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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ  
СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО 
КОМБІНАТУ З УРАХУВАННЯМ  
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ 

IMPROVEMENT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
MANAGEMENT MECHANISM OF THE MINING  
AND CONCENTRATION COMBINATION TAKING  
INTO ACCOUNT PART OF THE INNOVATION AND INVESTMENT
У статті піднімається проблематика управління сталим розвитком гірничо-збагачувального комбіна-

ту в умовах сучасної політичної, військової, логістичної, соціальної та економічної кризи всієї металургій-
ної галузі, що вимагають необхідність термінового впровадження в діяльність залізорудних підприємств 
певних інноваційно-інвестиційних заходів. Головна мета таких заходів полягає у підвищенні рівня еконо-
мічної ефективності діяльності таких суб’єктів господарювання. Доведено, що високий рівень конкурен-
ції в залізорудній галузі обумовлює необхідність постійного залучення інвестиційних коштів для впрова-
дження інноваційних заходів. Метою дослідження є розробка комплексу заходів удосконалення механізму 
управління сталим розвитком гірничо-збагачувального комбінату в сучасних умовах ведення діяльності 
з урахуванням інноваційно-інвестиційної складової в контексті тривалого підвищення рівня конкуренції 
виробничо-економічних процесів. Наведено основні засади ефективної реалізації стратегії забезпечен-
ня стабільного сталого інноваційно-інвестиційного розвитку залізорудного підприємства та підґрунтя 
економічно обґрунтованих стратегічних управлінських рішень. Доведена необхідність впровадження ло-
гічної моделі загальної інноваційної політики, в контексті якої слід формувати варіанти збалансованих 
портфельних інноваційних стратегій, використовуючи традиційні інноваційні стратегії. Запропоновано 
структурно-функціональну схему механізму управління сталим інноваційно-інвестиційним розвитком за-
лізорудного підприємства з урахуванням ризику, в якій важливу роль відіграє методологічне забезпечення 
для економічного обґрунтування управлінських інноваційно-інвестиційних рішень, а також рекомендовано 
для застосування діагностична матриця ранжування ситуацій і рівнів забезпечення стабільності сталого 
інноваційно-інвестиційного розвитку, в основу якої покладено систему умов контролю рівня забезпечення 
стабільності сталого інноваційно-інвестиційного розвитку. 

Ключові слова: інновації, інвестиції, управління, залізорудні підприємства, економічна ефективність, 
сталий розвиток, стратегія, інвестиційні ресурси.

The article raises the issue of managing the sustainable development of a mining and beneficiation plant in the 
conditions of the modern political, military, logistical, social and economic crisis of the entire metallurgical industry, 
which requires the urgent introduction of certain innovative and investment measures into the activities of iron ore 
enterprises. The main goal of such measures is to increase the level of economic efficiency of such business entities. 
It has been proven that the high level of competition in the iron ore industry necessitates the constant attraction of 
investment funds for the implementation of innovative measures. The purpose of the study is to develop a set of 
measures to improve the management mechanism for the sustainable development of a mining and beneficiation 
plant in modern operating conditions, taking into account the innovation and investment component in the context 
of a long-term increase in the level of competition in production and economic processes. The main principles of 
effective implementation of the strategy of ensuring stable sustainable innovation and investment development 
of the iron ore enterprise and the basis of economically justified strategic management decisions are presented. 
The necessity of implementing a logical model of the general innovation policy has been proven, in the context of 
which variants of balanced portfolio innovation strategies should be formed using traditional innovation strategies. 
A structural-functional scheme of the mechanism for managing the sustainable innovation-investment development 
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of an iron ore enterprise, taking into account risk, is proposed, in which methodological support for the economic 
justification of managerial innovation-investment decisions plays an important role, and a diagnostic matrix for 
ranking situations and levels of ensuring the stability of sustainable innovation-investment is recommended for use. 
investment development, which is based on a system of conditions for controlling the level of ensuring the stability 
of sustainable innovation and investment development. The author's vision of the algorithm for monitoring situations 
and levels of ensuring the stability of sustainable innovation and investment development of an iron ore enterprise 
using a diagnostic matrix, which represents a number of successive stages, is given. It is noted that the proposed 
measures will contribute to the growth of innovative activity of the enterprise and the determination of rational 
ways of innovative development of their production processes based on the comprehensive satisfaction of growing 
modern socio-economic needs.

Key words: innovation, investment, management, iron ore enterprises, economic efficiency, sustainable 
development, strategy, investment resources.

