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Наконечна Д. Ю. Бізнес-модель енергоефективного підприємства: основні складові та механізм впливу  
на формування конкурентних переваг

У статті розглянуто різні підходи науковців у дослідженні сутності та трактуванні поняття «бізнес-модель».  Запропоновано дескриптивне 
визначення терміна «бізнес-модель енергоефективного підприємства», що базується на врахуванні семантики поняття «бізнес-модель» та 
особливостях цього явища із системної точки зору. Визначено головні завдання формалізації й комплексного представлення зазначеної бізнес-
моделі. Ідентифіковано та охарактеризовано її структурні компоненти для енергомісткого підприємства, зокрема, що виробляє цемент, якими 
є: ключові стейкхолдери підприємства; пропозиція цінності для стейкхолдерів; головне завдання енергоощадження; напрями формування додат-
кових конкурентних переваг на основі підвищення енергоефективності; критерії управління енергоощадженням; внутрішні чинники енергооща-
дження; бар’єри енергоефективності; умови ефективного управління енергоощадженням; система управління енергоощадженням; оцінювання 
енергоощадження та управління ним. Визначено та описано взаємозв’язок між запропонованими структурними компонентами, а також систе-
му зв’язків із зовнішнім середовищем.
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В статье рассмотрены различные подходы ученых в области исследова-
ния сущности и трактовки понятия «бизнес-модель». Предложено де-
скриптивное определения термина «бизнес-модель энергоэффективного 
предприятия», которое учитывает семантику понятия «бизнес-модель» 
и особенности данного явления с системной точки зрения. Обозначены 
главные задачи формализации и комплексного представления данной 
биз нес-модели. Идентифицированы и охарактеризованы ее основные 
структурные компоненты для энергоемкого предприятия, в частности, 
занимающегося производством цемента, которыми являются:  ключе-
вые стейкхолдеры предприятия; предло жение ценностей для стейкхол-
деров; главное задание энергосбережения; направления формирования 
дополнительных конкурентных преимуществ за счет повышения энерго-
эффективности;  критерии управления энергосбережением; внутренние 
факторы энергосбережения; барьеры енергоэффективности; условия 
эффективного управления энергосбережением; система управления энер-
госбережением; оценивание энергосбережения и управление им. Опреде-
лена и описана взаимосвязь между предложенными структурными ком-
понентами, а также система связей с внешней средой.
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На сучасному етапі економічного розвитку серед 
особливостей функціонування вітчизняних ви-
робників можна відзначити, серед іншого, від-

носно низьку енергоефективність їх діяльності порів-
няно з кращим міжнародним досвідом. Існуючі в країні 
нестабільність умов енергопостачання, у тому числі ко-
ливання цін на природні ресурси, разом із посиленням 
інтеграції народного господарства до світового можуть 
створити підґрунтя для зниження економічної само-

стійності та конкурентоспроможності продукції як на 
зовнішніх, так і на внутрішніх ринках. Особливо акту-
альною ця проблема є для підприємств енергомістких 
галузей промисловості. 

Енергоощадження, що є сукупністю видів діяль-
ності, спрямованих на покращення енергоефективності 
підприємства, спроможне забезпечити останньому фор-
мування додаткових конкурентних переваг за рахунок 
трьох важливих складових: змешення витрат підприєм-

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
п

ід
п

ри
єм

ст
ва

289БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2013
www.business-inform.net

ства, збільшення цінності для стейкхолдерів і зниження 
залежності від паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та 
умов їх постачання [1]. Це визначає стратегічний харак-
тер енергоощадження та необхідність актуалізації підхо-
дів до управління ним з урахуванням сучасних концеп-
цій підприємництва і стратегічного управління, однією з 
яких є формування бізнес-моделі, адекватної особливос-
тям розвитку галузі та специфіці споживання ПЕР у ній. 

Питання енергоощадження та управління ним на 
рівні підприємства стало предметом уваги вітчизняних і 
зарубіжних науковців, серед яких Амоша А. І., Гришко В. В., 
Джевонс В., Іванов М. І., Зайцева Б. Ф., Каттер С., Ковал-
ко М. П., Микитенко В. В., Ренвік В., Рохдін П., Самой-
лов М. В., Сердюк Т. В., Скотт С., Солландер П., Сорелл С., 
Федоренко В. Г. та ін. Підкреслюючи значимість існу-
ючих напрацювань, разом із тим варто зазначити, що 
теоретико-методичні аспекти комплексного підходу до 
менеджменту енергоощадження на засадах формування 
бізнес-моделі залишаються недослідженими та потре-
бують наукового вивчення для вирішення прикладних 
завдань забезпечення ефективного розвитку.

