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Дослідження присвячено актуальній на сьогодні проблемі визначення електроенергетичної конкурентосп-

роможності підприємств залізорудної галузі. Запропоновано теоретико-практичні засади, методику визначення 

інтегрального показника щодо електроенергетичної конкурентоспроможності підприємств залізорудної галузі 

України. На відміну від наявних методика базується на застосуванні індексної методології, що дозволяє провес-

ти динамічний кількісний аналіз електроенергетичної конкурентоспроможності підприємств. Складовою мето-

ду є визначення індивідуальних індексів показників обсягів та вартості електроспоживання для формування 

інтегрального показника. Отже, формуються кількісні показники щодо електроенергетичної конкурентоспро-

можності підприємств гірничодобувної галузі, а також визначаються сфери пошуку причин і умов виникнення 

конкурентних переваг. Запропоновані теоретико-методичні засади можуть бути використані для вирішення 

проблематики ефективного керування електроспоживанням. 

Ключові слова: електроспоживання, показник, індекс, конкурентоспроможність, підприємство. 

К ПРОБЛЕМЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ 

И. О. Синчук 

Криворожский национальный университет 

ул. Виталия  Матусевича, 11, г. Кривой Рог, 50027, Украина. E-mail: Beridzet2016@gmail.com  

Исследование посвящено актуальной на сегодня проблеме определения электроэнергетической конкуренто-

способности предприятий горнодобывающей отрасли. Предложенные теоретико-практические основы, методи-

ка определения интегрального показателя по электроэнергетической конкурентоспособности предприятий же-

лезорудной отрасли Украины. В отличие от существующих предложенная методика базируется на применении 

индексной методологии и позволяет провести динамический количественный анализ электроэнергетической 

конкурентоспособности. Составляющей метода является определение индивидуальных индексов показателей 

объемов и стоимости электропотребления для формирования интегрального показателя. Таким образом, фор-

мируются количественные показатели по электроэнергетической конкурентоспособности предприятий горно-

добывающей отрасли, а также определяются сферы поиска причин и условий возникновения конкурентных 

преимуществ. Предложенные теоретико-методические основы могут быть использованы для решения пробле-

матики эффективного управления электропотреблением. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Видобуток залізної 

руди в Україні ведеться майже протягом 200 років 

як відкритим (з подальшим збагаченням руди на 

гірничозбагачувальних підприємствах), так і підзе-

мним (шахтним) способом. За останні сім років, 

після майже десятирічного спаду, простежується 

тенденція збільшення обсягів випуску залізорудної 

сировини (ЗРС). Більш того, в окремі роки, порівня-

но з попередніми, обсяги видобутку залізної руди 

зросли майже у 2 рази.  

Між тим, вітчизняні підприємства гірничорудно-

го комплексу (ГРК) належать до енергоємних видів 

виробництва. Підземному способу видобутку влас-

тива тенденція збільшення собівартості продукції – 

у середньому щорічно майже на 133,5 % [1, 2]. 

Гірничодобувна промисловість традиційно вва-

жається одним з індикаторів стану економіки. По-

пит на залізну руду і рідкісні метали є прямим нас-

лідком розвитку самих матеріаломістких галузей, 

починаючи з машинобудування і закінчуючи висо-

кими технологіями. 

Електроенергія є високотехнологічним продук-

том, який потребує складної організації процесу 

генерації, передачі, розподілу та споживання, тобто, 

підприємства, що залежать від обсягів електроспо-

живання, мають певні специфічні особливості, які 

зумовлюються технологічним процесом енергоза-

безпечення. 

Тривала трансформаційна криза в Україні 

пов’язана насамперед з несформованістю як конку-

рентної сукупності підприємств, так і ефективного 

конкурентного середовища на базі завузького та 

структурно недовершеного внутрішнього ринку. 

Увага до проблем розбудови енергоспоживання 

підприємствами залізорудної галузі практично не 

приділяється, що заважає ефективно реагувати на 

конкурентні виклики. Це створює несприятливе се-

редовище для виробничої активності. Унаслідок 

цього спроби налагодження конкурентного середо-

вища в Україні не завдали очікуваного позитивного 

впливу на економічну динаміку, що не сприяло  

зміцненню конкурентоспроможності гірничовидо-

бувних підприємств та національної економіки в  

цілому.  

