 місце у світо-

вій торгівлі. Проте у 2012 р. українські підпри-

ємства скоротили виробництво сталі порівняно 

з 2011 р. на 6,6 % (до 32,934 млн. т), чавуну — на 

1,3 % (до 28,513 млн. т) (табл. 1).

Таблиця 1

Обсяги виробництва сталі у світі у 2002–2012 рр., млн. т

№ Країна 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Китай 182,2 222,3 272,8 355,8 421,0 489,7 512,3 577,1 638,7 683,9 708,8

2 Японія 107,7 110,5 112,7 112,5 116,2 120,2 118,7 87,5 109,6 107,6 107,2

3 США 91,6 93,7 99,7 94,9 98,6 98,1 91,4 58,2 80,5 86,4 88,6

4 Індія 28,8 31,8 32,6 45,8 49,5 53,5 57,8 63,5 69,0 73,6 76,7

5 Росія 59,8 61,5 65,6 66,1 70,8 72,4 68,5 60,0 66,9 68,9 70,6

6 Південна Корея 45,4 46,3 47,5 47,8 48,5 51,5 53,6 48,6 58,9 68,5 69,3

7 Німеччина 45,0 44,8 46,4 44,5 47,2 48,6 45,8 32,7 43,8 44,3 42,7

8 Туреччина 16,5 18,3 20,5 21,0 23,3 25,8 26,8 25,3 29,1 34,1 35,9

9 Бразилія 29,6 31,1 32,9 31,6 30,9 33,8 33,7 26,5 32,9 35,2 34,7

10 Україна 34,1 36,9 38,7 38,6 40,9 42,8 37,3 29,9 33,4 35,3 32,9

Інші 263,4 272,7 291,8 287,9 302,1 310,7 295,2 226,6 268,6 280,5 273,6

Усього в світі 904,1 969,9 1061,2 1146,6 1249,0 1347,0 1341,2 1235,8 1431,7 1518,3 1541,0

Джерело: [2].

Ціни на сталь значною мірою залежать від 

попиту з боку будівельного сектору, який спожи-

ває понад 50 % продукції індустрії сталі, а також 

від темпів росту економіки Китаю.

Основними компонентами сировини, вар-

тість яких прямо впливає на ціну сталі, є залізна 

руда та кокс. Однак нерідко ціни на сталь падають 

через падіння попиту, а ціни на сировину зроста-

ють. У цьому випадку рентабельність металургій-

них компаній знижується.

За кордон експортується 70 % виготовленої в 

Україні сталі, тому українські металургійні ком-

бінати мають рахуватися зі світовими цінами на 

сталь. У січні-листопаді 2012 р. середня ціна екс-

портованої української сталі становила 604 дол. 

США за 1 тонну (у 2011 р. — 675 дол. США/т).

Останнім часом запорукою стабільності на 

світовому ринку сталі є динамічне зростання еко-

номіки Китаю, який не тільки сам багато виро-

бляє, але й активно купує метал і залізорудну си-

ровину для свого внутрішнього ринку. У випадках 

зменшення попиту на металургійну продукцію 

китайської промисловості надлишок виробленої 

в країні продукції надходить на світовий ринок за 

досить низькими цінами, що змушує інших вироб-

ників також зменшувати ціну своєї сталі (рис. 1).

Рис. 1. Ціни на метал в Україні (порівняно з Китаєм), дол. США/т (джерело: [3])

На сьогодні, внаслідок надлишку світових 

сталеплавильних потужностей, значно посилилася 

конкуренція між виробниками металургійної про-

дукції. З’явилося багато нових сучасних заводів із 

низькою собівартістю виробництва і високою якіс-

тю продукції. В умовах загострення конкуренції 
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віт чизняні підприємства гостро відчувають осно-

вні проблеми, що накопичилися в галузі:

— суттєве відставання від розвинених країн 

за темпами модернізації;

— високі витрати енергетичних та матеріаль-

них ресурсів порівняно з провідними закордон-

ними підприємствами;

— недостатньо широкий сортамент метало-

продукції;

— незадовільні екологічні показники.