Зважаючи на складність та багатоаспектність про-
цесу енергоощадження на підприємстві та необхідність 
стратегічного управління ним, беручи до уваги недо-
статнє висвітлення певних аспектів зазначеної пробле-
матики в існуючих наукових працях і з урахуванням 
нових концепцій стратегічного управління, головними 
завданнями статті є визначення сутності та характерис-
тик бізнес-моделі підприємства, яке ефективно реалізує 
енергоощадження, ідентифікація її структурних компо-
нентів і взаємозв’язку між ними.

Бізнес-модель, на думку багатьох дослідників, по-
казує особливості функціонування підприємства 
як системи, співвідношення її елементів, спосіб 

створення цінності, отримання прибутку й формуван-
ня конкурентних переваг [2]. Хоча сам термін «бізнес-
модель» з'явився у 1970-х роках, у наукових колах інтер-
ес до самої концепції розвинувся з середини 90-х років 
XX ст. Незважаючи на певний прогрес, досягнутий за 
останнє десятиріччя в розумінні бізнес-моделі, ще й досі 
не існує загальновизнаного визначення цього поняття. 
Аналіз літератури показав, що автори часто розуміють 
бізнес-моделі по-різному, а дослідження здійснюються 
одночасно в багатьох напрямках. Один із найбільш по-
пулярних відображує підхід «від порядку генерування 
доходів», у межах якого бізнес-модель розглядається як 
спосіб формування грошових потоків у результаті під-
приємницької діяльності [3, с. 105]. У центрі уваги ін-
шого з найпоширеніших підходів бізнес-модель іденти-
фікується як абстрактне поняття для характеристики в 
найзагальнішому вигляді методу створення цінності клі-
єнтам, на основі якого й функціонує підприємство. Самі 
бізнес-моделі визначаються як «описи, що пояснюють, 
як працюють компанії» [4, с. 134]. Зосередження уваги на 
вивченні концепції способу функціонування дає можли-
вість спростити сприйняття й розуміння підприємства, 
яке досліджується. Це, у свою чергу, дозволяє виділити 
й розглянути основні компоненти бізнес-моделі, а та-
кож взаємозв’язки між ними, як і особливо сті діяльності 
компанії. Інші автори у своїх працях визначають бізнес-

модель як «короткий опис того, як набір взаємозв’язаних 
елементів, що відображує рішення в області стратегії, 
структури й економіки підприємства, буде використову-
ватися для створення конкурентної переваги на певних 
ринках» [4, с. 134].

Із системної точки зору бізнес-модель є не просто су-
мою окремих частин, а представляє собою множину із си-
нергічними зв’язками між елементами, кожний з яких здій-
снює свій внесок у функціонування їх сукупності [5]. Отже, 
бізнес-модель повинна відображати системні властивості і 
«системну цінність», формування якої є результатом функ-
ціонування бізнесу в цілому. З іншого боку, бізнес-модель 
повинна давати можливість ідентифікувати «цілісність» 
бізнесу, що розглядається як відкрита система.

Вивчення семантики поняття бізнес-моделі, а також 
його трактування різними науковцями дало змогу пред-
ставити дескриптивне визначення терміна «бізнес-модель 
енергоефективного підприємства» як, насамперед, кон-
цептуального інструменту для дослідження та форма-
лізації логіки енергоощадження. Напрацювання такої 
бізнес-моделі, на нашу думку, уможливить представлення 
основ них компонентів енергоощадження, їх взаємовідно-
син і систему зв’язків об’єкта із зовнішнім середовищем, 
що дозволить створити цілісне уявлення про цей процес і 
відобразити його найсуттєвіші характеристики.

