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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В умовах посилення конкуренції, орієнтації економіки на 

інноваційний шлях розвитку виникає потреба пошуку ефективних форм і методів 

управління виробничо-господарською діяльністю підприємств задля підвищення 

ефективності їх функціонування. Наявний досвід незаперечно доводить, що 

значного ефекту в реалізації стратегічних цілей діяльності підприємства можна 

досягти за допомогою впровадження трансферної системи як однієї із підсистем 

загальної системи управління підприємством.  

Високі економічні показники виробничо-господарської діяльності можна 

забезпечити ефективним використанням сировинних, енергетичних, трудових, 

фінансових, інноваційних та інших видів ресурсів, зокрема за рахунок зниження 

їхньої ціни та обсягів споживання. Ефективність реалізації цих завдань залежить від 

вибору стратегії розвитку підприємства, використання новітніх науково-технічних 

та інноваційних розробок, оптимального використання фінансових та інвестиційних 

ресурсів, а також оптимального трансферу основних видів ресурсів під час 

виробничо-господарської діяльності. Часто трансфер технологій не сповна 

узгоджується з іншими показниками підприємства, наприклад наявністю 

технологічного обладнання, рівнем кваліфікації спеціалістів, стабільністю 

постачання матеріалами відповідної якості тощо. Саме з цієї причини актуально 

удосконалити управління виробничо-господарською діяльністю, зокрема щодо 

забезпечення сировинними, трудовими, енергетичними та іншими видами ресурсів, 

що дасть змогу оптимізувати їхній трансфер і таким чином досягти стійкості та 

стабільності функціонування підприємства. 

Значний внесок у дослідження систем управління підприємствами, зокрема 

управління виробничо-господарською діяльністю зробили такі науковці:             

Ф.-У. Тейлор, А. Файоль, Г. Форд, Ф. Хедоурі, В. Ф. Проскура, В. В. Гоблик, 

В. В. Папп, Т. В. Черничко, О. Є. Кузьмін, І. Б. Скворцов, які виокремили основні 

принципи, функції та методи управління підприємствами. У працях Дж. Грейсона, 

Дж. Еноса, Л. Стіла, В. Рапопорта, Г. Хемела, Е. Смірнової  досліджено теоретичні 

та методологічні засади комерціалізації трансферу, а також вплив трансферу 

технологій на ефективність їхньої виробничо-господарської діяльності.  

Однак дотепер недостатньо досліджене питання трансферу основних видів 

ресурсів для потреб підприємства як системи, та його впливу на результати 

виробничо-господарської діяльності. Тому потрібне дослідження трансферної 

системи як підсистеми управління, що дає можливість виявити вплив раціональної 

організації трансферних операцій основних видів ресурсів на ефективність 

управління виробничо-господарською діяльністю, удосконалення методів 

розрахунку собівартості продукції та оцінки економічної ефективності інноваційної 

діяльності підприємства. Необхідність виконання окреслених завдань зумовило 

вибір теми, її актуальність, мету і завдання досліджень.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Тема 

дисертаційної роботи відповідає науковому напряму кафедри підприємництва та 

екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська 

політехніка» – «Трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження 

довкілля та відтворення природних ресурсів» (номер державної реєстрації 
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0115U000451), в межах якої автор дослідив вплив трансферу сировинних, 

енергетичних та інноваційних ресурсів на собівартість продукції підприємства (акт 

впровадження від 05.07.2017 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення 

теоретичних, методичних та прикладних положень щодо управління виробничо-

господарською діяльністю підприємства на засадах розвитку трансферної системи. 

Завдання, які необхідно виконати, щоб досягти поставленої мети:  

– систематизувати та узагальнити поняття «управління виробничо-

господарською діяльністю підприємства»; 

– розкрити сутність і змістове навантаження поняття «трансферна система» і 

на цій основі сформувати основні підходи її побудови для підприємств; 

– розробити модель управління виробничо-господарською діяльністю 

підприємства на засадах розвитку трансферної системи; 

– дослідити динаміку обсягу виробництва та реалізації продукції 

металургійної та машинобудівної галузей; 

– запропонувати критерії вибору окремих напрямів розвитку трансферної 

системи для підвищення показників виробничо-господарської діяльності 

підприємства і обґрунтувати комбінований спосіб трансферу сировинних та 

енергетичних ресурсів; 

– дослідити ефективність впровадження окремих напрямів трансферної 

системи на виробничо-господарську діяльність підприємства; 

– з’ясувати вплив функціонування трансферної системи щодо забезпечення 

сировинними, енергетичними та інноваційними ресурсами, зокрема за рахунок 

використання комбінованого способу їхнього трансферу на собівартість продукції; 

– здійснити економічну оцінку інноваційного рішення, спрямованого на 

економію витрат виробництва; 

– розробити пропозиції, спрямовані на удосконалення управління виробничо-

господарською діяльністю підприємства на засадах трансферної системи. 

Об’єктом дослідження є процес управління виробничо-господарською 

діяльністю підприємства. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні положення 

щодо управління виробничо-господарською діяльністю підприємства на засадах 

розвитку трансферної системи. 

Методи дослідження. Для досягнення встановленої мети у дисертаційній 

роботі використано такі методи наукового дослідження: аналізу, порівняння та 

узагальнення (для уточнення понять «управління», «логістика», «технологічний 

процес»); системного аналізу, аналогії та групування, структурно-функціонального 

підходу (для визначення сутності «трансферна система» та її класифікаційних 

ознак); методи економіко-статистичного аналізу, групування, зведення (для 

оцінювання та аналізу сучасного стану ринку основних видів ресурсів); математичне 

моделювання (для дослідження впливу коефіцієнтів трансферу на собівартість 

продукції); аналітичний (для оцінювання ефективності функціонування трансферної 

системи технологічного процесу). 

