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По мнению А.Н. Фоломьева [17, с. 39], величина 
данного коэффициента должна быть в пределах 1,5-2,0.

Финансовая независимость предприятия:
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где, FN – показатель финансовой независимости;
SK – собственный капитал предприятия;
АР – актив предприятия.
Выводы из проведенного исследования. На ос-

новании анализа рассмотренного выше материала и 
содержания формул (1 – 10) можно сде-лать вывод 
о том, что превалирующую роль в устойчивом раз-
витии промышленного предприятия, его успешном 
функционировании, готовности оперативно, своевре-
менно и эффективно реагировать на непредвиденные 
негативные изменения внешней среды играет челове-
ческий капитал, оптимальная оценка успешности де-
ятельности сотрудников предприятия при выполне-
нии поставленных задач, а также связь показателей 
гибкости предприятия с человеческим капиталом.
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ційного забезпечення аналізу та оцінки ефективності гірничо-збагачувального виробництва. Вивчено структуру інформаційного 
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Постановка проблеми. Розвиток продуктивних 
сил суспільства і виробничих відносин зумовлює 
вдосконалення та розширення наукових досліджень, 
створення та впровадження прогресивних новітніх 
технологій обробки інформації, які швидко поширю-
ються в економіці при формуванні ринкових відно-
син. Сутність їх полягає у застосуванні нових засо-
бів і методів обробки інформації, створенні цілісних 
технологічних систем, спрямованих на створення, 
обробку та відображення інформаційного продукту.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Вихідним 
моментом та необхідною умовою наукового дослі-
дження є інформація. В.С. Марцин, Н.Г. Міценко, 
О.А. Даниленко пропонують об’єктивність та повно-
ту інформації у науковому дослідженні визначати за 
такими критеріями, як цілеспрямованість, цінність, 
своєчасність, достовірність, достатність і комплек-
сність (повнота), швидкодійність, дискретність, не-
перервність, періодичність надходження, детерміно-
ваний характер, доступність (зрозумілість), спосіб і 
форма подання [1]. 

Інформаційне забезпечення процесів управління 
досліджувались такими науковцями, як О.В. Кан-
таєва, О.В. Кузнєцова, А.И. Пашенцев, В.В. Посто-
ловский, А.Є. Добрнін, В.І. Прокопенко та ін [2-4]. 
Організаційні аспекти формування систем інфор-
маційного забезпечення дослідження економічної 
ефективності гірничозбагачувального виробництва 
в аспекті його екологізації розглядались в роботах  
Л.В. Тимошенко [5]. 

Постановка завдання. Метою нашого досліджен-
ня є аналіз структури інформаційного забезпечення 
аналізу та прийняття управлінських рішень щодо 
ефективності гірничозбагачувального виробництва 
у контексті природоохоронної діяльності та пошук 
шляхів її вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ста-
більне економічне становище гірничозбагачувальних 
підприємств (далі – ГЗК) пов’язано зі сталим роз-
витком країни, чому сприятиме зменшення їх тех-
ногенного впливу на довкілля. За таких обставин 
екологічний чинник підвищує свій вплив на процес 
прийняття рішень при плануванні виробничої по-
тужності та програми.

Природоохоронна діяльність ГЗК потребує ре-
сурсного забезпечення, чим визначає зміну розміру 
витрат на природоохоронні заходи, його конкурен-
тоспроможність та рентабельність продукції. Тому 
підготовка управлінських рішень щодо природо-
охоронної діяльності має базуватися не лише на 
ефективності природоохоронної, але й економічної 
діяльності підприємства, тобто визначенні співвідно-
шення: економічна діяльність (витрати, результати) 
та екологічна діяльність (витрати, результати).

Аналіз є засобом створення основного ресурсу нової 
економіки – інформації. На початку ХХІ ст. резуль-
тативність діяльності будь-якого суб’єкта господарю-
вання стає все більшою мірою залежною від якості 
інформації, значна частина якої формується саме в 
систем і економічного аналізу. В процесі аналітично-
го дослідження відбувається створення нового якісно-

змістовного знання на базі інтелектуальної переробки 
інформаційних масивів. Значна частка аналітичних 
робіт в межах підприємства (за твердженням більше 
80% осіб, які брали участь в анкетуванні) спрямова-
на на системне та комплексне дослідження діяльності 
суб’єкта господарювання і розвиток структурних під-
розділів для забезпечення найбільш повного викорис-
тання та приросту його економічного потенціалу. Тим 
самим задовольняються внутрішні потреби оператив-
ного, короткострокового і довгострокового управління 
(результати такого аналізу, як правило, є конфіден-
ційними [6, с. 158-169].