Як бачимо на рис. 2, технологічно процес 

виробництва сталі в Україні відстає від світових 

стандартів. В Україні 26 % сталі виплавляється у 

мартенівських печах, у той час як у світі цей по-

казник становить близько 1 %. У структурі товар-

ної продукції значну частку становлять сталеві 

злитки, які є сировиною для подальших вироб-

ничих переділів сталі. Таким чином, через від-

сутність технологій подальшої переробки сталі 

Украї на втрачає суттєву частину доданої вартості.

Рис. 2. Виробництво сталі за способом виплавки (джерело: [2])

Зовнішньоекономічна діяльність дозволяє 

металургійним підприємствам отримувати еконо-

мічний, науково-технічний та соціальний ефекти. 

Скорочення обсягів виробництва, штучне знижен-

ня фінансових результатів, сировинна незабезпе-

ченість виробництва витікають, перш за все, не зі 

світової кон’юнктури або чинників внутрішнього 

ринку, а з проблем управління металургійними 

підприємствами. Тому вдало обрана конкурентна 

стратегія ведення зовнішньоекономічної діяльнос-

ті є запорукою ефективного функціонування під-

приємства на світовому галузевому ринку.

Зовнішньоекономічна стратегія розглядаєть-

ся науковцями як функціональна стратегія, яка, за 

ієрархією, пов’язана із конкурентною, ресурсною, 

товарною та іншими стратегіями підприємства [4].

Проаналізуємо конкурентну стратегію веден-

ня зовнішньоекономічної діяльності Запорізько-

го металургійного комбінату ВАТ «Запоріжсталь». 

ВАТ «Запоріжсталь» — це індустріальний гігант, 

продукція якого представлена у більше ніж 100 

країнах світу. За обсягом виробництва ВАТ «Запо-

ріжсталь» входить у «Топ-5» найбільших підпри-

ємств України. Комбінат є виробником широкого 

асортименту металопродукції, зокрема: чавуну, 

сталі, листового прокату з вуглецевих, низьколе-

гованих, легованих і неіржавіючих сталей, гнутого 

профілю, жерсті, будівельних матеріалів і товарів 

народного споживання. Підприємство реалізує 

свою продукцію як на внутрішньому, так і на зов-

нішньому ринках [5].

На теперішній час ВАТ «Запоріжсталь» вхо-

дить у єдину вертикально-інтегровану в гірни-

чо-металургійному комплексі України компанію 

«Метін вест», яка контролює кожен етап вироб-

ничого ланцюжка: від видобутку руди та вугілля, 

виробництва коксу, виплавки сталі до випуску 

плоского, сортового і фасонного прокату та виго-

товлення труб великого діаметру. Така інтеграція в 

металургійній галузі є частиною стратегії ведення 

зовнішньоекономічної діяльності і дозволяє до-

могтися значного економічного ефекту, в першу 

чергу, за рахунок концентрації капіталу і вироб-

ництва, єдиної інфраструктури і можливості ма-

неврування капіталом, потужностями, потоками 

сировини та кінцевої продукції.

За рахунок інтеграції ВАТ «Запоріжсталь» зни-

жує собівартість кінцевого продукту технологічно-

го ланцюжка внаслідок безперервності виробни-

цтва, а також має можливість значно скоротити 

транспортні витрати і знизити залежність підпри-

ємства від постачальників сировини, що особливо 

важливо у випадках із затримкою постачань сиро-

вини та необґрунтованого підвищення цін на неї.

ВАТ «Запоріжсталь» приділяє багато уваги 

підвищенню рівня конкурентоспроможності своєї 

продукції. З цією метою фахівцями підприємства 

розроблено низку заходів, зокрема останнім часом 

увага менеджменту підприємства зосереджена на 

модернізації виробничих потужностей, а саме — 

розроблено програми інвестиційних проектів з ре-

конструкції основних фондів підприємства [5].
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Технічне і технологічне переоснащення 

МК ВАТ «Запоріжсталь» є одним із пріоритетних 

векторів реалізації загальної стратегії підприєм-

ства, а також одним із головних чинників, що за-

безпечує конкурентоспроможність продукції та 

підприємства на світовому ринку чорних металів.