Постановка проблеми. Процес інноваційно-
інвестиційного управління залізорудним підпри-
ємством за умов сучасних ринкових перетворень 
вирішує велике коло питань, пов’язаних із плану-
ванням і реалізацією інноваційних програм, які 
спрямовуються на забезпечення позитивних змін у 
його господарській діяльності з урахуванням ситу-
ацій невизначеності, конфліктності й породженого 
ними ризику. Сьогоднішні кризові умови ведення 
діяльності згаданих суб’єктів господарювання ще 
більше підкреслюють важливість та актуальність 
даного дослідження. 

Політична, військова, логістична, соціальна та, 
як наслідок, в певній мірі економічна криза всієї 
металургійної галузі обумовлюють необхідність 
термінового впровадження в діяльність залізоруд-
них підприємств певних інноваційно-інвестицій-
них заходів, кінцевою метою яких буде підвищен-
ня ефективності господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Важливість піднятого в статті питання вже по-
рівняно довгий час є причиною великої кількості 
відповідних наукових досліджень та розробок, які 
знайшли своє відображення в публікаціях. Разом 
з тим, слід звернути увагу на те, що в контексті 
даного дослідження будь-які стратегічні дії залі-
зорудного підприємства мають комплексний ін-
новаційний характер, оскільки нововведення так 
чи інакше стосуються технологічної, економіч-
ної, збутової, соціальної та управлінської сфер 
[1, с. 268–271; 2, с. 206; 3, с. 109–112; 4, с. 108–113; 5]. 
Саме ці ключові аспекти досліджені в ряді на-
укових праць такими вченими, як Єрмолаєва В.В. 
[1], Некрасова Л.А., Моніч О.В. [2], Полозова Т.В.  
[3; 4; 5], Кривцун Д.Ю. [4]. 

В той же час, не зважаючи на порівняну велику 
кількість відповідних наукових досліджень та пу-
блікацій, все ж відсутні чітко побудовані складові 
механізму управління сталим розвитком гірничо-
збагачувального комбінату саме з урахуванням 
інноваційно-інвестиційної складової, яка на нашу 
думку в даному випадку є однією з головних та 
дієвих. Це обумовлюється високим рівнем конку-
рентної боротьби в даному секторі економіки та 
необхідністю постійного залучення інноваційних 
розробок для підвищення ефективності діяльнос-
ті гірничо-збагачувальних комбінатів, що є немож-
ливим без залучення інвестиційних ресурсів.

Мета та завдання статті. Розробка комплексу 
заходів удосконалення механізму управління ста-

лим розвитком гірничо-збагачувального комбінату 
в сучасних умовах ведення діяльності з урахуван-
ням інноваційно-інвестиційної складової в контек-
сті тривалого підвищення рівня конкуренції вироб-
ничо-економічних процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Враховуючи особливості здійснення виробни-
чо-господарської діяльності залізорудними під-
приємствами, зокрема, гірничо-збагачувальними 
комбінатами, буде справедливим зауважити, що 
їх будь-які стратегічні дії повинні мати відповідний 
комплексний інноваційний характер, що поясню-
ється впливом інновацій на всі сфери діяльності 
підприємства.

Так, прикладом тут може служити продукто-
ва стратегія для залізорудних підприємств, що є 
найбільш притаманною сучасним умовам ринко-
вого господарювання та завжди спрямована на 
оновлення видів продукції, зокрема, за рахунок 
впровадження новітніх технологій (базується ви-
нятково на інноваційно-інвестиційних заходах). 
При цьому, інноваційна діяльність є одним із прі-
оритетних інструментів підвищення ефективності 
виробничо-господарської діяльності підприєм-
ства, а системний підхід в менеджменті є основою 
щодо вироблення й застосування методологіч-
них засад раціонального управління інновацій-
ним розвитком підприємства в сучасних умовах 
ринкових перетворень [6, с. 125], де не останню 
роль відіграють методи і підходи до формуван-
ня й використання інвестиційного забезпечення 
реалізації інноваційних процесів, раціоналіза-
ції механізмів управління залученням інвестицій  
[7, с. 17–18].

Сформуємо ключові принципи, які повинні бути 
покладені в процес реалізації інноваційно-інвес-
тиційних заходів щодо управління інноваційним 
розвитком та розподілом і використанням інвес-
тиційних ресурсів на залізорудному підприємстві:

– системність;
– науковість;
– пріоритетність інноваційної політики;
– раціональність розподілу інвестицій;
– стратегічна цілеспрямованість;
– інтеграція потенціалів;
– неперервність інноваційної діяльності;
– диверсифікація;
– рефлекторність;
– самоорганізація;
– самовизначення;
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– контролінг на всіх етапах інноваційно-інвес-
тиційного процесу;

– збалансованість матеріальних і фінансових 
потоків; 

– безперервна адаптація. [6, с. 125, 128; 7, 
с. 17–18; 8, с. 80; 9, с. 18]