Формування бізнес-моделі енергоефективного 
підприємства, а також ідентифікація її струк-
турних компонентів мають відбуватися з ураху-

ванням специфіки його функціонування в межах певної 
галузі. Це обумовлено тим, що така бізнес-модель визна-
чає, як суб’єкт господарювання формує конкурентні пе-
реваги за рахунок енергоощадження і відображує набір 
рішень, які характеризують процес створення цінності 
для зацікавлених сторін. Особливу прикладну цінність, 
на нашу думку, матиме формалізація такої бізнес-моделі 
для енергомістких підприємств (наприклад, цементної 
промисловості), для яких нестабільність умов енерго-
постачання, багатоаспектність характеру впливу спо-
живання ПЕР як на сам господарюючий суб’єкт, так і на 
широке коло його стейкхолдерів, визначають надзви-
чайну актуальність посилення уваги до питань підви-
щення енергоефективності діяльності та вимагають ре-
левантних підходів до управління енергоощадженням. 

Вважаємо, що бізнес-модель повинна відобрази-
ти її основні компоненти й взаємозв’язки між ними. 
Адаптуючи існуючі напрацювання науковців, зокрема, 
Олександра Остервальдера, Іва Піньє [6] та інших щодо 
можливих компонентів бізнес-моделей та враховуючи 
специфіку процесу енергоощадження, пропонуємо ви-
ділити структурні компоненти бізнес-моделі енерго-
ефективного підприємства, представити їх змістовно-
логічне наповнення та взаємозв’язок на прикладі ви-
робників цементу (рис. 1). 

Відповідно до представленої на рис. 1 структурно-
логічної схеми пропонується виділити десять компонен-
тів бізнес-моделі, які відображують основну архітектуру 
ефективного енергоощадження на підприємстві, поясню-
ють процес формування конкурентних переваг завдяки 
цьому процесу. Існуючі між ними зв’язки характеризують 
основну базову логіку діяльності, що має віддзеркалюва-
ти стратегічні рішення в галузі енергоощадження. 
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Рис. 1. Складові бізнес-моделі енергоефективного підприємства
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досягнень у сфері енергоощадження

 
 

Виробнича
структура

підприємства  

Системи
управління енерго-

ощадженням  

Оцінювання
енергоощадження

та управління ним  

Ключові показники результативності
енергоощадження  

 

Рівень розвитку системи
управління енергоощадженням  

Ефективність
енергоощадження  

Споживачі  Працівники підприємства, профспілки  

Місцева громада (населення)  

Власники/Інвестори  

Банківські установи, страхові компанії  

Органи державної влади та місцевого самоврядування  Інші стейкхолдери  

Ключові
стейкхолдери
підприємства  

Пропозиція
цінності для

стейкхолдерів  

Якісний товар за конкурентними цінами  

Забезпечення соціальної захищеності та належних умов праці працівників  

Сприяння економічному розвитку місцевої громади   

Більша ефективність, результативність діяльності   Екологічна безпека виробництва  

Інше  

Стратегічна складова  

 

Тактична складова  

 

Як зазначається в багатьох працях наукового та 
прикладного характеру, метою функціонування будь-
якого підприємства є створення цінності для своїх 
стейкхолдерів. Процес споживання ПЕР енергомістки-
ми підприємствами впливає на широке коло зацікавле-
них сторін (стейкхолдерів). Узгодження потреб суб’єкта 
господарювання з їх інтересами створює необхідне під-
ґрунтя для забезпечення його стабільного функціону-
вання та зростання. Тому вкрай важливими у процесі за-
безпечення балансу інтересів є ідентифікація основних 
груп стейкхолдерів і визначення цінності, яка пропону-

ється для них у контексті реалізації енергоощадження. 
Ця складова описується структурними компонентами 
«Ключові стейкхолдери підприємства» і «Пропозиція 
цінності для стейкхолдерів» бізнес-моделі.

Змістовне наповнення компонентів «Головне за-
вдання енергоощадження» та «Напрями формування 
додаткових конкурентних переваг за рахунок підви-
щення енергооефективності» є відносно статичним. 
Підвищення енергоефективності сприяє формуванню 
додаткових конкурентних переваг енергомісткого під-
приємства, які, у свою чергу, забезпечують створення 
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цінності для стейкхолдерів. Таким чином, підвищення 
енергоефективності функціонування суб’єкта господа-
рювання є одночасно й завданням енергоощадження,  
й інструментом формування конкурентних переваг. 

Складові вищеназваних двох структурних компо-
нентів формують відповідно важливі критерії управлін-
ня енергоощадженням: підвищення енергоефективно сті 
діяльності підприємства, зменшення витрат підприєм-
ства, збільшення цінності для стейкхолдерів підпри-
ємства, а також зниження залежності від ПЕР та умов 
їх постачання. Ці критерії мають використовуватися 
підприємством при реалізації всіх етапів менеджменту 
енергоощадження. 