Згідно з програмою модернізації і технічного 

переоснащення підприємств Групи «Метінвест», 

на комбінаті ВАТ «Запоріжсталь» здійснюється 

активна модернізація виробництва, яка перед-

бачає комплекс технологічних рішень щодо іс-

тотного зниження екологічного навантаження. У 

2012 році було реалізовано низку проектів із мо-

дернізації виробництва. У рамках масштабної мо-

дернізації комбінат запустив нову агломеративну 

машину. Сучасний виробничий комплекс аглома-

шини № 1 МК ВАТ «Запоріжсталь» дозволяє по-

вертати назад у виробництво близько 6 тис. т на 

рік вловлених залізовмісних відходів виробництва 

і одночасно знижувати викиди пилу в навколиш-

нє середовище. Запуск агломашини покликаний 

значно знизити техногенне навантаження на ре-

гіон. Комбінат завершив реалізацію проекту із 

введення в експлуатацію базисного складу вугілля 

в комплексі установки із вдування пиловугільного 

палива в доменному виробництві. Загальний об-

сяг інвестицій у реалізацію проекту цього енер-

гозберігаючого об’єкта склав близько 1 млрд. грн. 

Це дало комбінату істотний енергозберігаючий 

ефект: відмову від споживання природного газу в 

доменній технології — понад 300 млн. кубометрів 

на рік. Від впровадження проекту підприємство 

отримало значний екологічний ефект — знижен-

ня кількості коксу дозволить комбінату знизити 

викиди парникових газів у атмосферу близько 

300 тис. т на рік (у перерахунку на СО
2
). Почина-

ючи з серпня 2012 року комбінат інвестував у мо-

дернізацію і реконструкцію виробничих потуж-

ностей близько 560 млн. грн. [6].

Діяльність акціонерів і менеджменту ВАТ «За-

поріжсталь» спрямована на подальший стратегіч-

ний розвиток підприємства, для чого вони роз-

робили низку заходів, але на сьогодні все ж таки 

підприємство знаходиться у скрутному становищі.

З метою розробки рекомендацій підприємству 

щодо стратегії його розвитку ми провели стратегіч-

ний аналіз середовища, у якому працює ВАТ «За-

поріжсталь». Для цього ми виокремили основні 

напрямки аналізу, які є невід’ємними складовими 

загальної стратегії ВАТ «Запоріжсталь». Так, ана-

лізуючи макросередовище, слід виокремити при-

наймні три фактори, що вплинули на діяльність 

підприємства. По-перше, сьогодні змінюється 

правове поле, зокрема скасований експеримент у 

гірничо-металургійному комплексі (ГМК), згід-

но з яким підприємства ГМК звільнювались від 

сплати податків і повинні були спрямовувати ці 

кошти на технологічне переозброєння; відповідно, 

сьогодні змінюються відрахування з прибутку під-

приємства, а також на охорону навколишнього се-

редовища тощо. По-друге, сьогодні існує проблема 

нестачі сировинних матеріалів, перебої з поставка-

ми і постійна нестача коксу, залізорудної сирови-

ни та металобрухту. По-третє, нестабільний курс 

гривні та обов’язковий продаж валютної виручки 

від експорту за офіційним курсом НБУ.

Аналізуючи ринкові умови господарювання 

ВАТ «Запоріжсталь», ми відокремили два основ-

них фактори, які також необхідно враховувати 

підприємству при реалізації його зовнішньоеко-

номічної стратегії. По-перше, на внутрішньому 

ринку досить слабкий платоспроможний попит, 

а звідси у більшості промислових підприємств 

відсутня можливість довгострокового прогнозу-

вання своєї діяльності та здійснення закупівель. 