У загальному вигляді інноваційні цілі спрямова-
ні на створення умов забезпечення порівняно ви-
соких і стабільних темпів економічного зростання 
залізорудного підприємства за рахунок [1, с. 268; 
10, c. 48]:

– оновлення продукції, послуг і методів, необ-
хідних для ліквідації технологічного відставання, 
забезпечення успішного просування продукції на 
ринках залізорудної сировини, підтримки конку-
рентоздатності в сфері науково-технічному розви-
тку тощо; 

– застосування нових видів сировини й мате-
ріалів, нового устаткування і технологічних проце-
сів, які відповідають сучасним вимогам науково-
технічного прогресу (НТП);

– впровадження соціальних нововведень для 
узгодження економічних і соціальних потреб сус-
пільства; 

– забезпечення достатньо високої ефектив-
ності управлінських нововведень і трудових ре-
сурсів, які дозволяють адекватно реагувати на 
мінливість зовнішнього середовищі;

– залучення інвестиційних ресурсів в процесі 
реалізації наявних (потенційних) ринкових мож-
ливостей підприємства щодо його інноваційного  
розвитку. 

Зазначене, безумовно, потребує формування 
ефективного механізму управління інноваційно-
інвестиційним розвитком залізорудного підприєм-
ства, де першочерговим етапом є аналіз іннова-
ційно-інвестиційного середовища залізорудного 
підприємства та особливостей його інноваційної 
діяльності в умовах ринку залізорудної продукції 
[11, c. 19; 12, с. 56–57].

При цьому, з метою реалізації можливостей 
ефективного інноваційного розвитку залізорудно-
го підприємства головне завдання інвестування 
його інноваційної діяльності полягає в забезпе-
ченні залучення достатньої кількості інвестицій-
них ресурсів за рахунок системи засобів інвесту-
вання, що включає [10, c. 50]:

– засоби мобілізації власних коштів підприєм-
ства;

– засоби мобілізації позикових коштів;
– засоби мобілізації залучених коштів.
Це дозволяє впевнено завойовувати та утри-

мувати міцні позиції підприємства на ринку залізо-
рудної продукції, отримувати достатній прибуток, 
забезпечувати стійкий розвиток підприємства у 
межах визначеної місії та мотивації його господар-
ської діяльності.

Отже, з огляду на результати досліджень викла-
дених у зазначених наукових працях і з урахуван-
ням їх узагальнень в публікаціях Наконечної О.С. 
і Некрасової Л.А. [2, с. 206; 10, c. 49] варто за-
пропонувати розглядати стратегію забезпечення 
стабільного сталого інноваційно-інвестиційного 

розвитку залізорудного підприємства у контексті 
двох виокремлених але тісно взаємопов’язаних 
і взаємозалежних блоків: інвестиційного та інно-
ваційного, що об’єднані загальними принципами, 
методами та механізмами реалізації, критеріями 
прийняття управлінських рішень.

У базисі щодо розроблення стратегії забезпе-
чення стабільного сталого інноваційно-інвестицій-
ного розвитку залізорудного підприємства пови-
нно бути покладено:

1) правильність і виваженість стратегічних 
управлінських рішень, які повинні бути орієнтовані 
на мінливість економічного середовища;

2) оптимальність обсягів виробничих ресурсів 
та інтелектуального потенціалу;

3) гнучкість та здатність стратегічного реагу-
вання зміни у зовнішньому середовища.

Також в основі розроблення стратегії забезпе-
чення стабільного сталого інноваційно-інвестицій-
ного розвитку залізорудного підприємства мають 
бути економічно обґрунтовані стратегічні управ-
лінські рішення [2, с. 206], що:

– орієнтовані на постійну мінливість економіч-
ного середовища;

– передбачають залучення значних матері-
альних ресурсів і широке використання інтелекту-
ального потенціалу;

– мають бути гнучкими і здатними адаптувати-
ся до мінливих умов ринку залізорудної продукції;

– враховують зовнішні чинники невизначе-
ності й конфліктності перебігу процесів госпо-
дарської діяльності залізорудного підприємства 
[13, с. 17–18; 14, с. 19–20].

На нашу думку, залізорудні підприємства по-
винні віддавати перевагу певній логічній моделі 
загальної інноваційної політики, в контексті якої 
формувати варіанти збалансованих портфельних 
інноваційних стратегій, використовуючи традицій-
ні інноваційні стратегії [15, c. 50]: наступу; захис-
ту; імітаційну; залежну; традиційну; «ніші». При 
цьому, визначається характер моделі поведінки 
інноваційних стратегій: активні технологічні (про-
дуктові, процесні) чи пасивні нетехнологічні (мар-
кетингові, організаційні).

