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АНОТАЦІЯ 

 

Косовська В. В. Управління виробничо-господарською діяльністю 

підприємства на засадах розвитку трансферної системи. – Кваліфікаційна 
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політехніка», Мукачівський державний університет, – Мукачево, 2018. 

У дисертаційній роботі виконано теоретичне узагальнення і 

запропоновано нове розв’язання наукового завдання, спрямованого на 

вдосконалення існуючих та розроблення нових теоретико-методичних 

положень і практичних рекомендацій щодо управління виробничо-

господарською діяльністю підприємства на основі розвитку трансферної 

системи з метою підвищення його економічних показників. 

Аналіз існуючих систем управління підприємств вказує на їхню 

невідповідність сучасним ринковим відносинам. Це потребує вдосконалення 

системи управління підприємствами за рахунок зміни їхньої організаційної 

структури і перегляду функцій її елементів. Враховуючи вище зазначене в 

роботі запропоновано поняття «трансферна система» та обґрунтовано 

доцільність її створення, визначено її роль у виробничо-господарській 

діяльності підприємства, а також виділено основні елементи компонентів 

трансферної системи і запропоновано їх визначення. Структура і види 

трансферних систем визначаються критеріями, які залежать від функцій та 

завдань, що їх виконують суб’єкти трансферної системи підприємства. До 

основних класифікаційних ознак трансферних систем належать: рівень 

складності системи, масштаби та структура підприємства, взаємодія зі 

зовнішнім середовищем, рівень управління підприємством та функціональне 

призначення системи. З урахуванням цього запропоновано класифікацію та 
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види трансферних систем, що дасть змогу оперативно її адаптувати до будь-

яких систем управління підприємствами. 

Трансферна система побудована за принципом відкритої системи, яка 

охоплює практично всі види виробничо-господарської діяльності, пов’язані з 

трансфером матеріальних, фінансових, трудових, енергетичних, інноваційних 

та інших ресурсів, що їх використовує підприємство під час виробництва 

готової продукції. Впровадження трансферної системи забезпечить досягнення 

підприємством поставлених цілей на умовах оптимізації трансферних 

операцій, які мають місце під час ведення виробничо-господарської діяльності.  

На підставі аналізу результатів фінансово-господарської діяльності 

підприємств виявлено, що структура трансферної системи технологічного 

процесу переплавлення металобрухту може бути різною. Це визначається 

такими показниками, як рівень зношення основних засобів, обсяг власних 

оборотних коштів, коефіцієнта платоспроможності та фінансової стійкості 

підприємства. Зокрема, інноваційна діяльність трансферної системи залежить 

від рівня зношення основних засобів підприємств. У разі зношення 

технологічного обладнання до 65 % можна використовувати інноваційні 

ресурси, спрямовані на його вдосконалення, а за значення цього показника 

понад 65 % виникає питання доцільності використання інновацій, оскільки 

їхній термін окупності перевищуватиме залишковий термін експлуатації 

технологічного обладнання. Аналіз коефіцієнтів автономії та обсягу власних 

оборотних коштів показує незалежність підприємств від зовнішніх джерел 

фінансування та їхню фінансову стійкість, що істотно впливає на прийняття 

рішення стосовно розвитку трансферної системи щодо забезпечення 

сировинними, енергетичними та інноваційними ресурсами.  

Раціональність трансферних систем підприємств характеризує також 

рівень їхніх матеріальних витрат. Причому, що більша частка матеріальних 

витрат, то більша потреба в створенні трансферної системи щодо забезпечення 

різними видами ресурсів, що забезпечить зниження матеріальної складової 

витрат підприємств. 
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У роботі основну увагу звернено на розроблення трансферної системи 

для технологічних процесів, розглянуто технологічний процес перероблення 

металобрухту, який потребує значних обсягів сировинних (металобрухту) і 

енергетичних (електроенергії) ресурсів, котрі найбільше впливають на 

собівартість електросталі. Тому важливим завданням трансферної системи є 

пошук найдешевших варіантів трансферу сировинних і енергетичних ресурсів. 

Одним із способів вирішення поставленого завдання є використання 

змішаного способу трансферу вище зазначених ресурсів. Розрахунок основних 

економічних показників електросталі в разі комбінованого способу 

забезпечення сировинними й енергетичними ресурсами потребує врахування 

великої кількості інформації, зокрема різні ціни та наявні обсяги ресурсів у 

постачальників. Це істотно ускладнює розрахунок собівартості продукції та 

потребує значних витрат часу. Тому в роботі вдосконалено математичні моделі 

розрахунку собівартості електросталі, в яких вперше використано коефіцієнти 

трансферу сировинних (металобрухту) й енергетичних (електроенергії) 

ресурсів. Оскільки зазначені ресурси можуть бути як власними, так і 

закупленими у різних постачальників, значення коефіцієнтів трансферу 

металобрухту і електроенергії змінюються від 1 до 0. Коефіцієнти трансферу 

виражаються відношенням обсягів закупівлі ресурсів у постачальників до 

загального обсягу споживання, що дасть змогу підприємству раціоналізувати 

систему забезпечення основними ресурсами та підвищити надійність його 

роботи. Це дає змогу спростити методику розрахунку собівартості, а також 

оцінити вплив запропонованих трансферною системою заходів, спрямованих 

на зниження вартості цих ресурсів і полегшує визначення основних 

економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства. 

Крім цього, рівень конкурентоспроможності підприємств залежить від 

економічної потужності, а також від рівня їхнього технічного розвитку, 

зокрема від матеріало- та енергоємності виробництва, які суттєво впливають 

на економічні показники. За таких умов необхідно постійно провадити 

інноваційну діяльність, спрямовану на пошук і розроблення управлінських, 
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організаційних, технічних та інших рішень з удосконалення технологічних 

процесів і технологічного обладнання. Трансферною системою реалізовано 

інноваційне технічне рішення, яке забезпечує зменшення споживання 

електроенергії та скорочення тривалості технологічного процесу, що дає 

можливість збільшити річні обсяги виробництва продукції. З цією метою 

здійснено економічну оцінку інновації та показано, що збільшення обсягу 

виробництва продукції за рахунок економії на витратах виробництва, за умови 

досконалої конкуренції на ринку, зумовить підвищення рентабельності 

продукції та дасть змогу покращити фінансовий стан підприємства. 

Ключові слова: трансферна система, коефіцієнти трансферу, структура 

трансферної системи, металобрухт, технологічний процес переплавлення 

металобрухту, способи трансферу, об’єкти і суб’єкти трансферної системи. 
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науково-практична конференція, Україна, Херсон, 15-16 жовтня 2015, Херсон: 
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інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: ІІІ 
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Енергоощадність. Збалансоване природокористування: 4-й міжнародний 
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червня 2017 р., Харків: ФОП Панов А.М. (Особистий внесок автора: 

здійснено аналіз енергетичної структури України та Європи) (0,04 д. а.). 

 
ANNOTATION 

V. V. Kosovska Control over production and commercial activities of the 

enterprise based on transfer system development. – A qualifying research paper, 

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 
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practical recommendations regarding the control over the production and 

commercial activities of the enterprise based on the transfer system development 

with the purpose of increase of its economic performance. 

The analysis of the existing enterprises’ management systems points at their 

non-compliance with present-day market relations. It requires the enterprises’ 

management system improvement by changing their organizational structure and 

revision of their elements function. Taking into consideration the above-mentioned 

information, there has been offered in the thesis the notion of «a transfer system» 

and grounded the reasonability of its creation, defined its role in the production and 

commercial activities of the enterprise, as well as distinguished the main elements of 

the transfer system components and given their definition. A structure and kinds of 

the transfer systems are determined in accordance with the criteria, which depend on 

the functions and tasks, performed by the subjects of transfer system of the 

enterprise. To the main classification features of the transfer system belong the 

system complexity degree, a scale and structure of the enterprise, an interaction with 

outside environment, the enterprise control level and functional purpose of the 

system. Taking into account the above-mentioned information there was offered the 

classification and kinds of transfer systems, which allow adapting it very quickly to 

any control systems of the enterprise. 

The transfer system was constructed according to the open system principle, 

which actually includes all kinds of production and commercial activity, related to 

the transfer material, financial, labor, energy, innovative and other resources, used 

by the enterprise in the course of the finished products manufacturing process. The 

introduction of the transfer system will provide the enterprise with the set goals 

under the conditions of optimization of the transfer operations while running the 

production and commercial activities.  

Subsequent to the analysis of the business and economic activities of the 

enterprise results there was detected by the enterprise that the structure of the 

transfer system of the technological process of metal scrap melting can be different. 

It is determined by the indices like the level of wear of the fixed assets, the volume 



11 

of the private current assets, solvency ratio and financial firmness of the enterprise. 

In particular, the innovative activity of the transfer system depends on the level of 

wear of the fixed assets of the enterprise. In a case of wear of the production 

machinery up to 65%, there may be used the innovation resources focused on its 

improvement, and if the index reaches 65% and more, there arises a question of 

expediency of using the innovations, as long as their payback period will exceed the 

production machinery residual operation life. The analysis of the equity to total 

assets ratio and private current assets volume demonstrate independence of the 

enterprise from outside funding sources and their financial firmness, which has a 

significant effect on decision making regarding the transfer system development, 

provision of raw materials, power and innovative resources.   

The rationality of the enterprise transfer systems is also characterized by the 

level of their material expenses. Moreover, the higher is the material expenses 

percent the bigger is the demand for creation of the transfer system to be provided 

with different kinds of resources, which will guaranty the decrease of material 

expenses of the enterprises. 

The primary focus of the work has been concentrated on the development of 

the transfer system for the technological processes. In this particular case, there is 

considered the technological process of the metal scrap processing, which requires a 

considerable volume of raw material (metal scrap) and energy (electric energy) 

resources, which have the biggest effect on the electric fusion steel prime cost. That 

is why an important task of the transfer system is the search for the cheapest variants 

of the raw materials and energy resources transfer. One of the ways of solving the 

set task is the use of the mix-type transfer of the above- mentioned resources. The 

calculation of the major economic indicators for the electric fusion steel, in the case 

of the mix-type provision with the raw-material and energy resources, requires 

considering the bulk information, in particular, different prices and available amount 

of resources with suppliers. It significantly complicates the process of the products 

prime cost calculation and is time-consuming. Thus, there have been improved in 

the work the mathematical models of electric fusion steel prime cost calculation 
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where for the first time there was used the transfer index of raw material (metal 

scrap) and energy (electric energy) resources. As long as the above-mentioned 

resources may be both own and those purchased from different suppliers, then the 

metal scrap and electric energy transfer index value may range from 1 to 0. The 

transfer indices are expressed as the relation of the volume of the purchased 

resources from the suppliers to the total consumption, which will allow the 

enterprise rationalizing the system of provision with the major resources and 

increasing its performance reliability. It allows simplifying the methods of the prime 

cost calculation and evaluating the effect of measures offered by the transfer system, 

focused on the decrease in resources cost and simplifies the determination of the 

major economic indicators of the production and commercial activities of the 

enterprise. 

Besides, the level of competitive ability of the enterprises depends on the 

economic power as well as on the level of their technical development, in particular 

on material and energy intensity of the production, which has a significant effect on 

economic indicators. Under such circumstances, it is necessary to constantly carry 

out the innovative activity focused on the search and development of managerial, 

organizational, engineering and other solutions focused on the improvement of the 

technological processes and production machinery. By transfer system, there was 

offered the innovative engineering solution, which provides the decrease of electric 

power consumption and reduces the duration of the technological process, which 

allows increasing the annual production volumes. With this purpose, there was 

carried out an economic evaluation of the innovation and demonstrated that the 

increase of the production volume by means of production cost avoidance, under 

condition of perfect market competition, will lead to the increase of product 

profitability and will allow improving the financial situation of the enterprise. 

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

metal scrap, a technological process of the metal scrap melting, kinds of transfer, 

objects and subjects of the transfer system. 
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ВСТУП 

 

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 
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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 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»; 
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– 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», 
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«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 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 
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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-господарською діяльністю підприємства на засадах розвитку 

трансферної системи. У роботі досліджено вплив трансферу основних на 
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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, 
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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 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА  

 

1.1. Сутність управління виробничо-господарською діяльністю 

підприємства 

На результат функціонування підприємств значний вплив має їхня 

інфраструктура, тобто наявність та стан внутрішніх комунікацій, складських 

територій, адміністративних та виробничих будівель. Упродовж діяльності 

підприємства використовують низку ресурсів, серед яких найважливішими є 

сировинні, енергетичні, трудові, інформаційні, інноваційні, фінансові, а також 

технічні ресурси у вигляді технологічного обладнання та ремонтної бази для 

його успішної експлуатації тощо. Крім того, важливе значення для 

підприємства має наявність і надійність джерел цих ресурсів та ринків збуту 

готової продукції. Враховуючи вище зазначене, функціонування підприємства 

можливе за умови наявності згаданих складових та злагодженої взаємодії між 

ними. Водночас у багатьох випадках на підприємствах виникають типові 

проблеми, до яких зараховують: 

– застарілість та низька продуктивність технологічного обладнання; 

– застарілі технології перероблення сировинних ресурсів і оброблення 

напівфабрикатів у сенсі високої енерговитратності та низької продуктивності і 

якості готової продукції; 

– низький рівень автоматизації і роботизації технологічних процесів;  

– невизначеність щодо стратегії розвитку підприємства;  

– часткова або повна втрата ринків збуту; 

– зменшення обсягів реалізації готової продукції через низький попит на 

готову продукцію і пов’язана з цим недостатня узгодженість дій керівництва 

різними підрозділами підприємства тощо. 



27 

Вказані проблеми є основною причиною низьких показників діяльності 

підприємства та відсутність подальших перспектив його розвитку. Для цього 

необхідно використовувати таку структуру та методи управління, які 

забезпечать ефективну діяльність підприємства. 

Управління підприємством безперервне, у зв’язку з виконанням функцій 

менеджменту, які є основою успішного функціонування системи управління 

суб’єктом господарювання. Тому ефективність діяльності підприємства залежить 

від структури системи управління. З аналізу публікацій стосовно поняття 

«управління» помітно, що різні автори термін «управління» трактують достатньо 

різноманітно, зокрема частина з них формулюють з позицій дій на певні суб’єкти 

чи об’єкти, а інші – з позиції узагальнених систем, які однаково можуть належати 

до соціальних, політичних, економічних та інших, які наведено у табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 
Авторські трактування терміну «управління»  

№
 

з/
п 

Автори Визначення 

1 2 3 
1 Аскоф Р. Управління – контроль над цілеспрямованою системою з боку однієї 

з її частин (2002, с. 14) 
2 Амбарцумо-

ва Ф. Ф. 
Управління – це функція організаційних систем, що забезпечує 
збереження певної структури, збереження та підтримання режиму 
діяльності, реалізацію програми, цілей діяльності (1993, с. 18). 

3 Дяченко Л. Управління підприємством – це економічна категорія, яка становить 
особливу форму економічних відносин, що впливають на процеси, 
об’єкт чи систему, щоб зберегти її стійкість, або перевести в інший 
стан відповідно до поставлених цілей (2011, c. 85). 

4 Дяків Р. Управління – це елемент, складова виробничих, підприємницьких та 
інших відносин, що ставлять своїм завданням координувати, 
погоджувати діяльність людей і трудових колективів щодо 
організації виробництва матеріальних благ, їхнього розвитку, 
реалізації, продажу, споживання (2000, с. 508) 

5 Віхансь- 
кий О. С.,  
Наумов А. І 

Управління – певний тип взаємодії, що існує між двома суб’єктами, 
один із яких у цій взаємодії перебуває в позиції суб’єкта управління, 
а другий – у позиції об’єкта управління ( 2001, с. 25). 

6 Єльникова Г. В. Управління як особливий вид людської діяльності в умовах 
постійних змін внутрішнього та зовнішнього середовища, який 
забезпечує цілеспрямований вплив на керовану систему для 
збереження і впорядкування її в межах заданих параметрів на основі 
закономірностей її розвитку та дії механізмів самоуправління (1999, 
с. 92–99). 
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Продовження табл. 1.1 
1 2 3 

7 Коломой-
цев В. Е. 

Управління – систематичний вплив на об’єкт (підприємство, 
організацію або його підрозділи) з метою забезпечення його 
життєдіяльності, злагодженої роботи і дослідження кінцевого 
результату (2000, с. 319). 

8 Кузьмін О. Є. «Управління – цілеспрямована дія на об’єкт чи суб’єкт з метою 
змінити  стан або поведінку» (1996, с. 385). 

9 Мазур І. І.,  
Шапіро В. Д. 

Суть управління зводиться до розроблення й здійснення певних 
впливів з боку суб’єкта управління на ті, або інші об’єкти управління 
в процесі якоїсь цілеспрямованої діяльності (2003, с. 10–11). 

10 Малін А. С.,  
Мухін В. І. 

«Управління – цілеспрямований вплив на систему, що забезпечує 
підвищення її організованості, досягнення того, або іншого корисного 
ефекту» (2002, с. 26). 

11 Мескон М. Х., 
Альберт М., 
Хедоури Ф. 

«Управління – це планування, організування, мотивування і 
контролювання, які необхідні для того, щоб сформувати та досягти 
цілей організації» (2004, с. 25). 

12 Пуртова С. Г., 
Смирно-
ва С. В. 

«Управління – це цілеспрямований, впорядкований вплив органів 
керівництва, адміністрації підприємства та інших організацій на 
виробничий колектив з метою ефективного виконання плану 
економічного та соціального розвитку підприємства» (1989, с. 5). 

13 Радченко А. І. «Управлінням розуміє вид діяльності, за допомогою якого суб’єкт 
управління впливає на об’єкт, яким управляє» (1997, с. 14). 

14  Стеченко Д. М.,  
Григоро-
вич А. В., 
Дука А. П. 

Управління – це вся діяльність, пов’язана з контролем руху ресурсів 
(2004, с. 458). 

15 Тейлор Ф. «Управління – мистецтво знати точно, що слід зробити і як це зробити 
найкращим і найдешевшим способом» (Dean Carol Carlson, 1997). 

16 Файоль А.  Управління означає вести підприємство до його мети, витягаючи 
максимальні можливості із всіх наявних у його розпорядженні 
ресурсів (1992, с. 10)  

17 Хамініч С. Ю Управління – процес вибору і реалізації заходів і дій з метою 
наближення фактичних результатів діяльності підприємства до 
бажаного результату (2006, с. 3). 