Різке підвищення вартості природного газу, ім-

портованого Україною, разом із загальносвітовою 
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тенденцією подорожчання енергоносіїв прискорю-

ють процес вичерпання чинників, які забезпечили 

конкурентоспроможність України в енергоємних 

галузях – металургії, хімічній промисловості – сфе-

рах теперішньої міжнародної спеціалізації українсь-

кого промислового комплексу, ведуть також до під-

вищення собівартості та погіршення конкурентосп-

роможності виробників, які працюють на внутріш-

ньому ринку.  

За таких умов підвищення конкурентоспромож-

ності підприємств залізорудної галузі, на засадах 

раціонального використання енергоресурсів, є беза-

льтернативним напрямом економічної стратегії 

держави. 

З іншого боку, слід підкреслити негативний ха-

рактер тенденції, яка проявилася протягом 2010–

2013 рр., щодо збільшення кількості ринків, для 

яких притаманним було певне обмеження конкуре-

нції. Проте передумови посилення прояву зазначе-

ної тенденції не можуть трактуватися однозначно. 

У роботі Рябик Є.Г. [3] досліджено структурно-

ринкові передумови розвитку конкуренції на під-

приємствах України, але осталась поза увагою така 

важлива складова, як електроенергетична безпека. 

Більш докладно питання конкурентоспроможності 

підприємств означені в [4, 5]. Зрозуміло, що оскіль-

ки потенціал конкурентоспроможності підприємства 

– це характеристика, яка формується під впливом та 

в результаті ефективного використання природного, 

науково-технічного, трудового, інформаційного, 

фінансового та інших потенціалів підприємства, а 

також здатність оперативно й адекватно реагувати 

на змінність ринку, то для її оцінювання доцільно 

враховувати як внутрішній потенціал підприємства 

[4], так і можливості та загрози, створювані ринко-

вим середовищем [5]. Дослідження особливостей 

сучасного стану енергоспоживання промисловими 

підприємствами висвітлено в працях Півняка Г.Г., 

Шидловського А.К., Кириленка О.В., Блінова І.В. та 

ін. [1–6]. Аспекти формування стратегії підвищення 

енергоефективності промисловості підприємства та 

регіону висвітлені в роботах науковців Сінчу-

ка О.М., Афанасьєва М.В., Салашенко Т.І., Должи-

кова П.Н. та ін. [7–9]. 

Незважаючи на значимість наукових доробок у 

вирішенні проблематики енергоефективності, кон-

курентоспроможності, концептуально-методологіч-

не забезпечення проблематики електроенергетичної 

конкурентоспроможності підприємств залізорудної 

галузі залишається невирішеним. 

Більше того, аналіз теоретичних досліджень до-

вів, що питання електроенергетичної конкурентосп-

роможності підприємств залізорудної галузі України 

викликають зацікавленість з боку сучасних науков-

ців щодо означеної проблематики. Виникає необ-

хідність наукового аналізу проблем, пов'язаних із 

процесами розвитку конкуренції, зокрема, підви-

щення конкурентоспроможності українських елект-

роспоживаючих підприємств та виявлення чинників 

керування електроенергетичною конкурентоспро-

можністю.  

Метою дослідження є  формування інтегральних 

показників електроенергетичної конкурентоспро-

можності гірничорудних підприємств зокрема і залі-

зорудної галузі України взагалі.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У 

багатогранній роботі по досягненню конкурентосп-

роможності важливе місце належить показникам, які 

мають характеризувати та давати змогу оцінювати 

конкурентоспроможність того чи іншого об’єкту. 

Необхідність і доцільність застосування аналітичних 

показників (коефіцієнтів) зумовлюються такими 

чинниками: стандартністю поданих вихідних даних; 

прагненням мінімізувати вплив інфляційного чин-

ника; можливістю порівняння показників у часі та 

просторі, тобто між підприємствами однієї галузі, а 

за деякими показниками і за різними галузями; фо-

рмалізацією розрахунків та можливістю застосуван-

ня комп’ютерних програм; можливістю визначення 

узагальненого показника фінансового стану підпри-

ємства та регіону. 