По-друге, наявність на зовнішніх ринках тор-

говельних обмежень. Багато держав проводять 

цілеспрямовану політику із захисту вітчизняних 

виробників шляхом введення протекціоністських 

санкцій відносно експортерів аналогічної продук-

ції та обмеження її імпорту.

Аналіз споживачів показав, що, по-перше, на 

внутрішньому ринку є лише два великих галузе-

вих споживача прокату — це трубні заводи і під-

приємства транспортного, сільськогосподарсько-

го та автомобільного машинобудування та велика 

частка торговельних фірм. По-друге, неможли-

вість прогнозування обсягів споживання метало-

продукції на більш-менш віддалену перспективу. 

Усі підприємства ГМК діють на основі коротко-

строкових програм, а відтак, обсяги споживання 

металопрокату формуються в оперативному по-

рядку. Крім того, існує слабка ідентифікація ви-

мог кінцевих споживачів на зовнішніх ринках, 

оскільки здійснення експортних постачань про-

дукції через ланцюжок металотрейдерів позбав-

ляє комбінат прямих контактів з кінцевими спо-

живачами і виключає можливість оперативного 

зворотного зв’язку з ними.

На нашу думку, загальна стратегія розвит-

ку металургійного комбінату ВАТ «Запоріжсталь» 

має бути спрямована на реалізацію таких завдань: 

оптимізацію виробництва; зміцнення експортного 

потенціалу з метою забезпечення валютних надхо-

джень в економіку України; підвищення конкурен-

тоспроможності продукції за рахунок скорочення 

витрат на її виробництво; зниження енергоємності 

виробництва; скорочення і виведення з експлуата-

ції надлишкових потужностей та застарілих агрега-

тів; проведення реструктуризації підприємства та 

оновлення виробничих фондів.

Найближчими роками в світі очікується по-

дальше зростання сталеплавильних потужностей, 

що збільшує ризики виробників сталі, а саме:

— надлишок пропозиції;

— торговельні суперечки;
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— низькі ціни на металопродукцію та низька 

прибутковість її виробників.

Основними чинниками, які можуть вплинути 

на уповільнення темпів зростання світового по-

питу на сталь, можуть стати:

— уповільнення темпів росту економіки Ки-

таю та її орієнтація на розвиток сфери послуг;

— зменшення попиту на сталь у країнах із 

розвиненою економікою;

— скорочення потреб у сталі на одиницю 

продукції у низці галузей промисловості.

Серед основних ризиків сталеплавильної га-

лузі експерти називають такі протекціоністські 

заходи урядів держав [7]:

— нетарифні бар’єри на імпорт сталі;

— обмеження експорту сировини;

— будівництво нових виробничих потужностей.

Не дивлячись на велику кількість ризиків у 

металургійній галузі, за оцінками OECD, у 2025 

році попит на сталь збільшиться до 2,3 млрд. т 

на рік. Середньорічне зростання у 2013–2025 рр. 

складе 3,7 %, з яких 64 % споживання припадати-

ме на будівельний сектор, 17 % — на автомобіле-

будування, 15 % — на виробництво технологічних 

машин та обладнання [3].

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Стратегічно важливою для розвитку націо-

нальної економіки є зовнішньоекономічна діяль-

ність металургійних підприємств, від ефективності 

здійснення якої залежать не лише макроекономічні 

показники країни, а й добробут населення, оскіль-

ки саме ця галузь є основним джерелом валютних 

надходжень в Україну. Відтак, при формуванні 

конкурентної стратегії зовнішньоекономічної ді-

яльності вітчизняні металургійні підприємства-

експортери повинні розробити механізм управ-

ління, що заснований на всебічній модернізації 

виробництва, його переоснащенні, впровадженні 

технологій енергозбереження тощо. Це дозволить 

вітчизняним виробникам металопродукції ефек-

тивно конкурувати на світовому ринку та гармо-

нізувати інтереси підприємства, його власників і 

суб’єктів зовнішнього середовища.
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