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Розглянуто динаміку основних показників діяльності вітчизняного металургійного підприємства, проаналізовано показник EBITDA у діяльності ПАТ «Дніпровський металургійний
комбінат» та фактори, що впливають на його формування. Виділено витрати на реалізацію інвестиційних проектів підприємства. Визначено стратегічні перспективи розвитку металургійного підприємства.
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Постановка проблеми. В умовах
загострення конкуренції серед світових
виробників металургійної продукції, скорочення ринків збуту, посилення політичних, економічних проблем в Україні не
достатньо уваги приділяється вивченню
стану підприємств-лідерів вітчизняного
металургійного сектора економіки.
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
у 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 сектора економіки у її структурі, важливим бачиться розробка стратегічних перспектив розвитку
на підґрунті аналізу сучасного стану та
визначених тенденцій.
40

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем, стану та
перспектив розвитку металургійного сектора України присвячено наукові праці таких учених, як: С.М. Кулицький [2], який
окреслив перспективи розвитку металургійного сектора; О.А. Гавриш [3], який
дав оцінку сучасного стану металургійних
підприємств України; Д.А. Довгань [4],
що визначав конкурентоспроможність вітчизняного експорту металопродукції на
світовому ринку; Д.Є. Козенков [5], який
оцінював фінансові показники розвитку
металургійної галузі України. Частину
наукових досліджень присвячено проблемам підвищення конкурентоспроможності потенціалу металургійних підприємств
України, стратегії їх перспективного розвитку, визначенню методів підвищення
рівня економічної безпеки підприємств
металургійної галузі, це, зокрема, праці
таких вчених: О.Є. Борисенко, В.І. Большаков, О.М. Москаленко, К.В. Плавшуда,
І.А. Нечаєв, А.С. Полькіна [6–11]. Зважаючи на те, що дослідження базуються
на статистичних даних три-, п’ятирічної
давності, стосуються вивчення ринку ме© В.А. Павлова, М.М. Вакулич, 2018
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талургійної продукції, а не конкретних
металургійних підприємств України, постає необхідність дослідження можливостей розвитку на перспективу вітчизняних
металургійних підприємств. Зокрема це
стосується металургійного підприємства,
яке входить до п’яти найбільших металургійних підприємств з виробництва та
постачання металургійної продукції, а
саме ПАТ «Дніпровський металургійний
комбінат».
Метою статті є оцінка стану ПАТ
«Дніпровський металургійний комбінат»
різними методами, встановлення причин
коливання основних показників діяльності та можливих шляхів подолання впливу
негативних факторів, а також визначення
подальших стратегічних орієнтирів розвитку.
Результати дослідження. 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 [12], для металургії характерною є тенденція до зниження обсягів виробництва металопродукції, в основному за рахунок посилення лідерських

позицій Китаю, що поступово витісняє металопродукцію інших країн світу (табл. 1).
Аналіз динаміки світового виробництва сталі у географічному розрізі показує суттєве зниження обсягів виплавлення
сталі в Україні у 2017 р., (скорочення на
2,9 млн т (11,9 %) порівняно з 2016 р.). Металургійні підприємства України не мають
можливості конкурувати з аналогічними
підприємствами зарубіжних країн, оскільки мають високу енергоємність, зношеність обладнання, застарілі технології виробництва металу. Дестабілізація одного
із базових секторів національної економіки стала ключовим фактором посилення низки внутрішніх ризиків, передусім
пов’язаних з макроекономічною, фіскальною та бюджетною політиками України.
Цей факт підтверджується і розвитком 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. т сталі, 3829 тис. т готового прокату [13].

Рейтинг основних країн-виробників сталі у 2015–2017 рр.
2017

Країна

Китай
Японія
Індія
США
Російська
Федерація
Південна Корея
Німеччина
Туреччина
Бразилія
Італія
Україна

2016

2015

Відсоток
відхилення
Тоннаж
Тоннаж
Тоннаж 2016 р. від
Місце
Місце
Місце
2015 р.
(млн т)
(млн т)
(млн т)

Таблиця 1

Відсоток
відхилення
2017 р. від
2016 р.