На виконання основного завдання енергооща-
дження найбільше впливають його внутрішні 
чинники та бар’єри енергоефективності. Вра-

ховуючи зв'язок компонентів бізнес-моделі «Напрями 
формування додаткових переваг за рахунок підвищен-
ня енергооефективності» і «Пропозиція цінності для 
стейкхолдерів», можемо говорити про вплив бар’єрів 
енергоефективності та чинників енергоощадження на 
ефективність створення та надання цінності зацікавле-
ним сторонам підприємства, що й визначає доцільність 
виділення компонентів «Внутрішні чинники енергоо-
щадження» та «Бар’єри енергоефективності на підпри-
ємстві». Чинники відображають умови функціонуван-
ня підприємства та процесів на ньому, ретранслюють 
ситуацію, в якій знаходиться суб’єкт господарювання 
при прийнятті рішень щодо енергоефективності. Вони 
є своєрідною відправною точкою для реалізації енерго-
ощадження й можуть інколи створювати умови для 
формування бар’єрів. Бар’єри енергоефективності ха-
рактеризують стримуючі фактори, конкретні перешко-
ди в межах енергоощадження з точки зору досягнення 
його мети. Вони мають внутрішньоорганізаційну при-
роду й формуються під впливом екстернальних та ін-
тернальних умов. Необхідність ідентифікації зазначених 
бар’єрів обумовлюється потребою суб’єкта господарю-
вання використовувати для зменшення їх дії релевантні 
підходи в управлінні. 

Представлене на рис. 1 наповнення компонента 
«Бар’єри енергоефективності на підприємстві» відобра-
жає три їх групи. Техніко-економічні бар’єри запропоно-
вано визначити як такі, що мають безпосередній прямий 
вплив на рішення стосовно заходів із покращення енер-
гоефективності. Зокрема, до цієї групи бар’єрів належать: 
невизнання керівництвом підприємства рішення про під-
вищення енергоефективності стратегічно важливим; об-
меження, пов’язані з можливостями фінансування енерго-
ощадження; невизначеність щодо показників ефективно-
сті інвестицій; неоднорідність результатів від підвищення 
енергоефективності для різних суб’єктів господарювання.

Організаційно-поведінкові бар’єри, на нашу дум-
ку, відображують питання розподілу повноважень й 
взаємодії між людьми, а також можуть демонструва-
ти відсутність спільного для учасників організації на-
бору цінностей і певних поведінкових моделей у сфері 
енергоощадження. У межах цієї групи бар’єрів можна 
виділити: нерелевантну актуальним потребам енерго-

ощадження корпоративну культуру/ціннісне підґрунтя; 
проблему відносин «принципал – агент» між власником 
та менеджерами підприємства у сфері енергоощаджен-
ня; інертність працівників підприємства відносно змін 
у сфері енергоощадження; недостатність повноважень 
відповідальних за упровадження заходів з підвищення 
енергоективності осіб для змін тощо.

Пізнавальні бар’єри пропонується кваліфікувати 
як такі, що визначають характер і впливають на існу-
ючі практики, процедури отримання та використання 
інформації. Серед бар’єрів цієї групи можемо виділити: 
недосконалість інформаційного забезпечення процесів 
підвищення енергоефективності (зокрема, недостат-
ність, висока вартість та неточність інформації); невід-
повідна форма подачі інформації особам, залученим до 
енергоощадження на підприємстві; недостатня довіра 
до джерела інформації щодо різних аспектів енергооща-
дження тощо.

Структурний компонент бізнес-моделі «Ключові 
дії» відображає в загальному вигляді заходи, які повин-
не реалізувати підприємство у сфері енергооощадження 
та управління ним й містить компоненти «Умови ефек-
тивного управління енергоощадженням» і «Система 
управління енергоощадженням».

Ідентифікація наповнення й опис компонента 
«Умови ефективного управління енергоощадженням» 
є важливою складовою ключових дій підприємства. Він 
тісно пов'язаний із найбільш релевантними в роботі під-
приємства бар’єрами енергоефективності й одночасно 
має визначатися ними, а також впливати на їх мініміза-
цію, забезпечуючи тим самим ефективніше формування 
цінностей для стейкхолдерів. 