За своїм змістом аналітичні показники є відо-

браженням реалізованих у господарській системі 

дій, обраних у процесі прийняття рішень.  Зміна 

безлічі реалізованих дій знаходить своє відображен-

ня в динаміці статистичних показників. Саме тому, а 

також відповідно до традиційно використовуваних 

методів економічного аналізу (вертикальним і гори-

зонтальним) пропонується як ознаку впорядкування 

показників використовувати визначення їх динамі-

ки, наприклад, темпи або індекси зростання [9, 10]. 

Ефективність функціонування гірничодобувного 

підприємства і саме його існування, особливо в не-

стабільних умовах перехідної економіки значною 

мірою залежить від ефективності системи оціню-

вання конкурентоспроможності підприємства. 

За умов переходу економіки України до ринко-

вих відносин, суттєвого розширення прав підпри-

ємств гірничорудного комплексу значно збільшу-

ється функція своєчасного оцінювання енергонеза-

лежності, пошуку засобів підвищення ефективності 

електроспоживання.  

Розробка ефективної системи індикаторів − 

складна методологічна проблема, оскільки, як від-

значає А. Мироєдов, їх кількість і якість мають бути 

достатнім для того, щоб завчасно й адекватно сиг-

налізувати про виникнення і розвиток дестабілізува-

льних тенденцій [11]. 

На нашу думку, основними принципами в проце-

сі формування системи показників-індикаторів еле-

ктроенергетичної конкурентоспроможності підпри-

ємства мають стати простота проведення, оператив-

ність розрахунків та збалансованість відібраних по-

казників-індикаторів. 

Останніми роками в електроенергетичній галузі 

України відбулися значні структурні та цінові зміни. 

Зокрема, оптова ринкова ціна на електроенергію на 

ОРЕ виросла практично на третину. Можна прогно-

зувати, що тенденція збільшення цін триватиме. 

Таке становище призводить до зниження конкурен-
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тоспроможності вітчизняної промисловості на сві-

товому ринку, особливо підприємств, у яких значну 

частку собівартості продукції становить електроене-

ргія. Тому доцільно провести аналіз обсягів спожи-

вання електроенергії і, відповідно, вартості, яку 

сплатило підприємство за спожиту енергію. Ефекти-

вним методом дослідження є індекси. Специфіка 

індексного методу полягає в тому, що в індексі кіль-

кісно непорівнянні величини приводяться до певної 

загальної єдності, яка робить їх порівняними, спів-

вимірюваними.  

Електроенергетична незалежність підприємств 

залізорудної промисловості, в умовах сучасних еко-

номічних перетворень, може розглядатися як одне з 

найважливіших завдань держави. Економічний стан 

підприємства безперечно залежить від ефективного 

керування електроспоживанням. Одним з напрямів 

забезпечення електроенергетичної конкурентоспро-

можності є аналіз пропорційності розподілу показ-

ників обсягу спожитої електроенергії та її вартості, 

аналіз структури є визначення міри концентрації 

ознаки, яка вивчається, відповідно до одиниць суку-

пності або в оцінюванні нерівномірності його роз-

поділу.  

Теорія та практика аналізу пропорційності роз-

поділу показників в останні роки значно пошири-

лись як один з напрямів обґрунтування взає-

мозв’язків розподілів, зокрема електроенергетичних 

ресурсів та їх використання. Дослідження пропор-

ційності розподілу електроенергетичних показників 

відповідає потребам аналізу конкурентоспроможно-

сті підприємств залізорудної галузі України. 

Серед завдань аналізу пропорційності залізоруд-

ної галузі України основне місце належить завдан-

ню впорядкування узгодженості розподілу таких 

електроенергетичних показників, як ресурси і ре-

зультати діяльності, обсяг споживання електроенер-

гії та її вартість для  підприємств залізорудної галузі 

України. Для його проведення за групову ознаку 

обрані підприємства залізорудної галузі Криворізь-

кого регіону. 