18 Шатун В. Т. Управління – це осмислений вплив людини на процеси, об’єкти, а 
також на людей для надання необхідної спрямованості їхній 
діяльності й одержання бажаного (2006, с. 8) 

Примітка: систематизовано та складено автором 

 
Визначення Ф. Абрумцової, О. Віханського, Г. Єльникової, О. Кузьміна, 

М. Мексона, А. Радченка та В. Шатун більшою мірою є філософськими, 

оскільки поняття, які вони навели, є узагальнені і належать до управління не 

лише підприємствами, а й різними установами та організаціями, зокрема 

державними органами влади, а також різними видами систем: соціальними, 

політичними, громадськими та іншими. Водночас Ф. Амбарцумова, А. Малін, 
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В. Мухін зазначають, що управління є системним і призначене для 

забезпечення підтримки діяльності системи, спрямованої на досягнення цілей, 

тоді як М. Мексон, М. Альберт і Ф. Хедоурі вважають, що управління – це 

планування, організування, мотивування і контролювання, призначені для 

досягнення цілі організації певного виду діяльності. Зокрема, В. Ячменьова, 

Г. Чернецова і О. Сулима розглядають систему управління у вигляді 

сукупності взаємозв’язаних дій, принципів, методів, засобів, форм і процесів 

управління, необхідних для узгодження спільної діяльності людей (2007, 

с. 17). 

Інша група авторів, таких як Р. Аскоф, Л. Дяченко, Р. Дяків, 

В. Коломойцев, С. Пуртова, Д. Стеченко, Ф. Тейлор, А. Файоль та С. Хаманіч, 

термін «управління» трактують конкретно, а саме стосовно виробничих 

систем. У цьому разі управління стосується безпосередньо підприємств 

незалежно від форми власності, виду та сфери діяльності.  

Водночас О. М. Лозовський та О. О. Кузьмінська управління трактують з 

позиції бізнес процесів, зокрема вони стверджують, що управління 

підприємством у сучасних умовах – це ефективна система, що здатна 

забезпечити швидку адаптацію підприємства до змін його бізнес-середовища 

за умов максимально можливого врахування запитів і задоволення потреб 

потенційних споживачів (2014, с. 77–79). Якщо розглядати управління як 

систему, то, на думку О. В. Зеленської, В. В. Голубєвої, О. А. Шлегель, під 

системою управління розуміють будь-який об’єкт, який одночасно 

розглядають і як єдине ціле, і як об’єднану на користь досягнення поставлених 

цілей сукупність різнорідних елементів (2007, с. 24). 

Загалом будь-яке підприємство з погляду управління є ні чим іншим як 

єдиною системою, яка складається з двох підсистем, зокрема керованої та 

керуючої. До керованої підсистеми належать технологічний процес як ядро 

підприємства і служби та підрозділи, які забезпечують цей процес, а також 

персонал, котрий вирoбляє готoву продукцiю. Керуючою підсистемою є 

апарат управління підприємства, який безпосередньо чи опосередковано 
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впливає на підсистему керування, тобто на керовану підсистему. Системи 

управління підприємств виконують конкретні функції, які залежать від таких 

чинників, як обсяг виробництва продукції, галузева належність підприємства, 

номенклатура виробів, ринки збуту тощо. 

Згідно з теорією А. Файоля система управління підприємством загалом 

виконує п’ять основних функцій, зокрема, планування та організацію 

виробництва, координацію діяльності підприємства, розпорядництво та 

контроль за виконанням виробничих планів (1992). З метою виконання 

основних функцій на підприємствах використовують економічні, 

організаційно-розпорядчі та соціально-психологічні методи управління.  

Управління підприємством передбачає, перш за все, управління 

господарською діяльністю, до того ж згідно зі ст. 3 Господарського кодексу 

України під «господарською діяльністю, слід розуміти діяльність суб’єктів 

господарювання у сфері суспільного виробництва, яка спрямована на 

виготовлення і реалізацію продукції, виконання робіт чи надання вартісних 

послуг, що мають цінову визначеність» (2003). Податковий кодекс України 

розглядає господарську діяльність особи, що пов’язана з виробництвом та 

реалізацією товарів, а також виконанням робіт і наданням послуг, які 

спрямовані на отримання доходу (2010).  

З наведених трактувань бачимо, що визначення господарської діяльності 

навіть у правових актах різних відомств відрізняються, оскільки характеризують 

різні масштаби господарської діяльності. На думку професора В. І. Семчика, під 

господарською діяльністю необхідно розуміти виробничу діяльність, під час якої 

виробляють продукцію (1998, с. 171). Враховуючи наведені означення поняття 

«господарська діяльність», випливає висновок, що вона охоплює не лише 

виробничу діяльність, а й інші види діяльності підприємства, пов’язані з 

виробництвом, зокрема інноваційну, інвестиційну, торговельну, соціальну, 

фінансову тощо. У зв’язку з цим управлінці та науковці часто використовують 

термін «виробничо-господарська діяльність» підприємства, трактування якого з 

погляду різних авторів, наведено у табл. 1.2. 
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Таблиця 1.2 
Авторські трактування терміна «виробничо-господарська діяльність» 

підприємства 
№ 
з/п 

Автори Визначення 

1 Хобта В. М.,. 
Солодова О. А. 
та ін. 

Виробничо-господарська діяльність – це організаційно-економічний 
процес пошуку і використання можливостей виробництва, обміну та 
розподілу продукту відповідно до поставлених цілей (2003, с. 23). 

2 Кулаков В. І. Під виробничо-господарською діяльністю слід вважати діяльність з 
впорядкування, взаємоузгодження роботи та реалізації покладених 
функцій сукупності елементів і частин, під час постійного 
взаємозв’язку з метою створення (виробництва) певної продукції, 
виконання робіт або надання послуг, підпорядкування кожного 
елемента системи спільній меті (2011). 

3 Шапуров О. О. Виробничо-господарська діяльність підприємства – це економічний 
процес, основною метою якого є отримання прибуткового 
результату від здійснення суспільного виробництва, зокрема 
виготовлення продукції та її реалізації у вартісному вигляді (2010). 

4 Семенов Г. А., 
Семенов А. Г. 

«Виробничо-господарська діяльність підприємства – це складна 
економічна система, об’єктом якої, з одного боку, є елементи, а з 
іншого – фактори» (2001). 

5 Кугук І. О. Виробничо-господарська діяльність підприємства – це економічно 
обґрунтоване планування, виробництво, вдосконалення продукту з 
ціллю його подальшого збуту та отримання прибутку відповідно до 
потреб споживачів та ринкової кон’юнктури (2010).  

7 Лихіцький В. В. Виробничо-господарська діяльність підприємств – це діяльність з 
впорядкування, налагодження роботи та впровадження покладених 
функцій, спрямованих на виробництво продукції, виконання робіт, 
надання послуг з метою їхньої подальшої економічно вигідної 
реалізації на ринку для задоволення економічних і соціальних 
результатів роботи даного підприємства (2013). 

8 Рега М. Г. Виробничо-господарська діяльність – це складний і багатоаспектний 
процес, що охоплює постачання, виробництво, збут продукції, 
організацію виробництва, технологію, використання техніки, 
трудових і матеріальних ресурсів. Тобто виробничо-господарська 
діяльність – це організаційно-економічний процес пошуку і 
використання можливостей виробництва, послуг, відповідно до 
поставлених цілей та завдань (2013). 

9 Волков Д. П. Виробничо-господарська діяльність – це виготовлення продукції, 
виконання робіт, послуг, враховуючи капітальне будівництво. 
Виробничо-господарська діяльність визначає спеціалізацію 
підприємства і його основний рід занять (2013). 

10 Федорій С. М. Виробничо-господарська діяльність підприємства є складним 
процесом трансформації ресурсів на готову продукцію та зумовлює 
необхідність визначення системи ресурсного забезпечення цієї 
діяльності як бази для формування сукупного обсягу необхідних 
ресурсів (2012). 

Примітка: систематизовано та складено автором 
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Згідно з результатами огляду наведених визначень частина авторів 

(В. М. Хобта, О. О. Шапуров, І. О. Кугук, М. Г. Рега та В. І. Кулаков) вважають 

виробничо-господарську діяльність організаційно-економічним процесом, 

спрямованим на виготовлення продукції та отримання прибутку внаслідок її 

реалізації. Водночас Г. А. Семенов трактує виробничо-господарську діяльність 

як складну економічну систему, яка містить об’єкти подвійної природи, 

зокрема елементи та фактори. Елементи характеризують виробничо-технічну 

структуру, засоби праці, а також організацію процесу виробництва та 

реалізації продукції, а фактори впливають на соціально-економічну структуру 

організації виробництва. Такі автори, як В. В. Лихіцький, Д. П. Волков та 

С. М. Федорій вважають, що виробничо-господарська діяльність – це 

виготовлення готової продукції з певного виду сировинних ресурсів та її 

реалізація.  

Вище наведений аналіз понять господарська та виробничо-господарська 

діяльність дає підставу зробити висновок, що господарська діяльність за своєю 

суттю має ширше поняття і охоплює виробничо-господарську діяльність, яка є 

її частиною і різновидом. Так, виробничо-господарська діяльність 

підприємства є ні чим іншим, як економічно обґрунтованим поєднанням 

процесів виробництва певного виду продукції та організаційних заходів, 

спрямованих на створення та реалізацію конкурентоздатної продукції. 

Варто зазначити, що управління виробничо-господарською діяльністю 

підприємства є дещо вужчим поняттям від управління підприємством загалом. 

Система управління підприємством охоплює виробництво, науково-дослідну 

діяльність, маркетинг, фінанси, кадри тощо, тоді як управління виробничо-

господарською діяльністю підприємства охоплює лише виробництво певного 

асортименту продукції та господарську інфраструктуру, пов’язану з її 

виробництвом.  

Огляд публікацій вітчизняних та зарубіжних науковців стосовно поняття 

«управління виробничо-господарською діяльністю» (табл. 1.3) підтверджує 

різноманіття його трактування з боку цих авторів, однак усі автори 
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погоджуються, що ця діяльність охоплює планування, організацію, мотивацію 

та контролювання виробництва з використанням поділу праці і 

відокремленням управлінської праці від виконавчої, щоб досягти поставлених 

цілей підприємства. 

Таблиця 1.3 

Авторські трактування терміна «управління виробничо-господарською 

діяльністю підприємства» 
№ 
з/п 

Автори Визначення 

1 Ващенко А. А. Управління виробничо-господарською діяльністю – це комплекс 
заходів з планування, організації, мотивації, контролю виробничо-
господарської діяльності, щоб підвищити її ефективність у 
довгостроковій перспективі, а також цілеспрямовано діяти на 
колектив робітників з метою досягнення цілі виробництва (2014). 

2 Лихіцький В. В. Основною передумовою підвищення ефективності процесу 
управління виробничо-господарською діяльністю підприємств є 
використання внутрішніх та зовнішніх механізмів управління, 
орієнтованих на максимальне використання сукупного 
потенціалу, що є багаторівневою системою ресурсного, 
виробничого та економічного потенціалів, кожний з яких 
реалізується на певному рівні діяльності підприємства (2013). 

3 Бойчик І. М. Необхідність управління виробничо-господарською діяльністю 
пов’язана з процесами поділу праці на підприємстві і 
відокремленням управлінської праці від виконавчої. Тобто 
«управління виробничо-господарською діяльністю промислових 
підприємств – це вплив менеджерів підприємства на 
господарювання та виробництво через прийняття управлінських 
рішень» (2002, с. 75) 

4 Зоді Р. Керування виробничо-господарською діяльністю промислового 
підприємства зазвичай ґрунтується на управлінських рішеннях – 
вибору, який повинен зробити керівник, щоб виконати обов’язки, 
зумовлені посадою, яку він займає. Ціллю розроблення і 
прийняття будь-якого управлінського рішення є забезпечення 
оптимального та найефективнішого варіанта досягнення 
поставлених перед організацією цілей (1998, с. 5). 

Примітка: систематизовано та складено автором 

 

Управління виробничо-господарською діяльністю характеризується 

неперервністю в часі за рахунок реалізації функцій менеджменту як основних 

елементів системи управління суб’єктом господарювання і здійснюється через 

апарат управління, структура якого повинна бути оптимальною з погляду 

простоти, гнучкості, ефективності, оперативності, можливості прийняття і 
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вибору правильних рішень, і мобільною (Пушкар Р. М. та Тарнавська Н. П., 

2005, с. 190; Шегда А. В. 2004, с. 402–410). 

На нашу думку, управління виробничо-господарською діяльністю 

охоплює всі процеси, які пов’язані з виробництвом та реалізацією готової 

продукції і спрямовані на досягнення найкращих економічних та виробничих 

показників діяльності підприємства. 

Ефективність структури системи управління виробничо-господарською 

діяльністю визначається спроможністю забезпечити високі виробничі та 

фінансово-економічні показники підприємства за умови мінімальних витрат на 

утримання управлінського персоналу. Це означає, що через правильно 

сформовану організаційну структуру, системи управління підприємством 

забезпечують покращення процесів управління на всіх рівнях, підвищення 

організації та продуктивності праці, а також раціональні зв’язки між різними 

структурними підрозділами підприємства та персоналом.  

Простота структури управління виробничо-господарською діяльністю 

підприємства визначається мінімальною кількістю управлінських ланок у 

загальній структурі управління, відсутністю дублювання їхніх функцій, а 

також швидким пристосуванням управлінського персоналу до необхідної 

форми управління та умов господарювання в загальнодержавних масштабах.  

Гнучкість управлінської структури виробничо-господарської діяльності 

підприємства полягає у швидкій адаптації системи управління до змін та умов 

зовнішнього середовища, яке може викликати зміни в середині підприємства, 

наприклад структури виробництва, вдосконалення технології виробництва, 

номенклатури продукції, вдосконалення наявних технологічних процесів, 

швидке впровадження інноваційних рішень, зміна постачальників та ринків 

збуту готової продукції, здатність швидко реагувати на зміни попиту тощо. 

Для підвищення ефективності функціонування системи управління 

виробничо-господарською діяльністю підприємств необхідно вирішити такі 

важливі завдання: 
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– готувати і перепідготовляти менеджерів, які здатні на високому рівні 

організувати ефективну виробничо-господарську діяльність підприємств; 

– укладати нові контракти та договори про співпрацю з 

підприємствами цієї галузі чи суміжних галузей не лише у своїй країні, а й 

поза її межами;  

– впроваджувати стратегічне управління розвитком підприємства з 

урахуванням державної політики щодо перспективи розвитку різних галузей 

промисловості й особливо профільної галузі;  

– впроваджувати інноваційні рішення, спрямовані на збереження 

матеріальних, сировинних, енергетичних та інших ресурсів, підвищення якості 

продукції і, як наслідок, її конкурентоздатності на внутрішньому і зовнішніх 

ринках; 

– пошук структури оптимального енергопостачання, зокрема за 

рахунок побудови власних електрогенерувальних установок; 

– створення нових структур управління і впровадження ефективних 

методів і аргументів мотивації праці, які забезпечать ініціативу та 

самоорганізацію працівників;  

– пошук та реалізація нових механізмів взаємодії підприємств з 

контрагентами (постачальниками, органами державної влади, споживачами, 

конкурентами тощо) на основі наявних правових стосунків, та взаємовигоди і 

досягнення високих показників реалізації продукції. 

Як відомо, виробничо-господарська діяльність підприємства ґрунтується 

на виробничому процесі, який є певною сукупністю технологічних процесів. 

Отже, невід’ємною і найважливішою складовою виробничо-господарської 

діяльності підприємства є технологічні процеси, якість управління якими 

досить відчутно впливає на економічні показники виробництва. Саме 

вдосконалення технологічних процесів та технологічного обладнання є одним 

з найважливіших резервів підвищення ефективності виробничо-господарської 

діяльності підприємства. У зв’язку з цим доцільно розглянути ширше поняття 

та класифікацію технологічних процесів.  
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Дослідженням технологічних процесів підприємств займається низка 

вітчизняних та зарубіжних науковців, серед них С. Бондаренко, В. Васильков, 

Б. Воскресенський, Ю. Єгупов, О. Збожна, С. Каменицер, В. Летенко, Н. Лич, 

Р. Маниловський, С. Митрофанов, В. Мороз, Н. Новицький, М. Остапчук, 

А. Рибак, А. Розенплентер, Н. Савруков, Б. Сербановський, А. Тельнов, 

Р. Фатхутдинова, Г. Фіалко та інші. Ці автори проаналізували сутність та 

основні види технологічних процесів залежно від виду діяльності. 

Суть технологічного процесу полягає у використанні необхідних 

операцій для перетворення вхідних ресурсів та матеріалів, а також визначення 

послідовності цих операцій залежно від наявного технологічного обладнання і 

тривалості отримання готового продукту заданої якості. 

З інженерного погляду, технологічний процес – це чітко визначена 

послідовність технологічних операцій, призначених для перетворення вхідних 

сировинних ресурсів на готовий виріб. Такими операціями можуть бути 

нагрівання чи охолодження, змочування, розчинення чи сушіння, обрізання, 

склеювання або з’єднання іншими способами, шліфування чи стругання тощо. 

Одночасно технологічний процес складається з окремих елементів (операцій). 

Сьогодні існує багато визначень «технологічний процес», серед яких 

можна навести такі:  

– технологічний процес – це частина виробничого процесу, яка містить 

послідовну зміну розмірів, форми, зовнішнього вигляду чи внутрішніх 

властивостей предмету виробництва та їх контроль (Маталин A. A., 1985); 

– технологічний процес – це частина процесу виробництва чого-небудь на 

певному етапі зміни і удосконалення цього виробу або заготовки 

(Межгосударственный стандарт, 2012); 

– технологічний процес – це послідовність або сукупність необхідних 

операцій спрямованих на перетворення сировини певного виду на проміжний 

або готовий виріб з певним властивостями (Голубева В. В., Зеленская О. В. та 

Шлегель О. А., 2007). 
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Наприклад, у праці (Поважний С. Ф., Демченко М. Т., Демченко О. М. та 

Харченко В. В., 2012, с. 6) зазначено, що технологічний процес – це частина 

виробничого процесу, безпосередньо пов’язана з послідовним перетворенням 

предмета праці в продукт виробництва. 

Водночас В. І. Сігова, В. О. Пчелінцев, А. Ф. Будник та О. Й. Любич 

(2008, с. 28) пропонують означення технологічного процесу як послідовну 

зміну форми, розмірів, властивостей матеріалів і напівфабрикатів з метою 

отримання деталі або виробу відповідно до заданих технічних вимог. 

Технологічний процес – це сукупність послідовних операцій з добування 

та перероблення сировини і матеріалів у напівфабрикати, а також 

виготовлення готової продукції (Васильков В. Г., 2003). 

Отже, технологічний процес – це чітка послідовність точно визначених 

операцій над конкретними видами сировинних ресурсів чи вхідних 

напівфабрикатів, які необхідно здійснити, щоб отримати кінцевий виріб 

необхідної якості. До основних операцій можна додати операції, пов’язані зі 

зміною параметрів середовища (температури, вологості, вмісту певних газів та 

інших хімічних елементів тощо), які покращують якісні та технічні показники 

готового виробу, не порушуючи послідовності виконання основних 

технологічних операцій. 