Менеджмент підприємств, як правило, стика-
ється із питанням екологізації виробництва після 
проведення екологічного аудиту. Саме він дозволяє 
вибрати оптимальний варіант природоохоронних 
споруд, організувати інформаційно-аналітичний 
контроль за станом і ступенем експлуатації природо-
охоронної техніки, дати економічну оцінку наміче-
них технічних і технологічних удосконалень. Інши-
ми словами, це незалежне дослідження всіх аспектів 
господарської діяльності промислового підприємства 
будь-якої форми власності для встановлення розміру 
прямої або непрямої дії на стан навколишнього се-
редовища. Його мета – приведення природоохоронної 
діяльності у відповідність з вимогами законодавства 
і нормативних актів, оптимізація використання при-
родних ресурсів, зниження і впорядкування енергос-
поживання, зменшення відходів, запобігання аварій-
ним скиданням, викидам і технічним катастрофам. 

В ході екологічного аудиту необхідно провести 
ідентифікацію екологічних аспектів діяльності про-
мислового підприємства з оцінкою значущості дій на 
природне середовище. Необхідно брати до уваги не 
тільки процес виробництва, але й сировину, матеріа-
ли, енергію (вхідні параметри виробництва), продук-
цію, послуги (вихідні параметри виробництва), ха-
рактерні як для існуючих, так і для минулих видів 
діяльності. Слід враховувати як нормальне, штатне 
функціонування підприємств, так і умови пуску і де-
монтажу (закриття) виробництва, вірогідні нештатні 
і аварійні ситуації.

На підставі висновку аудитора вирішити конкрет-
ну проблему можна різними, часто альтернативни-
ми методами. Найважливіше для керівництва в ході 
екологічного аудиту – це виявлення вузьких місць у 
всіх сферах діяльності даного промислового підпри-
ємства. Останні і складають основу для визначення 
еколого-економічної стратегії і планування напрям-
ків забезпечення сталого розвитку підприємства. 

Отже, в механізмі забезпечення ефективності ви-
робничої та природоохоронної діяльності на ГЗК еко-
логічний аудит є елементом системи інформаційного 
забезпечення, який дає можливість досягти встанов-
леного рівня екологічних параметрів та контролюва-
ти його. 

Таким чином, віддзеркаленням менеджменту під-
приємств ГЗК зменшити техногенний вплив на до-
вкілля має бути зміна критеріїв прийняття рішення 
щодо розвитку бізнесу: від мінімізації екологічних 
витрат до їх оптимізації, а саме достатності для вирі-

Tsaruk A.Y. THE WAYS OF IMROVEMENT OF SYSTEM OF INFORMATION BASIS OF ANALISIS AND ESTIMATION OF MINING 
RODUCTION IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL ACTIVITES 

The author conducted analysis of the system of information basis for the analysis and management of mining production efficiency 
in the context of environmental activities. The ways of informational basis improvement were suggested. The ways of improvement of 
information basis of analysis and evaluation of mining processing production in the context of ecologization and ecological audit was 
suggested.

Keywords: efficiency of environmental activities, information basis, mining production, management, economic analysis.
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шення екологічних проблем. При цьому планування 
виробничої діяльності повинне бути зорієнтоване на 
отримання найліпшого результату та вищої ефектив-
ності, має врахувати життєвий цикл природоохорон-
них заходів, відповідних до застосовуваних підпри-
ємством технологій. Тобто пропонується узгоджувати 
за часом обсяги здійснення виробничих процесів та 
ініційованих ними природоохоронних заходів. Така 
процедура може бути реалізована із принципом об-
числення потонної ставки для гірничих виробок, від-
шкодування вартості яких корелюється з обсягами 
видобутку мінеральної сировини [7].

Соціальна відповідальність залізорудних комбі-
натів, що входять до Групи «Метінвест», віддзер-
калюється утворенням ними систем корпоративно-
го менеджменту та відповідною сертифікацією за 
мiжнародними стандартам якості (ISO 9001:2000), 
екології (ISO 14001:2004) та промислової безпеки 
(OHSAS 18001). Таким чином, економічні цілі під-
приємств, досягнення яких забезпечується виробни-
чою діяльністю, доповнюються екологічними ціля-
ми, механізмом формулювання та реалізації яких є 
система екологічного менеджменту. Це відбувається 
в межах утвореної організаційної структури, голо-
вними елементами якої є як промислово-виробничі 
підрозділи. Головні роботи з ліквідації впливу ГЗК 
на довкілля виконують природоохоронні цехи та 
центральна комплексна лабораторія: усунення за-
бруднення водного середовища шламовими водами, 
проведення аналізу по забрудненню навколишнього 
середовища (стічні води, атмосферні викиди), віднов-
лення порушених виробництвом земель.

