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Постановка проблеми. Розвиток та розгалуження ринку інновацій в 

Україні потребують удосконалення існуючих та розробки нових 
методичних підходів щодо його оцінки. Дослідження у цьому напрямку 
висвітлювались автором [1-4], та дозволили виділити, і апробувати 
власний підхід до сегментування й оцінки інноваційного ринку. Проте 
апробація здійснювалась на основі використання даних Державного 
комітету статистики на рівні держави та регіону (Харківська область). В 
той же час доцільним виявляється перевірка запропонованого [4] 
методичного підходу, базуючись на звітних даних окремого підприємства, 
для проведення аналізу та прогнозування розвитку його інноваційної 
діяльності, які можуть починатися з визначення тенденцій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою оцінки 
розвитку ринку інновацій займалася низка вітчизняних та зарубіжних 
вчених, серед яких І.М. Буднікевич, М.І. Дідківський, О.С. Гайфутдинова, 
В. В. Митенев,  С. А. Селякова, О. А. Латуха, В.Н. Гунин, В.П. Баранчеев, 
В.А. Устинов, А.М. Ілишев та ін. [5-11]. Проте вони не зосереджують 
необхідної уваги на визначенні факторів, які можуть впливати на розвиток 
інноваційного ринку в цілому, або на окремі його сегменти, з метою 
використання цих факторів для оцінки розвитку інноваційного ринку у 
майбутньому. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у перевірці 
принципової можливості проведення прогнозування розвитку ринку 
науково-технічної продукції окремого підприємства на прикладі ДП 
«Гипрококс», на основі якісного аналізу зв’язку діяльності ДП 
«Гипрококс» та підприємств коксохімічної промисловості. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Основними замовниками 
(споживачами) науково-технічної проектної документації ДП «Гипрококс» 
є підприємства коксохімічної промисловості в країнах Європи, Азії та 
Африки: Алжир, Болгарія, Боснія та Герцеговина, Бразилія, Грузія, Єгипет, 
Індія, Іран, Італія, Казахстан, Китай, КНДР, Нігерія, Пакистан, Польща, 



Росія, Румунія, Словаччина, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Чехія – 
усього 35 заводів, не враховуючи країни СНД. Крім того, за ліцензіями ДП 
«Гипрококс» побудовані коксові батареї та УСГК у Японії та Німеччині 
(5 заводів). 

В Україні споживачами продукції підприємства є: ВАТ «Авдіївський 
коксохімічний завод», ПАТ «Алчевськкокс», ПАТ «МК «Азовсталь»», КХП 
ПАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг», ПАТ «Євраз Баглейкокс», ПАТ «Дніпрококс», 
ПАТ «Дніпродзержинський коксохімічний завод», ПАТ «Донецьккокс», ТОВ 
«Вуглепродукт», ПрАТ «Єнакіївський коксохімпром», ПрАТ «Макіївкокс», 
ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод», ПрАТ «Харківський коксовий 
завод», ТОВ НВО «Инкор і КО°» (Фенольний завод) м. Дзержинськ. 

У співробітництві з вітчизняними фірмами («Укріндустрія», 
«Укразіябуд» та ін.) ДП «Гипрококс» виграв тендери: на будівництво 
комплексу коксових батарей у м. Ісфахан (Іран), реконструкцію комплексу 
батарей у м. Бхілаї та м. Бокаро (Індія), м. Пьомбіно (Італія), 
м. Дунайварош (Угорщина) [12]. 

Це свідчить про розвиток інноваційного ринку науково-технічних 
робіт ДП «Гипрококс» не тільки окремо, і не тільки в якості проектів 
будівництва та реконструкції підприємств коксохімічної промисловості, 
але також і у взаємозв’язку  із удосконаленням устаткування та технологій 
виробництва в даній сфері.  