Упродовж людської діяльності появлялися та розроблялися різні, 

життєво необхідні, технологічні процеси, наприклад: вирощування 

сільськогосподарських культур, які є основними сировинними ресурсами для 

приготування їжі, вироблення знарядь праці, будівельних матеріалів, 

металевих виробів тощо. 

З розвитком різних видів діяльності появилися відповідні галузі, такі як 

машинобудівельна, сільськогосподарська, будівельна, хімічна, харчова, 

металургійна і інші, в яких використовувалися чітко визначені операції, 

призначені для отримання кінцевого продукту. Водночас у кожній галузі 

формувалися свої технологічні процеси, які є вузько зорієнтовані, однак не 

залежно від галузі мають спільні ознаки та закономірності. Особливо 
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складними, енергомісткими і трудомісткими є хімічна та машинобудівельна 

галузі. Виготовлення складних виробів (машин і механізмів та комплектуючих 

до них) потребує створення комплексного виробництва, яке поєднує кілька 

незалежних або взаємно пов’язаних технологічних процесів для вироблення 

одного чи багатьох виробів. 

У кінці 30-х років ХХ ст. проф. А. П. Соколовський запропонував ідею 

типізації технологічних процесів. Через їхню величезну кількість, зокрема в 

машинобудуванні, виникла потреба в поділі і групуванні технологічних 

процесів. Першим етапом типізації технологічних процесів є класифікація 

деталей машин. В основу їхньої класифікації покладені різні ознаки, такі як 

спосіб та засіб впливу на сировину, характер її якісних змін, спосіб організації 

перетворення сировини, кратність оброблення сировини тощо 

(Мартиненко О. В., уклад. 2011, с. 62–71). 

Практично будь-який конкретний технологічний процес можна 

розглядати як частину складнішого технологічного процесу і одночасно 

сукупність менш складних, наприклад елементарних технологічних процесів. 

Елементарний технологічний процес – це найпростіший процес, подальше 

спрощення якого призводить до втрат характерних ознак технологічного 

процесу (Поспєлов О. В., 2010). Незалежно від складності технологічних 

процесів у їхній основі покладено технологічні операції. 

Технологічні процеси класифікуються за такими ознаками: 

властивостями сировини, які змінюються в процесі її перероблення (фізичні, 

механічні та хімічні); способом організації; напрямком рухів теплових і 

сировинних потоків; агрегатним станом складових сировини; тепловим 

ефектом; основними рушіями (чинниками), які спричиняють і прискорюють 

технологічні процеси.  

Залежно від умов виробництва і призначення технологічні процеси 

поділяють: одиничний та уніфікований технологічні процеси. Одиничний 

технологічний процес – це такий процес, який має на увазі виробництво 

виробів єдиної назви, виконання і типорозміру. Уніфікований технологічний 
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процес – це технологічний процес, що належить до групи виробів, що 

характеризується єдністю конструкцій та технологічних ознак. Він, своєю 

чергою, поділяється на типовий і груповий. Типовий технологічний процес – 

це виготовлення групи виробів з подібними конструкторськими та 

технологічними ознаками. Цей процес характеризується подібністю змісту та 

послідовності більшості технологічних операцій і переходів. Груповий 

технологічний процес – це технологічний процес виготовлення групи виробів з 

різними конструктивними, але спільними технологічними ознаками (Черствий 

С. М., 2003). 

За способом зміни якісних характеристик сировини, технологічні 

процеси поділяються на фізичні, механічні, хімічні, біологічні та ін., а за 

способом організації – на дискретні (переривисті або періодичні) і безперервні 

(Черствий С. М., 2003). 

Технологічні процеси, враховуючи ГОСТ 3.1109-82, можна розділити на 

(Межгосударственный стандарт, 2012): 

– робочий технологічний процес – виконується за робочою технологічною 

або конструкторською документацією;  

– тимчасовий процес рекомендується застосовувати на виробництві 

протягом обмеженого і нетривалого періоду через тимчасову відсутність 

необхідного технологічного обладнання, або ж через несподівано виниклу 

аварію;  

– стандартний технологічний процес здійснюється за встановленими 

правилами і виконується у чіткій послідовності за чіткою робочою 

документацією та за допомогою певного обладнання і дотриманням режимів 

оброблення та технологічної моделі;  

– перспективний – він повинен відповідати наявним досягненням техніки і 

науки, засоби і методи здійснення яких необхідно буде освоїти на цьому 

підприємстві;  

– проектний процес – це такий, який виконуватиметься за попередньо 

складеним проектом, прописаному в технологічній документації. 
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Крім вище згаданих, на підприємствах використовують комплексні 

процеси, які містять як систему технологічних, так і транспортно-

накопичувальних, контрольних, мийних, завантажувально-розвантажувальних 

та інших операцій (Межгосударственный стандарт, 2012; Черствий С. М., 

2003, с. 36). 

Більшість повних технологічних процесів формально поділяються на 

певні стадії, які насправді є частковими або допоміжними процесами. У будь-

якій галузі технологічні процеси, які утворюють певну послідовність, або 

комбінацію простих технологічних операцій, поєднаних спільною задачею, 

зокрема виробництвом готових виробів, є комплексними і досить складними.  

Відомо, що реалізація технологічного процесу потребує забезпечення 

різними видами ресурсів, зокрема технологічними, сировинними, 

енергетичними, трудовими тощо. Підвищення ефективності технологічних 

процесів можливе внаслідок їхнього вдосконалення, чого можна досягти за 

рахунок використання різних інновацій. Забезпечення вказаними ресурсами 

відбувається через їхнє передавання від одних суб’єктів до інших, тобто їхній 

трансфер. Отже, найпростіший технологічний процес відбувається з 

використанням трансферних операцій, вони відбуваються на підприємстві 

постійно і не лише для забезпечення технологічних процесів, а й для 

організації виробничо-господарської діяльності підприємства загалом.  

На нашу думку, значного ефекту під час управління виробничо-

господарською діяльністю підприємства можна досягти за рахунок 

використання трансферної системи як однієї з підсистем загальної системи 

управління підприємством. Такий підхід є дещо новітнім і потребує 

обґрунтування та формування основних задач трансферної системи, 

розроблення її структури та принципів побудови, визначення її функцій і місця 

в загальній системі управління виробничо-господарською діяльністю 

підприємства. 
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1.2. Теоретичні основи побудови трансферної системи у загальній 

системі управління виробничо-господарською діяльністю підприємства 

Виробничо-господарська діяльність підприємства потребує наявності 

значної кількості різних ресурсів, технологічного обладнання, змінних частин 

та комплектуючих тощо. Усе це підприємство може отримати лише від 

зовнішніх постачальників шляхом використання трансферних операцій. Крім 

цього, в науковій літературі широко вживаються поняття «трансфер 

технологій», «міжбюджетний трансфер», «трансферна ціна», «трансферне 

ціноутворення», «трансфер капіталу» тощо (Князь С. В., 2010). Ці поняття є 

загальноприйнятими, а окремі з них часто використовують на підприємствах 

різних галузей.  

Незалежно від виду діяльності, трансферні операції на підприємствах 

відбуваються постійно, починаючи від закупівлі та залучення всіх видів 

ресурсів і закінчуючи реалізацією готової продукції. До таких операцій можна 

зарахувати трансфер фінансових ресурсів, технологічного обладнання, 

трудових ресурсів, сировини, матеріалів і напівфабрикатів, різних видів 

енергоносіїв у вигляді електричної енергії, теплової та газу, науково-технічної 

інформації та інноваційних рішень, а також готової продукції.  

У цьому разі перелічені трансферні операції здійснюються між 

підприємством та зовнішнім середовищем, тому їх слід трактувати як 

зовнішній трансфер. Під час виробництва продукції подібні операції 

відбуваються також всередині підприємства, зокрема між його структурними 

підрозділами (відділами, цехами, службами), що можна трактувати як 

внутрішній трансфер.  

Відомо, що структурні підрозділи підприємства функціонують як єдиний 

цілісний організм, виконуючи виробничі завдання, націлені на отримання 

найкращих фінансово-економічних показників, тому економічна ефективність 

виробництва значною мірою залежить від рівня організації взаємодії між цими 

підрозділами, які утворюють певну ієрархічну систему (Косовська В. В. та 

Князь С. В., 2015а). 
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Отже, трансферні операції – це переміщення різного виду ресурсів, 

послуг та інформації між суб’єктами господарювання на основі 

взаємовигідних угод, враховуючи формування звітності про обсяги 

матеріальних цінностей і фінансових коштів на основі техніко-економічного 

балансу ресурсів, а також переміщення всіх видів ресурсів всередині 

підприємства з метою забезпечення його ефективного функціонування. 

Вказані операції пов’язані з фінансовими і матеріальними витратами, 

тому відбуваються організовано, тобто під контролем управлінського апарату 

підприємства, і є системними. На кожній стадії управління виробничо-

господарською діяльністю підприємства наявний взаємний вплив цих операцій 

одна на одну (Косовська В. В. та Князь С. В., 2015b).  

На рис. 1.1 показано види та місце трансферних операцій, які 

відбуваються на підприємстві під час ведення виробничо-господарської 

діяльності.  

 
Рис. 1.1. Види трансферних операцій у процесі здійснення  

виробничо-господарської діяльності підприємства 
Примітка: складено автором на основі (Василенко В. О., 2005; Коюд В. О., 2007) 

 
Як видно з рис. 1.1, трансферні операції на підприємстві відбуваються 

безперервно, але часто недостатньо організовано, оскільки залежать від рівня 

узгодження трансферу різними видами ресурсів (сировинними, фінансовими, 

Ресури: 
сировинні 
енергетичні 
інформаційні 
інвестиційні 
фінансові 
трудові тощо   

ВХІД Виробництво 

Підрозділ 1 Підрозділ 2 

Підрозділ 3 

 

Підрозділ 4 

 

Підрозділ n 

 

ВИХІД 

Готова 
продукція, 
послуги 

Зовнішні трансферні операції (зовнішній трансфер) 

Внутрішні трансферні операції (внутрішній трансфер) 
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енергетичними, трудовими, інформаційними, інноваційними), 

напівфабрикатами та певними видами послуг.  

Відомо, що значні втрати (як фінансові, так і нефінансові), особливо на 

великих підприємствах, наявні через неузгодженість дій служб та підрозділів, 

що в багатьох випадках є типовим явищем і призводить до значних витрат 

часу від надходження заявки на виготовлення продукції до її відправлення 

кінцевому споживачеві (Корольков В. Ф. и Брагин В. В., 2001).  

Крім того, на ефективність відзначених трансферних операцій 

впливають не лише управлінські рішення керівників вищого рівня управління 

підприємством, а й безпосередні виконавці та керівники середньої ланки 

управління. Це потребує створення трансферної системи, яка б забезпечувала 

ефективне функціонування виробничо-господарської діяльності підприємства, 

за рахунок підвищення мотивації, ініціативи та особистої відповідальності як 

управлінців, так і безпосередніх виконавців (Косовська В. В. та Князь С. В., 

2015b).  

Для створення «трансферної системи» розглянемо сутність понять 

«система» та «трансфер». «Система» з грецької означає об’єднання або 

об’єднання частин (Мочерний С. В., ред., 2002). Загальновідомо, що 

основоположником загальної теорії систем є австрійський біолог Людвіг фон 

Берталанфі, який сформулював поняття «система» як комплекс взаємодіючих 

елементів, які перебувають у відповідних зв’язках між собою та зовнішнім 

середовищем (Берталанфі Л., 1969).  

Термін «система» є достатньо вживаним і стосується широкого кола 

різних середовищ, явищ, процесів, дій та реакцій на ці дії тощо. Зокрема, 

загальновідомими є системи державного устрою, освіти, торгівлі, технічна, 

кібернетична, банківська або фінансова, економічна, управлінська та ін. 

Очевидно, що ці системи утворювалися і формувалися за допомогою 

поступового їх вивчення, вдосконалення та адаптації до конкретних умов з 

метою легшого сприйняття явищ і розуміння процесів, отримання позитивних 

ефектів, розроблення способів і методів впливу на характер та поведінку 
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системи, дослідження її поведінки в певних умовах та під час зміни параметрів 

збурюючі чинників. Під чинниками слід розуміти непередбачувані зміни 

характеристик і параметрів елементів системи або їхня повна відмова у роботі, 

що може призвести до погіршення функціонування системи і навіть до втрати 

її стійкості. Розглядаючи підприємство як систему, цілком очевидо, що 

невчасне постачання будь-якого виду ресурсів чи різке обмеження їхнього 

обсягу (збурюючі чинники), можуть призвести до скорочення виробництва 

продукції або навіть до тимчасової зупинки виробництва (Косовська В. В. та 

Князь С. В., 2015b). 

Теоретичні дослідження та практичне застосування систем (фінансових, 

економічних, управлінських, кібернетичних та інших) показує складність їхніх 

характеристик і поведінки (стійкість, стабільність, керованість, швидкодію та 

ін.) як автономних систем, так і їхнього функціонування в комплексі з іншими 

системами чи об’єктами, що утворюють складну систему з окремими 

підсистемами (Горбань О. М. та Бахрушин В. Є., 2004; Директор С. и Рорер Р., 

1974). Кожна система чи підсистема призначена для виконання певних завдань 

чи функцій, залежно від того для розв’язання яких задач вона призначена. 

На підставі аналізу праць О. М. Горбаня, В. Є. Бахрушина та 

С. Директора, Р. Рорера можна стверджувати, що загалом система складається 

з певних елементів, керованих об’єктів і підсистем зі заданими функціями, які 

з’єднані між собою відповідними способами і пов’язані функціонально з 

метою виконання конкретних завдань чи отримання позитивних ефектів 

(Косовська В. В. та Князь С. В., 2015b).  

Дослідження, які ми провели, показали, що основними ознаками системи 

є наявність множини складових її елементів, єдність головної цілі для всіх 

елементів, наявність зв’язків між елементами, структури та ієрархії, відносна 

самостійність і можливість управління цими елементами. 

Якщо розглядати підприємство, то не залежно від галузевої належності 

воно є виробничою системою, яка складається з певної кількості елементів 

(підрозділів – відділів, підрозділів, служб, цехів та дільниць), що мають 
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неперервний лінійно-функціональний взаємозв’язок один з одним внаслідок 

управлінських та виробничих процесів, які відбуваються на підприємстві. 

Традиційно на підприємствах забезпеченням сировинними ресурсами 

займається відділ постачання, а доставкою цих ресурсів – логістична система, 

основне завдання якої полягає в перевезенні сировини на територію 

підприємства від постачальників. Якщо пошук сировинних ресурсів є 

функцією відділу постачання, то вибір постачальників є функцією відділу 

головного технолога, відділу постачання та планово-економічного відділу, які 

шляхом попереднього оцінювання якості, ціни і узгодження кількісних та 

якісних параметрів, спільно приймають рішення щодо придбання цієї 

сировини. Очевидно, що взаємодія вказаних відділів у процесі трансферу 

сировинних ресурсів є ускладнена, оскільки можуть виникати конфлікти 

пріоритетності тих чи інших параметрів. Як результат, можуть виникати 

додаткові витрати часу на узгодження невирішених питань (уточнення якості 

та ціни, оплата за сировинні ресурси, вибір засобів та способів 

транспортування тощо), що негативно позначається на показниках виробничо-

господарської діяльності та економічного розвитку підприємства взагалі. 

На основі аналізу структури та класичних означень різних систем під 

«трансферною системою» підприємства слід розуміти сукупність 

централізовано керованих апаратом управління підприємства 

взаємопов’язаних трансферних операцій, якими супроводжуються 

управлінські, технологічні та виробничо-господарські процеси, що 

підпорядковані досягненню цілей і виконанню основної мети функціонування 

підприємства. 

Трансферна система складається із основних компонентів або підсистем, 

до яких слід зарахувати постачання матеріальних ресурсів, збуту, фінансова, а 

також інформаційного, інноваційного та кадрового забезпечення. 

Якщо розглядати підсистему постачання матеріальними ресурсами 

трансферної системи, то її часто ототожнюють з логістичною системою. З 

метою уникнення цих ототожнювань та виявлення відмінностей між 
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трансфером та логістикою у табл. 1.4 наведено визначення науковців та 

іноземних фірм щодо поняття терміну «логістика». 

Таблиця 1.4 

Визначення поняття «логістика» 
№ 
з/п 

Автор Визначення 

1 2 3 
1 Алексінська Т. В. Логістика як господарська діяльність – це управління рухом і 

зберіганням сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової 
продукції у господарському обороті від початкового джерела до 
кінцевого споживача готової продукції, а також пов’язаною з цим 
операціями інформацією (2005, с. 6). 

2 Американське 
логістичне 
товариство «Рада 
з управління 
логістикою» 

Логістика – це планування, реалізації і контролювання 
економічно ефективного переміщення і складування сировини, 
запасів незавершеного виробництва, готових виробів та 
пов’язаних із цим послуг і відповідної інформації з місця 
походження до місця споживання для забезпечення відповідності 
вимогам споживачів (Dietz W., Sasch B. 1971). 

3 APІCS Dictionary  Логістика у виробничому контексті – це наука забезпечення та 
розподілення матеріалів і продукції у необхідному місці та 
потрібної кількості (Cox James F; Blackstone John H and Spencer 
Michael S., 1995). 

4 Бауерсокс 
Дональд Дж. 
Клосс Дейвид Дж. 

Логістика – це спрямовані на всебічне задоволення 
споживацького попиту планування і забезпечення (а також 
контролювання) ефективного, безперервного надходження 
товарів, послуг і супутньої інформації звідти, де вони 
створюються, до споживача (2005, с. 26). 

5 Гаджин-
ський А. М. 

Логістика – це планування, організація і контролювання всіх 
видів діяльності з переміщення і складування, які забезпечують 
проходження матеріального та пов’язаного з ним інформаційного 
потоків від пункту закупівлі сировини до пункту кінцевого 
споживача (1999, с. 23). 

6 Гордон М. П., 
Тішкін Е. М. і 
Усков Н. С. 

Логістика – це науково-практичний напрям господарювання, який 
полягає в ефективному управлінні матеріальними потоками в 
сферах виробництва і обігу (1993, с. 3). 

7 Джонсон Д. та ін. Логістика – це потік матеріалів і послуг, а також зв’язки, які 
необхідні для управління цим потоком (2002, с. 22).  

8  Кальченко А. Г. Логістика – це інтеграція процесу перевезень і виробничої сфери, 
що містить вантажно-розвантажувальні операції, зберігання і 
транспортування товарів і необхідні інформаційні процеси (1999, 
с. 7). 