Склад елементів організаційної структури ГЗК 
майже однаковий, що дозволяє визначити спрямо-
ваність на вирішення завдань для досягнення макси-

Рис. 1. Система інформаційного забезпечення аналізу ефективності 
природоохоронної діяльності на ГЗК (складено автором на основі [8])
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мальної економічної ефективності господарювання. 
Проте розвиток природоохоронної діяльності є на-
слідком власної ініціативи менеджерів і акціонерів 
підприємств.

Інформаційний фактор забезпечення природоохо-
ронної діяльності на ГЗК є важливою компонентою 
формування стійкого механізму екологічного управ-
ління. Для прийняття як стратегічного, так і тактич-
ного рішення суб’єкт управління повинен володіти 
необхідною (повною, своєчасною та достатньою) ін-
формацією:

1) про об’єкт, на який спрямована його дія;
2) про можливі способи реалізованого впливу;
3) про ймовірність отримання бажаного резуль-

тату;
4) про потенційні негативні наслідки [3].
Таким чином, інформаційне забезпечення ана-

лізу управлінських рішень щодо ефективності при-
родоохоронних заходів на ГЗК – це система взаємо-
відносин, в результаті яких формується інформація 
про діяльність господарюючих суб’єктів, їх участь  
в реалізації екологічної політики, поширенні інфор-
мації про проблеми і досягненні у вирішенні еколо-
гічних завдань та створенні умов для застосування 
найбільш перспективних способів й методів мінімі-
зації запобігання впливу на навколишнє середовище.  
З наведеного визначення випливає, що фактор ін-
формаційного забезпечення аналізу управлінських 
рішень щодо ефективності природоохоронних захо-
дів на ГЗК об’єднує три складові (рис. 1).

Першою складовою системи є підсистема форму-
вання інформаційних ресурсів, що включає в себе 
збір інформації, її обробку та приведення у формат, 
зручний для використання зацікавленими особами. 
Вибір способів збору інформації та класифікації по-

казників, що враховуються 
при зборі, різноманітний. Го-
ловним аспектом управлін-
ня на даній стадії формуван-
ня інформації повинен бути 
принцип її актуальності, тобто 
реального відображення си-
туації, доведений до відома 
суб’єкта управління в найко-
ротший термін. Очевидно, що 
далеко не всі підприємства 
ГЗК готові добровільно заявля-
ти про свої недоліки в роботі, 
особливо якщо це пов’язано зі 
штрафними санкціями, адмі-
ністративними стягненнями,  
а іноді й кримінальною від-
повідальністю. Таким чином, 
збір інформації не повинен об-
межуватися, лише тими дани-
ми, які надаватимуть самі під-
приємства.

Варіантів моделей обробки 
інформації запропоновано на 
сьогоднішній момент достат-
ньо багато. Одні пропонують 
проводити соціально-еколо-
гічний рейтинг суб’єктів (під-
приємств). Рівень рейтингу в 
даному випадку буде визна-
чатися як сума соціологіч-
них показників, що виходять 
при накладенні вертикальної 
структури соціуму (здібності, 
потреби, діяльність, відносин, 
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інститутів) на горизонтальну (економіки, екології, 
мистецтва, педагогіки, управління). В результаті 
аналізу динаміки показників можливо оцінювати 
ефективність впливу на різні сфери діяльності.

Друга складова інформаційного забезпечення ана-
лізу управлінських рішень щодо ефективності при-
родоохоронних заходів на ГЗК є підсистемою аналі-
зу. Зрозуміло, мова йде про певну систему баз даних, 
в яких, на наш погляд, повинні враховуватися, що-
найменше, дві основні умови:

1) доступність інформації;
2) комплексність даних, що включає правовий, 

технічний, технологічний, організаційний та ресурс-
ний аспекти.