За останні десять років за науково-технічною документацією ДП 
«Гипрококс» реконструйовані та введені в експлуатацію 22 комплекси 
коксових батарей. У табл. 1 наведений список проектів ДП «Гипрококс», 
реалізованих в Україні, починаючи з 1999 року [13]. 

Нижче також наведені показники середньої питомої ваги обсягу 
випуску коксу, для кожного підприємства коксохімічної промисловості 
України, в загальному обсязі виробництва коксу по Україні за період з 
1990 р. по 2010 р. (рис. 1, табл. 2). 

Порівняння даних табл. 1, діаграми на рис. 1 та даних у табл. 2, дає 
можливість говорити про те, що основними вітчизняними клієнтами ДП 
«Гипрококс» за останні тринадцять років, були підприємства з великими 
обсягами реалізації: ПАТ «Алчевськкокс», ПАТ «Арселор-Міттал Кривий 
Ріг», ПАТ «Ясинівський КХЗ», ПАТ «МК Азовсталь», ПАТ "Євраз 
Баглейкокс", ТОВ НВО «Інкор і КО°» (Фенольний завод) м. Дзержинськ, 
Горлівський КХЗ ТОВ "ІСТЕК", ПАТ "Авдіївський КХЗ", ПАТ 
"Запоріжкокс" чиє фінансове становище та позиція на ринку дозволяють їм 
проводити в себе заходи з модернізації і розширення виробничих 
потужностей.   



1. Основні проекти ДП «Гипрококс» з 1999 р. в Україні  
 

Найменування підприємства та номер 
коксової батареї 

Дата пуску 
Проектна потужність, 

тис.т/рік  
ПрАТ "Харківський коксовий завод"  

Будівництво коксової батареї №4-бис 
28.06.2006 160 

ПАТ "МК АзовСталь" 
 Реконструкція коксової батареї №3 

16.04. 2003 455 

ПАТ "МК АзовСталь" 
 Реконструкція коксової батареї №4 

29.03. 2006 455 

ПАТ "Євраз Баглейкокс" 
 Реконструкція коксової батареї №7 

29.07. 2008 490 

Горлівський КХЗ ТОВ "ІСТЕК"  
 Реконструкція коксової батареї №3 

13.12. 2005 466 

ПАТ "Ясинівський КХЗ" 
 Реконструкція коксової батареї №1 

13.07. 2006 450 

ПАТ "Ясинівський КХЗ" 
 Реконструкція коксової батареї №6 

25.06. 1999 690 

ПАТ "Ясинівський КХЗ" 
 Реконструкція коксової батареї №5 

15.12. 2002 690 

ПАТ "Авдіївський КХЗ"  
Реконструкція коксової батареї № 3 

24.01. 2008 690 

ПАТ "Авдіївський КХЗ"  
Реконструкція коксової батареї №4 

будується 690 

ПАТ "АрселорМіттал Кривій Ріг" 
 Реконструкція коксової батареї №4 

18.01. 2007 550 

ПАТ "АрселорМіттал Кривій Ріг" 
 Реконструкція коксової батареї №3 

27.12. 2007 550 

ПАТ "Алчевськкокс"  
Будівництво коксової батареї  

№ 10-біс із системою трамбування вугільної 
шихти  

26.10. 2006 1000 

ПАТ "Алчевськкокс"  
Будівництво УСТК (3 блоки х 70 т/ч) 

2006  

ПАТ "Запоріжкокс" 
 Реконструкція коксової батареї № 1-біс 

на стадії 
проектування 

800 

ПАТ "Запоріжкокс" 
 Будівництво УСТК  (2 блоки х 70 т/ч) 

проектування 
завершено 

 

 
 



 
Рис. 1. Середня питома вага підприємств у загальному обсязі випуску 

коксу 6 % вологості в Україні за період 1990–2010 рр. 
 
 

Значна частина коксового (80-90 %) і хімічного (50 %) устаткування, 
що виготовляється підприємствами України для коксохімічної 
промисловості, виготовлена за технічними завданнями і проектами ДП 
«Гипрококс», що дозволяє припустити можливість впливу показника 
сумарного випуску коксу 6% вологості в Україні на кінцеві показники 
діяльності інституту.  