Під час аналізу пропорційності важливе місце 

належить порівнянню з певними критеріями, які 

визначають якість розподілу. Потреби практики по-

требують дослідження і врахування у процесі аналі-

зу пропорційності як двох взаємопов’язаних показ-

ників (результативної та факторної) ознак, так і од-

нієї результативної оцінки з кількома факторними 

[12]. 

З метою формалізації у процесі побудови моде-

лей пропорційності в узагальненому вигляді умовно 

приймаємо, що це пропорційність розподілу резуль-

тативної (вартість спожитої електроенергії) та фак-

торної (обсяги спожитої електроенергії) ознак. 

Одним з напрямів формування стратегії розвитку 

електроенергетичної конкурентоспроможності у 

гірничозбагачувальних підприємств є забезпечення 

оптимальних пропорцій між попитом і пропозицією 

електроенергетичних ресурсів на ринку. Інформа-

ційним забезпеченням розв’язання цієї проблеми є 

кількісне та якісне оцінювання узгодженості пропо-

рцій попиту і пропозиції електроенергетичних ресу-

рсів у розподілі за сегментами ринку. Узгодженість 

пропорцій є динамічною. 

Проведемо дослідження узгодженості розподілів 

для підприємств залізорудної  галузі Криворізького 

регіону, а саме вартості спожитої електроенергії як 

результативної ознаки та обсягів спожитої електро-

енергії, як факторної ознаки.  

Вартість спожитої електроенергії загалом позна-

чимо Q,  обсяг спожитої електроенергії – W.  

Частка вартості  спожитої електроенергії і-го пі-

дприємства в загальному обсязі становитиме (1): 

Q

g
d i

g  ,  (1) 

де gd  – частка вартості спожитої електроенергії;  

ig  – вартість спожитої електроенергії для і-го підп-

риємства. Частка обсягів спожитої електроенергії 

W

W
d i

W  ,   (2) 

де Wі  –  обсяг спожитої електроенергії для і-го під-

приємства; W – загальний обсяг спожитої електрое-

нергії.  

Співвідношення часток вартості спожитої елект-

роенергії та обсягів спожитої електроенергії за підп-

риємствами – коефіцієнт локалізації (
локK ), що об-

числюється за рівнянням 

g

лок

W

d
K

d
 .   (3) 

Тобто модель пропорційності складається з двох 

показників: частки результативної ознаки dq = dрез та 

частки факторної ознаки dW = dфак. 

Відповідні коефіцієнти локалізації: 

рез

лок

фак

d
К

d
 ,   (4) 

де 
локK  – коефіцієнт локалізації;  резd  – частки ре-

зультативної ознаки; факd  – частка факторної озна-

ки. 

Коефіцієнт локалізації показує відношення час-

ток результативної ознаки до частки факторної. 

У складі коефіцієнтів локалізації вирізняються 

дві групи зі значеннями 
локK <1 та 

локK >1, тобто з 

від’ємними та додатними значеннями пропорційно-

сті розподілу за конкретною групою. Такі групи 

можуть вирізняти відповідно групи підприємств, які 

мають підстави щодо аналізу електроенергетичної 

конкурентоспроможності. Коефіцієнти використо-

вують для визначення їх впливу на загальну концен-

трацію за кожною групою для чого розраховуються 

суми модулів: 

рез факD d d   ;   (5) 

 
факрез ddD ,   (6) 

де D
, D

 – модулі  коефіцієнтів концентрації від-

повідно для локK <1 та локK >1. 
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Показники дають характеристику значення цих 

груп у формуванні як від’ємних, так і додатних ха-

рактеристик розподілу і використовуються під час 

дослідження електроенергетичної конкурентоспро-

можності [12]. 

Для зведеної характеристики пропорційності 

обох розподілів скористаємось кривою концентрації 

Лоренца і, відповідно, коефіцієнтом концентрації. 