9 Карпенко О. А., 
Ковальчук С. О. 
Єфімова Є. О. 

Логістика – це частина процесу поставок, яка містить планування, 
реалізацію та контролювання за переміщенням і складським 
зберіганням прямих і зворотних потоків товарів, послуг і 
пов’язаної з ними інформації у процесі їхнього руху від пункту 
відправлення до пункту призначення, з метою максимально 
повного задоволення вимог замовників та клієнтів (2012, с. 82–
85). 
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Продовження табл. 1.4 

1 2 3 

10 Крикавський Є. В. Логістика – це планування і управління потоком матеріалів, 
частин і необхідним інформаційним потоком з метою 
прискорення загального потоку та готових виробів у межах 
установи та через її маркетингові канали, забезпечуючи 
максимізацію поточного та майбутнього прибутку та найвищу 
ефективність реалізації замовлення (2004, с. 28). 

11 Родніков А. Н.  Логістика – це наука про планування, контролювання й 
управління транспортуванням, складуванням та іншими 
матеріальними і нематеріальними операціями, які здійснюються 
в процесі доведення сировини та матеріалів до виробничого 
підприємства (1995, с. 113). 

12 The encyclopedia 
Americana 

Управління переміщенням і матеріально-технічним 
забезпечення озброєних сил. Під терміном «Логістика» може 
також вважатися постачально-збутова діяльність цивільних 
підприємств (1991, с. 257). 

13 Terminology in 
logistics ANNEX 
Diсtionary 

Організація, планування, контроль і виконання товарного 
потоку від проектування та закупівель, шляхом виробництва та 
розподілення до кінцевого споживача з метою задоволення 
потреб ринку – мінімальними операційними і капітальними 
витратами (Terminology in Logistics, 1994, р. 125). 

14 William J. 
Stevenson 

Логістика – це рух матеріалів і запасів (1993).  

Примітка: систематизувано та складено автором 

 

Як видно з табл. 1.4, найповніше та коротке визначення логістики подав 

Д. Джонсон, який вважає, що логістика – це потоки матеріалів та послуг, які 

реалізуються за допомогою засобів переміщення оптимальними, з погляду 

економічних затрат, маршрутами руху. У цьому визначенні неважко помітити, 

що основними об’єктами в логістиці є управління та оптимізація перевезення 

матеріальних потоків, а всі інші види потоків є супровідними. Цілком 

зрозуміло, що жодні матеріальні потоки не можна перемістити без відповідних 

документів, які надають повну інформацію про вид матеріалів та продуцента, 

нового власника цих матеріалів, а також форму оплати й ін. (Мішина С. В., 

2006). 

Проблема забезпечення сировинними ресурсами та переміщенням 

матеріальних потоків підприємства розв’язується за рахунок застосування 
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логістичної системи підприємств. Враховуючи те, що логістика, як і трансфер, 

займаються переміщеннями, то трапляються випадки підміни цих понять.  

Логістика як поняття має кілька тлумачень, одне з яких означає логічно 

розраховувати, розмірковувати і приймати конкретне рішення. Це поняття 

походить від гр. logistikos (Родников А. Н., 1995, с. 87) і є досить близьким до 

філософської логістики або до математичної логіки, яке пов’язане з 

використанням математики з метою доведення дедуктивних міркувань. Під 

французьким терміном loger, тобто логістика, розуміють постачати, 

розподіляти, розміщати (Magee J. F., Copacino W. C. and Rosenfield D. B., 

1985). У давнину в Німеччині вживали термін laubja, що в широкому розумінні 

слова означає складування, зберігання (Broggi M., 1987).  

На основі постійного розвитку та вдосконалення логістики як науково-

прикладного напрямку з’явилося класичне тлумачення логістики, яке полягає 

в тому, що вона охоплює всі операції, пов’язані з управлінням руху та 

зберігання товарів, матеріалів чи інших речей (Окландер М. А., 2000, с. 9). 

Отже, логістика є ні чим іншим, як простим переміщенням (перевезенням 

будь-яким способом) матеріалів, предметів та інших речей з одного пункту в 

інший і їхнім складуванням, зберіганням або реалізацією. 

Порівнюючи поняття трансферу та логістики, можна зауважити, що 

логістика є елементом трансферу, оскільки трансфер передбачає ширші 

функції і процеси порівняно з логістикою (Косовська В. В. та Князь С. В., 

2015а). Наприклад, є деякі види ресурсів, зокрема: різні види енергії, трудові, 

фінансові, інноваційні та інформаційні ресурси, які не можна передати 

логістичним шляхом. Функції логістики зводяться до оптимального 

перевезення за допомогою різного виду транспортних засобів сировинних та 

матеріальних ресурсів, а також їхнє складування і розміщення, враховуючи 

безпеку і супровідні документи. Порівняно з логістикою трансфер сировинних 

та матеріальних ресурсів має додаткові функції, такі як пошуку і порівняння, 

передовсім, якісних параметрів і характеристик ресурсів, а також їхніх 
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економічних показників, тому трансфер виконує суттєво ширші функції 

порівняно з логістикою. 

Наступними важливими компонентами трансферної системи є 

підсистеми інформаційного забезпечення та інноваційного забезпечення. 

Оскільки інформація є одним з головних ресурсів підприємства, то її наявність 

забезпечує якісний аналіз, планування, контролювання та прогнозування 

даних для різних відділів підприємства, створюючи конкурентні переваги на 

ринку (Юзва Р. П, 2011, с. 64). Тому добре розвинена інформаційна система на 

підприємстві створює сприятливі умови для розвитку інформаційного 

забезпечення, під яким розуміють – сукупність методів і засобів розміщення й 

організації інформації, від якості якого значною мірою залежить достовірність 

і якість прийнятих управлінських рішень (Харченко В. В., 2013). У багатьох 

випадках несвоєчасне інформаційне забезпечення призводить до необізнаності 

керівників щодо основних тенденцій на ринках сировини, матеріалів та готової 

продукції, і, як наслідок, до нестабільності функціонування підприємства та 

зниження рівня конкурентоздатності.  

Інформаційне забезпечення відбувається через обмін інформацією як по 

вертикалі, так і по горизонталі, до того ж вона повинна бути об’єктивною та 

оперативною і доведена до персоналу у необхідний момент часу 

(Петренко С. М., 2007). Дослідник С. М. Петренко зазначає, що передавання та 

отримання інформації, а також управління нею відбувається постійно під час 

обміну, що за своєю суттю є трансфером. Надзвичайно важливе значення має 

інформація в інноваційній діяльності. Оскільки інноваційні процеси, які 

відбуваються на підприємстві, досить часто супроводжуються 

неконтрольованим і неформалізованим розповсюдженням знань та інформації 

про інновацію в межах галузі, то у економічній науці це явище отримало назву 

«дифузія» (Несен, Л.М. та Несен, В.В., 2010). 

Деякі автори у наукових публікаціях часто ототожнюють поняття 

«трансфер» та «дифузія», однак це є різні поняття. Зокрема, Е. Роджерс 

розглядає дифузію як процес, за допомогою якого інновація поширюється 



50 

через комунікаційні канали в часі і просторі між учасниками соціально-

економічної системи (1995, с. 3). Наприклад, Керівництво Осло («Oslo 

Manual») під дифузією розуміє спосіб, за допомогою якого інновації 

поширюються через ринкові та не ринкові канали від місця їхньої першої 

реалізації роздрібним споживачам – країнам, регіонам, галузям, ринкам і 

підприємствам (2005, с. 4).  

Стосовно дифузії інновацій та знань, то їх можна розглядати як 

некомерційну складову процесу передачі результатів науково-технічних 

досліджень та конструкторських розробок підприємствам (Arvanitis S.; Woerter 

M., 2009; Reddy N. and Zhao L., 1990; Lai W.-H. 2011; Laroche E. and Amara N., 

2011; Lee A.H., Wang W-M. and LinT-Y., 2010). Дифузія може відбуватися за 

допомогою промислового шпіонажу, опрацювання публікацій спеціальної 

періодики, навчально-довідкової літератури, науково-технічних видань та 

матеріалів міжнародних конференцій, міжнародного науково-практичного 

обміну, навчання, стажування та перепідготовки кадрів.  

Як випливає з вище зазначеного, дифузію можна здійснювати різними 

способами, у такому разі власники інновацій та знань не отримують оплати за 

їхнє поширення з власної згоди або через відсутність інформації про 

використання цих інновацій в інших сферах діяльності. На відміну від дифузії, 

трансфер технології – це передача технології, що оформляється через 

укладення двостороннього, або багатостороннього договору між фізичними та 

юридичними особами, яким установлюються, змінюються або припиняються 

майнові права і обов’язки щодо технології та/або її складових (Закон України, 

2006). 

Очевидно, що дифузія – це один з інструментів трансферу інноваційних 

та інформаційних ресурсів, або один з способів реалізації їхнього трансферу. 

Об’єктами трансферу можуть бути всі матеріальні і нематеріальні активи та 

різні види ресурсів, а об’єктами дифузії тільки інновації та знання. 

Щодо кадрового забезпечення, то у цьому разі трансфер також наявний. 

Загальновідомим є футбольний трансфер, під яким розуміють перехід гравця з 
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одного футбольного клубу до іншого відповідно до умов, які передбачені у 

договорі між цими клубами. Водночас футболіст підписує свій контракт, у 

якому вказаний термін контракту, зарплата, преміальні, бонуси, права та 

обов’язки сторін, тощо (ФІФА Регламент, 2016). Якщо розглядати 

підприємство, то з цього погляду теж відбувається трансфер трудових 

ресурсів, під час якого висококваліфіковані працівники переходять працювати 

на це підприємство, з іншого – одержуючи винагороду у вигляді відповідної 

оплати праці. Щоправда, у цьому разі між підприємствами жодної угоди щодо 

переміщення працівників не складається. 

На рис. 1.2 наведено один з варіантів структури трансферної системи 

підприємства, яка містить підсистеми трансферу у вигляді певних суб’єктів. 

 
Рис. 1.2. Трансферна система підприємства у статиці 

Примітка: авторське розроблення 

 

У полі зору трансферної системи є основні підрозділи, відділи та 

служби, які під час виробничо-господарської діяльності виконують автономні 

функції, але взаємопов’язані і підпорядковані блоку управління трансферною 

системою. Структури зв’язків між підсистемами трансферної системи 

залежать від організації процесу виробництва і методів реалізації трансферної 

системи.  

На рис. 1.3 наведено основні елементи трансферної системи управління 

виробничо-господарською діяльністю підприємства. 
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КОМПОНЕНТИ ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Рис. 1.3. Основні складові трансферної системи  

Примітка: авторське розроблення 

 

Отже, до основних елементів трансферної системи підприємства чи 

технологічного процесу належать: суб’єкти, об’єкти, методи, засоби та моделі 

трансферу (Косовська В. В. та Князь С. В. 2015b). 

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

технологічні дільниці тощо, які мають завдання виготовлення, обліку та 

реалізації продукції відповідної якості в заданих обсягах. 

Під об’єктами трансферної системи в цьому разі слід розуміти: 

сировинні, енергетичні, трудові, фінансові та інвестиційні ресурси, 

інформація, технології та інновації, напівфабрикати, готова продукція, які 

підлягають переміщенню чи обміну. 

Трансферні операції різних видів ресурсів відбуваються з використанням 

таких методів трансферу, як:  

– прямий, коли трансфер відбувається безпосередньо лише між двома 

суб’єктами господарювання; 

– опосередкований, коли трансфер відбувається між суб’єктами 

трансферної системи за участю посередників; 

– послідовний, коли об’єкти трансферу (ресурси або напівфабрикати) 

переміщаються послідовно від однієї стадії технологічного процесу до 

наступної; 

– комбінований трансфер, коли трансфер об’єктів здійснюється 

одночасно між одним із суб’єктів системи і кількома іншими. 

ЕЛЕМЕНТИ ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ 

Суб’єкт 
трансферу 

Об’єкт 
трансферу 

Засоби 
трансферу 

Методи 
трансферу 

Моделі 
трансферу 
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Під засобами трансферу, запропонованої трансферної системи, слід 

розуміти електронний та паперовий документообіг, мобільний та стаціонарний 

зв’язок, Інтернет-мережі та внутрішні комп’ютерні мережі, рекламну 

інформацію, міжнародні виставки, галузеві та міжнародні науково-практичні 

конференції і семінари тощо.  

До моделей трансферної системи належать: модель кредитування, 

модель інвестування, модель внутрішнього трансферу об’єктів, модель 

трансферу трудових ресурсів підприємства, модель постачання основних 

ресурсів, модель збуту готової продукції та інші (Князь С. В., 2010, c. 150). 

Економічна ефективність трансферної системи значною мірою залежить 

від вибраних методів трансферу ресурсів, оскільки характеристики цих 

ресурсів досить відмінні. Термін «метод» (у перекладі з грецького methodos 

означає – шлях дослідження, спосіб пізнання) – сукупність прийомів або 

операцій, які використовують у якій-небудь галузі (науці, виробництві, тощо) з 

метою досягнення визначених цілей (Бусел В. Т., ред., 2005, с. 664). 

Трансфер окремих видів ресурсів є взаємопов’язаним зі спільною метою 

та цілями функціонування підприємства. Структура і види трансферних 

систем підприємств залежить від виду діяльності та масштабів виробництва.  

Трансферні системи доцільно класифікувати за такими ознаками 

(Косовська В. В. та Князь С. В., 2014b; Косовська В. В. та Князь С. В. 2015b): 

2. За рівнем складності – прості і складні. Прості трансферні системи 

містять обмежену кількість взаємодіючих елементів, які призначені для 

виконання нескладних задач. 

Складні трансферні системи містять велику кількість взаємопов’язаних 

елементів, які призначені для виконання складних операцій, до того ж ці 

системи можна поділити на прості підсистеми або напрями. 

2. Залежно від масштабів та структури підприємства трансферні системи 

можуть бути локальними та інтегрованими. Локальними трансферними 

системами підприємства є підсистеми постачання ресурсів, кадрового, 

інформаційного та інноваційного забезпечення, транспортна підсистема, 
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фінансова підсистема та підсистема реклами і збуту готової продукції. А 

інтегрована трансферна система побудована на вище вказаних підсистемах. 

3. Аналогічно до інших видів систем, залежно від взаємодії з зовнішнім 

середовищем трансферні системи можуть бути відкритими та закритими. 

4. Залежно від рівня управління розрізняють такі напрями трансферних 

систем: 

– управління підприємством; 

– управління відділами підприємства; 

– управління технологічними процесами. 

Природно ці напрями трансферної системи не можуть існувати 

автономно, тому цей розподіл є умовним. У трансферну систему управління 

підприємством входять у вигляді складових підсистеми управління відділами 

та технологічними процесами. 

5. Залежно від функціонального призначення розрізняють такі напрями 

трансферної системи: 

– фінансовий та бухгалтерський; 

– сировинних ресурсів;  

– енергетичних ресурсів; 

– інформаційного забезпечення; 

– інноваційної діяльності; 

– трудових ресурсів; 

– збуту готової продукції; 

– соціального забезпечення. 

Відзначені напрями трансферної системи функціонують у тісному 

взаємозв’язку, що дає змогу оперативно акумулювати комплексно інформацію, 

яка показує доцільність та обсяг обмінних операцій як у середині 

підприємства, так і між підприємством та зовнішніми суб’єктами 

господарювання. 
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1.3. Концепція управління виробничо-господарською діяльністю 

підприємства на засадах розвитку трансферної системи 

Виробничо-господарська діяльність підприємства поєднує 

безпосередньо виробництво та господарську діяльність, яка забезпечує це 

виробництво. Як було зазначено раніше, підприємства у процесі виробничо-

господарської діяльності використовують різні види ресурсів для отримання 

кінцевого продукту. Практично всі ресурси, які необхідні для організації 

виробництва, підприємства закуповують у відповідних постачальників чи 

безпосередньо виробників. У таких випадках пошуком джерел постачання 

вказаних ресурсів займаються різні відділи та служби, до того ж якість 

ресурсів перевіряє відділом технічного контролю, а ціни обґрунтовуються 

планово-економічним відділом. Реально всі описані операції, щодо 

забезпечення виробництва необхідними ресурсами, використовували і 

використовують операції переміщення, тобто трансферу, але всі ці операції 

реалізовують різні підрозділи, тому відбуваються під контролем різних 

управлінців. Наприклад, постачання сировинними ресурсами і матеріалами 

відбувається під контролем заступника директора з постачання, розрахунки та 

оцінку економічної вигоди здійснює планово-економічний відділ, який 

підпорядкований головному економістові або безпосередньо директорові, а 

контроль якості сировинних ресурсів та комплектувальних перебуває у 

відомстві головного інженера. Отже, до реалізації трансферних операцій 

згадані відділи ставляться свої вимоги, які часто бувають неузгодженими.  

Вище описаний процес організації виробництва і управління 

підприємствами є типовим і фактично існує тепер, тому багато вітчизняних 

підприємств потребують вдосконалення системи управління виробничо-

господарською діяльністю з урахуванням організації трансферу ресурсів. 

Враховуючи несистемність трансферних операцій, для різних видів ресурсів 

актуальним є пошук способів усунення цих явищ. Це можливо за рахунок 

організації та використання трансферної системи, основне призначення якої 

полягає у організації оптимальних трансферних операцій, спрямованих на 
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підвищення економічних показників діяльності підприємства. Впливає 

трансферна система на діяльність підприємства за допомогою її взаємодії з 

його структурними підрозділами, які забезпечують виробничо-господарську 

діяльність.  

Трансферна система спрямована на підвищення економічних показників 

виробничо-господарської діяльності, а її розвиток основується на економічних 

законах, зокрема, таких як: закон зростаючої дохідності, закон синергії, закон 

цілісності, закон спільної мети, закон інформативності та ін. (Мочерний С. В., 

2002, с. 538–556). 

Враховуючи закон зростаючої дохідності, трансферна система шукає та 

реалізацію таких заходів, які забезпечують збільшення обсягу виробництва 

продукції, і тим самим сприяють підвищенню прибутковості підприємства. Це 

можна реалізувати за рахунок впровадження інноваційних рішень, наприклад: 

технічних, організаційних, управлінських тощо.  

Робота трансферної системи пов’язана практично з усіма компонентами 

виробничо-господарської діяльності, які є взаємозалежними та 

взаємодоповнювальними, тому її розвиток відбувається на основі закону 

синергії, суть якого полягає у посиленні економічного потенціалу 

підприємства внаслідок оптимальної взаємодії елементів та компонентів 

елементів загальної системи управління. 

Згідно зі законом цілісності функції трансферної системи підсилюють 

зв’язки між підрозділами підприємства, завдяки чому забезпечується 

узгодженість дій усіх елементів управлінської системи, спрямованих на 

посилення ефективності та стабільності виробничо-господарської діяльності. 