Аналіз і систематизація наукових доробок до-
зволили виділити складові умови ефективного 
управління енергоощадженням на підприємстві, 

які спрямовано на подолання бар’єрів енергоефектив-
ності: стратегічний вимір і безперервність удосконален-
ня процесів енергоощадження, послідовність управлін-
ської та організаційної підтримки щодо них, надійність 
моніторингу та вимірювання енергоспоживання, оціню-
вання енергоощадження та управління ним, залучення 
та інформування працівників та інших стейкхолдерів 
щодо успіхів у цій сфері [7]. Зміст цього компонента 
має стати основою формування системи менеджменту 
в сфері енергоощадження (компонент «Система управ-
ління енергоощадженням»), а системний підхід, у свою 
чергу, спроможний забезпечити реалізацію ефективно-
го управління енергоощадженням і сприяти досягнен-
ню його основної мети. Відповідно, система управління 
енергоощадженням на підприємстві перебуває під впли-
вом компонентів бізнес-моделі й може розглядатися як 
комплекс взаємозалежних і взаємодіючих складових, 
необхідних для ефективного менеджменту цього про-
цесу. Для максимальної ефективності свого функціо-
нування, на нашу думку, вона повинна стати частиною 
загальної системи менеджменту 

Стратегічна складова управління енергоощаджен-
ням визначає дієвість всієї системи менеджменту в цій 
сфері, спрямованої на посилення комунікованої політи-
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ки, стратегії та програми енергоощадження, донесення 
інформації про них стейкхолдерам, а також постійний 
перегляд та їх оновлення. Тактична складова управління 
енергоощадженням покликана створити необхідні для 
реалізації діяльності з підвищення енергоефективності 
на підприємстві умови в повному обсязі. Вона визначає 
ті елементи, що знаходяться в основі успішності проце-
сів менеджменту енергоощадження.

Компоненти бізнес-моделі «Передумови ефектив-
ного управління енергоощадженням» і «Система управ-
ління енергоощадженням» визначають необхідність 
оці нювання енергоощадження та управління ним. На-
повнення компонента «Оцінювання енергоощадження 
та управління ним» обумовлюється також головним 
завданням енергоощадження, критеріями управління 
енергоощадженням, напрямами формування конкурент-
них переваг за рахунок підвищення енергоефективності. 
Таким чином, комплексне оцінювання управління енер-
гоощадженням має здійснюватися, на нашу думку, через 
аналіз: ключових показників результативності енерго-
ощадження; системи менеджменту енергоощадження; та 
ефективності енергоощадження для підприємства.

Ключові показники результативності енергооща-
дження зв’язують оцінку із компонентом «Напрямки 
формування додаткових конкурентних переваг за ра-
хунок підвищення енергоефективності функціонування 
підприємства» і здійснюється на основі необхідності за-
безпечення балансу інтересів; вони дають підприємству 
розуміння того, що воно «рухається в правильному на-
прямку» і є найбільш релевантними для оцінки резуль-
тативності енергоощадження з урахуванням інтересів 
стейкхолдерів [8].

Беручи до уваги підсумки вивчення ситуації в це-
ментній промисловості України та практичний 
досвід відповідних світових лідерів, а також врахо-

вуючи особливості формування конкурентних переваг за 
рахунок підвищення енергоефективності, можна зробити 
висновок, що зазначені вище ключові показники енерго-
ощадження повинні відповідати таким критеріям:

 релевантність для оцінки впливу на збільшення 
цінності для стейкхолдерів, зменшення витрат 
і зниження залежності від ПЕР та умов їх по-
стачання;

 періодичне оновлення шляхом бенчмаркінгу та 
моніторингу;

 кількісна оцінюваність, прозорість та актуаль-
ність; 

 зрозумілість та важливість для зацікавлених 
сторін;

 співмірність зі стратегічними цілями підприєм-
ства;

 обмеженість в кількості (10 – 15 показників). 
Оцінка системи менеджменту енергоощадження 

уможливлює аналіз стану використання управлінських 
інструментів у сфері раціоналізації споживання ПЕР й 
забезпечує зв’язок із компонентом «Система управлін-
ня енергоощадженням на підприємстві». Оцінка ефек-
тивності енергоощадження відбувається з урахуванням 

зміни енергоефективності діяльності, відображеної в 
компоненті «Головне завдання енергоощадження».