Порядок побудови кривої Лоренца: обчислюють 

частки ознак результативної dg та факторної dw; за 

кожною групою обчислюють 
локK ; визначають ран-

ги регіонів за значенням 
локK ; будують таблицю, у 

якій регіони розподіляють відповідно до значень 

рангів 
локK ; обчислюють ряди кумулятивних зна-

чень *

gd  та 
*

wd  і на підставі цих значень будують 

криву Лоренца. 

Динаміка цих характеристик розподілу дає змогу 

визначити тенденції розвитку пропорційності резуль-

татів діяльності під впливом розподілу окремих чин-

ників і на цій підставі обґрунтувати рішення щодо 

визначення розподілу як чинника загальної електрое-

нергетичної конкурентоспроможності підприємств 

залізорудної галузі [12]. На підґрунті відповідних 

даних здійснимо аналіз пропорційності розподілу 

групи підприємств залізорудної галузі Криворізького 

регіону за показниками динаміки вартості спожитої 

електроенергії та обсягів спожитої електроенергії. 

Отже, у табл. 1 приведені розрахунки динаміки 

питомої ваги вартості спожитої електроенергії  

( резd , %), у табл. 2 – динаміка питомої ваги обсягів 

спожитої електроенергії ( факd , %). У табл. 3 – дина-

міка коефіцієнтів локалізації (
рез

фак

d

d
, %). 

На рис. 1 зображено криві Лоренца для підпри-

ємств ГРК Криворізького регіону. 

 

Таблиця 1 – Динаміка питомої ваги вартості спожитої електроенергії (%) 

Підприємство/рік 2012 2013 2014 2015 2016 

Ш. Жовтнева 21,6 21 18 23 22 

Ш. Родіна 32,6 32 35 31 33 

Ш. Гвардійська 25,7 26 24 24 25 

Ш. Терновська 20,1 20 24 22 20 

 

Таблиця 2 – Динаміка питомої ваги обсягів спожитої електроенергії  (%) 

Підприємство/рік 2012 2013 2014 2015 2016 

Ш. Жовтнева 22,8 21,6 22,7 21,3 22,0 

Ш. Родіна 33,8 32,6 34,0 32,8 33,7 

Ш. Гвардійська 21,3 25,6 21,4 25,6 22,5 

Ш. Терновська 21,9 20,1 21,9 20,3 22,5 

 

Таблиця 3  – Динаміка коефіцієнтів локалізації  (%) 

Підприємство/рік 2012 2013 2014 2015 2016 

Ш. Жовтнева 1,05 1,01 1,25 0,93 1,01 

Ш. Родіна 1,03 0,99 0,98 1,07 1,01 

Ш. Гвардійська 0,83 0,99 0,90 1,06 1,01 

Ш. Терновська 1,08 0,99 0,93 0,92 1,14 
 

 
 

Рисунок1 – Криві Лоренца для підприємств ГРК у період з 2012 по 2016 рр. 

  

Якщо крива Лоренца збігається з лінією рівномі-

рного розподілу, то частки результативної та факто-

рної ознак збігаються. Чим більше крива Лоренца 

відхиляється від лінії рівномірного розподілу, тим 

більше відхиляються один від одного розподіли 

[12]. 
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Міра концентрації визначається коефіцієнтом 

концентрації Kконц  за рівнянням: 

  xyконц dd
2

1
K =   wg dd

2

1
.  (7) 

Якщо Kконц = 0, то розподіли збігаються. Чим бі-

льше значення Кконц, тим істотніше різняться між 

собою розподіли. 

На рис. 2 зображені розрахунки коефіцієнтів 

концентрації. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динаміка коефіцієнта концентрації для підприємств 

 

Візуальний аналіз рис. 2 дозволяє зробити ви-

сновок: найвищий рівень концентрації спостерігався 

2014 р., а найнижчий –2013 р., що можна інтерпре-

тувати як наслідки енергетичної  кризи 2012 р. 

У результаті аналізу розробляються пропозиції 

вдосконалення керування розподілами з метою за-

безпечення вимог для електроенергетичної конку-

рентоспроможності, нехай не на рівні оптимальних 

співвідношень, але хоча б щодо раціональних ре-

зультатів. У такий спосіб дослідження пропорційно-

сті створює передумови для вдосконалення керу-

вання електроенергетичними процесами в частині 

узгодження розподілу взаємопов’язаних показників, 

результатів діяльності та чинників, які істотно впли-

вають на характер узгодженості розподілів [12]. 