Така організація функціонування трансферної системи за рахунок досягнення 

кожним напрямом поставлених конкретних цілей сприяє досягненню спільної 

мети підприємства, тобто підвищенню економічних показників. 

Беручи до уваги постійні зміни у зовнішньому середовищі підприємств, 

які безпосередньо впливають на умови ведення виробничо-господарської 

діяльності, трансферна система повинна оперативно обробляти весь потік 
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інформації, який стосується цінової політики основних видів ресурсів, ринків 

збуту продукції, науко-технічних досягнень та інновацій з метою вчасного 

реагування на ці зміни і прийняття відповідних управлінських рішень стосовно 

їхнього трансферу.  

На підставі узагальнення огляду та аналізу літературних джерел 

(Глушков В. М., 1982; Давнис В. В. и Тинякова В. И., 2003; Тейлор Ф. У., 

1991; Форд Г., 1989; Edwards Deming, 2016; Ramesh B. Rudani, 2013) виявлено, 

що в умовах дії загальних економічних законів, щоб підвищити 

результативність діяльності підприємств за допомогою удосконалення 

управління виробничо-господарською діяльністю за рахунок використання 

трансферної системи потрібно, щоб керівництво підприємств дотримувалось 

певних принципів щодо її побудови.  

Існують різні принципи, на засадах котрих будують технічні, 

кібернетичні, економічні, управлінські та інші системи, однак для формування 

трансферної системи, яка повинна виконувати конкретні функції, 

найпридатнішими є принципи, що наведені на рис. 1.4. 

 
Рис. 1.4. Принципи побудови трансферної системи підприємства 

Примітка: розролено автором на основі (Глушков В. М., 1982; Давнис В. В. та 

Тинякова В. И., 2003; Тейлор Ф. У., 1991; Форд Г., 1989; Edwards Deming, 2016; Ramesh B. 

Rudani, 2013). 

Принцип системності є фундаментальним і розглядає розроблену 

трансферну систему як єдине ціле. У цьому разі під трансферною системою 

Принципи побудови 
трансферної системи 

підприємства 

Системності 

Розвитку Надійності 

Сумісності та 
адаптивності 

Простоти та 
гнучкості 

Економічної 
ефективності 
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належить розуміти сукупність компонентів, які повинні функціонувати 

узгоджено з іншими наявними системами підприємства. 

Для забезпечення її ефективності необхідно досліджувати взаємодію між 

структурними елементами трансферної системи, які взаємопов’язані та з 

елементами інших систем. 

Суть принципу розвитку полягає в тому, що трансферна система 

дозволяє доповнення новими елементами, оновлення і розширення функцій, а 

також використання нових методів та способів їхньої реалізації. Залежно від 

динаміки виробництва та розвитку підприємства передбачено, що в 

трансферній системі допускається зміна структури, кількості елементів, 

розширення та доповнення виконуваних функції та задач, не погіршуючи 

якість та ефективність її функціонування.  

Принцип сумісності та адаптивності полягає в тому, що всі елементи 

системи працюють злагоджено з мінімальними втратами часу, ресурсів та 

інформації, що суттєво підвищує ефективність її роботи. Для цього потрібно 

узгодити вхідні та вихідні характеристики взаємопов’язаних елементів, а 

також їхню достатню надійність. З іншого боку, цей принцип забезпечує 

здатність легко адаптуватися до нових умов, а також здатність трансферної 

системи узгоджено взаємодіяти з іншими системами під час спільного їхнього 

функціонування з метою досягнення основної мети діяльності підприємства.  

Принцип надійності забезпечує безперебійне функціонування 

трансферної системи у випадках відмови одного чи кількох суб’єктів, тобто 

здатності цієї системи виконувати свої функції, зокрема за рахунок 

мінімального резервування. 

Принцип простоти та гнучкості трансферної системи передбачає 

простоту та прозорість її структури, зручність користування нею та не 

потребує фахівців спеціалізованої кваліфікації, а також здатності швидко 

адаптуватися до нестандартних умов функціонування підприємства і 

оперативно реагувати на зміни в межах підприємства. 
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Принцип економічної ефективності передбачає раціональне 

співвідношення між витратами на створення трансферної системи та 

отриманим ефектом, причому не лише у грошовій формі, але й у вигляді 

економії часу, ресурсів, якості готової продукції, соціальних показників 

підприємства тощо.  

Трансферна система, з погляду її ефективного функціонування, повинна 

відповідати певним вимогам, серед яких найважливішими є:  

– належний рівень відображення інформації про фактичний стан 

ресурсного забезпечення виробничо-господарської діяльності, яка була б 

доступною для уповноважених управлінців з метою контролю стану 

забезпечення необхідними ресурсами; 

– формування об’єктивної інформації про трансферні операції, котрі 

здійснюються на підприємствах і від яких залежить результативність 

виробничо-господарської діяльності та призначена для своєчасного прийняття 

правильних управлінських рішень; 

– охоплення максимальної кількості трансферних операцій з 

врахуванням взаємозв’язків між ними в сенсі сумісності та своєчасності на 

основі системного підходу; 

– можливість сумісного функціонування трансферної системи з 

автоматизованою системою керування технологічними процесами з метою 

запобігання виробництва бракованої продукції через низьку якість сировинних 

ресурсів та електричної енергії; 

– забезпечення простоти та прозорості структури трансферної системи, 

що дає змогу здійснювати її вдосконалення та розвиток за допомогою 

усунення зайвих зв’язків і операцій, які призводять до додаткових витрат часу 

та погіршують ефективність її функціонування. 

Враховуючи завдання, які повинна виконувати трансферна система 

сформуємо її основні функції, які полягають у такому: 
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– організації, контролю та реєстрації переміщення сировинних 

ресурсів, напівфабрикатів, продукції незавершеного виробництва та готової 

продукції на підприємстві; 

– пошуку та залученні необхідних видів енергетичних ресурсів, а 

також забезпеченні контролю за їхнім оптимальним споживанням з метою 

мінімізації їхнього обсягу на потреби основного та допоміжного виробництва; 

– трансферу трудових ресурсів із зовнішнього середовища, організації 

їх формування, а також переміщенні та оптимальному розподілі трудових 

ресурсів в середині підприємств; 

– створенні і використанні власних та залученні сторонніх 

інноваційних розробок, науково-технічних досягнень і нових технічних рішень 

шляхом моніторингу і вивчення ринку інновацій; 

– організації залучення інвестиційних ресурсів з метою розвитку та 

розширення і переозброєння виробництва, і, таким способом, підвищення 

економічної ефективності підприємства; 

– забезпеченні вчасного обміну інформацією про переміщення 

сировинних, трудових, фінансових та інших видів ресурсів, напівфабрикатів та 

готової продукції. 

Якщо розглядати трансферну систему підприємства, то її структура є 

досить складна, оскільки, згідно з виконуваними функціями, пов’язана 

практично з усіма напрямами виробничо-господарської діяльності. Тому 

доцільно розглядати використання трансферної системи на прикладі 

технологічного процесу. Пояснюється це тим, що розроблення трансферної 

системи без урахування особливостей технологічного процесу є 

малоперспективною, оскільки визначальними є технологічні операції, які на 

основі системного поєднання становлять єдиний технологічний організм разом 

з методами і засобами управління, тобто виробничий процес.  

Враховуючи вище зазначені принципи побудови та вимоги до 

трансферних систем, а також виконувані функції у роботі, запропоновано 
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концептуальну модель управління виробничо-господарською діяльністю 

підприємства на засадах розвитку трансферної системи (рис. 1.5). 

 
Рис. 1.5. Концептуальна модель управління виробничо-господарською 

діяльністю на засадах розвитку трансферної системи  
Примітка: запропононовано автором 
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На основі характеристики економічних законів, принципів та вимог 

щодо формування трансферної системи, розвинуто категоріально-понятійний 

апарат теорії менеджменту стосовно функціонування трансферної системи, що 

забезпечує адекватне розуміння її сутності і дає змогу сформувати мету, 

функції та структуру. Крім того, щоб забезпечити успішне функціонування 

підприємства у ринкових умовах, необхідно постійно стежити за тенденціями 

та явищами зовнішнього середовища, які суттєво впливають на виробничо-

господарську діяльність.  

У цьому разі основним завданням такого аналізу є виявлення і оцінка 

основних факторів, які можуть становити як загрозу для підприємства, так і 

сприяти його розвитку, а також вивчення впливу зміни цих факторів на 

діяльність підприємства (вивчення попиту на продукцію, обсяги та види 

ресурсів, ціни на ресурси, конкуренти, постачальники тощо). Так, аналіз 

зовнішнього середовища є засобом, що допомагає керівництву підприємства 

на основі цієї інформації приймати правильні управлінські рішення. 

На основі виконаних досліджень пропонується удосконалити структуру 

управління підприємством з урахуванням функціонування трансферної 

системи, що потребує певних змін в організаційній структурі управління, а 

також перерозподілу функцій структурних елементів. Зокрема відділ 

трансферу ресурсів повинен безпосередньо працювати зі складами сировинних 

ресурсів та комплектуючих, відділами головного механіка, енергетика, кадрів 

та технічним відділом. Це забезпечує стабільний і регулярний обмін 

інформацією та сприяє оперативному прийняттю кваліфікованих 

управлінських рішень.  

Функціональна структура трансферної системи в значній мірі залежить 

від наявності та характеру зовнішніх і внутрішніх зв’язків у межах і поза 

межами підприємства. Очевидно, що приватні підприємства є менш 

залежними від держави, тому можуть мати ширші виробничо-комерційні 

зв’язки з закордонними суб’єктами  на основі угод з урахуванням законодавчої 

бази обох країн, а державні підприємства переважно функціонують у межах 
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державних програм, тому мають  обмежену автономію. Це суттєво впливає на 

структуру і функціональність трансферної системи. 

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що трансферна 

система підприємства призначена для організації та контролю оптимального 

переміщення сировинних, енергетичних, трудових та інших ресурсів з метою 

підвищення рівня показників економічного розвитку підприємства. 

Функціональні зв’язки трансферу основних видів ресурсів для 

забезпечення виробничої діяльності підприємства наведено на рис. 1.6. 

 
Рис. 1.6. Функціональна структура трансферу основних ресурсів під час 

ведення виробничої діяльності  
Примітка: запропоновано автором 
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– участь у підготовці договорів щодо трансферу сировинних ресурсів з 

урахуванням термінів, ритмічності і надійності постачання в необхідних 

обсягах, а також умов розрахунків, зокрема у випадках форс-мажорних 

обставин; 

– збирання інформації про обсяги відходів власного виробництва, 

організація накопичення і підготовки їх для подальшого використання на 

підприємстві. 

Основні функції трансферної системи щодо забезпечення енергетичними 

ресурсами полягають у такому: 

– організація обліку всіх видів власних і залучених енергетичних  

ресурсів за допомогою технічних засобів (облікової апаратури) та моніторинг 

за їхніми витратами. Крім того, доцільно розробити систему внутрішнього 

обліку в процесі перерозподілу енергоносіїв під час здійснення виробничо-

господарської діяльності, що дасть змогу обмежити непродуктивні витрати, 

особливо електроенергії, та мінімізувати її споживання; 

– розроблення заходів щодо економії енергетичних ресурсів на всіх 

напрямах діяльності підприємства, а не лише під час реалізації основних 

технологічних процесів за допомогою залучення та впровадження інновацій у 

вигляді ефективних організаційних рішень, раціоналізаторських пропозицій та 

реконструкції наявного обладнання чи його заміни новим з кращими 

енергетичними показниками; 

– створення і впровадження жорсткого режиму споживання 

енергоресурсів і забезпечення дотримання цих режимів за рахунок 

організаційно-фінансових заходів, які основуються на методах преміювання та 

інших способах заохочення за дотримання режиму енергоощадності;  

– контроль за ситуацією та тенденціями на енергоринках, що дасть 

змогу залучити нові чи замінити на дешевші джерела енергоресурсів, особливо 

обґрунтування можливості використання альтернативних джерел енергії. 

Найважливішими функціями трансферної системи щодо інноваційної 

діяльності є: 
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– аналіз власних інноваційних можливостей підприємства з 

урахуванням наявного на підприємстві кадрового потенціалу, а також 

технічних та фінансових можливостей; 

– пошук інформації про необхідні інновації через Інтернет, 

матеріали науково-практичних конференцій та наукових публікацій, а також 

реклами з виставок і доповідей на наукових семінарах;  

– залучення інновацій шляхом придбання патентів на винаходи, 

патентного ліцензування, передачі технологічної документації, залучення 

результатів досліджень і розроблень науковими колективами та іншими 

підприємствами цієї галузі; 

– експертне оцінювання рівня досконалості технічних інновацій та 

можливості їхньої реалізації; 

– контроль за реалізацією вибраних інновацій та моніторинг їхнього 

використання і визначення впливу на ефективність технологічного процесу; 

– пошук наукового потенціалу та формування творчого колективу в 

межах підприємства з метою розвитку інноваційної діяльності. 

Промислові підприємства успішно функціонують завдяки наявності 

відповідного складу трудових ресурсів, які характеризуються постійною 

динамікою зміни кількості працівників викликаної як вдосконаленням 

технічного обладнання так і  зміною характеру  виробництва, а також оплатою 

праці і соціального забезпечення. Тому функціями трансферної системи щодо 

забезпечення трудовими ресурсами є: 

– пошук інформації про спеціалістів необхідної кваліфікації та вищі 

навчальні заклади, які готують спеціалістів даного напрямку; 

– забезпечення перекваліфікації працівників у зв’язку з 

впровадженням інновацій та розширенням виробництва на підприємстві; 

– вибір найбільш ефективних форм залучення трудових ресурсів на 

підприємство; 

– створення необхідних соціально-економічних та організаційних 

умов для забезпечення зростання продуктивності та ефективності праці. 
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Трансферна система підприємства є достатньо розгалуженою, тому для 

подальшого аналізу доцільно обмежитися технологічним процесом. Структура 

трансферної системи технологічного процесу порівняно з підприємством 

загалом є обмеженою і залежно від виду технологічного процесу може містити 

лише окремі напрями. Наприклад, якщо розглядати технологічний процес 

електрометалургійного виробництва, то здебільшого він може містити 

сировинний та енергетичний напрями. Однак для таких технологічних 

процесів також важливе вдосконалення технологій, зокрема в напрямі 

енергозбереження, тому інноваційна діяльність є також досить вагомою 

складовою, оскільки вона дає змогу знизити потреби енергетичних та інших 

видів ресурсів.  

Із урахуванням вищезазначених зауважень запропоновано основні 

напрями розвитку трансферної системи стосовно технологічного процесу, які 

наведено на рис. 1.7. 

 
Рис. 1.7. Напрями розвитку трансферної системи  

стосовно технологічного процесу  
Примітка: запропоновано автором 
 

Розглянуті функції окремих напрямів трансферної системи є не лише 

конкретними, але й загальними, оскільки стосуються як конкретних 

технологічних процесів, так і виробничо-господарської діяльності загалом.  

Необхідно зазначити, що розвиток трансферної системи технологічного 

процесу щодо забезпечення сировинними та енергетичними ресурсами 

дозволить знизити собівартість готової продукції лише за рахунок організації 

Трансферна система технологічного 
процесу  

Сировинний 
напрям 

Енергетичний 
напрям 

Інноваційний 
напрям 
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оптимального трансферу вказаних ресурсів, тоді як інноваційна діяльність 

трансферної системи залежно від використаного технічного рішення може 

забезпечити підвищення комплексних показників діяльності підприємства. Це 

означає, що інноваційне рішення призводить до економії різних видів ресурсів, 

а також забезпечує збільшення продуктивності технологічного обладнання за 

рахунок автоматизації технологічних операцій та покращення технічних 

показників технологічного обладнання.  

На основі аналізу результатів функціонування трансферної системи, які 

впливають на показники виробничо-господарської діяльності, стосовно 

вказаних видів ресурсів, приймаються управлінські рішення щодо оптимізації 

їхнього трансферу.  

Отже, концептуальна модель управління виробничо-господарською 

діяльністю на засадах розвитку трансферної системи вказує на один із способів 

удосконалення системи управління за рахунок оптимальної організації 

трансферних операцій. Ефективність функціонування трансферної системи 

здійснюється шляхом аналізу її впливу на основні економічні показники 

виробничо-господарської діяльності. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Аналіз публікацій стосовно управління підприємствами показав, 

що частина науковців розглядають управління як систему, а інші як процес. 

Враховуючи те, що управління підприємством містить виробничу, 

господарську, фінансову, інноваційну, інвестиційну та інші види діяльності та 

здійснюється на системній основі, то, на наш погляд, управління 

підприємством є ні чим іншим як системою, яка складається з керованої та 

керуючої складових. Водночас під час функціонування підприємства основну 

роль відіграє виробничо-господарська діяльність, ефективне управління якою 

забезпечує високі показники підприємства. Тому доцільно вдосконалювати 

систему управління виробничо-господарською діяльністю, наприклад, за 
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рахунок використання трансферної системи як підсистеми загальної системи 

управління підприємством.  

2. Основою виробничо-господарської діяльності підприємств є 

технологічні процеси. Їхня складність, особливість і масштабність залежать 

від специфіки галузі та обсягів виробництва. У роботі показано, що 

ефективність виробничо-господарської діяльності залежить від рівня 

організації технологічних процесів. Аналіз особливостей управління 

виробничо-господарською діяльністю підприємств показав, що трансферні 

операції є невід’ємними елементами їхнього функціонування, а організація 

системного підходу щодо керування ними стає вагомим резервом підвищення 

економічних показників розвитку підприємства в умовах конкуренції на 

зовнішніх та внутрішніх ринках збуту.  

3. Обґрунтовано мету створення та запропоновано поняття 

«трансферна система», вказано її призначення та роль у виробничо-

господарській діяльності підприємства, а також виділено основні елементи та 

подано їхнє тлумачення і функціональне призначення. Залежно від 

функціонального призначення, взаємодії з зовнішніми суб’єктами та рівня 

управління підприємством запропоновано класифікацію та види трансферних 

систем, які побудовані за принципом відкритої системи. Стосовно підприємств 

трансферна система охоплює практично всі види виробничо-господарської 

діяльності, які пов’язані з трансфером матеріальних, фінансових, трудових, 

енергетичних та інших ресурсів, що використовуються підприємством для 

виробництва готової продукції. 

4. Трансферні операції, які наявні під час виробничо-господарської 

діяльності в багатьох випадках здійснюються недостатньо узгоджено, що 

потребує удосконалення системи управління підприємством на основі 

розвитку трансферної системи. З цією метою запропоновано концептуальну 

модель управління виробничо-господарською діяльністю на засадах розвитку 

трансферної системи. Це дає змогу за рахунок цілеспрямованої та економічно-

обґрунтованої організації трансферних операцій різних видів ресурсів 
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підвищити показники діяльності як підприємства загалом, так і окремих 

технологічних процесів. 