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукова література, 

законодавчі та нормативні акти України, наукові праці вітчизняних та іноземних 
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авторів, матеріали статистичної звітності промислових підприємств, інтернет-

ресурси, аналітичні та статистичні огляди Державної служби статистики України. 

Наукова новизна отриманих результатів досліджень полягає у розробленні 

теоретичних та методичних положень щодо управління виробничо-господарською 

діяльністю підприємства на засадах розвитку трансферної системи. Основні наукові 

результати, які відображають новизну роботи, полягають у такому: 

вперше: 

– обґрунтовано концептуальні підходи до управління виробничо-

господарською діяльністю підприємств на засадах трансферної системи як відкритої 

системи з прямими й опосередкованими зв’язками, функціонально спрямованої на 

організацію оптимального трансферу всіх видів економічних ресурсів та оперативне 

інформування про їхнє переміщення, застосування комплексу організаційно-

економічних заходів в інноваційній сфері, що дає змогу знизити матеріало- та 

енергомісткість виробництва; 

удосконалено: 

– науково-методичні підходи до управління діяльністю підприємств на засадах 

трансферної системи, зокрема, з’ясовано мету, компонентну будову, принципи 

розвитку та структуроформуючі підсистеми управління, що забезпечують ефективне 

використання матеріальних, фінансових та людських ресурсів підприємства; 

– підходи до типології та критеріїв вибору напрямів розвитку трансферної 

системи та способів трансферу основних видів ресурсів, що, на відміну від наявних, 

дають змогу оптимізувати джерела та умови їхнього постачання, за рахунок чого 

забезпечується надійність та стабільність виробничо-господарської діяльності 

підприємства; 

набули подальшого розвитку: 

– категоріально-понятійний апарат теорії менеджменту, на засадах 

ідентифікування сутнісних ознак і функцій, за допомогою введення поняття 

«трансферна система», що стало підґрунтям для уточнення теоретичних розробок і 

прикладних положень із удосконалення системи управління виробничо-

господарською діяльністю підприємства; 

– модель управління виробничо-господарською діяльністю підприємства на 

засадах розвитку трансферної системи, яка розкриває сутність механізму управління 

трансферними операціями, що дало змогу запропонувати комплекс рекомендацій 

прикладного характеру спрямованих на ресурсозбереження; 

– метод отримання економії на витратах виробництва за допомогою 

впровадження технічного інноваційного рішення. Його застосування дає можливість 

покращити кількісні параметри виробничо-господарської діяльності підприємства, 

зокрема продуктивність технологічного процесу виробництва промислової 

продукції; 

– оцінювання економічної ефективності функціонування трансферної системи 

технологічного процесу, що на відміну від існуючих дає змогу комплексно 

врахувати вплив трансферу інноваційних, сировинних та енергетичних ресурсів на 

собівартість продукції. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні 

методичних та прикладних положень щодо удосконалення управління виробничо-
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господарською діяльністю підприємства на засадах розвитку трансферної системи. 

У роботі досліджено вплив трансферу основних на собівартість продукції, 

розроблено інноваційне рішення, яке спрямоване на скорочення споживання обсягів 

електроенергії (патент № 109823) та тривалості технологічного процесу, 

удосконалено метод оцінювання собівартості продукції з урахуванням коефіцієнтів 

трансферу ресурсів. Наукові результати дисертації спрямовані на покращення 

ефективності управління виробничо-господарською діяльністю підприємства. 

Розроблені теоретико-методичні та науково-практичні рекомендації 

дисертаційної роботи використовують у діяльності таких підприємств: ТДВ «Булат» 

(акт впровадження від 06.10.2016 р.), ПАТ «НЛЗ» (довідка № 17/226 від 

19.04.2017 р.), ТзОВ «Універсальна бурова техніка» (довідка № 709 від 

24.11.2016 р.), ПАТ «Дрогобицький машинобудівний завод» (довідка № 117 від 

10.11.2016 р.), ТДВ «БЕЛМЗ» (довідка № 1-2/134 від 06.04.2017 р.) та у навчальному 

процесі Національного університету «Львівська політехніка» під час викладання 

дисциплін «Трансфер екотехнологій» для студентів спеціальності 051 «Економіка» 

та «Управління екологічними проектами» для студентів спеціальності 8.03060103 

«Менеджмент природоохоронної діяльності» (довідка № 67-01-1091 від 

19.06.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. 

Усі наукові результати, викладені в роботі, автор отримала особисто. З наукових 

праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті ідеї і 

положення, які становлять індивідуальний внесок здобувача.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

розглянуто та схвалено на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях та конгресах, зокрема: 3-й міжнародний конгрес «Захист 

навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» 

(м. Львів, 17–19 вересня 2014 р.); Х Міжнародна науково-практична конференція 

«Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (м. Львів, 6–8 листопада 2014 р.); 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та розвитку 

інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості» 

(м. Львів, 14–16 травня, 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації» 

(м. Херсон, 2015 р.); V Міжнародний молодіжний науковий форум «Litteris et 

Artibus» (м. Львів, 2015); 4-й міжнародний конгрес «Захист навколишнього 

середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» (м. Львів, 21–

23 вересня 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених 

«Фінанси, банківництво, страхування» (м. Львів, 22–23 вересня 2016 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові аспекти розвитку держави, 

регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи» (Полтава, 

2017 р.); Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Економіко-екологічні 

проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців» (Одеса, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 19 наукових 

працях, серед них: 1 колективну монографію, 1 патент України (у співавторстві), 5 

статей у наукових фахових виданнях України, (з яких – 3 статті у виданнях України, 

які належать до наукометричних баз даних), 3 статті у виданнях України, які 
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належать до наукометричних баз даних і 9 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях. Загальний обсяг публікацій становить 8,74 друк. арк., з яких 

5,04 друк. арк. належать особисто автору. 