ВиСНОВКи
Для енергомістких вітчизняних підприємств, ви-

робників цементу зокрема, існуючі нестабільні умови 
постачання паливно-енергетичних ресурсів, у тому чис-
лі постійне підвищення цін на них, можуть призвести 
до зростання енергетичної складової в собівартості 
продукції, підвищення залежності від постачання ПЕР 
та погіршення конкурентоспроможності їх продукції. 
Це визначає потребу посилення уваги та створення 
необхідних теоретико-методичних засад щодо енерго-
ощадження на мікрорівні. Перспективним способом за-
безпечення ефективного енергоощадження на підпри-
ємстві виглядає формування відповідної бізнес-моделі. 

На основі вивчення та узагальнення існуючих на-
укових напрацювань, а також із урахуванням семантики 
відповідних понять, запропоновано визначення «бізнес-
моделі енергоефективного підприємства» як концепту-
ального інструменту для дослідження та формалізації 
логіки енергоощадження, що дозволяє створити цілісне 
уявлення про нього та відобразити його найсуттєвіші 
характеристики.

Доцільним виглядає виділення десяти структур-
них компонентів такої бізнес-моделі: ключові стейк-
холдери підприємства; пропозиція цінності для стейк-
холдерів; головне завдання енергоощадження; напрями 
формування додаткових конкурентних переваг на осно-
ві підвищення енергоефективності; критерії управлін-
ня енергоощадженням; внутрішні чинники енергооща-
дження; бар’єри енергоефективності; умови ефективно-
го управління енергоощадженням; система управління 
енергоощадженням; оцінювання енергоощадження та 
управління ним. Дані компоненти відображують основ-
ну архітектуру ефективного енергоощадження, а існуюча 
між ними система зв’язків характеризує основну базову 
логіку діяльності, що має віддзеркалювати стратегічні 
рішення у сфері енергоощадження.                                    
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методичні підходи до упраВління операційними Витратами підприємстВ 
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Пурій Г. В. Методичні підходи до управління операційними витратами підприємств з метою запобігання банкрутства
У статті досліджено сучасний стан методичних засад з управління операційними витратами підприємства і встановлено, що ризик банкрут-
ства підприємства пов'язаний не лише із фінансовим станом, а і з ефективністю операційної діяльності, що відображає взаємозв’язок віро-
гідності банкрутства із коефіцієнтом операційного левериджу та співвідношенням позикового і власного капіталу на підприємствах гірничо-
металургійного комплексу. Враховано, що підвищення значень коефіцієнта операційного левериджу призводить до підвищення ризику банкрут-
ства. Визначено граничні області ризику банкрутства підприємств гірничо-металургійного комплексу за значеннями коефіцієнта операційного 
левериджу в зонах помірного, стриманого та критичного ризику банкрутства.

Ключові слова: операційні витрати, операційний леверидж, граничні області, ризик банкрутства.
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Пурий А. В. Методические подходы к управлению операционными  
затратами предприятий с целью предупреждения банкротства

В статье исследовано современное состояние методических основ управления 
операционными затратами предприятия  и установлено, что риск банкрот-
ства предприятия связан не только с финансовым состоянием, но и с эффек-
тивностью операционной деятельности, что отображается взаимосвязью 
вероятности банкротства с коэффициентом операционного левериджа и 
соотношением заемного и собственного капитала на предприятиях горно-
металлургического комплекса. Учтено, что повышение значений коэффици-
ента операционного левериджа приводит к повышению риска банкротства. 
Определены граничные области риска банкротства предприятий горно-
металлургического комплекса по значениям коэффициента операционного ле-
вериджа в зонах умеренного, сдержанного и критического риска банкротства.
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Puriy A. V. Methodical Approaches to Managing Operation Costs 

of Companies with the Aim to Prevent Bankruptcy
The article studies the modern state of methodical foundations of manage-
ment of operation costs of a company and establishes that the company’s 
bankruptcy risk is connected not only with the financial state, but also with 
efficiency of operation activity, which is reflected through interconnection of 
bankruptcy probability with the ratio of operation leverage and correlation 
of the borrowed and own capital at mining and smelting enterprises. It takes 
into account that increase of values of the operation leverage ratio results in 
increase of the bankruptcy risk. It identifies boundary fields of the bankruptcy 
risk of the mining and smelting enterprises by values of the operation lever-
age ratio within medium, restrained and critical risk of bankruptcy.
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