Положення першого розділу дисертації, які становлять її наукову 

новизну, опубліковані у таких наукових працях (Косовська В. В. та Князь С. 

В., 2014а; Косовська В. В. та Князь С. В., 2014b; Косовська В. В. та Князь С. В. 

2015а; Косовська В. В. та Князь С. В., 2015b; Косовська В. В. та Князь С. В. 

2015с; Косовська В. В. та Залуцький В. П. 2015d; Косовська В. В., 2015f; 

Косовська В. В., 2015g). 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ 

 НА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКУ 

 ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА  

(на прикладі підприємств металургійної та машинобудівної галузей) 

 

2.1. Аналіз сировинного забезпечення підприємств металургійної та 

машинобудівної галузей промисловості 

Підприємства машинобудівної галузі споживають у великих обсягах 

продукцію металургійного виробництва, отриману з використанням 

найрізноманітніших технологічних процесів, до того ж собівартість продукції 

машинобудування залежить від вартості металовиробів, які є сировиною або 

напівфабрикатами машинобудівних підприємств.  

Вартість металопродукції переважно залежить від цін на енергетичні та 

сировинні ресурси, які постійно змінюються, а також від інноваційності 

технологічного обладнання, витрат на оплату праці та ін. Окрім того, значний 

вплив на вартість та якість металопродукції має технологія її виготовлення, а 

саме вид та досконалість технологічного процесу виготовлення сталі.  

Промислово розвинені країни світу мають достатньо розвинену 

металургійну галузь, особливо ті, в яких інтенсивно розвивається промислове 

будівництво, транспортне та енергетичне машинобудування, військово-

промисловий комплекс тощо. Усі ці галузі потребують широкого асортименту 

продукції металургійного виробництва відповідної якості та у великих 

обсягах. 

У табл. 2.1 наведено дані про динаміку зміни металургійного 

виробництва у світі та окремих країнах упродовж 2006–2015 рр., що дає змогу 

спостерігати певну тенденцію в цій галузі, де базовим обсягом (100 %) 

прийнято обсяг світового виробництва сталі.  
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Таблиця 2.1 

Динаміка обсягів виробництва сталі  

Роки 

Обсяг виробництва сталі 

Усього у світі Китай Європа Україна 

тис. тонн % 
тис. 

тонн 
% 

тис. 

тонн 
% 

тис. 

тонн 
% 

2006 1250098 100 421024 33,7 207 386 16,6 40 891 3,3 

2007 1348108 100 489712 36,3 210 260 15,6 42 830 3,2 

2008 1343429 100 512339 38,1 198 705 14,8 37 279 2,8 

2009 1238755 100 577070 46,6 139 436 11,3 29 855 2,4 

2010 1433433 100 638643 44,6 172 911 12,1 33 432 2,3 

2011 1538003 100 701968 45,6 177 791 11,6 35 332 2,3 

2012 1560131 100 731040 46,9 168 589 10,8 32 975 2,1 

2013 1650354 100 822000 49,8 166 356 10,1 32 771 2,0 

2014 1669894 100 822750 49,3 169 301 10,1 27 170 1,6 

2015 1620408 100 803835 49,6 166 115 10,3 22 968 1,4 
Примітка складено автором на основі (Steel statistical yearbook, 2016; The Statistics Portal, 

2017). 

 

У світовому масштабі спостерігається тенденція зростання виробництва 

сталі, яка незначно коливається, зокрема виробництво сталі у 2014 р. зросло на 

419176 тис. тонн, а в 2015 р. на 370310 тис. тонн порівняно з 2006 р. Подібно 

змінювалося виробництво сталі у 2007–2008, 2008–2009 та 2011–2012 роках.  

У Європі обсяг виробництва сталі має загальну тенденцію до спадання. 

Так, найбільший обсяг виробництва сталі в Європі досягнуто у 2007 році 

(210260 тис. тонн), що становило 15,6 % від обсягу світового виробництва, а в 

2015 році обсяг виробництва знизився до 166115 тис. тонн, що становить лише 

10,25 % від обсягу світового виробництва. Це пояснюється інтенсивним 

зростанням виробництва сталі в Китаї, де у 2015 році виготовлено удвічі 

більше сталі порівняно з 2006 роком, а також значними обсягами виробництва 
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сталі в інших країнах, зокрема в Україні, де ціна на необхідні ресурси є 

дешевшою. На цей час обсяг виробництва сталі в Китаї становить половину 

світового обсягу. 

В Україні за останні десять років спостерігається спад виробництва 

сталі, що пов’язано зі складними політичними і, як наслідок, економічними 

процесами всередині держави, які негативно впливають на розвиток галузей, 

що потребують металургійної продукції. Зокрема, виробництво сталі в Україні 

скоротилося майже у двічі з 42830 тис. тонн у 2007 році до 22968 тис. тонн у 

2015 році. Щодо світових обсягів виробництва сталі в Україні виробництво 

знизилося з 3,27 % до 1,42 %, тобто у 2,5 разу. Така тенденція пояснюється 

втратою сировинних ресурсів та застарілістю технологічного парку в 

металургійному виробництві. 

Попри вище зазначене, металургійна та машинобудівна галузі 

продовжують належать до провідних галузей України, тому для держави вони 

є стратегічно важливі. Для аналізу сучасного стану металургії та 

машинобудування України проаналізовано динаміку реалізації їхньої готової 

продукції. У табл. 2.2 наведено питому частку металургії та машинобудування 

у промисловості України за період 2010–2016 рр.  

Таблиця 2.2 

Динаміка питомої частки реалізованої продукції машинобудівної та 

металургійної галузей у промисловості України 

Галузь/Роки 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 

Металургійна 19,1 18,5 16,3 15,7 16,6 15,7 14,7 

Машинобудівна 9,3 10,1 10,3 8,6 7,1 6,5 6,1 
Примітка: складено автором на основі (Держстат України, 2017) 
*Дані за 2014–2016 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, 
м. Севастополя та зони проведення АТО 
 

Дані табл. 2.2. свідчать, що металургійна галузь займає 5 частину від 

усієї промисловості України, але з 2014 року у цій галузі почався спад 

виробництва, тоді як у машинобудівній галузі така тенденція спостерігається 
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ще з 2013 року. Це пояснюється погіршенням умов інвестиційної діяльності, 

знеціненням національної валюти, що призвело до підвищення ціни продукції 

та зменшенням внутрішнього попиту на продукцію цих галузей у зв’язку зі 

зниженням купівельної спроможності споживачів.  

Треба зазначити, що українська металопродукція реалізується не тільки 

на внутрішньому ринку, а й користується попитом у країнах Європи та СНД, 

про що свідчать дані наведені у табл. 2.3 та табл. 2.4.  

Таблиця 2.3 

Поставки української металопродукції до Європи у 2016 році 

Країни-споживачі Експорт, тис. дол. +/- до 2015 р. 
Болгарія 299 240,3  -6,1 % 
Велика Британія 111 679,9 +1,3 % 
Угорщина 123 502,9 +158,9 % 
Італія 937 696 -4,1 % 
Нідерланди 139 361,8 -29 % 
Польща 425 678,6 +20 % 
Румунія 133 816,1 +8,8 % 
Всього* 2736071,3 – 

Примітка: складено автором на основі (Хижняк, О. С., 2017) 
* для усіх країн, враховуючи не наведені в таблиці 
 

Найбільші обсяги української металопродукції експортують у такі 

країни Європи: Італію, Польщу та Болгарію. Порівняно з 2015 роком обсяг 

експорту металопродукції до Італії знизився на 4,1 %, до Болгарії на 6,1 %, а 

до Польщі зріс на 20 %. Водночас за 2016 рік експорт металопродукції до 

Угорщини зріс на 158,9 %, що є позитивною тенденцією. 

З табл. 2.4 помітно, що лідером із закупівлі української металопродукції 

залишається Росія, проте спостерігається зниження обсягів експорту на 11,3 % 

порівняно з 2015 роком. Крім того, активним споживачем української 

металопродукції є Білорусь, до якої експортують продукцію на суму 106835,4 

тис. дол. Водночас відбувається інтенсивне зростання експорту 

металопродукції до країн Прибалтики.  
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Таблиця 2.4 

Поставки української металопродукції до країн СНД в 2016 році 

Країни-споживачі  Експорт, тис. дол +/- до 2015 р. 
Азербайджан  15 219,3 57,7 % 
Вірменія  10 926,9 -34,5 % 
Білорусь  106 835,4 +2 % 
Грузія  44 904,4 -22,8 % 
Казахстан  2407,6 -73,3 % 
Киргизія  447,4 +34,8 % 
Латвія  4655,1 +7,7 % 
Литва  12 842,2 +11,8 % 
Естонія  16 253,9 +119,1 % 
Молдова  42 473,5 -53,2 % 
Росія  688 590,3 -11,3 % 
Туркменістан  3470,1 -65 % 
Узбекистан  5021,2 -48,8 % 
Всього  954 047,3 – 

Примітка: складено автором на основі (Хижняк, О. С., 2017) 

 

Якщо порівняти обсяги експорту до країн Європи та СНД, то 

європейські країни споживають у 3 рази більше металопродукції, ніж країни 

СНД. Внаслідок експорту металопродукції за кордон отримується понад 

3 млрд дол. на рік, що забезпечує відчутне поповнення бюджету України.  

Ціна продукції металургійних та машинобудівних підприємств залежить 

не лише від вартості сировини, оплати праці, амортизації, а й від цін та обсягів 

споживання енергоносіїв та інших ресурсів. Підприємства металургійної 

галузі і машинобудування, які містять технологічний процес переплавлення 

металобрухту, належать до найбільш сировинно- та енергомістких 

виробництв, тому у Європі спостерігається скорочення виробництво 

електросталі (табл. 2.5).  

Аналіз табл. 2.5 вказує на тенденцію ліквідації, починаючи з 2011 року у 

Європі, мартенівського способу виробництва сталі, який є найбільш 

екологічно забруднювальний. Водночас тенденція скорочення мартенівського 

виробництва спостерігається також у світі, оскільки порівняно з 2006 р. 
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виробництво сталі у мартенівських печах скоротилося на 2,2 %, натомість 

обсяги виробництва сталі у конверторних печах зросли приблизно на 1 %. 

Таблиця 2.5 

Структура виплавки сталі залежно від способу плавки, %.  

Роки У світі У Китаї В Європі В Україні 
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2006 2,6 65,5 31,7 – 89,5 10,5 0,3 59,4 40,2 44,6 51,7 3,7 

2007 2,4 65,4 32,0 – 88,1 11,9 0,3 59,4 40,3 44,8 51,4 3,8 

2008 2,1 65,9 32,0 – 87,4 12,4 0,3 58,0 41,6 41,1 54,2 4,2 

2009 1,2 69,9 28,8 – 90,3 9,7 0,5 55,6 43,9 26,3 69,3 4,5 

2010 1,1 69,3 29,4 – 89,6 10,4 0,4 58,5 41,1 26,1 69,4 4,5 

2011 1,1 69,3 29,5 – 89,8 10,1 – 57,4 42,6 26,2 69,3 4,5 

2012 0,7 70,4 28,7 – 91,1 8,9 – 58,2 41,8 21,3 72,6 6,0 

2013 0,6 73,3 26,0 – 93 7,0 – 60,2 39,8 19,9 74,1 6,0 

2014 0,5 73,6 25,8 – 93,9 6,1 – 61,0 39,0 20,5 73,4 6,2 

2015 0,4 74,1 25,2 – 93,9 6,1 – 60,6 39,4 22,6 71,6 5,6 
Примітка: складено автором на основі (Steel statistical yearbook, 2016). 

 

Необхідно зазначити, що обсяги виробництва сталі в електродугових 

печах у світі знизилися на 3 %, а в Європі – на 0,8 %. Очевидно, це пов’язано з 

загальною тенденцією скорочення світового виробництва сталі у 2015 році.  

Якщо проаналізувати способи виробництва сталі в Україні, то вони 

досить збігаються зі світовими та європейськими тенденціями стосовно 

мартенівського та конверторного виробництва. Відмінність полягає лише в 

інтенсивності скорочення обсягів виробництва. Зате стосовно виробництва 

електросталі, то в Україні спостерігаємо тенденцію, протилежну до світової, 
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зокрема обсяги виробництва електросталі у 2015 році порівняно з 2006 роком 

зросли на 1,9 %. 

У табл. 2.6 наведено витрати лише найважливіших матеріалів та 

енергоносіїв під час виплавки сталі вище аналізованими способами, до того ж 

не беруть до уваги інших чинників, які притаманні цим агрегатам чи 

технологічним процесам. 

Таблиця 2.6 

Витрати матеріалів та енергоносіїв  

під час виготовлення сталі різними способами 

Показники Види сталі 
мартенівська конвекторна Електросталь 

Витрати матеріалів, кг/т:    
– чавун 518 834 33 
– металобрухт 511 281 1065 
– вогнетриви 24,9 19,6 30,3 

Паливо, кг у. п./т 131 8 32 
Кисень, м3/т 52 66 28 
Електроенергія, кВт·год/т 15 33 666 

Примітка: складено автором на основі (Мищенко, И. М., Клягин, Г. С. та Савчук, 

Л.П, 2004). 

 

Аналіз інформації, наведеної у табл. 2.6, показує, що конверторний 

спосіб виготовлення сталі потребує найбільшу кількість чавуну та 

металобрухту, а також кисню для отримання однієї тонни сталі, до того ж 

найменшу кількість палива. Електродугове виробництво потребує найбільшу 

кількість електроенергії та вогнетривів на виготовлення однієї тонни сталі, але 

найменшу кількість кисню. В процесі електродугового виготовлення сталі 

вигорає близько 9 % сировини, тоді як під час конверторного способу – 

вигорає близько 12 %. У разі використання мартенівського способу 

виготовлення сталі вигорання сировини є найменше, і становить близько 

2,8 %, але у цьому разі наявна найбільша витрата палива. Доцільно зазначити, 

що в сучасних електродугових агрегатах, оснащених додатковими 
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пальниками, витрати електроенергії знижені до 350–400 кВт·год/т, що значно 

покращує порівняльну позицію електродугових печей. 

Незначне скорочення виробництва електросталі як у світі, так і у Європі 

пояснюється дефіцитом електричної енергії, особливо після глобальних аварій 

на об’єктах атомної електроенергетики (Три-Майл-Айленд 1979 р. США, 

Чорнобиль 1986 р. Україна, м. Хамме 1986 р. Німеччина, префектура Фукуї 

2002 р. та префектура Фукусіма 2011 р. Японія), коли Європейські країни 

згорнули програми будівництва й експлуатації атомних електростанцій, 

зокрема Німеччина та Франція. Проте незначне скорочення електросталі не 

означає тенденцію до її зниження чи актуальності розвитку 

електрометалургійного виробництва.   

Згідно зі статистичними даними в Україні найбільшими виробниками 

сталі є: група «Метінвест» (МК Азовсталь, ММК ім. Ілліча, Єнакіївський МЗ), 

корпорація «Індустріальний союз Донбасу» (Алчевський МК, Дніпровський 

МК ім. Дзержинського), Арселор Міттал Кривий Ріг, Запоріжсталь. У 2016 р. 

група «Метінвест» і корпорація «ІСД» увійшли у сотню світових компаній 

виробників сталі. Відповідно до рейтингу, складеного асоціацією Worldsteel 

(Додаток А), група «Метінвест» посіла 37 місце з обсягом виплавки сталі 

10,34 млн тонн, а корпорація «ІСД» – 74 місце з 4,61 млн тонн сталі (World 

Steel Association, 2017). Перше місце у цьому рейтингу посідає компанія 

«АрселорМітал» (Люксембург), до складу якої входить український 

меткомбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Відповідно до рейтингу асоціації Worldsteel (2017) основними 

конкурентами металургійних компаній залишаються китайські виробники, які 

останніми роками збільшують свої виробничі потужності та розширюють 

ринки збуту в Європі, на Близькому Сході та Північній Африці. Частина 

китайських підприємств у десятці найбільших виробників сталі становить 

60 %, що свідчить про постійне нарощення та посилення металургійного 

потенціалу Китаєм.  
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У табл. 2.7 наведено обсяги виробництва сталі найбільшими 

підприємствами України.  

Таблиця 2.7 

Динаміка виробництва сталі українськими підприємствами 

№ 
з/п 

Підприємство 
Обсяг виробництва сталі, 

тис. тонн 
2013 2014 2015 2016 

1 ПАТ «Металургійний комбінат 
Азовсталь» 

4500 3600 3206 3705 

2 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 6400 6300 6300 7000 
3 ПАТ «Дніпровський металургійний 

комбінат імені Дзержинського» 
2900 2500 2320 1970 

4 ПАТ «Запоріжсталь» 3800 3900 3979,3 3890,7 
5 ПАТ «Маріупольський металургійний 

комбінат імені Ілліча» 
5000 3500 2645 2736 

6 ПАТ «Єнакіївський металургійний 
завод» 

2900 2100 1818 1952 

7 «Інтерпайп Сталь» 1028 890 594 614 
Примітка: складено та розраховано автором на основі (Smida, 2016). 

 

Аналіз таблиці показує, що за останні роки більшість українських 

підприємств показують тенденцію до скорочення обсягу виробництва сталі, 

але у 2016 р. на деяких підприємствах відбулося його збільшення, що в 

майбутньому дасть можливість краще розвивати металургійну галузь.  

Відомо, що основними сировинними матеріалами машинобудівельних 

підприємств є готова продукція металургійної галузі у вигляді виливків та 

гаряче чи холодно тягнутих виробів, вартість яких зростає у зв’язку зі 

зростанням цін на енергетичні ресурси, насамперед на газ та електроенергію. 

У помітно кращій ситуації опинилися машинобудівні підприємства, які мають 

власне металургійне виробництво у вигляді ливарних цехів, котрі 

забезпечують металургійною продукцією власні потреби.  

Ливарне виробництво як складова машинобудування є одним з 

найскладніших, трудо- та енергомістких виробництв, яке основується на 
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використанні високотемпературних процесів і хімічних реакцій під час 

перероблення металобрухту та перероблення інших видів вхідної сировини. 

Основним процесом ливарного виробництва є переплавлення металобрухту та 

підготовка рідкого металу відповідної якості. За видом рідкого металу, який 

заливається у форми, розрізняють чавунне, стальне та кольорове лиття.  

Найчастіше переплавлення металобрухту відбувається в електродугових 

печах, де джерелами тепла використовують електричні дуги, а агрегати, в яких 

відбувається переплавлення, називаються електродуговими печами. З метою 

виявлення техніко-економічних резервів виробництва електросталі, доцільно 

розглянути особливості технологічного процесу перероблення металобрухту в 

дугових сталеварних електропечах. 