При цьому, інноваційна стратегія залізоруд-
ного підприємства базується на об’єднанні ці-
лей технічної політики капітальних вкладень, що 
спрямовуються на створення умов забезпечення 
порівняно високих і стабільних темпів економіч-
ного зростання за рахунок використання засобів 
управління інноваціями орієнтованого на досяг-
нення майбутніх результатів безпосередньо шля-
хом реалізації інвестиційних процесів.

Основні засади ефективної реалізації стратегії 
забезпечення стабільного сталого інноваційно-
інвестиційного розвитку залізорудного підприєм-
ства полягають у [2, с. 206; 16]:

– формуванні інвестиційного блоку, що здій-
снюється на підґрунті стратегічних пріоритетів 
стосовно інноваційних напрямів розвитку еконо-
міки країни, які передбачають, що всі цикли від-
творення капітальних вкладень є носіями ново-
введень та спрямовані на поліпшення виробничих 
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технологій і забезпечують збільшення соціально-
економічної результативності підприємства;

– здійсненні управлінських впливів стосовно 
різного роду і масштабу інвестиційних програм з 
урахуванням вимог відтворення капітальних вкла-
день в інновації;

– відборі інвестиційних проектів що включа-
ються до інвестиційних програм і здійснюються 
відповідно їх рівню та результативних можливос-
тей перспективних новітніх науково-технологічних 
нововведень;

– офіційному визнанні інноваційності як вимо-
ги до інвестиційних пріоритетів виробничо-госпо-
дарських систем;

– забезпеченні організаційно-фінансової під-
тримки науково-технічної діяльності підприємства 
використовуючи необхідні додаткові адміністра-
тивно-правові механізми і відповідні стимули.

Оцінювання сформованої стратегії забезпе-
чення стабільного сталого інноваційно-інвести-
ційного розвитку залізорудного підприємства здій-
снюється за критеріями:

– достатності наявного ресурсного потенціалу 
для реалізації;

– внутрішньої збалансованості;
– узгодженості із зовнішнім середовищем;
– узгодженості стосовно загальної стратегії 

економічного розвитку залізорудного підприєм-
ства (цілі, напрями, етапи);

– прийнятності ризиків реалізації інноваційно-
інвестиційного заходів;

– результативності загальної стратегії еконо-
мічного розвитку залізорудного підприємства.

Оскільки інноваційні процеси в ринковій еконо-
міці безумовно спираються на рівень її конкурент-
ного стану, а роль держави полягає в забезпеченні 
захисту та фінансової підтримки інноваційно-ак-
тивних підприємств, формування концепції інвес-
тиційного забезпечення залізорудних підприємств 
здійснюється на основі:

– чіткої ідентифікації об’єктів фінансування;
– визначення етапів інноваційного процесу;
– обґрунтування релевантних форм та інстру-

ментів фінансування або їх комбінації. 
Отже, слід виокремити, що в розуміння змісту 

інноваційно-інвестиційного розвитку тут покла-
дено комплекс заходів (наукового, технологічно-
го, виробничого, організаційного, фінансового, 
комерційного та соціально-економічного спря-
мування), які в сукупності забезпечують реаліза-
цію інновацій, де в пріоритеті стоїть оновлення 
випуску залізорудної продукції, впровадження 
нової або удосконаленої технології ведення біз-
несу. При цьому, необхідно виділити такі осно-
вні етапи в інноваційно-інвестиційному розви-
тку залізорудного підприємства [17, с. 18-39; 18,  
с. 210–211]: 

І. Наукова і науково-технічна діяльність.
ІІ. Підготовка і початок серійного виробництва 

інноваційної залізорудної продукції.
ІІІ.  Досягнення запланованих результатів 

щодо виробництва інноваційної залізорудної про-
дукції та її експансія. 

Вибір форм і механізмів інвестування іннова-
ційних процесів повинен здійснюватися з ураху-
ванням притаманних кожному з зазначених ета-
пів рівня операційних, інвестиційних і фінансових 
ризиків та організаційно-правової форми підпри-
ємства.

Виходячи з даних аналізу господарської ді-
яльності підприємств залізорудної галузі України, 
можна відзначити, що за останні роки суттєвого 
падіння інноваційної активності як в промисло-
вості України, так і на підприємствах залізорудної 
галузі не спостерігається. Разом з тим, не спосте-
рігається і зростання, тобто українські залізорудні 
підприємства особливо не прагнули до розширен-
ня своєї інноваційної діяльності, що пояснюється 
рядом виробничо-економічних та інших проблем 
[17; 18], зокрема:

– висока вартість інновацій;
– нестача власних коштів для ведення іннова-

ційної діяльності;
– висока вартість кредитних ресурсів;
– відсутність достатньої державної фінансової 