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний текст 

дисертації займає 163 сторінки. Робота містить 41 таблицю, 27 рисунків, 186 назв 

використаних джерел та 14 додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено 

мету й задачі, об’єкт та предмет, а також методи досліджень. Наведено наукову 

новизну та практичну цінність отриманих у дисертаційній роботі результатів, а 

також інформацію про апробацію результатів досліджень, основні публікації та 

впровадження.  

У першому розділі «Теоретичні і прикладні аспекти управління 

виробничо-господарською діяльністю підприємства» уточнено сутність терміна 

«управління підприємством» загалом та управління виробничо-господарською 

діяльністю, а також виявлено основні недоліки, які є характерними для систем 

управління підприємствами в умовах ринкових відносин; розглянуто на прикладі 

технологічного процесу застосування трансферної системи як одного з резервів 

підвищення ефективності управління виробничо-господарською діяльністю 

підприємства. Доведено, що система управління виробничо-господарською 

діяльністю підприємства є сукупністю принципів, функцій, методів та механізмів 

управління групою конкретних суб’єктів і об’єктів, які в результаті забезпечують 

виконання стратегічної мети підприємства – підвищення якості виробленої 

продукції з метою задоволення потреб споживачів. 

Для підвищення ефективності управління виробничо-господарською 

діяльністю металургійних та машинобудівельних підприємств у роботі 

запропоновано використати трансферну систему, під якою розуміється сукупність 

централізовано керованих менеджментом підприємства взаємопов’язаних 

трансферних операцій, якими супроводжуються управлінські, технологічні та 

виробничо-господарські процеси, що підпорядковані досягненню цілей і виконанню 

основної мети підприємства. Компонентну будову трансферної системи формують: 

суб’єкти, об’єкти, засоби, методи та моделі трансферу.  

Суб’єктами трансферної системи є підрозділи, відділи та служби, цехи, 

технологічні дільниці тощо, які функціонально забезпечують виготовлення, облік та 

реалізацію продукції відповідної якості в заданих обсягах. До об’єктів трансферної 

системи належать сировинні, енергетичні, трудові, інноваційні та інші ресурси, які 

підлягають переміщенню чи обміну. Основними методами трансферу об’єктів є 

прямий, опосередкований, послідовний та комбінований. 

У роботі розроблено концептуальну модель управління виробничо-

господарською діяльністю підприємства на засадах розвитку трансферної системи,  

яку наведено на рис. 1.  
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Рис. 1. Концептуальна модель управління виробничо-господарською 

діяльністю на засадах розвитку трансферної системи  

Примітка: запропоновано автором 

У роботі охарактеризовано об’єкти управління виробничо-господарською 

діяльністю підприємства, визначено мету, функції та з’ясовано компонентну будову 

трансферної системи.  

Розроблена модель управління виробничо-господарською діяльністю на 

засадах трансферної системи має складну структуру, оскільки функціонально 

пов’язана практично з усіма напрямами виробничої діяльності. У роботі 

проаналізовано застосування трансферної системи на прикладі технологічного 

процесу на підприємствах металургійної та машинобудівної галузей промисловості. 

Це зумовлено тим, що структура трансферної системи для технологічного процесу є 

значно простішою, оскільки охоплює лише найважливіші важелі, з погляду впливу 

на собівартість готової продукції, види ресурсів, що дає змогу з’ясувати 
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ефективність трансферної системи і механізми її функціонування не лише окремих 

напрямів, але і комплексної їхньої дії.  

Доведено, що концептуальна модель управління виробничо-господарською 

діяльністю на засадах розвитку трансферної системи є одним із способів 

удосконалення системи управління за рахунок оптимальної організації трансферних 

операцій. Ефективність функціонування трансферної системи досягають за 

допомогою аналізу її впливу на основні економічні показники виробничо-

господарської діяльності підприємства металургійної та машинобудівної галузей 

промисловості. 

У другому розділі «Аналіз впливу трансферної системи на виробничо-

господарську діяльність підприємства» проаналізовано основні тенденції щодо 

обсягів і цін основних видів ресурсів, необхідних для виготовлення електросталі, 

обґрунтовано критерії вибору структури трансферної системи технологічного 

процесу, а також вдосконалено методи розрахунку собівартості електросталі з 

урахуванням напрямів трансферної системи. 

В Україні за останні десять років спостерігають зниження виробництва сталі, 

що пов’язано зі складними економічними процесами в країні, які негативно 

впливають на розвиток галузей, що потребують металургійної продукції. Попри те, 

частка реалізації продукції металургійної та машинобудівної галузей України у 2016 

році становила 14,7 % та 6,1 % відповідно, що підтверджує їхню стратегічну 

важливість. Варто зауважити, що великі обсяги металопродукції Україна експортує 

до Італії, Польщі, Болгарії та ін. Водночас собівартість української металопродукції 

залишається високою, тому заходи щодо її зниження є досить актуальними, зокрема 

за рахунок впровадження в управління підприємствами трансферної системи. 

Для обґрунтування вибору конкретних напрямів функціонування трансферної 

системи металургійних та машинобудівних підприємств пропонуємо брати до уваги 

такі показники: рентабельність валового прибутку, рівень зносу основних засобів, 

частка матеріальних витрат у операційних витратах підприємства тощо. 

У табл. 1 наведено рентабельність валового прибутку аналізованих 

підприємств металургійної та машинобудівної галузей упродовж 2011–2016 рр.  