Електродугове сталеварне виробництво в межах машинобудівельного 

підприємства є відомим організаційним рішенням, хоча в багатьох випадках 

клопітким, оскільки помітно розширює технологічний парк та напрями 

виробничо-господарської діяльності і потребує значного розширення 

номенклатури різних ресурсів, зокрема сировинних та трудових, а також 

розвиненої логістичної структури та її служб. Однак коливання цін на 

сировинні ресурси підтверджують правильність таких підходів, які 

потребують посилення і вдосконалення організаційної структури 

машинобудівних підприємств та методів і систем управління ними. 

Загалом виготовлення сталі чи чавуну в електродугових печах, 

складається з окремих операцій, котрі виконуються в певній послідовності. 

Саме від кількості операцій, їхньої тривалості, послідовності, способу та 

методів контролю залежить ефективність управління технологічним процесом.  

Технологічний процес переплавлення металобрухту в електродугових 

сталеварних печах складається з трьох стадій, зокрема стадії розплавлення 

твердого металобрухту чи шихти у рідку фазу, друга стадія призначена для 

виведення з рідкого металу шкідливих домішок та хімічних елементів 

(рафінування) і третя стадія введення необхідних добавок для отримання сталі 
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потрібної якості. Крім згаданих стадій, наявна підготовча та завершальна 

стадії. 

Стадія розплавлення металобрухту триває майже 65 % всього часу, 

виділеного на технологічний процес, і потребує значних обсягів електричної 

енергії. У табл. 2.8 наведено економічні показники, зокрема обсяг споживання 

електричної енергії та тривалість стадій і технологічного процесу виробництва 

електросталі загалом, із урахуванням простоїв у дугових сталеварних 

електропечах місткістю 5 тонн.  

Таблиця 2.8 

Енергетичні та часові витрати технологічного процесу на виготовлення 

основних марок сталі в ДСП-5 
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ХВГ Розплавлення 1942 1:05 – 1:05 
Окиснення і рафінування 979 1:15 0:25 1:40 
Повний процес 2921 2:20 0:25 2:45 

Р5М5 Розплавлення 1960 1:05 – 1:05 
Окиснення і рафінування 735 1:20 0:20 1:40 
Повний процес 2695 2:25 0:20 2:45 

9ХС Розплавлення 1960 1:05 – 1:05 
Окиснення і рафінування 1470 1:40 0:20 2:00 
Повний процес 3430 2:45 0:20 3:05 

3Х2В8Ф Розплавлення 1680 0:55 – 0:55 
Окиснення і рафінування 1050 1:10 0:20 1:30 
Повний процес 2730 2:05 0:20 2:25 

Х20Н20 Розплавлення 2240 1:20 – 1:20 
Окиснення і рафінування 770 1:20 – 1:20 
Повний процес 3010 2:40 – 2:40 

Примітка: складено автором на основі (Смелянський М. Я., 1975). 
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Згідно з наведеними даними найбільший обсяг електричної енергії 

дугова електропіч споживає для розплавлення твердого металобрухту у рідкий 

стан, який для всіх електропечей становить від 57,2 % до 66,4 % від загального 

обсягу споживання на електроенергії, необхідного для реалізації повного 

технологічного процесу. Тривалість технологічного процесу залежить від 

марки сталі і знаходиться у межах від 2,5 до 3 год. Аналізуючи дані табл. 2.8, 

помітно, що підвищення економічних показників роботи електродугових 

печей можливе лише за рахунок скорочення тривалості технологічного 

процесу, що забезпечить скорочення обсягів споживання електричної енергії. 

Такий ефект можна отримати за допомогою впровадження інноваційних 

рішень щодо вдосконалення технологічного процесу або реконструкції дугової 

електропечі. 

Наведена характеристика особливостей технологічного процесу 

переплавлення металобрухту в електродуговій печі на рідкий метал дає 

можливість виявити певні резерви з метою їх використання для підвищення 

економічних показників готових виробів. Такими резервами є пришвидшення 

процесу розплавлення металобрухту, за рахунок добору високої якості 

металобрухту як основного сировинного ресурсу, та отримання його за 

найнижчими цінами, а також купівля електроенергії від постачальників за 

найнижчими цінами, або використання власних джерел електричної енергії 

для часткового чи повного покриття потреб технологічного процесу.  

Крім того, швидке підвищення температури як твердої шихти, так і 

рідкого металу потребує великої кількості тепла, яку можливо забезпечити 

шляхом реконструкції електропечі, що дасть змогу знизити некорисні витрати 

теплової та електричної енергії. Цього можна досягти за рахунок збільшення 

джерел теплової енергії, зокрема кількості електричних дуг (Гудим В. І., 

Дурняк Б. В., Косовська В. В., 2016).  

Останні десятиліття для скорочення часу розплавлення використовують 

комбіновані способи нагрівання металу, тобто одночасне нагрівання 

електричними дугами і кисневими пальниками. Враховуючи тенденцію 
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зростання ціни на газ та низку інших недоліків, комбінований спосіб 

нагрівання металобрухту починає втрачати своє використання. 

Крім того, важливим резервом для забезпечення кращих економічних 

показників технологічних процесів переплавлення металобрухту є зміна 

графіку роботи електродугової печі, наприклад впровадження нічної зміни, що 

дає змогу використати низькі тарифи на електроенергію в нічну пору доби. 

Додатково можна також розглядати можливість придбання сучасних нових 

електропечей, якщо наявні електропечі не піддаються реконструкції. 

До основних і очевидних заходів, спрямованих на підвищення техніко-

економічних показників технологічного процесу переплавлення металобрухту 

та пов’язані зі зниженням витрат теплової та електричної енергії в 

електродугових печах можна зарахувати: 

– правильний вибір електричного режиму роботи печі: ступені напруги 

трансформатора і струму дуги, що забезпечує пришвидшення процесу 

розплавлення; 

– скорочення часу простоїв печі, мінімальний час знаходження дугової 

сталеварної печі із відкритим під час завантаження склепінням; 

– оптимальне укладання шихти в завантажувальний кошик, підбір 

шихти за складом і розмірами, що забезпечує стійке горіння дуг і відповідно 

знижує втрати електроенергії; 

– періодична перевірка інфрачервоним термометром стану контактних 

з’єднань електричних мереж; 

– використання термоізолювальних матеріалів високої якості для 

футерівки печі й електродів, що забезпечує акумуляцію тепла у просторі печі; 

– реконструкція електропечі та системи її електропостачання. 

З вище наведеного помітно, що запропоновані заходи можна поділити на 

організаційні, технологічні та інноваційні, вибір яких залежить від таких 

показників, як: технічний стан технологічного обладнання, рівня експлуатації 

та якості використовуваних матеріалів, а також керуванням електричними 

режимами електропечі. 
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Економічна ефективність виробничо-господарської діяльності 

підприємства залежить від багатьох чинників, серед яких найважливішими є: 

раціональність системи управління, організації виробництва, зокрема 

маловідходного, технічний стан основних засобів, продуктивність 

виробництва, матеріаловитратність тощо. Крім того, вагомими чинниками є 

рівень попиту на продукцію, її конкурентоздатність, надійність постачальників 

сировинних та енергетичних ресурсів, а також рівень активності впровадження 

інновацій спрямованих на матеріало- та енергоощадність і підвищення 

продуктивності виробництва.  

Враховуючи значні досягнення у розвитку сучасних технологій, 

промислове виробництво потребує їх впровадження, що дасть змогу 

покращити економічні показники виробничо-господарської діяльності 

промислових підприємств. Водночас необхідно врахувати те, що використання 

сучасних розробок, які стосуються управління підприємством та технічних 

інновацій, потребують фінансово-економічного аналізу діяльності підприємств 

з метою обґрунтування економічної доцільності їхнього впровадження.  

Важливим чинником, який впливає на ефективність управління 

виробничо-господарською діяльністю металургійних та машинобудівних 

підприємств, є вдосконалення системи управління, зокрема за рахунок 

використання трансферної системи. Структура трансферної системи залежить 

від видів та особливостей технологічних процесів, а також обсягів та цін на 

основні види ресурсів, які необхідні для реалізації цих процесів. 

 

2.2. Економічне обґрунтування критеріїв вибору напрямів розвитку 

трансфертної системи 

Одним з напрямів удосконалення системи управління виробничо-

господарською діяльністю підприємств металургійної та машинобудівної 

галузей є використання трансферної системи як важливої складової загальної 

системи управління.  
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Для обґрунтування вибору конкретних напрямів функціонування 

трансферної системи проаналізовано основні показники діяльності 

підприємств. До таких показників зараховують: 

– рентабельність валового прибутку; 

– рівень зношення основних засобів; 

– частка матеріальних витрат у операційних витратах підприємства; 

– коефіцієнт фінансової стійкості; 

– обсяг власних обігових коштів у валюті балансу підприємства. 

Для аналізу і порівняння результатів діяльності взято підприємства 

середньої потужності металургійної та машинобудівної галузі, які 

використовують технологічний процес переплавлення металобрухту у дугових 

електропечах місткістю до 5 тонн. У цьому разі не взято до уваги великі 

підприємства та комбінати, оскільки їхня виробнича діяльність є 

багатопрофільною, тому вплив технологічного процесу переплавлення 

металобрухту не можливо виділити із загальної економічної діяльності цих 

підприємств.  

Побудова раціональної трансферної системи дає змогу виявити і 

використати значні резерви підвищення ефективності управління виробничо-

господарською діяльністю підприємств, тому трансферну систему доцільно 

впроваджувати на всіх підприємствах з врахуванням показників їхньої 

виробничо-господарської діяльності. 

Для дослідження впливу трансферної системи на результати виробничо-

господарської діяльності у цьому разі проаналізовано вищенаведені показники 

групи підприємств середньої потужності.  

На першому етапі визначено рентабельність валового прибутку 

підприємств на основі щорічної фінансової звітності за період 2011–2016 рр. 

(Smida, 2016). Результати розрахунків наведено у табл. 2.9. 
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Таблиця 2.9 

Рентабельність валового прибутку, %  

Підприємства Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

ПуАТ «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. 2.9, впродовж остатніх років рентабельність валового 

прибутку практично на всіх підприємствах знижувалась, а у ПуАТ «НЛЗ» 

навіть була від’ємною. Вказана тенденція зміни рентабельності пояснюється 

суттєвим підвищенням цін на сировинні та енергетичні ресурси, частка яких у 

собівартості продукції є найбільшою. Так ціна металобрухту на світовому 

ринку коливається в межах 200–385 дол./тонн (ГП «Укрпромвнешэкспертиза», 

2013; Eco toun, 2015), до того ж його частка у собівартості електросталі сягає 

60 % (Baker Tilly Ukraine, 2012; Шимко, А. Р. 2016). 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 (ПрАТ «Чернівціобленерго», 2009–2017; ПрАТ 

«Волиньобленерго», 2017). Треба зазначити, що частка електроенергії у 

собівартості електросталі становить близько 15 % (Катунин А. И., Анашкина 

Н. С, Козырев Н. А и др., 2001). Водночас у ПАТ «Дніпропетровський 

стрілочний завод» рентабельність валового прибутку трималась приблизно на 

одному рівні і становила близько 60 %, що, на нашу думку, стало можливим за 
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рахунок широкої номенклатури готової продукції, яка виготовляється на 

заводі, та зростання обсягу її реалізації (Smida, 2016).  

У разі зношеності технологічного обладнання до 65 % необхідно 

використовувати інноваційні рішення, спрямовані на його вдосконалення. 

Водночас за умови зношеності технологічного обладнання понад 65 %, 

виникає питання доцільності його вдосконалення за рахунок використання 

інновацій, оскільки їхній термін окупності переважно перевищує залишковий 

термін експлуатації. В такому разі варто розглядати варіант пошуку нового 

більш досконалого обладнання. Шляхом аналізу щорічної фінансової звітності 

розраховано рівень зношеності основних засобів аналізованих підприємств 

упродовж 2011–2016 рр. (табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 

Рівень зносу основних засобів підприємств, % 

Підприємства Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ПАТ «Ніжинський дослідно-
механічний завод» 

50,8 47 51,8 53,6 58,4 59,7 

ПАТ «Нововолинський 
ливарний завод» 

34,7 19,4 27,6 36,3 44,8 53,0 

ПАТ «Дрогобицький 
машинобудівний завод» 

70,2 71,9 72 74,6 76,4 78,1 

ПАТ «Дніпропетровський 
стрілочний завод» 

59,4 57,3 57,7 62,6 63,6 66 

ПАТ «Булат» 62,8 64,3 66,3 н/д н/д н/д 
Примітка: розраховано автором на підставі річної фінансової звітності промислових 
підприємств (Smida, 2016). 

 

Аналіз зношеності основних засобів показує, що ПАТ «Дрогобицький 

машинобудівний завод» та ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» не 

доцільно застосовувати інноваційні рішення через застарілість обладнання, 

тому оптимальним поетапна заміна технологічного обладнання на цих 

підприємствах. Найсприятливішим до впровадження інновацій для наявного 

технологічного обладнання є ПАТ «Нововолинський ливарний завод», 

оскільки в нього рівень зношення є найнижчим. Водночас на трьох з п’яти 
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аналізованих підприємств у 2012 році наявне зниження рівня зношеності 

основних засобів, за рахунок заміни і виведення застарілого обладнання з 

експлуатації, тоді як на решті підприємств цього не відбувалося. Це дало змогу 

вказаним підприємствам забезпечити стабільні обсяги виробництва продукції 

завдяки надійній і безперервній роботі технологічного обладнання.  

Раціональність трансферної системи підприємств характеризує також 

рівень їхніх матеріальних витрат. Що більша частка матеріальних витрат, то 

більшою є потреба у створенні трансферної системи щодо забезпечення 

сировинними та енергетичними ресурсами, які дають змогу знизити 

матеріальну складову витрат підприємств. У табл. 2.11 наведено динаміку 

зміни частки матеріальних затрат аналізованих підприємств упродовж 2011–

2016 рр.  

Таблиця 2.11 

Частка матеріальних витрат у операційних витратах підприємства 

Підприємства Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ПАТ «Ніжинський 
дослідно-механічний завод» 

0,61 0,59 0,58 0,59 0,63 0,63 

ПАТ «Нововолинський 
ливарний завод» 

0,68 0,68 0,55 0,63 0,72 0,67 

ПАТ «Дрогобицький 
машинобудівний завод» 

0,39 0,58 0,46 0,47 0,31 0,45 

ПАТ «Дніпропетровський 
стрілочний завод» 

0,81 0,77 0,65 0,66 0,77 0,77 

ПАТ «Булат» 0,59 0,54 0,58 н/д н/д н/д 
Примітка: розраховано автором на підставі річної фінансової звітності промислових 
підприємств (Smida, 2016). 

 

Аналіз операційних витрат підприємств показав, що матеріальні витрати 

становлять найбільшу частину практично на всіх підприємствах, крім ПАТ 

«Дрогобицький машинобудівний завод». Це пояснюється тим, що обсяг литва 

у основній діяльності цього підприємства є порівняно малим. Щодо інших 

підприємств, то матеріальні витрати становлять 55–80 %. Тому підприємствам, 

які мають досить високе значення цього показника доцільно насамперед 
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організовувати діяльність трансферної системи щодо забезпечення 

сировинними та енергетичними ресурсами, оскільки це може знизити 

собівартість продукції і в подальшому збільшити прибутковість підприємства. 

Водночас необхідно проаналізувати фінансові показники вказаних 

підприємств, на предмет забезпеченості власними коштами з метою розвитку 

трансферної системи підприємств, а також реалізацію пропонованих нею 

рішень без залучення кредитів та коштів сторонніх організацій. Для цього 

нижче виконано аналіз підприємств за показникам фінансової стійкості та 

наявності власних обігових коштів.  

Коефіцієнт фінансової стійкості показує, наскільки підприємство є 

незалежним від зовнішніх джерел фінансування його діяльності та показує 

питому вагу власного капіталу, а його зростання підтверджує тенденцію до 

зниження залежності від зовнішніх джерел фінансування активів 

підприємства. Це є підставою для висновку про те, що чим більше значення 

цього коефіцієнта, тим підприємство є фінансово стійкішим і відповідно 

незалежним від кредиторів. Динаміка коефіцієнта автономії аналізованих 

підприємств протягом 2011–2016 рр. наведена у табл. 2.12.  

Таблиця 2.12 
Значення коефіцієнта автономії 

Підприємства Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ПАТ «Ніжинський 
дослідно-механічний завод» 

0,42 0,33 0,32 0,3 0,31 0,37 

ПАТ «Нововолинський 
ливарний завод» 

0,96 0,97 0,95 0,94 0,92 0,9 

ПАТ «Дрогобицький 
машинобудівний завод» 

0,54 0,57 0,58 0,54 0,47 0,43 

ПАТ «Дніпропетровський 
стрілочний завод» 

0,89 0,93 0,94 0,91 0,9 0,9 

ПАТ «Булат» 0,55 0,58 0,57 н/д н/д н/д 
Примітка: розраховано автором на підставі річної фінансової звітності промислових 
підприємств (Smida, 2016). 
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Рекомендоване значення коефіцієнта автономії залежить від галузевої 

специфіки підприємства, до того ж для зазначених підприємств нормативне 

його значення становить 0,25–0,5 і вище. Порівняльний аналіз показав, що 

практично у всіх підприємств коефіцієнт фінансової стійкості має значення 

вище за нормативне, що підтверджує достатній рівень фінансування активів з 

власних джерел. Водночас, крім коефіцієнта автономії, доцільно також 

звернути увагу на власні обігові кошти. 

Їхня недостатність може свідчити про наявність проблем фінансової 

стійкості виробничо-комерційної діяльності підприємств. Через аналіз 

щорічної фінансової звітності впродовж 2011–2016 рр. розраховано величину 

власних обігових коштів аналізованих підприємств за період 2011–2016 рр. 

(табл. 2.13).  

Таблиця 2.13 

Власні обігові кошти, тис. грн 

Підприємства Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ПАТ «Ніжинський дослідно-
механічний завод» 

-309 -1053 -3759 -1366 -666 -931 

ПАТ «Нововолинський 
ливарний завод» 

75010 100674 91391 87729 80565 74712 

ПАТ «Дрогобицький 
машинобудівний завод» 

15036 17542 17428 15543 11310 10113 

ПАТ «Дніпропетровський 
стрілочний завод» 

163312 244073 285058 415311 540604 738019 

ПАТ «Булат» 778 1057 1627 н/д н/д н/д 
Примітка: розраховано автором на підставі річної фінансової звітності промислових 
підприємств (Smida, 2016) 

 

Аналіз коефіцієнта автономії та обсягу власних обігових коштів показав, 

що ПАТ «Ніжинський дослідно-механічний завод», хоч і має достатню 

величину власного капіталу для фінансування частини свого майна, але весь 

цей капітал повністю вкладений у основні фонди, тому їх неможливо швидко 

перетворити на грошові кошти.  
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Через недостатність оборотних коштів ПАТ «Ніжинський дослідно-

механічний завод» змушений брати короткострокові кредити у постачальників 

або банків для ведення поточної діяльності. Решта підприємств мають 

достатню величину власних обігових коштів, що свідчить про їхню фінансову 

стійкість та незалежність. 

