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Металургійний комплекс України: динаміка та перспективи розвитку
Проведене дослідження розкриває роль металургійного комплексу України у світовому виробництві та експорті сталі.
Його розвиток вказує на інерційність та знаходиться в передкризовому стані. Але, разом із тим, є перспективи розвитку
діяльності підприємств металургійного комплексу України, що і постає метою дослідження разом із оцінкою динаміки
розвитку металургійного комплексу України щодо внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на нього. Відтак, об’єктом
дослідження виступає сучасний стан розвитку металургійного комплексу України. Для цього, визначено основні методи
обробки сталі та витрати палива на виплавку ними, що, таким чином, наголошує на надзвичайній енергоємності та
затратомісткості структури виробництва сталі в Україні, за рахунок 21,4 % обробки ще у мартенівських печах. У
результаті, на основі порівняльного аналізу, охарактеризовано структуру виробництва за ступенем переробки сталі, яка
і вказала на інерційність розвитку галузі за принципом тотальної експлуатації наявних ресурсів. Шляхом системноструктурного аналізу ідентифіковано види економічної діяльності, результати діяльності підприємств, що враховані у
дослідженні розвитку металургійного комплексу України та визначили їхнє здійснення під імперативом інкрементних
деструктивних чинників внутрішнього і зовнішнього середовищ. За допомогою емпіричного дослідження, в
інституціональному середовищі виявлено нестабільність нормативно-правового забезпечення, регуляторні обмеження
щодо притоку ПІІ та інвестиційного протекціонізму в металургії. Встановлено критичну залежність галузі від попиту на
зовнішніх ринках з огляду на сировинну орієнтацію експорту. Наприклад, визначено, що за рахунок продукції нижче
середнього рівня технологічної місткості сформовано майже чверть експортного кошика України. Виявлено, що
металургійне виробництво є зоною інтересів потужних промислових і банківських приватних бізнес-груп резидентів та
нерезидентів. Наголошено на відсутності в Україні державної акціонерної компанії чи холдингової компанії з основним
видом діяльності у досліджуваних галузях.
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Металлургический комплекс Украины: динамика и перспективы развития
Проведенное исследование раскрывает роль металлургического комплекса Украины в мировом производстве и
экспорте стали. Его развитие указывает на инерционность и находится в предкризисном состоянии. Но, вместе с
тем, есть перспективы развития деятельности предприятия металлургического комплекса Украины, что и
становится целью исследования вместе с оценкой динамики развития металлургического комплекса Украины
касательно внутренних и внешних факторов влияния на него. Следовательно, объектом исследования выступает
современное состояние развития металлургического комплекса Украины. Для этого, определены основные методы
обработки стали и расходы топлива на выплавку ими, что, таким образом, отмечает чрезвычайную энергоемкость
и расходоемкость структуры производства стали в Украине, за счет 21,4 % обработки ещё в мартеновских печах.
В результате, на основе сравнительного анализа, охарактеризована структура производства по степени
переработки стали, которая и указала на инерционность развития отрасли по принципу тотальной эксплуатации
имеющихся ресурсов. Путем системно-структурного анализа идентифицированы виды экономической
деятельности, результаты деятельности предприятий, которые учтены в исследовании развития металлургического
комплекса Украины и определили их осуществление под императивом инкрементных деструктивных факторов
внутренней и внешней среды. При помощи эмпирического исследования, в институциональной среде выявлена
нестабильность нормативно-правового обеспечения, регуляторные ограничения касательно притока ПП и
инвестиционного протекционизма в металлургии. Установлена критическая зависимость отрасли от спроса на
внешних рынках с учетом сырьевой ориентации экспорта. Например, определено, что за счет продукции ниже
среднего уровня технологической емкости сформирована почти четверть экспортной корзины Украины. Выявлено,
что металлургическое производство является зоной интересов мощных промышленных и банковских частных
бизнес-групп резидентов и нерезидентов. Отмечено отсутствие в Украине государственной акционерной компании
или холдинговой компании с основным видом деятельности в исследуемых отраслях.
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