Таблиця 1 

Рентабельність валового прибутку, %  

Роки Підприємства 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ПАТ «Ніжинський дослідно-механічний завод» 14,8 9,6 0,97 1,4 12,9 9,1 

ПАТ «Нововолинський ливарний завод» 109,2 60,6 -3,1 -10,2 -2,3 -12,9 

ПАТ «Дрогобицький машинобудівний завод» 54,9 53,5 48,5 32,2 1,09 31,86 

ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» 67,3 37,3 48,4 57,6 64 50,37 

ПАТ «Булат» 11,6 20,7 24,4 н/д н/д н/д 

Примітка: розраховано автором на підставі річної фінансової звітності промислових підприємств (Smida, 2016). 

 

Як видно з табл. 1, рентабельність валового прибутку практично на всіх 

підприємствах мала тенденцію до зниження, а у ПАТ «НЛЗ» навіть була від’ємною. 

Вказана тенденція зміни рентабельності пояснюється суттєвим підвищенням цін на 

сировинні та енергетичні ресурси, частка яких у собівартості продукції є високою. 
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Так ціна металобрухту на світовому ринку коливається в межах 200–385 дол./т, а 

його частка у собівартості електросталі сягає 60 %. Щодо електроенергії, то її ціна в 

Україні порівняно з країнами Європи є нижчою, однак має тенденцію до постійного 

підвищення, зокрема у 2010 р. її вартість для промислових підприємств становила 

0,89 грн/кВт·год, а у 2016 р. – 2,36 грн/кВт·год, тобто зросла майже у 2,5 разу. Треба 

зазначити, що частка електроенергії у собівартості електросталі становить 

приблизно 15 %.  

Рівень зносу основних засобів підприємств України знаходяться в межах від 

60 % до 80 %, до того ж у разі зношення технологічного обладнання до 65 % варто 

використовувати інноваційні рішення, спрямовані на його вдосконалення. Водночас 

за умови зношення технологічного обладнання понад 65 % виникає проблема 

доцільності його вдосконалення за рахунок використання інновацій, оскільки їхній 

термін окупності перевищує залишковий термін експлуатації. У такому разі варто 

розглядати варіант пошуку нового досконалішого обладнання. 

Раціональність трансферної системи підприємств характеризує також рівень 

їхніх матеріальних витрат. Що більша частка матеріальних витрат, то більшою є 

потреба у запровадження трансферної системи щодо забезпечення сировинними та 

енергетичними ресурсами, що дає змогу знизити матеріальну складову витрат 

підприємств. Аналіз операційних витрат показує, що їхня частка на всіх 

підприємствах, крім ПАТ «Дрогобицький машинобудівний завод», є найбільшою. 

Це пояснюється тим, що обсяг литва у основній діяльності цього підприємства 

порівняно малий. Щодо інших підприємств, то матеріальні витрати становлять 55–

80 %. Тому підприємствам, які мають досить високе значення цього показника, 

доцільно насамперед організовувати діяльність трансферної системи щодо 

забезпечення сировинними та енергетичними ресурсами, оскільки це призведе до 

зниження собівартості продукції і в подальшому збільшення прибутковості 

підприємства. Крім цього, проаналізовано фінансові показники цих підприємств на 

предмет забезпеченості власними коштами, тобто без залучення кредитів та коштів 

сторонніх організацій, з метою реалізації пропонованих рішень трансферною 

системою. На основі здійсненого аналізу у табл. 4 знаком «+» зазначено 

рекомендовані напрями трансферної системи технологічного процесу 

переплавлення металобрухту для аналізованих підприємств. 

Таблиця 2 

Напрями трансферної системи технологічного процесу аналізованих підприємств 

Напрями трансферної системи 
Підприємства 

сировинний  енергетичний інноваційний 

ПАТ «Ніжинський дослідно-механічний завод» + - + 

ПАТ «Нововолинський ливарний завод» + + + 

ПАТ «Дрогобицький машинобудівний завод» - + - 

ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» + + - 

ПАТ «Булат» + - - 

 

З табл. 2 видно, що ПАТ «НЛЗ» може реалізувати всі напрями трансферної 

системи, тому в роботі здійснено оцінку впливу трансферної системи на діяльність 

цього підприємства. 
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Дослідження трансферу сировинних ресурсів показали, що для ПАТ «НЛЗ» 

найкращими способом заготовлення металобрухту є комбінований. Якщо коефіцієнт 

трансферу дорівнює нулю, то підприємство повністю забезпечує себе 

металобрухтом з власних пунктів збирання і це дає максимальний економічний 

ефект у сумі 2906,36 тис. грн на рік. 

Щодо впливу енергетичного напряму трансферної системи, то розрахунки 

показали, що збільшення потужності ВЕС зумовлює зменшення значення 

коефіцієнта трансферу і, відповідно, знижує собівартість електросталі. Збільшення 

потужності ВЕС від 200 до 750 кВт зменшує собівартість продукції від 1,39 % до 

5,58 %.  

Порівняльний аналіз собівартості електросталі внаслідок інноваційної 

діяльності трансферної системи показав зменшення частки електроенергії з 9,98 % 

для базової ДСП до 8,2 % для реконструйованої ДСП, що з огляду на постійне 

підвищенням тарифів на електроенергію є позитивним явищем. Реалізація інновації 

знижує річну собівартість на 201,29 тис. грн. 

Для порівняння впливу кожного з напрямів трансферної системи у табл. 3 

відображено результати вище наведених розрахунків. 