1
2
3
4

831,7
104,7
101,4
81,6

1
2
3
4

807,6
104,8
95,5
78,5

1
2
3
4

798,8
105,1
89,0
78,9

+1,1
-0,3
+7,4
-0,3

+3,7
-0,01
+6,2
+3,9

5

71,3

5

70,5

5

70,9

-0,1

+1,1

6
7
8
9
10
11

71,0
43,4
37,5
34,4
24,1
21,3

6
7
8
9
10
11

68,6
42,1
33,2
31,3
23,4
24,2

6
7
8
9
10
11

69,7
42,7
31,5
33,3
22,99
22,97

-1,6
-1,4
+5,2
-9,2
+1,8
+5,5

+3,5
+3,1
+12,9
+9,9
+2,9
-11,9
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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.
Проаналізуємо основні показники
діяльності Дніпровського металургійного
комбінату за 2016–2017 рр. (табл. 2).
Як видно з табл. 2, загальне збільшення обсягів виробництва металургійної
продукції складає 963,46 тис. т, а показника EBITDA у 2017 р. – 71,7 млн дол. США.
Порівняно з 2016 р. показник EBITDA
збільшився на 70,89 млн дол. США, що
пояснюється збільшенням обсягів виробництва та реалізації продукції, зниженням
норм видатків на паливо за стабілізації
виробництва, а також утриманням темпів
зростання цін на металургійну продукцію
порівняно з цінами на сировину.
Діяльність ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» у 2016–2017 рр. за зна-

ченнями аналітичного показника EBITDA
характеризується даними, наведеними на
рис. 1.
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 пиловугільним паливом;
– збільшення витрат на оплату праці;
– зростання видатків на соціальну сферу.
2. Позитивно вплинули на зміну показника EBITDA:
– зміна курсу долара;
– зростання цін на металургійну продукцію в середньому на 62 дол./т.
Аналіз впливу факторів на зміни
аналітичного показника EBITDA для Дніпровського металургійного комбінату наведено в табл. 3.

Таблиця 2
Основні показники діяльності ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат»
у 2016–2017 рр. [14]
Показники
Обсяг продажів металопродукції, тис. т
Чистий доход, млн дол. США
EBITDA, млн дол. США
Рентабельність за EBITDA, %

2016
2129,36
643,24
0,83
0,13

2017
3092,83
1139,54
71,72
6,29

Відхилення
963,46
496,31
70,89
6,16

13,10

8,10

7,50

EBITDA 2016

3,00
0,70

І квартал
-5,60

ІІ квартал

ІІІ квартал

0,60

EBITDA 2017

ІV квартал

-5,50

Рис. 1. Динаміка зміни аналітичного показника EBITDA у діяльності
ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» у 2016–2017 рр., % [14]
42
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За збільшення обсягів продажів металопродукції у натуральному вираженні
на 963,5 тис. т зростання доходів від реалізації складає 496,3 млн дол. США, у
тому числі за рахунок:
– зростання обсягів продажів (зростання на 357,0 млн дол. США);
–
зміни
цін
(зростання
на
146,4 млн дол. США);
– зміни у структурі продажів (зниження на 6,9 млн дол. США);
– зміни курсу долара (зниження на
0,2 млн дол. США).
Такі суттєві зміни у динаміці продажів металопродукції ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат»
викликають необхідність перегляду
механізму управління видатками на
підприємстві.

На рис. 2 наведено динаміку обсягів
продажів металопродукції за показниками у натуральних та грошових одиницях.
Аналіз управління умовно-постійними видатками ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» у 2016–2017 рр. наведено в табл. 4.
Для подальших можливих перспектив розвитку ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» з урахуванням можливого горизонту отримання позитивного
ефекту у 2018 р. нагальним є проведення
комплексу заходів:
– тактичні заходи – отримання ефекту до кінця 2018 р.;
– заходи щодо формування фактичних
показників бюджету підприємства 2018 р.;
– стратегічні заходи – заходи, що реалізуються у формі інвестиційних проектів.