Інформація, отримана в ході моніторингу, дозво-
лить провести:

1) оцінку екологічної ефективності існуючих тех-
нологій та природоохоронних заходів;

2) оцінку рівня мінімізованого екологічного збит-
ку;

3) оцінку потенційно небезпечних з екологічної 
точки зору виробництв;

4) оцінку ефективності раціонального природоко-
ристування;

5) оцінку ефекту від природоохоронних заходів і 
т. ін. [2, c. 217].

Розвиток природоохоронної діяльності в гірництві 
передбачає винаходження нових технологій, за яки-
ми будуть виробляти більш якісну та дешеву залі-
зорудну продукцію. Гірничозбагачувальне виробни-
цтво передбачає здійснення таких етапів: підготовка 
родовища до розробки; видобуток корисних копалин; 
збагачення, агломерація. На кожному з перелічених 
етапів формується негативний вплив на навколишнє 
середовище. Під впливом зовнішніх та внутрішніх 
чинників підприємство при плануванні змін у тех-
нології виробництва продукції має супроводжувати 
цей процес паралельним плануванням природоохо-
ронних заходів.

Це слід здійснювати на етапі складання страте-
гічних планів (слабі сторони, загрози) і оперативно-
го бюджетування. Підвищення ефективності приро-
доохоронної діяльності за критерієм рентабельності 
досягається при забезпеченні рівноцінної уваги сти-
мулюванню впроваджених природоохоронних захо-
дів. Тобто пропонується впровадження принципу па-
ралельно-інтеграційного управління виробничою та 
природоохоронною стратегіями розвитку ГЗК. Розроб-
ка виробничої та природоохоронної стратегій має ви-
конуватися паралельно й узгоджено, щоб кожний із 
зазначених у бізнесовій стратегії напрямів був забез-
печений природоохоронними заходами. Відповідно, 
вибрані напрями природоохоронних заходів мають 
розширювати економічні можливості суб’єкта про-
мислової діяльності й підвищувати їх ефективність.

Отже, спрямованість управлінських рішень гір-
ничозбагачувальних підприємств на оптимізацію 
екологічних витрат, визначення екологічних пріори-
тетів та їх досягнення в процесі здійснення господар-
ської діяльності забезпечується розмежуванням при-
родоохоронних заходів за терміном їх впровадження, 
що ініціює здійснення структурних перетворень на 
гірничо-збагачувальних комбінатах. 

Техногенний вплив в межах процесів гірничозба-
гачувального виробництва (розкрив, видобування, 
збагачення, агломерація) визначає необхідність їх 
супроводження паралельним плануванням природо-
охоронних заходів на етапі складання стратегічних 
та оперативних планів, що сприятиме встановленню 
паритету економічних та екологічних цілей ГЗК. 

За умов паралельно-інтегрованого управління ви-
робничою та природоохоронною стратегіями гірничо-
збагачувального підприємства традиційний бізнес-
портфель змінюється на екологічно орієнтований:

1. Види бізнесу знаходяться в різних стадіях сво-
го життєвого циклу. Екологічні технології відповіда-
ють або перевищують світові стандарти (інновацій-
ність екологічних проектів).

2. Потік готівки позитивний або такий, що забез-
печує рівність суми готівки, що генерується бізне-
сом та витрачається на його розвиток, з урахуванням 
економічно обґрунтованих потреб у власних фінансо-
вих ресурсах на екологічні заходи.

3. Чим більше видів бізнесу, що займають ведуче, 
сильне чи сприятливе положення, тим краще бізнес-
портфель організації. Потенціал екологічного порт-
фелю підприємства визначається новизною засто-
совуваних технологій та ступенем охоплення ними 
проявів антропогенного впливу.

4. Середньозважена норма прибутку за усіма ви-
дами бізнесу задовольняє еколого-економічним ці-
лям організації. 

5. Визначення пріоритету природоохоронних за-
ходів здійснюється, виходячи із величини екологіч-
ного внутрішнього перерозподільника, який є спів-
відношенням витрат на ліквідацію та попередження 
екстерналій. 

Отже, принцип паралельно-інтегрованого управ-
ління виробничою та природоохоронною стратегія-
ми ГЗК, на підставі якого традиційний бізнес-порт-
фель змінюється на екологічно орієнтований, надає 
можливість утворення інтегрованого механізму по-
єднання зусиль різних функціональних підрозділів 
для реалізації ефективного економічного господа-
рювання підприємства з екологічно небезпечним 
виробництвом.