Таблиця 3 

Вплив напрямів трансферної системи на собівартість електросталі ПАТ «НЛЗ» 

Річна собівартість, тис. грн № 

з/п 

Напрями трансферної 

системи 

Річні витрати, 

тис. грн початкова розрахована  

Відносне зниження 

собівартості, % 

1 Сировинний 295,24 26821,92 25836,516 3,67 

2 Енергетичний 222,0 26821,92 25326,14 5,5 

3 Інноваційний 151,26 26821,92 26620,62 0,75 

 

Аналіз та порівняння отриманих результатів, наведених у табл. 3, вказує, що 

на зниження собівартості електросталі найбільше впливає трансфер енергетичних 

ресурсів, який дає можливість знизити собівартість електросталі на 5,5 %. Такий 

ефект досягається за умови використання наведених річних витрат електроенергії, 

необхідних для реалізації технологічних процесів переплавлення металобрухту. 

Суттєвий вплив на собівартість електросталі має сировинний напрям, який дає змогу 

її знизити на 3,67 % за умови, що коефіцієнт трансферу металобрухту від трейдерів 

дорівнює 0,6. Розглянуте інноваційне рішення щодо реконструкції електропечі 

знижує собівартість лише на 0,75 % і дає можливість підвищити річну 

продуктивність електропечі на 15 %, до того ж враховано лише ефект скорочення 

обсягу споживання електроенергії. Це свідчить про те, що кожен напрям діяльності 

трансферної системи забезпечує позитивний економічний ефект, а це підтверджує 

доцільність їхнього створення. 

У третьому розділі «Удосконалення управління виробного-господарською 

діяльністю підприємства на засадах розвитку трансферної системи» досліджено 

ефективність функціонування трансферної системи за допомогою аналізу її впливу 

на основні економічні показники виробничо-господарської діяльності підприємства, 

зокрема кількісно оцінено одночасні дії напрямів трансферної системи на 

собівартість електросталі ПАТ «НЛЗ». 

З погляду впливу на економічні показники технологічного процесу 

переплавлення металобрухту, найважливішими є такі ресурси: сировинні, 
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енергетичні та інноваційні. Тому в роботі запропоновано вдосконалити управління 

технологічним процесом у електродугових сталеварних печах за рахунок 

використання трансферної системи. Модель управління вказаним технологічним 

процесом на основі розвитку трансферної системи відображено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Модель управління технологічним процесом переплавлення металобрухту 

на основі розвитку трансферної системи 

 

Для управління технологічним процесом вибрано сировинний, енергетичний та 

інноваційний напрями діяльності трансферної системи, для яких розроблено механізми 

їхньої реалізації. Комплексний вплив трансферної системи на собівартість 

електросталі розраховують за формулою: 
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де 
М

Н

Q  – необхідний річний обсяг металобрухту, т/рік; 
М

V

P , M

j
P  – ціна металобрухту з  

власних пунктів збирання (ВПП) та j-го постачальника відповідно, тис. грн/т; 
М

Тj
k  –

коефіцієнт трансферу металобрухту, який розраховується відношенням обсягу 

металобрухту закупленого у j -го постачальника до необхідного річного обсягу 

металобрухту; m  – кількість постачальників металобрухту; 
Р

VC  – величина решти 
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річних змінних витрат у собівартості електросталі, тис. грн/рік; 
0

FC  – річні постійні 

витрати у собівартості електросталі, тис. грн/рік; 
Е

ВЕС

р , 
Е

k
р

 
– ціна електроенергії 

власної ВЕС та k -го постачальника, грн/кВт·год; 
E

Tk
k  – коефіцієнт трансферу 

електроенергії, який розраховується відношенням обсягу електроенергії закупленої 

у -го постачальника до необхідного річного обсягу споживання електроенергії; z  

– кількість постачальників електроенергії; 
Е

І

W  – річний обсяг електроенергії, який 

споживається після реконструкції дугової електропечі, кВт·год/рік; 
R

C  – загальні 

витрати підприємства на інноваційну діяльність, тис. грн; 
І

Т  – термін окупності 

інноваційного рішення, років; 
RV

C  – величина коштів, які економить підприємство 

завдяки реалізації інноваційного рішення власними ресурсами, тис. грн; 
I

T

k  – 

коефіцієнт трансферу інновації, який розраховується відношенням суми коштів, що 

оплачує підприємство стороннім організаціям за послуги пов’язані з реалізацією 

інновації до сумарних витрат необхідних для реалізації інновації; ∑
=

n

i

TS

i

C

1

– річні 

витрати на функціонування трансферної системи з урахуванням n -ї кількості 

напрямів діяльності, тис. грн/рік; n  – кількість напрямів діяльності трансферної 

системи. 

На основі запропонованої економетричної моделі (1) розраховано комплексну 

дію трансферної системи на собівартість електросталі, відносне зниження якої 

подано у табл. 4.  

Таблиця 4 

Відносне зниження собівартості електросталі ПАТ «НЛЗ», %  

E

T

M

T

kk \  1 0,54 0,31 0 

1 2 3 4 5 

1 0,898 2,39 3,55 5,18 

0,91 1,25 2,74 3,91 5,54 

0,82 2,48 3,97 5,14 6,77 

0,73 3,71 5,21 6,37 8,00 

0,64 4,94 6,44 7,60 9,23 

0,55 6,18 7,67 8,83 10,46 

0,45 7,54 9,03 10,20 11,83 

0,36 8,77 10,26 11,43 13,06 

0,27 10,00 11,50 12,66 14,29 

0,18 11,23 12,73 13,89 15,52 

0,09 12,47 13,96 15,12 16,75 

0 13,70 15,19 16,35 17,98 

Примітка: розрахувала автор 

У реальних умовах знизити собівартість на 17,98 % складно, оскільки наявний 

високий ризик зриву повного забезпечення власним металобрухтом, тому 

оптимальним можна вважати значення коефіцієнта трансферу металобрухту 0,64, 

що загалом дає змогу знизити собівартість на 9,23 %. 