підтримки;
– високий інноваційний ризик;
– низький попит на інноваційні продукти.
– недолік кваліфікованого персоналу;
– моральний і фізичний знос основних засобів;
– відсутність достатньої інформації щодо но-

вих сучасних технологій і ринків збуту;
– слабка розвиненість коопераційних зв’язків;
– невизначеність економічної вигоди від інно-

ваційної діяльності;
– недостатність законодавчих і нормативних 

актів;
– нерозвиненість інноваційної інфраструктури.
У контексті основних тенденцій розвитку ін-

новаційної діяльності підприємств залізорудної 
галузі за умов невизначеності й конфліктності 
умов господарювання, в світлі всіх перерахованих 
вище проблем її здійснення, можна виокремити 
основні фактори ризиків при реалізації інновацій-
них програм і проектів сучасного залізорудного 
підприємства:

1) якість кадрового забезпечення;
2) рівень фінансування інноваційної діяльності;
3) надзвичайні та нестандартні ситуації вироб-

ничого характеру;
4) рівень маркетингової підтримки інноваційної 

діяльності та збуту продукції;
5) недоліки інформаційно-методичного забез-

печення.
Забезпечення порівняно високих темпів еконо-

мічного зростання залізорудного підприємства до-
сягається за рахунок виконання організаційно-ці-
льових функцій забезпечення стабільного сталого 
інноваційно-інвестиційного розвитку[12, с. 56–57; 
19, c. 109]:

– планування, організація, регулювання, моні-
торинг і діагностика інноваційних процесів;

– формування конкуренто-спроможного інно-
ваційного потенціалу підприємства;

– забезпечення збалансованого функціону-
вання структурних ланок підприємства;
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– забезпечення достатніх обсягів інвестицій: 
залучених позикових і власних коштів підприєм-
ства;

– прогнозування перспектив розвитку еконо-
мічних і фінансових процесів інноваційно-інвести-
ційної діяльності.

Узагальнюючи сутність цілепокладання стосов-
но формування ефективного механізму стабіль-
ного сталого інноваційно-інвестиційного розвитку 
залізорудного підприємства з урахуванням ризику 
[21, с. 27–29], можна стверджувати, що при пла-
нуванні та організації перебігу інноваційних про-
цесів підприємства важливого значення набуває 
необхідність використовувати системно-комплек-
сний підхід щодо формування й реалізації за умов 
мінливості зовнішнього середовища його іннова-
ційної та інвестиційної стратегій. [1, с. 268–271; 
6, с. 125–132; 7, c. 18–20; 8, c. 79; 10, c. 49; 20; 
21, c. 31; 22, с. 314; 23, с. 55]. 

Структурно-функціональну схему механізму 
стабільного сталого інноваційно-інвестиційного 
розвитку залізорудного підприємства з ураху-
ванням ризику наведено на рис. 1. При цьому, 
особливо важливу роль у реалізації сукупності 
засобів забезпечення стабільності сталого інно-
ваційно-інвестиційного розвитку залізорудного 
підприємства з урахуванням ризику відіграє мето-
дологічне забезпечення для економічного обґрун-
тування управлінських інноваційно-інвестиційних 
рішень (ЕОУІІР). 

Сучасні ринкові умови породжують об’єктивну 
необхідність постійного відстеження підприєм-
ствами змін у зовнішньому середовищі, основних 
напрямків і сили їх впливу на внутрішнє середови-
ще організації. Зазначене, обумовлює зростаю-
чу роль діагностичного аналізу, який передбачає 
всебічний моніторинг системи функціонування і 
розвитку сучасного підприємства, а також пошук 
наявних і прогнозування можливих збоїв у його 
виробничо-господарській діяльності. Тому, щодо 
підвищення її ефективності, з огляду на теоре-
тико-методичні аспекти стосовно умов контролю 
рівня забезпечення стабільності сталого іннова-
ційно-інвестиційного розвитку (РЗССІІР) залізо-
рудного підприємства побудована діагностична 
матриця ранжування його ситуацій і рівнів (табл. 
1) в основі якої покладено систему умов контролю 
РЗССІІР, що представлена нерівностями (1)-(3):

У нашому розумінні, поняття діагностики ситу-
ацій і РЗССІІР залізорудного підприємства пови-
нно відповідати таким характеристикам:

– комплектність дослідження стану інновацій-
но-інвестиційного розвитку підприємства та його 
мінливості на основі інтегрального показника оці-
нювання РЗССІІР, окремі складові якого підпада-
ють під вплив факторів як зовнішнього, так і вну-
трішнього середовища;

– здатність розпізнати ознаки, властиві різним 
ситуаціям і РЗССІІР підприємства від достатнього 
до низького – кризового;

– можливість передбачення наслідків, ви-
явлених в ході діагностичного аналізу відхилень 
РЗССІІР підприємства від заданих параметрів і 
тенденцій його розвитку.