Аналіз впливу факторів на зміну показника EBITDA у діяльності
ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» у 2017 р. [14]
Фактор
Збільшення обсягів виробництва
Зміна структури продажів металопродукції
Зміна норм видатків на паливо
Зменшення чисельності працівників з урахуванням виведення у склад аутсорсингу
Збільшення заробітної плати працівників
Зміна врахування витрат за пиловугільним паливом
Зростання соціальних витрат
Зниження судових видатків
Збільшення ставок за податками (нерухомість)
Зміна курсу долара
Інше
302

800

163

244

818

671

700
600

805

126

127

520

Сума,
дол. США
57 145 771
–4 753 855
16 678 298
1 562 092
–9 510 096
–2 764 015
–3 900 703
1 203 261
–846 370
13 721 475
67 845

325

227
900

Таблиця 3

268

806
665

522

500

417

400

Реалізація, тис. т

300

Вартість, млн.
доларів США

200
100
0

І квартал
ІІ
2016 р. квартал
2016 р.

ІІІ
квартал
2016 р.

ІV
І квартал
ІІ
квартал 2017 р. квартал
2016 р.
2017 р.

ІІІ
квартал
2017 р.

ІV
квартал
2017 р.

Рис. 2. Динаміка обсягів продажів металопродукції ПАТ «Дніпровський металургійний
комбінат» у 2016–2017 рр. [14]
43

44
32,29
7,98
23,67
0,64
4,88
0,10
1,32
1,08
0,51
0,49
1,37
34,15
19,06
0,08
0,17
0,82
0,43
3,36
3,52
71,80

2 886 021
71 776 778
40 059 062

163 823

358 354
1 718 232
903 579
7 059 095

7 399 099
150 899 124

3 099 625

2 101 546

3,50
55,93

0,10
0,61
0,27
2,80

0,04

0,96
25,89
14,42

26,09
6,45
19,28
0,35
3,95
0,04
0,97
0,91
0,76
0,32

на 1 тонну
металопродукції

2017 рік

10 858 957
173 347 881

324 000
1 902 000
835 049
8 672 224

134 191

2 986 892
80 251 553
44 682 641

80 856 693
20 002 885
59 756 025
1 097 783
12 239 635
125 771
2 993 389
2 807 334
2 342 891
983 358

Сума, дол. США

2017 рік

2016 рік

на 1 тонну
металопродукції

67 851 026
16 772 602
49 742 566
1 335 859
10 255 242
211 393
2 783 236
2 260 768
1 075 243
1 038 580

Сума, дол.
США

2016 рік

Загальний обсяг виробництва продукції ПАТ
«Дніпровський металургійний комбінат» у
2016 – 2017 рр., т

Паливо та енергоносії
Газ природній
Електроенергія
Газ коксовий
Витрати на поточний ремонт
Вогнетриви
Додаткові матеріали
Обладнання (основне)
Обладнання (додаткове)
Матеріали для технології
(ремонт)
Підрядники
Інші витрати
Заробітна плата та
нарахування
Послуги, що пов’язані з
реалізацією продукції
Бензин
Дизельне пальне
Питна вода
Послуги із забезпечення
операційної діяльності
Видатки із соціальної сфери
ВСЬОГО по управлінню
витратами

Назва статті

3 459 858
22 448 757

–34 354
183 768
–68 530
1 613 129

–29 632

100 871
84 74 776
4 623 579

13 005 666
3 230 283
10 013 459
–238 076
1 984 393
–85 622
210 153
546 566
1 267 648
–55 223