Для проведення подальших досліджень був визначений сумарний 
обсяг випуску коксу в Україні за період з 1990 по 2010 рр., графічно 
представлений на рис. 2. 
 
 
 
 
 



2. Середня питома вага підприємств у загальному обсязі випуску 
коксу 6 % вологості в Україні за період 1990–2010 рр. 

 
3 з/п Назва підприємства Середня питома вага, % 

1. ПАТ "Авдіївський КХЗ" 19,9 
2. КХП ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" 14,5 
3. ПАТ "Алчевськкокс" 12,1 
4. КХП ПАТ "МК" "Азовсталь"  11,3 
5. ПАТ "Запоріжкокс" 9,2 
6. ПАТ "Ясинівський КХЗ" 6,9 
7. ПАТ "Донецьккокс" 5,5 
8. ПАТ "Євраз Баглейкокс" 4,8 
9. ПрАТ "Макіївкокс" 3,7 

10. ПАТ "Дніпрококс" 3,6 
11. ПАТ "Дніпродзержинський КХЗ" 3,6 
12. ПрАТ "Єнакиївський коксохімпром" 2,8 
13. "Горлівський КХЗ" ТОВ "ІСТЕК" 1,6 
14. ПрАТ "Харківський КЗ" 0,5 

Усього: 100 
 

 

 
Рис. 2. Сумарний обсяг випуску коксу 6 % вологості в Україні  

за 1990–2010 рр. 
 



Порівняння було проведено з метою виявлення загальних тенденцій 
у рості та зниженні динаміки показників обох рядів. Результати порівняння 
обсягу виконаних ДП «Гипрококс» робіт, за рахунок коштів замовників з 
України (подана у вигляді базисних темпів зростання, базовий – 2000 р.)  
та сумарного обсягу випуску коксу 6 % вологості в Україні за період з 
2000 по 2009 рр. наведено на рис. 3 та 4 відповідно. 

 

 

Рис. 3. Темп росту обсягів виконаних ДП «Гипрококс» робіт,  
за рахунок коштів замовників з України в 2000–2009 рр.  

(2000 р. – базовий) 
 

 

 

Рис. 4. Сумарний обсяг випуску коксу 6 % вологості в Україні  
за 2000–2009 рр. 

 
 



Підтвердження загальних напрямків динаміки двох рядів дозволяє 
припустити зв'язок ринку науково-технічної продукції ДП «Гипрококс» та 
обсягів випуску коксу в Україні, оскільки мають місце схожі тенденції в 
обох рядах, а отже, виявляється доцільним проведення подальшого аналізу 
розвитку ринку науково-технічної продукції ДП «Гипрококс» з 
використанням методичного підходу до аналізу розвитку ринку інновацій, 
викладеного в [4]. 

Висновки. За результатами дослідження можна говорити про те, що 
ДП «Гипрококс» як установа, що спеціалізується на наданні 
інжинірингових послуг у сфері проектування підприємств коксохімічної 
промисловості в Україні та в інших країнах, – є інноваційно активним 
підприємством, показники інноваційної активності якого можливо 
аналізувати та прогнозувати. Враховуючи те, що значна частина коксового 
(80-90 %) і хімічного (50 %) устаткування підприємств коксохімічної 
промисловості України, виготовлена за технічними завданнями і 
проектами ДП «Гипрококс», а в динаміці обсягу виконаних робіт за 
рахунок коштів замовників з України, та в динаміці сумарного обсягу 
випуску коксу 6 % вологості в Україні спостерігаються схожі тенденції, 
можна говорити про наявність зв’язку між ринком науково-технічної 
продукції ДП «Гипрококс» та ринком коксохімічної промисловості 
України, та використовувати це з метою оцінки обсягів науково-технічної 
(інноваційної) продукції у подальшому. 
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