За допомогою методологічного забезпечення 
ЕОУІІР з використанням діагностичної матриці 
(табл. 1) менеджмент підприємства зможе з біль-
шою ефективністю розробляти або коригувати 
стратегічні програми і тактичні завдання стабіль-
ного сталого інноваційно-інвестиційного розвитку, 
обґрунтувати плани й управлінські рішення, ви-
явити резерви підвищення стійкості підприємства, 
спрогнозувати уникнення можливих збоїв в його 
економічному розвитку.

Алгоритм моніторингу ситуацій і рівнів забез-
печення стабільності сталого інноваційно-інвес-
тиційного розвитку залізорудного підприємства 
з використанням діагностичної матриці (табл. 1) 
представляє собою ряд послідовних етапів:

1. Формування сукупності показників (часткових 
критеріїв) та їх кількісних значень щодо комплексно-
го багатокритеріального інтегрального оцінювання 
РЗССІІР залізорудного підприємства за аналізо-
ваний період (рекомендується 5 років), де у якості 
часткових критеріїв доцільно обирати рентабель-
ність продаж, оборотність активів, фінансовий ва-
жіль, капіталоємність оновлення виробництва, оцін-
ки інтенсивності конкуренції (монополізації) тощо.

2. До сформованої системи часткових показ-
ників комплексного багатокритеріального інте-
грального оцінювання РЗССІІР залізорудного під-
приємства застосовуються засоби нормалізації 
кількісних значень показників з метою приведення 
їх до порівняних шкал. За необхідності до окремих 
показників додатково застосовується процедура 
«зміна інгредієнту».

    

 

k p
m

x k

d k

j
SD

j i k
i

m

rv
SD

k

j

( ) ( )

,

( ) , , , ; ( )� � � � �
�
�1

1
0 9 0 95 1

1

 � �

jj
SD

rv
SD

j
SD

rv
SD

j
SD

rv
SDk k k k k� �� � � �� � � �� �1

2

1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),  

  22

1
1

0 1 0 15 2

1

� � �

� � ��
�

d d

I
k

k
I

гр гр

j j
j
SD

j
SD

kSD

, , , ; ( )

,

( )

( )

( ) (

 

  �
kkSD kSD

I
) ( )

, , , ( )  

  

� �

�

�

�
�
�
�

�

�
�
�
� 0 05 3

 

де j n n� � �1 5 ( ) ; i m m� � �1 5 ( ) ; k j
SD( )  – комплексний багатокритеріальний інтегральний показ-

ник оцінювання РЗССІІР; αk  – коефіцієнт, що враховує допустимі (бажані) межі відхилень показника k j
SD( ); 

d k kj j
SD

rv
SD

,
( ) ( ),�� �1   – евклідова відстань; krv

SD( )  – еталонна оцінка РЗССІІР;  dгр  – бажані граничні межі показника 
d k kj j

SD
rv
SD

,
( ) ( ),�� �1  ; I j j

kSD

,

( )

+1  – індекси показника РЗССІІР ( k j
SD( ) );  ∆І kSD( )  – допустиме відхилення показників I j j

kSD

,

( )

+1.

(1)

(2)

(3)



30

Держава та регіони

Ри
с.

 1
. С

тр
ук

ту
рн

о-
ф

ун
кц

іо
на

ль
на

 с
хе

м
а 

м
ех

ан
ізм

у 
уп

ра
вл

ін
ня

 с
та

ли
м

 ін
но

ва
ці

йн
о-

ін
ве

ст
иц

ій
ни

м
 р

оз
ви

тк
ом

 з
ал

ізо
ру

дн
ог

о 
пі

дп
ри

єм
ст

ва

Ан
ал

із
 ін

но
ва

ці
йн

о-
ін

ве
ст

иц
ій

но
го

се
ре

до
ви

щ
а

за
лі

зо
ру

дн
ог

о 
пі

дп
ри

єм
ст

ва
 т

а 
ос

об
ли

во
ст

ей
 й

ог
о

ін
но

ва
ці

йн
ої

 д
ія

ль
но

ст
і в

 у
м

ов
ах

 
ри

нк
у 

за
лі

зо
ру

дн
ої

 п
ро

ду
кц

ії

Ц
іл

іу
пр

ав
лі

нн
я 

ін
но

ва
ці

йн
о-

ін
ве

ст
иц

ій
ни

м
 р

оз
ви

тк
ом

С
тв

ор
ен

ня
ум

ов
 з

аб
ез

пе
че

нн
я 

по
рі

вн
ян

о 
ви

со
ки

х 
і с

та
бі

ль
ни

х 
те

м
пі

в 
ек

он
ом

іч
но

го
 з

ро
ст

ан
ня

Оновлення 
продукції, послуг 

і методів

Використання 
нових видів 
сировини, 

матеріалів, 
устаткування, 
технологічних 

процесів

Впровадження 
соціальних 

нововведень

Забезпечення 
достатньо 

високої 
ефективності 
управлінських 
нововведеньі 

трудових 
ресурсів

Ф
ор

м
ув

ан
ня

 в
ар

іа
нт

ів
 

зб
ал

ан
со

ва
но

го
 п

ор
тф

ел
я 

ін
но

ва
ці

йн
их

 с
тр

ат
ег

ій

на
ст

уп
у;