Щоб оцінити сумарний вплив інноваційного рішення у разі збільшення річних 

обсягів виробництва на 15 %, розраховано величину приросту прибутку за 

k
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допомогою визначення точки економічної потужності для двох варіантів, зокрема 

від дії інноваційного напряму трансферної системи та від одночасного впливу всіх 

напрямів трансферної системи. 

З цією метою використано такі економічні показники технологічного процесу 

переплавлення металобрухту ПАТ «НЛЗ»: 

1) до реконструкції: річні умовно-постійні витрати 
0

FC  – 2774, тис. грн/рік; 

змінні витрати на 1 тонну електросталі 
од

VC  – 10,02 тис. грн/од; цехова 

рентабельність електросталі (норма прибутку) 
П

Н  – 0,1; річний обсяг виробництва 

електросталі Q – 2400 тонн; цехова ціна 1 тонни електросталі 
од

Р – 12,29 тис. грн/од. 

2) після реконструкції: 

– варіант 1 – дія лише інноваційного напряму трансферної системи: річні 

умовно-постійні витрати 
0

FC  – 3070,45 тис. грн/рік; змінні витрати на 1 тонну 

електросталі 
од

VC  – 9,81 тис. грн/од; планова цехова рентабельність електросталі 

(норма прибутку) 
П

Н  – 0,1; річний обсяг виробництва електросталі Q – 2760 тонн; 

цехова ціна 1 тонни електросталі 
од

Р

 
– 12,29 тис. грн/од; 

– варіант 2 – одночасний вплив усіх напрямів трансферної системи: річні 

умовно-постійні витрати 
0

FC  – 3587,61 тис. грн/рік; змінні витрати 1 тонну 

електросталі 
од

VC  – 8,766 тис. грн/од; планова цехова рентабельність електросталі 

(норма прибутку) 
П

Н  – 0,1; річний обсяг виробництва електросталі Q – 2760 тонн; 

цехова ціна 1 тонни електросталі 
од

Р – 12,29 тис. грн/од. 

У табл. 5 наведено послідовність і результати розрахунків, точки економічної 

потужності, обсягу економічного прибутку та рентабельності продукції внаслідок 

реалізації інноваційного рішення для двох варіантів.  

Таблиця 5 

Економічні показники інноваційного рішення після збільшення обсягу 

виробництва 

Значення показників 

після інновації 

№ 

з/п 

Показник Формула для 

розрахунку 
до 

інновації 
варіант 1 варіант2 

1 Обсяг реалізації продукції, 

тис. грн 

iодP
QPQ *=  29503,2 

 

33928,68 

 

33928,68 

 

2 Собівартість реалізованої 

продукції, тис. грн 

QVCFCS
од

*+=  26821,92 30153,15 27781,3 

 

3 Бухгалтерський прибуток, 

тис. грн 

SQП
PБ

−=

 
2681,28 3775,53 6147,38 

4  Економічна потужність, 

тонн )1(*

)1(*

Подод

П

Е

НVCP

НFC

Q

+−

+

=

2400 2252 1489 

5 Нормальний прибуток, тис. 

грн 

ПН

HSП *=

 
2681,28 3015,315 2778,13 

6 Економічний прибуток, тис. 

грн 

НБE

ППП −=

 
- 760,215 

 

3369,25 

7 Рентабельність продукції, 

% 
100*

S

П

Н
Б

П

=

 

10 12,52 22,13 
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Розрахунки показують, що збільшення річного обсягу виробництва на 15 %, 

внаслідок реалізації інноваційного рішення і дії лише інноваційного напряму 

трансферної системи забезпечує досягнення надприбутків обсягом 760 тис. грн, що 

перевищує на 25 % величину нормального прибутку. У разі врахування 

комплексного впливу діяльності трансферної системи величина надприбутку 

становить 3369,35 тис. грн, що у 2,2 разу перевищує планову норму прибутку. 

Для ефективності діяльності підприємств важливим є вдосконалення 

управління їхньої виробничо-господарською діяльністю через організацію 

оптимального трансферу всіх використовуваних ресурсів. 

Дослідження показали, що для ПАТ «ПЛЗ» основними напрямами 

удосконалення управління є: 

–  зміна організаційної структури управління підприємством за рахунок 

створення відділу трансферу та його адаптації до загальної системи менеджменту; 

–  перерозподіл функцій існуючих підрозділів та новоствореного відділу 

трансферу з метою оптимальної організації виробничо-господарської діяльності та 

покращення фінансово-економічного стану підприємства; 

–  удосконалення управління основними ресурсами підприємства за рахунок 

функціонування відділу трансферу, вибору джерел утворення та методів реалізації 

їх трансферу; 

–  пошук та використання інноваційних рішень, які підвищуватимуть показники 

виробничо-господарської діяльності підприємства; 

–  удосконалення системи планування та організації виробництва з урахуванням 

процесів трансферу основних видів ресурсів, а також обліку і контролю за їхнім 

використанням. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі теоретично узагальнено та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання з удосконалення існуючих та розроблення нових 

теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо управління 

виробничо-господарською діяльністю підприємств на засадах розвитку трансферної 

системи для підвищення економічних показників їхнього функціонування.  

Результати дисертаційного дослідження дають можливість зробити такі 

висновки:  

1. Аналіз існуючих систем управління виробничо-господарською діяльністю 

підприємств показує на їхню невідповідність сучасним умовам господарювання, що 

потребує пошуку нових форм і методів управління адаптованих до умов ринку. З 

огляду на складність, поліструктурність та багаторівневість управління виробничо-

господарською діяльністю підприємств доцільно використовувати трансферну 

систему, застосування якої дає змогу покращити управління підприємством за рахунок 

оптимальної організації трансферу основних видів ресурсів та їхнього ефективного 

використання.  