Комплекс методів аналізу пропорційності дає змогу 

визначити ступінь впливу окремих чинників на роз-

поділ результативної ознаки за допомогою коефіці-

єнтів концентрації, а частинні характеристики роз-

поділу – коефіцієнти локалізації – значення окремих 

груп або одиниць розподілу у формуванні узагаль-

нювальної міри концентрації. 

Аналіз наведених даних (рис. 1)  дозволяє визна-

чити, що з часом спостерігається зростання значень 

коефіцієнтів локалізації для таких підприємств, як 

шахти «Жовтнева» та «Терновська», для шахт «Ро-

діна» та «Гвардійська» спостерігати відносна стабі-

льність коефіцієнтів локалізації за останні роки. 

Отже, можна сказати, що для підприємства «Родіна» 

за останні роки значно збільшилася частка витрат на  

споживання електроенергії відносно частки її  обся-

гів, а для підприємства «Терновська» – навпаки.  

Визначення коефіцієнтів локалізації дозволило 

ранжувати підприємства і, відповідно, дослідити 

динаміку формування коефіцієнта концентрації. У 

табл. 4 підприємства впорядковані за рангами кое-

фіцієнтів локалізації. 

 

Таблиця 4 – Ранги підприємств за значеннями коефіцієнтів локалізації підприємств ГРК 

Підприємства / рік 2012 2013 2014 2015 2016 

Ш. Жовтнева 2 1 1 3 2 

Ш. Родіна 3 4 2 1 3 

Ш. Гвардійська 4 2 4 2 4 

Ш. Терновська 1 3 3 4 1 

 

Проведені дослідження обґрунтували можли-

вість використання індексних моделей для визна-

чення кількісних характеристик щодо електроенер-

гетичної конкурентоспроможності залізорудної га-

лузі. 

У табл. 5 наведено індивідуальні індекси обсягів 

споживання електричної енергії. Аналіз динаміки  

 

 

індексів свідчить про практичну незмінність  

загальних обсягів спожитої електроенергії по окре-

мим підприємствам. Проведення детального аналізу 

динаміки індивідуальних індексів спожитої енергії 

дозволяє співвідносити кількість обсягів за часови-

ми проміжками. Аналогічно був проведений аналіз 

динаміки індексів вартості спожитої електроенергії. 

 

Таблиця 5 – Індивідуальні індекси обсягів спожитої електроенергії підприємствами ГРК 

Підприємство / рік 2013 2014 2015 2016 

Ш. Жовтнева 0,97 0,99 0,93 1,10 

Ш. Родіна 0,99 0,99 0,98 1,03 

Ш. Гвардійська 0,98 1,10 0,99 0,99 

Ш. Терновська 0,98 1,04 1,10 0,90 
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На рис. 3 – індивідуальні індекси вартості спо-

житої електроенергії на підприємствах ГРК Криво-

різького залізорудного басейну. 

Візуальний аналіз даних, зображених на рисунку, 

дозволяє означити часові проміжки зміни вартісних 

чинників, які варто використовувати для аналізу 

конкурентоспроможності підприємств залізорудної 

галузі.   

Для побудови індикатора електроенергетичної 

конкурентоспроможності були розраховані коефіці-

єнти локалізації та побудовані криві Лоренца, які 

дозволили дослідити узгодженість розподілів для 

підприємств гірничорудного комплексу (ГРК) Кри-

ворізького регіону, а саме вартості спожитої елект-

роенергії як результативної ознаки та обсягів спо-

житої електроенергії, як факторної ознаки.  

Використовуючи індивідуальні індекси, пропо-

нується розраховувати індикатор електроенергетич-

ної конкурентоспроможності відповідно до співвід-

ношень (8)–(10). 