 з
ах

ис
ту

; 
ім

іт
ац

ій
на

; з
ал

еж
на

; 
тр

ад
иц

ій
на

; «
ні

ш
і»

ак
ти

вн
і 

те
хн

ол
ог

іч
ні

:
а)

 п
ро

ду
кт

ов
і;

б)
 п

ро
це

сн
і.

В
из

на
че

нн
я 

ха
ра

кт
ер

у 
м

од
ел

і п
ов

ед
ін

ки
 

ін
но

ва
ці

йн
ої

 с
тр

ат
ег

ії

па
си

вн
і 

не
те

хн
ол

ог
іч

ні
:

а)
 м

ар
ке

ти
нг

ов
і;

б)
 о

рг
ан

із
ац

ій
ні

.

С
тр

ат
ег

ії
ін

но
ва

ці
йн

о-
ін

ве
ст

иц
ій

но
го

 р
оз

ви
тк

у

Планування, організація, 
регулювання, моніторинг 
і діагностика інноваційних 

процесів

Формування конкуренто-
спроможного інноваційного 
потенціалу підприємства

Забезпечення збалансованого 
функціонування структурних 

ланок підприємства

Забезпечення достатніх обсягів 
інвестицій: залучених позикових 
і власних коштів підприємства

Прогнозування перспектив 
розвитку економічних 
і фінансових процесів

М
ет

од
ол

ог
іч

не
 з

аб
ез

пе
че

нн
я 

дл
я 

Е
О

УІ
ІР

С
ук

уп
ні

ст
ь 

за
со

бі
в 

за
бе

зп
еч

ен
ня

 с
та

бі
ль

но
ст

і с
та

ло
го

 
ін

но
ва

ці
йн

о-
ін

ве
ст

иц
ій

но
го

 р
оз

ви
тк

у
за

лі
зо

ру
дн

ог
о 

пі
дп

ри
єм

ст
ва

 з
 у

ра
ху

ва
нн

ям
 р

из
ик

у

М
ет

од
и 

і м
ет

од
ич

ні
 

пі
дх

од
и 

ЕО
УІ

ІР
Д

іа
гн

ос
ти

чн
а 

м
ат

ри
ця

 
ра

нж
ув

ан
ня

 с
ит

уа
ці

й 
і Р

ЗС
С

ІІР

О
рг

ан
із

ац
ій

но
-ц

іл
ьо

ві
 ф

ун
кц

ії 
за

бе
зп

еч
ен

ня
 с

та
бі

ль
но

го
 

ст
ал

ог
о 

ін
но

ва
ці

йн
о-

ін
ве

ст
иц

ій
но

го
 р

оз
ви

тк
у



31

Серія: Економіка та підприємництво, 2022 р., № 3 (126)

3. Використовуючи нормалізовані кількісні зна-
чення системи часткових показників комплексного 
багатокритеріального інтегрального оцінювання 
РЗССІІР залізорудного підприємства будується 
відповідний функціонал оцінювання.

4. Використовуючи лінійні перетворення до 
нормалізованих кількісних значень показників, що 
утворюють функціонал комплексного багатокри-
теріального інтегрального оцінювання РЗССІІР 
залізорудного підприємства, будується матриця 
ризику.

5. Кількісні оцінки матриці ризику використову-
ються для обчислення «вагових точкових оцінок», 
заснованих на методах теорії потенціалу і принци-
пах максимуму функцій невизначеності, що відо-
бражають більшу пріоритетність ретроспективним 
періодам, за які отримано менші внески в сумарне 
значення функціоналу оцінювання.

6. З урахуванням отриманих «вагових точко-
вих оцінок» розраховуються кількісні значення 
показника комплексного багатокритеріального 
інтегрального оцінювання РЗССІІР залізорудного 
підприємства.

7. На основі отриманих кількісних значень по-
казника комплексного багатокритеріального інте-
грального оцінювання РЗССІІР залізорудного під-
приємства обчислюються евклідові відстані.

8. Розраховуються індекси показника комплек-
сного багатокритеріального інтегрального оціню-
вання РЗССІІР залізорудного підприємства.