2. Трансферна система управління виробничо-господарською діяльністю 

підприємств базується на сукупності принципів, найважливішими із яких є: 

системність, розвиток, надійність, ефективність, гнучкість та адаптивність, які 

забезпечують цілісність процесу управління і створюють синергетичний ефект від 

використання матеріальних, фінансових та людських ресурсів підприємства. 
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Сформована система управління на окреслених принципах функціонально допомагає 

виконати завдання, пов’язані з організацією контролю за трансфером сировинних та 

енергетичних ресурсів, моніторингом їхнього використання, а також використанням 

власних та залучених інноваційних розробок. 

3. Доведено, що ефективне функціонування трансферної системи 

управління досягається завдяки її відповідності певним вимогам, а саме: належного 

рівня відображення та повноти інформації про реальний стан забезпечення 

підприємства ресурсами, наявність об’єктивної інформації про трансферні операції 

та їхню ефективність, узгодженість трансферної системи з автоматизованою 

системою управління технологічними процесами як превентивний інструмент 

запобігання виробництву бракованої продукції, зумовленого низькою якістю 

матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, забезпечення простоти та 

прозорості структури трансферної системи, що дає можливість усунути зайві ланки 

управління та економію часу на управлінські операції. 

4. Показано динаміку обсягу виробництва сталі в Україні та світі, а також 

частину реалізованої продукції металургійної та машинобудівної галузі у 

промисловості України. Проаналізовано структуру витрат матеріалів та енергоносіїв 

залежно від способу виробництва сталі та запропоновано використання трансферної 

системи з метою їх зниження.  

5. За допомогою аналізу фінансово-господарської діяльності 

металургійних та машинобудівних підприємств обґрунтовано критерії, які є 

економічною підставою вибору окремих напрямів розвитку трансферної системи 

технологічного процесу переплавлення металобрухту. Вибір напрямів трансферної 

системи рекомендовано здійснювати на основі аналізу структури собівартості 

електросталі та значень таких показників, як рентабельність валового прибутку, 

зношення основних засобів, частки матеріальних витрат у операційних витратах 

підприємства, коефіцієнт фінансової стійкості та обсяг власних обігових коштів у 

валюті балансу підприємства.  

6. Розроблена економетрична модель розрахунку собівартості виробництва 

електросталі з використанням коефіцієнтів трансферу сировинних, енергетичних та 

інноваційних ресурсів створює методичне підґрунтя для розрахунку собівартості 

продукції, а також оцінювання ефективності заходів щодо зниження витрат 

виробництва.  

7. У роботі обґрунтовано використання комбінованого способу трансферу 

сировинних та енергетичних ресурсів, що дасть можливість підприємству 

раціоналізувати систему забезпечення технологічного процесу основними 

ресурсами. Доведено, що в результаті комплексної дії всіх напрямів трансферної 

системи технологічного процесу переплавлення металобрухту забезпечує зниження 

собівартість електросталі на 9,67 % (за значення коефіцієнта трансферу 

металобрухту 0,6), що підтверджує ефективність її функціонування. 

8. Запропоноване інноваційне рішення знижує споживання електроенергії 

та скорочує тривалість технологічного процесу, що дає можливість збільшити річні 

обсяги виробництва електросталі. У роботі показано, що збільшення обсягів 

виробництва продукції на 15 % за рахунок економії на витратах виробництва 

підвищить рентабельність продукції на 25 %.  
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9. Запропоновано напрями удосконалення управління виробничо-

господарською діяльністю підприємства, які полягають у зміні організаційної 

структури управління підприємством з урахуванням формування відділу трансферу, 

що потребує перерозподілу функцій окремих підрозділів підприємства, які пов’язані 

з реалізацією трансферних операцій.  
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АНОТАЦІЯ 

Косовська В. В. Управління виробничо-господарською діяльністю 

підприємства на засадах розвитку трансферної системи. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) – Національний університет «Львівська політехніка», 

Міністерство освіти і науки України, Львів, 2018. 

У дисертаційній роботі виконано теоретичне узагальнення та запропоновано 

нове вирішення наукового завдання з удосконалення наявних та розроблення нових 

теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо управління 

виробничо-господарською діяльністю промислових підприємств на засадах 

розвитку трансферної системи. Обґрунтовано поняття «трансферна система» та 

сформовано основні засади її побудови, удосконалено підхід до ідентифікування 

критеріїв вибору окремих напрямів розвитку трансферної системи. Розроблено 

коефіцієнти трансферу сировинних (металобрухту) та енергетичних (електроенергії) 

ресурсів, які показують рівень залежності підприємства від постачальників у 

випадку змішаного способу трансферу ресурсів і на цій основі вдосконалено метод 

розрахунку собівартість продукції та економічно оцінено інноваційне рішення, що 

спрямоване на економію витрат виробництва. 

Ключові слова: трансферна система, коефіцієнти трансферу, структура 

трансферної системи, способи трансферу, об’єкти та суб’єкти трансферної системи. 

 

АННОТАЦИЯ 

Косовская В. В. Управление производственно-хозяйственной 

деятельностью предприятия на основе развития трансферной системы. – На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности) – Национальный университет «Львовская 

политехника», Министерство образования и науки Украины, Львов, 2018. 