 

 
 

Рисунок 3 – Динаміка індивідуальних індексів вартості спожитої електроенергії на підприємствах  

ГРК Криворізького залізорудного басейну 

 

 

( )iK F X ;   (8) 

1 2( ) ( )д

w wi Q giK X x X x ;           (9) 

iK  n дК ,   (10) 

де 
iK  – індикатор електроенергетичної  конкурен-

тоспроможності i-го підприємства залізорудної га-

лузі; 
iX  – параметри, включені в дослідження; 

дK  

– добуток параметрів; 
1wX , 2QX  – відповідно функ-

ції обсягів і вартості спожитої електроенергії; 
iwx , 

igx  – відповідно індивідуальні індекси обсягу спо-

житої електроенергії для і-го підприємства, вартість 

спожитої електроенергії для і-го підприємства.  

На рис. 4 зображено результати розрахунків, про-

ведені відповідно до пропонованих співвідношень. 

 

 
Рисунок 4 – Індикатор електроенергетичної конкурентоспроможності підприємств залізорудної галузі  

(підприємства ГРК) 

 

Аналіз динаміки отриманих даних свідчить про 

повільне підвищення електроенергетичної конкуре-

нтоспроможності підприємств, що досліджувалися. 

ВИСНОВКИ. Запропонована методологія може 

бути використана під час дослідження як поточної 

електроенергетичної конкуренції підприємств, так і 

під час визначення прогнозу. Вплив дії зовнішніх і 

внутрішніх чинників забезпечується через побудову 

системи індексів. Чисельність чинників обмежуєть-

ся тільки доцільністю включення впливового чин-

ника в дослідження. Запропоновані теоретико-

практичні засади оцінювання електроенергетичної 

конкурентоспроможності мають можливість адап-

тації до формування нових впливових чинників, що 

надає їй особливого прагматизму. Така методологія 

може бути використана і для вирішення проблема-
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тики ефективного керування електроспоживанням. 

Практика застосування методу доказала її дієвість і 

може бути підґрунтям для зміни парадигми щодо 

визначення електроенергетичної конкуренції підп-

риємств залізорудної галузі. У подальшому вважає-

мо за доцільне провести якісний аналіз на відповід-

ність кількісним показникам. 
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TO THE PROBLEM OF ELECTRICALLY-ENERGY COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES  

OF THE ZALIZREDNOE DEPARTMENT OF UKRAINE 

I. Sinchuk 

Kryvy Rih National University 

vul. Vitalia Matusevicha, 11, Kryvyi Rih, 50027, Ukraine. E-mail: Beridzet2016@gmail.com 

Purpose. The conducted studies aimed at forming the formation of integrated indicators of the electricity competi-

tiveness of mining enterprises, in particular, iron ore industry in general. Methodology. An effective methodology for 

the study of electricity competitiveness is the index methodology. The specificity of the index methodology is that in 

the index quantitatively non-comparable values are brought to a certain general unity, which makes them comparable 

and co-measurable. The theory and practice of analyzing the proportionality of the distribution of indicators in recent 

years has considerably expanded as one of the directions of justification of the interconnections of distributions, in par-

ticular, of electricity resources and their use. The analysis of the proportionality of the electricity distribution indices 

meets the needs of efficient power management. For the purpose of formalization in the process of constructing models 

of proportionality in a generalized form, we assume that this is the proportionality of the distribution of the productive 

(cost of consumed electricity) and factor (volume of consumed electricity) characteristics. Results The proposed meth-

odology can be used for researches of both current electric power competition of enterprises and with the determined 

forecast. The influence of external and internal factors is ensured through the construction of a system of indices. The 

number of factors is limited only by the expediency of including an influential factor in the study. Originality. Pro-

posed theoretical and practical bases for assessing electricity competitiveness have an opportunity to adapt to the for-

mation of new influential factors, which gives it a special pragmatism. Practice. Such a methodology can be used to 

solve the problems of efficient management of power consumption. The practice of applying the method has proven its 

effectiveness and can serve as a basis for changing the paradigm for defining the electricity competition of iron ore in-

dustries. In the future, we consider it expedient to conduct a qualitative analysis on the compliance with quantitative 

indicators. References 12, tables 5, figures 4. 
Key words: electricity consumption, index, index, competitiveness, enterprise. 
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