9. Отримані оцінки показника комплексного 
багатокритеріального інтегрального оцінювання 
РЗССІІР, відповідні індекси та евклідові відста-
ні використовуються для аналізу ситуацій щодо 
якісної характеристики РЗССІІР залізорудного 
підприємства за допомогою діагностичної матриці  
(табл. 1) у ретроспективному періоді.

10. Формуються висновки і розробляються 
пропозиції щодо використання методів, методич-
них підходів ЕОУІІР та відповідної сукупності за-
собів і шляхів забезпечення стабільності сталого 
інноваційно-інвестиційного розвитку залізорудно-
го підприємства з урахуванням ризику.

Для систематичного узагальнення результатів 
моніторинг ситуацій щодо якісної характеристики 
РЗССІІР залізорудного підприємства слід прово-
дити щорічно. З метою його якісного застосування 
необхідні постійні вдосконалення нормативно-ме-
тодичного забезпечення та ефективні програм-
но-обчислювальні засоби. Подальша практика 
освоєння нових методичних підходів і пропозицій 
в моніторингових дослідженнях, подальше роз-
роблення і поглиблення теорії та методики діа-
гностики РЗССІІР залізорудного підприємства 
забезпечить створення передумов для пошуку 
найбільш оптимальних напрямів інноваційної по-
літики підприємства. Це сприятиме зростанню 
інноваційної активності підприємства та визна-
ченню раціональних шляхів інноваційного розви-
тку їх виробничих процесів на основі всебічного 
задоволення зростаючих сучасних соціально-еко-
номічних потреб.

Висновки та перспективи подальшого до-
слідження. Виходячи з логіки змістового напо-
внення структурно-функціональної схеми (рис. 1) 
та наведеного вище алгоритму моніторингу ситу-
ацій і рівнів забезпечення стабільності сталого ін-
новаційно-інвестиційного розвитку залізорудного 
підприємства можна стверджувати, що методо-
логічне забезпечення для ЕОУІІР має важливе і, 
водночас, вирішальне значення при здійсненні за-
лізорудними підприємствами інноваційної діяль-
ності й безперечно зумовлюються економічною 
необхідністю. Зазначене пояснюється необхід-
ністю в раціональному обґрунтуванні комплексу 
заходів, спрямованих на підтримку належного 
рівня конкурентоспроможності підприємства та 
пов’язані із залученням інвестиційних ресурсів у 
розвиток НДДКР, освоєння випуску оновленої залі-
зорудної продукції на основі постійного вдоскона-
лення перебігу технологічних процесів, утриман-
ня та освоєння нових ринків збуту, забезпечення 
позитивного іміджу тощо. Разом з тим, необхідно 
враховувати різного роду проблематичні ситуа-
ції, що характеризуються обмеженістю ресурсів 
для відшкодування витрат і пов’язані з постійним 

Таблиця 1
Діагностична матриця ранжування ситуацій і рівнів забезпечення стабільності  

сталого інноваційно-інвестиційного розвитку (РЗССІІР)
Умови  

контролю РЗССІІР
Градація ситуацій РЗССІІР

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

1 k j
SD( ) - - + - + - + +

2 d k kj j
SD

rv
SD

,
( ) ( ),�� �1  - + - - + + - +

3 I j j
kSD

,

( )

+1
- - - + - + + +

РЗССІІР I II III IV

Якісна характеристика 
РЗССІІР

Достатній 
(добре) Середній (задовільно) Нижче середнього 

(погано)
Низький 

(дуже 
погано)

Примітка: в окремих випадках за достатньо прийнятних кількісних оцінок k j
SD( )  і I j j

kSD

,

( )

+1  – S1  (ІІ-й РЗССІІР) може бути 
охарактеризована як «доволі позитивна».
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пошуком альтернативних інноваційних шляхів і 
можливостей щодо забезпечення стабільних по-
зитивних тенденцій при реалізації продукції та 
зростанні прибутковості підприємства.

Застосування розроблених інструментів ме-
ханізму управління стабільним сталим іннова-
ційно-інвестиційним розвитком залізорудного 
підприємства на основі використання алгоритму 
моніторингу ситуацій і РЗССІІР з використанням 
діагностичної матриці (табл. 1) на практиці дозво-
ляє обґрунтовано аналізувати стратегічні орієнти-
ри виробничо-господарської діяльності підприєм-
ства щодо впровадження інновацій і отримувати 
достатній економічний ефект, що виражається в 
стійкому економічному розвитку підприємства, 
зміцненні його позицій на ринку, підвищенні ефек-
тивності його функціонування.

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у розробленні відповідних рекомендацій щодо 
удосконалення механізму управління сталим роз-
витком гірничо-збагачувального комбінату з ура-
хуванням інноваційно-інвестиційної складової.
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