Сума, дол.
США

998 079

46,76
14,88

9,59
10,70
–7,58
22,85

–18,09

3,50
11,81
11,54

19,17
19,26
20,13
–17,82
19,35
–40,50
7,55
24,18
117,89
–5,32

Відсоток
зростання, %

Відхилення

–0,72
–16,00

–0,07
–0,20
–0,16
–0,56

–0,03

–0,41
–8,26
–4,65

–6,20
–1,53
–4,39
–0,28
–0,93
–0,06
–0,36
–0,17
0,24
–0,18

на 1 тонну
металопродукції

Відхилення

Таблиця 4
Аналіз управління умовно-постійними видатками ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» у 2016-2017 рр. [14]
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Згідно з річним бюджетом ПАТ
«Дніпровський металургійний комбінат»
у 2017 р., умовно-постійні видатки збільшилися на 23,5 млн дол. США (15,7%) та
склали 173,3 млн дол. США порівняно з
рівнем 2016 р. На зміни умовно-постійних
видатків впливають такі фактори [14]:
–
організаційні
фактори:
+7,7 млн дол. США (за рахунок
збільшення витрат природного газу
(+0,3 млн дол. США), зростання витрат
електроенергії (+7,9 млн дол. США), збільшення послуг аутсорсерів з транспортних
перевезень (+0,5 млн дол. США);
– фактори, на які підприємство не має
впливу: +5,5 млн дол. США (збільшення
витрат на ремонт (+2,8 млн дол. США),
збільшення видатків за сплату податку на додану вартість за проведення ремонтів об’єктів соціальної сфери
(+3,9 млн дол. США);
– цінові фактори: +10,3 млн дол. США
(зростання
цін
на
енергоресурси (+8,9 млн дол. США), збільшення заробітної плати на підприємстві на 15% (+9,5 млн дол. США),
коливання курсу долара відносно 2016 р.
(+8,9 млн дол. США).
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Для реалізації можливостей покращання фінансового становища
підприємства та розширення його
можливостей стратегічного розвитку
в бюджеті на 2018 р. сума витрат на
інвестиційні проекти запланована у
розмірі 27,165 млн дол. США. Залежно від стадії реалізації інвестиційного
проекту виділяють чотири основних
етапи:
1.
Завершення
розпочатих раніше інвестиційних проектів
(25,59 млн дол. США).
2. Реалізація перспективних проектів
(1,47 млн дол. США), а саме:
– створення ERР-системи з метою
побудови системи фінансового планування, бюджетування та консолідації звітності підприємства;
– реконструкція трубопроводу коксового газу.
3. Створення новітніх інвестиційних
проектів та пошук партнерів.
4. Реалізація інвестиційних проектів,
які було призупинено раніше.
Витрати на реалізацію інвестиційних
проектів комбінату в 2018 р. мають таку
характеристику [14] (рис. 3).
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Рис. 3. Витрати на реалізацію інвестиційних проектів
на ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» у 2018 р., тис. дол. США
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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 графіка роботи з доменними печами (розрахунок різноманітних
варіантів обсягів виробництва, ефективності будівництва 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.
Висновки. 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
зі шляхів є підвищення конкурентоспро-

можності металургійної продукції на світовому ринку за рахунок інноваційних
розробок.
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.
Стратегія розвитку Дніпровського
металургійного комбінату передбачає, в
першу чергу, випуск конкурентоспроможної металургійної продукції для реалізації
на світових ринках та внутрішнього споживання, а також широкомасштабну модернізацію засобів виробництва на основі
використання інноваційних технологій
та впровадження інвестиційних проектів
спільно із закордонними партнерами.
Подальших наукових досліджень потребує виявлення фінансового потенціалу
розвитку ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат», аналіз експортно-імпортної політики підприємства, пошук
перспективних закордонних ринків для
збуту продукції.
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Рас��������������������������������������������������������������������������������
смотрена динамика основных показателей деятельности отечественного металлургического предприятия, проанализирован показатель EBITDA в деятельности ПАО «Днепровский
металлургический комбинат» и факторы, которые влияют на его формирование. Выделены затраты на реализацию инвестиционных проектов предприятия. Определены стратегические перспективы развития металлургического предприятия.
Ключевые слова: анализ, стратегия, развитие, металлургическая продукция, предприятие.
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 expenses for realization of investment projects
of the enterprise are allocated. The strategic prospects for the development of the metallurgical enterprise are determined.
Key words: analysis, strategy, development, metallurgical production, enterprise.
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