З часом при відпрацюванні запасів кар’єрами,  
з об’єктивних причин рівень видобутку скорочується 
та одночасно погіршуються техніко-економічні по-
казники діяльності ГЗК. Саме в цьому випадку ве-
лике значення має така інвестиційна політика, яка 
спрямована на збереження потенціалу підприємства 
на тлі існуючих екологічних проблем.

Критерієм удосконалення управління діяльністю 
гірничо-збагачувальних підприємств в умовах поси-
лення техногенного впливу на довкілля є ефектив-
ність їх господарювання (оцінка величини ймовір-
ного прибутку та рентабельності виробництва при 
підвищенні вимог екологічних норм), а саме плану-
вання виробничої потужності та прибутку з ураху-
ванням обсягів необхідних екологічних витрат, які 
відповідають екстернальному впливу підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Врахування 
умов інформаційного забезпечення аналізу та оцінки 
ефективності гірничозбагачувального виробництва  
у контексті природоохоронної діяльності з метою фор-
мування, поширення і застосування інформаційних 
ресурсів дозволить забезпечити створення екологоорі-
єнтованого управління та контролю. Подібна інфор-
мація повинна формуватися за певними принципами 
(відкритості; адекватності) і оброблятися за відповід-
ною методикою. Тільки в цьому випадку застосуван-
ня інформації при реалізації управлінських функцій 
й цивільних прав і обов’язків буде ефективним.

Наступний кроком у вивченні системи інформа-
ційного забезпечення аналізу та оцінки ефективнос-
ті гірничо-збагачувального виробництва у контексті 
має стати застосування принципів паралельно-інте-
граційного управління виробничою та природоохо-
ронною стратегіями у контексті екологізації. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

В статье исследуется сущность и взаимосвязь нестабильности, неопределенности, риска и ущерба. Дана систематизация 
типов и степеней неопределенности внешней среды, а также видов стратегических установок предприятия в условиях неопре-
деленности и нестабильности. Обосновываются адекватные подходы к оценке стоимости предприятий в условиях нестабиль-
ности и неопределенности на основе аппарата теории нечетких множеств.

Ключевые слова: неопределенность, нестабильность, риск, оценка, опционный подход, доходный подход, сценарно-
вероятностный подход, теория нечетких множеств. 

Цибульська Е.І., Задорожна А.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ 
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

У статті досліджується сутність і взаємозв’язок нестабільністі, невизначеності, ризику та збитку. Дана систематизація типів та 
ступенів невизначеності зовнішнього середовища, а також видів стратегічних установок підприємства в умовах невизначеності 
та нестабільності. Обґрунтовуються адекватні підходи до оцінки вартості підприємств в умовах нестабільності та невизначеності 
на основі апарату теорії нечітких множин.

Ключові слова: невизначеність, нестабільність, ризик, оцінка, опціонний підхід, дохідний підхід, сценарно-імовірнісний під-
хід, теорія нечітких множин.

Tsybulskaya E.I., Zadorozhnaya A.V. METHODOLOGICAL ASPECTS OF COST MANAGEMENT OF ENTERPRISE UNDER 
UNCERTAINTY

The article deals with the nature and interconnection of instability, uncertainty, risk and harm. It was given the systematizm of types 
and degrees of uncertainty in the external environment and the types of strategic business operations in conditions of uncertainty and 
instability. Verification of relevant approaches to assessing the enterprise value in conditions of instability and uncertainty on basis of the 
theory of fuzzy sets.

Keywords: uncertainty, instability, risk, evaluation of the, an optional approach, the income approach, scripted-probabilistic approach, 
fuzzy set theory.

Постановка проблемы. Трансформация нацио-
нальной экономики Украины, заключающаяся в 
переходе от командно-административной модели хо-
зяйствования к рыночной, проходит очень трудный, 
длительный и болезненный путь. Процессы транс-
формации сопровождаются скачкообразным нараста-
нием энтропии системы, когда одновременно наблю-
даются как нарастание хаоса, так и нового порядка 
в национальной экономике. Диалектика процессов 
хаоса и структурирования порядка нарушают равно-

весность национальной экономики. Неравновесность 
и нарастание хаоса приводит к нестабильности, не-
определенности и высоким рискам макросреды, в ко-
торой функционируют отечественные предприятия. 
В основе рыночной модели хозяйствования экономи-
ки лежит закон стоимости. Степень конкурентоспо-
собности предприятия в рыночной среде определяет-
ся величиной его капитализации. По мере развития 
рыночных отношений управление стоимостью пред-
приятия становится все более актуальной задачей. 