В диссертационной работе выполнено теоретическое обобщение и 

предложено новое решение научной задачи по совершенствованию существующих 

и разработке новых теоретико-методических положений и практических 

рекомендаций по управлению производственно-хозяйственной деятельностью 

предприятий на основе развития трансферной системы для достижения повышения 

их экономических показателей. Анализ систем управления предприятий показывает 

их несоответствие современным рыночным отношениям. Это требует 

совершенствования системы управления предприятием за счет изменения ее 

структуры и пересмотра функций ее элементов. Таким образом обоснованно цель 

создания и предложено понятие «трансферная система», указано ее роль в 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а также выделены 

основные элементы и дано их определение. В зависимости от функционального 

назначения, а также взаимодействия с внешними субъектами и уровня управления 

предприятием, предложена классификация и виды трансферных систем, что 

позволит оперативно аккумулировать комплексную информацию об объеме 
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обменных операций между предприятием и внешними субъектами хозяйствования. 

Трансферная система построена по принципу открытой системы и охватывает 

практически все виды производственно-хозяйственной деятельности, связанных с 

трансфером материальных, финансовых, трудовых, энергетических и других 

ресурсов, которые используются предприятием для производства готовой 

продукции. Внедрение трансферной системы обеспечит достижение предприятием 

поставленных целей на условиях оптимизации реализации трансферных операций, 

которые имеют место в процессе производственно-хозяйственной деятельности. На 

основании анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий выявлено, что структура трансферной системы технологического 

процесса перетопки металлолома может быть разной. Это определяется такими 

показателями как уровень изношенности основных средств, объем собственных 

оборотных средств, коэффициента платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия. Инновационная деятельность трансферной системы зависит от уровня 

износа основных средств предприятий. В случае износа технологического 

оборудования до 60 % можно использовать инновационные ресурсы направленные 

на его совершенствование, а при изношенности более 75 % возникает вопрос 

целесообразности использования инноваций, поскольку их срок окупаемости будет 

превышать остаточный срок эксплуатации технологического оборудования. Анализ 

коэффициентов автономии и объема собственных оборотных средств показывает 

независимость предприятий от внешних источников финансирования и их 

финансовую устойчивость, что существенно влияет на принятие решения по 

развитию трансферной системы в направлениях обеспечения сырьевыми, 

энергетическими и инновационными ресурсами. Рациональность трансферной 

системы предприятий характеризует также уровень их материальных затрат. 

Причем, чем больше удел материальных затрат, тем больше потребность в создании 

трансферной системы по обеспечению разными видами ресурсов, что позволит 

снизить материальную составляющую расходов предприятия.  Технологический 

процесс переработки металлолома требует больших объемов сырьевых и 

энергетических ресурсов, которые оказывают наибольшее влияние на себестоимость 

электростали. Поэтому важной задачей трансферной системы является поиск 

наиболее дешевых вариантов трансфера сырьевых и энергетических ресурсов. 

Одним из способов решения поставленной задачи является использование 

смешанного способа трансфера указанных ресурсов. Расчет основных 

экономических показателей электростали в случае смешанного способа обеспечения 

сырьевыми и энергетическими ресурсами требует учета большого количества 

информации, в частности цен на ресурсы и их объемов от разных поставщиков. Это 

существенно усложняет процедуру расчета себестоимости и требует значительных 

затрат времени. Поэтому в работе усовершенствована математические модели 

расчета себестоимости электростали, в которых впервые использовано 

коэффициенты трансфера сырьевых и энергетических ресурсов. Поскольку 

указанные ресурсы могут быть как собственные так и закупленные у поставщиков, 

поэтому значения коэффициентов трансфера металлолома и электроэнергии 

изменяются от 1 до 0. Коэффициенты трансфера выражаются отношением объемов 

закупки ресурсов у поставщиков к общему объему потребления, что позволит 
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предприятию рационализировать систему обеспечения основными ресурсами и 

повысить надежность его работы Это обеспечивает существенное упрощение 

методики расчета себестоимости, а также оценки влияния предложенных 

трансферной системой мероприятий, направленных на снижение стоимости этих 

ресурсов и заметно упрощает вычисления основных экономических показателей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия.  Кроме этого, уровень 

конкурентоспособности предприятий зависит от экономической мощности, а также 

от уровня их технического развития, в частности от материало- и энергоемкости 

производства, которые существенно влияют на экономические показатели. При этих 

условиях необходимо постоянно осуществлять инновационную деятельность 

направленную на поиск и разработку управленческих, организационных, 

технических решений направленных на усовершенствование технологического 

оборудования. Трансферной системой предложено инновационное решение, которое 

обеспечивает уменьшение потребления электроэнергии и сокращения 

продолжительности технологического процесса, что позволяет увеличить годовые 

объемы производства продукции. С этой целью осуществлено экономическую 

оценку инновации и показано, что увеличение объемов производства продукции за 

счет экономии на издержках производства приведет к повышению рентабельности 

продукции и позволит улучшить финансовое состояние предприятия. 

Ключевые слова: трансферная система, коэффициенты трансфера, структура 

трансферной системы, способы трансфера, объекты и субъекты трансферной 

системы. 

 

ANNOTATION 

Kosovska V. Control over production and commercial activities of the 

enterprise according to the transfer system development principles – manuscript 

copyright. 

In the thesis research, there has been performed a theoretical generalization and 

offered a new solution of the scientific task with the improvement of the existing and 

development of the new theoretical and methodological provisions and practical 

recommendations regarding the control over the production and commercial activities of 

the industrial enterprises based on transfer system development principles. There has been 

grounded the notion of «a transfer system» and formed the main principles of its 

construction. The has been improved the approach to identification of selection criteria for 

separate development directions of the transfer system. There have been developed the 

transfer indices of raw material (metal scrap) and energy (electric energy) resources, 

which demonstrate the level of dependence of the enterprise on suppliers in case of the 

mix-type resources transfer and on this basis there was improved the method of calculation 

of the products prime cost and there was performed an economic evaluation of the 

innovative solution focused on saving of the production expenses. 

Key words: a transfer system, a transfer index, a transfer system structure, kinds of 

transfer, objects, and subjects of the transfer system. 
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