Отже, підставою для прийняття і реалізації інноваційних рішень 

стосовно технологічного процесу переплавлення металобрухту, можуть бути 

наявність обігових коштів навіть у разі низької рентабельності валового 

прибутку (наприклад ПАТ «Нововолинський ливарний завод»). Враховуючи 

це, можна стверджувати, що використання інновацій сприятиме підвищенню 

продуктивності технологічного обладнання, скороченню обсягів 

енергоспоживання та збільшенню експлуатаційного ресурсу технологічного 

обладнання. 

Якщо рівень зношеності основних ресурсів, зокрема технологічного 

обладнання, перевищує 65 %, як це трапилося у ПАТ «Дрогобицький 

машинобудівний завод», то покращення економічних показників можливе за 

рахунок трансферу сировинних і енергетичних ресурсів. За таких умов, 

інноваційні технічні рішення є економічно не доцільними, а вказана ситуація 

потребує заміни цього технологічного обладнання на нове. 

Доцільно взяти до уваги й те, що впровадження технічної інновації 

здебільшого супроводжується виникненням і застосуванням низки креативних 

ідей управлінського, виробничого, технічного, маркетингового та 

економічного характеру (Скворцов Д. І., 2016), тому з економічного погляду 

важливим є контролювати, щоб впроваджувані нововведення забезпечували 

позитивний економічний ефект, зокрема зростання прибутку підприємства. З 

огляду на це, щоб оцінити запропоновану технічну інновацію, необхідно 

враховувати можливість отримання приросту прибутку. 

Крім таких показників, як рентабельність валового прибутку, зношення 

основних засобів, частка матеріальних витрат у операційних витратах 

підприємства, коефіцієнт фінансової стійкості та обсяг власних обігових 
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коштів, треба враховувати обсяги та вартість сировинних і енергетичних 

ресурсів, які необхідні для реалізації технологічного процесу переплавлення 

металобрухту.  

Технологічний процес переплавлення металобрухту в електродугових 

печах передбачає використання значної кількості різної сировини, зокрема 

металобрухту, електричної енергії, води, добавок у вигляді вуглецю, фосфору, 

магнію, вапна, а також матеріалів для підтримання технічного стану 

електропечей у вигляді вогнетривкої цегли, електродів, ущільнювачів та ін. 

Серед перерахованого найвагомішими є металобрухт та електроенергія, які 

потребують постійного й інтенсивного поповнення, оскільки їхній брак може 

призвести до перебоїв технологічного процесу, а то й до зупинки. 

Металобрухт є відновлювальним матеріалом, і найважливішим 

сировинним ресурсом, необхідним для реалізації сталеплавильного процесу 

дугових електропечах. Деякі металеві вироби із сталі містять близько 95 % 

відновлювальних матеріалів у вигляді стального металолому. Треба зазначити, 

що сталь є одним з небагатьох магнітних металів, який легко відокремити від 

сукупності інших металевих відходів. Досвід металургійного виробництва 

показує, що майже 80 % сталі, яка міститься у готовій металопродукції, можна 

використати повторно. Якщо розглядати галузі промисловості, в яких може 

бути повторне використання сталі, то у будівництві – 85 %; 

автомобілебудуванні – 85 %; машинобудуванні – 90 %; приладобудуванні 

(електровимірювальні прилади) та виробництві побутової техніки – 50 % 

(Baker Tilly Ukraine, 2012, с. 8).  

Металобрухт як вторинну сталь отримують:  

– із надлишків сталі в сталеплавильному процесі (власний 

металобрухт);  

– із сталі, що не використана у технологічних процесах промислових 

підприємств (металеві відходи промислового виробництва); 

– із сталі, що міститься у відпрацьованих агрегатах та машинах 

(амортизаційний металобрухт); 
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– із сталі каркасів будівель непридатних до подальшої експлуатації, 

які підлягають демонтажу та інших будівельних конструкцій, виконаних із 

сталевих елементів. 

Наявність власного та промислового металобрухту тісно пов’язана із 

виробництвом сталі та іншими металообробними процесами, тоді як наявність 

амортизаційного металобрухту, пов’язана з використанням сталі в різних 

галузях промисловості країни, терміном використання виробів із сталі та 

ефективністю утилізаційних програм, зокрема. 

Залежно від обсягу металургійної продукції підприємства металургії 

переважно використовують електродугові печі місткістю від 5 до 100 тонн. 

Машинобудівні підприємства, які виготовляють інструменти та запірну 

арматуру для нафтової і газовидобувної галузі, використовують електродугові 

сталеварні печі місткістю від 1,5 до 5 тонн. 

Залежно від виробничої програми, місткості та режиму роботи 

електродугової печі потрібно необхідні обсяги металобрухту, запаси якого 

останнім часом в Україні помітно скорочуються. Так заготівля металобрухту у 

2016 році удвічі скоротилася порівняно з 2005 р. і становить 3,75 млн тонн, 

тому його вартість на ринку сировинних ресурсів зростає (Ruslom News. О 

рынках металлургического сырья и перевозок, 2016).  

Вказана тенденція суттєво відображається на собівартості електросталі, 

тому однією з важливих функцій сировинного напряму трансферної системи є 

організація оптимального трансферу металобрухту і додатків, які необхідні 

для отримання певного сорту електросталі. Використовуваний металобрухт, 

залежно від розмірів кусків та допустимого процентного вмісту домішок і 

засмічення, поділяється на види (Національний стандарт України, 2003; ДСТУ 

4121-2002): 

– 3А – сталевий грудковий лом; 

– 5А – сталевий негабаритний лом; 

– 12А – сталевий лом; 

– 17А – лом промислового чавуну; 
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– 19А – лом чавуну. 

Крім того, сировину для електродугових печей металобрухт 

використовують у вигляді брикетів, пакетів, стружки, дроту, канатів тощо. 

Очевидно, що від якості металобрухту залежить час розплавлення, 

необхідна кількість добавок, витрати електричної енергії та ін., а звідти і 

собівартість електросталі. Залежно від якості ціна металобрухту коливається 

від 2800 грн до 8000 грн за тонну. На рис. 2.1 наведено динаміку зміни 

середньої ціни на металобрухт у світі та Україні. 
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Рис. 2.1. Динаміки зміни середньої ціни на металобрухт у світі та Україні 

Примітка: побудовано автором на основі (ГП «Укрпромвнешэкспертиза», 2013; The 
Statistics Portal, 2017, ПромПолітІнформ, 2016.) 
 

Ціна металобрухту на світовому та українському ринку характеризується 

різкими змінами особливо в межах 2006–2011 років. Крім того, характерним є 

те, що від 2014 до 2016 років ціни стрімко знижувалися, до того ж у 2016 році 

ціна є найнижчою за весь період спостережень.  

Ціна металобрухту на українському ринку металобрухту, зважаючи на 

світову тенденцію зниження ціни на чорний металобрухт за інформацією 

«Укрпромзовнішекспертизи» у 2016 р, становить 215 доларів за тонну fob 

(ПромПолітІнформ, 2016.). 
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На рис. 2.2 показано обсяги заготівлі металобрухту в Україні протягом 

2005–2016 років у вигляді гістограми.  

Рис. 2.2. Обсяги заготівлі металобрухту в Україні, 2005–2016 рр. 
Примітка: побудовано автором на основі (RuslomNews. О рынках 

металлургического сырья и перевозок, 2016) 
 

Спад заготівлі металобрухту в Україні, починаючи з 2012 року, 

пов’язаний з особливостями зовнішніх ринків, а подальший спад у 2015 та 

2016 роках – з відсутністю сировинних резервів у вигляді відходів 

машинобудівного виробництва та інших джерел утворення, а також зі 

зниженням попиту на нього.  

Для порівняння на рис. 2.3 наведено зміни обсягів заготівлі 

металобрухту в світі у вигляді гістограми, з якої помітно, що у 2015 році 

навіть у масштабі світу спостерігався незначний спад.  
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Рис. 2.3. Обсяги заготівлі металобрухту у світі 2005–2015 рр. 
Примітка: побудовано автором на основі (The Statistics Portal, 2015) 
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Найстабільнішими постачальниками металобрухту є машинобудівні та 

приладобудівні підприємства з великим обсягом річного виробництва готової 

продукції та перероблення і використання різного виду металопрокату. До 

металовідходів таких підприємств належить стружка токарного виробництва, 

дрібні куски від штампувального виробництва, куски металопрокату із 

заготівельних цехів тощо. За один робочий день такі підприємства можуть 

утворювати металобрухт від кількасот кілограм до кількох тонн.  

На рис. 2.4 наведено структурну схему, де показані найпоширеніші 

джерела утворення металобрухту. Основними джерелами металобрухту є 

металургійні, машинобудівні та приладобудівні підприємства, залізничні та 

трамвайні депо, а також технологічне обладнання і побутова техніка, які не 

придатні для подальшого використання.  

Структура металобрухту загалом складається з відходів власного 

виробництва (оборотний брухт), амортизаційного брухту, відходів 

металообробки і металобрухт утворений в побутовому секторі. У масштабах 

України з відходів металообробки понад 40 % становить стружка, а 7–8 % це 

шлаковідвали і відходи з сміттєзвалищ.  

 
Рис. 2.4. Можливі джерел утворення металобрухту 

Примітка: розроблено автором на основі (Антипов О., 2009) 

 

Найбільший обсяг металобрухту утворюється в результаті виведення з 

експлуатації технологічного устаткування, транспортних засобів та 

металоконструкцій промислових підприємств (амортизаційний лом). Зокрема, 
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частина амортизаційного лому в Україні сягає 70 %, що у абсолютних 

одиницях становить від 6 до 6,5 млн тонн щорічно.  

Ще одним джерелом за обсягом утворення металобрухту є 

металообробні підприємства, на яких збирається понад 20 % утвореного 

металобрухту, тобто від 1,6 до 1,7 млн тонн, до того ж на машинобудівних 

підприємствах утворюється близько 1,2–1,35 млн тонн, а на трубопрокатних 

заводах – 0,35–0,4 млн тонн (Шимко А. Р., 2016, с. 83–85).  

Кожна тонна утилізованого металобрухту чорних металів дає змогу 

економити 1,5 т залізної руди, 0,5 т дефіцитного коксу, 70 % енергії, 40 % 

води, у такому разі суттєво знижуються викиди в атмосферу (Антипов О., 

2009; Шимко А. Р., 2016, с. 85).  

Металобрухт, утворений на промислових підприємствах, є для них 

певною проблемою, оскільки займає місце на виробничих територіях і 

потребує постійного прибирання та вивезення, а з іншого боку, металобрухт є 

основним сировинним ресурсом для ливарного виробництва. Враховуючи 

вище зазначене, машинобудівним підприємствам варто створити напрям 

трансферу сировинних ресурсів, однією з основних задач якого було б 

оптимальне використання металевих відходів і організацію його трансферу на 

взаємовигідних умовах.  

Другим, за вагомістю, видом ресурсів у структурі собівартості 

електросталі є електрична енергія, обсяги якої для реалізації технологічного 

процесу переплавлення металобрухту в електродугових печах є досить значні. 

Враховуючи те, що електродугові печі належать до потужних зосереджених 

споживачів електричної енергії, їхнє постачання електроенергією 

здійснюється від енергетичної системи, які забезпечується електричною 

енергією одночасно від всіх видів електростанцій, тому є надійним 

постачальником.  

За останні десятиліття у світі все більше практикується використання 

альтернативних джерел енергії, оскільки вони є відновлювальні та менш 

шкідливі для навколишнього середовища, ніж АЕС, ТЕС та ТЕЦ. Для 
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порівняння на рис. 2.5 наведено діаграми структури джерел електричної 

енергії та їхня потужність у країнах Європейського Союзу станом на 2000 р. та 

2015 р. 
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2000 р. 2015 р. 

Рис. 2.5. Загальна  енергетична потужність ЄС у 2000р. та 2015 р. 
Примітка: побудовано автором на основі (European statistics, 2015). 

 

У Європі у 2015 році частина відновлювальних джерел енергії порівняно 

з 2000 р. помітно збільшилася. З діаграми (рис. 2.5) помітно, що обсяг вітрової 

енергетики зріс практично у 6,5 раза і сягає 15,5 % у загальній структурі 

енергетичної потужності. Збільшилася частка інших відновлювальних 

альтернативних джерел енергії, таких як фотоелектричні та сонячні 

електростанції з 1,34 % до 12,93 % відповідно. Усе менше використовують 

АЕС, ТЕС та ТЕЦ, оскільки вони несуть значну загрозу довкіллю, тому 

частина АЕС в загальній структурі скоротилася практично у двічі, а ТЕС та 

ТЕЦ на 10,5 %.  

Якщо проаналізувати структуру електроенергетичних потужностей 

України, то тут, як помітно з рис. 2.6, спостерігаємо дещо інші тенденції, 

зокрема велику частину електроенергії українська енергосистема отримує від 

атомних та теплових електростанцій.  
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Рис. 2.6. Загальна  енергетична потужність України  

у 2000 р. та 2015 р. 
Примітка: побудовано автором на основі (Eco toun, 2015) 

 

Згідно з даними ДП «НАЕК «Енергоатом» (2016) частина відновлюваних 

джерел енергії у 2000 р в Україні становила практично 0 %, а у 2015 р. 

становить близько 1,53 %, з яких частина ВЕС становить 0,78 %. В Україні до 

сьогодні недостатньо використовують можливості альтернативної, або 

відновлювальної енергетики. Основною причиною є недостатньо ефективна 

законодавча база та мотивація щодо стимулювання впровадження і 

використання альтернативних джерел енергії.  

Варто зазначити, що зміна структури потужностей Європейського Союзу 

(ЄС) впливає на ціну електроенергії для промислових підприємств як на 

європейському, так і на українському енергоринку, зокрема із розвитком 

відновлювальних джерел енергії відбувається зменшення ціни 1 кВт·год.  

У табл. 2.14 наведено ціни для промислових підприємств ЄС та деяких 

країн Європи з найрозвиненішою металургійною та машинобудівною галузями 

(Eurostat Statistics Explained, 2017). 
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Таблиця 2.14 

Ціни на електроенергію для промисловості, євро/кВт·год1 

 
Країни 

Роки 
2014 

(1 півріччя) 
2015 

(1 півріччя) 
2016 

(1 півріччя) 
1 2 3 4 

ЄС 0,123 0,121 0,117 
Великобританія 0,129 0,149 0,138 
Іспанія 0,125 0,117 0,111 
Німеччина 0,159 0,151 0,151 
Польща 0,083 0,088 0,081 
Франція 0,099 0,101 0,099 
Туреччина 0,074 0,082 0,074 
Україна 0,069 0,062 0,0599 

Примітки: 1Тарифи для Європи вказані для підприємств з річним споживанням 
електроенергії в межах 500 млн кВт·год до 2, 0 млрд кВт·год 

2Побудовано автором на основі (ПрАТ «Чернівціобленерго», 2009–2017; ПрАТ 
«Волиньобленерго», 2017; EU Commission, 2016; Eurostat Statistics Explained, 2017). 

 

Вартість електроенергії в Україні порівняно з країнами Європи у кілька 

разів менша, проте є тенденція її зростання. На рис. 2.7 наведено діаграму 

зростання ціни на електроенергію в Україні, звідки видно, що ціна 1 кВт·год 

електроенергії для промислових підприємств щорічно зростає.  

 

Рис. 2.7. Динаміка зміни ціни електроенергії для промислових підприємств 

України 
Примітка: побудовано автором на основі (ПрАТ «ЕК «Чернівціобленерго», 2009–

2017) 



100 

Це негативно позначається на ціні готової продукції, оскільки 

призводить до постійного підвищення її собівартості, а в результаті до 

зниження економічних показників виробничо-господарської діяльності 

підприємств. 

Згідно з постановою Національної комісії, що провадить державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Постанова 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 2016) з 1 січня 2017 року ліцензіати з постачання 

електричної енергії за регульованим тарифом можуть підвищувати тарифи на 

електроенергію щомісячно, але не більш ніж на 3 % від рівня тарифів 

попереднього місяця, а це означає, що її ціна протягом року може зрости на 

30%. Отже, з початку 2017 року ціна на електроенергію може зростати, тому 

промисловим підприємствам необхідно шукати альтернативні джерела 

електроенергії.  

Крім сировини та електроенергії, суттєвий вплив на вартість 

електросталі мають інноваційні рішення, які спрямовані на 

ресурсозбереження.  

Інноваційно-інвестиційні умови в Україні оцінюються за допомогою 

глобального Індексу інновацій Корнельського університету. Цей індекс 

формується на підставі 84 субіндексів, згрупованих за такими ознаками:  

– інституції; 

– людський капітал і дослідження; 

– інфраструктура;  

– розвиненість ринку; 

– розвиненість бізнесу;  

– розвиток технологій та економіки знань;  

– розвиток творчої діяльності.  

На основі оцінки вказаних субіндексів у табл. 2.15 показано рейтинг 

України та країн світу, в яких наявна розвинена металургія та 

машинобудування.  
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Таблиця 2.15 

Рейтинг країн за глобальним Індексом інновацій 

Країни Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Великобританія 14 10 5 3 2 2 3 
США 11 7 10 5 6 5 4 
Німеччина 16 12 15 15 13 12 10 
Японія 13 20 25 22 21 19 16 
Франція 22 22 24 20 22 21 18 
Іспанія 30 32 29 26 27 27 28 
Польща 47 43 44 49 45 46 39 
Туреччина 67 65 74 68 54 58 42 
Україна 61 60 63 71 63 64 56 
Примітка: сформовано автором на основі джерела (Global Innovation Index, 2016). 

 

З табл. 2.15 помітно, що Україна у 2016 р. за Глобальним індексом 

інновацій посіла 56-те місце з-поміж 128 країн світу. Цей показник порівняно з 

2015 р. покращився на 8 позицій, а порівняно з 2013 р., коли був найнижчим за 

останні роки, покращився на 15 позицій. Основними причинами, які 

погіршують інноваційний розвиток України, є політична нестабільність, 

неефективна правова база щодо інновацій, низький рівень розвитку 

інфраструктури ринку інновацій тощо.  

Незважаючи на вищезгадані перепони, в Україні спостерігається 

тенденція інноваційної-інвестиційної активності підприємств. Це пов’язано з 

тим, що інновації на підприємствах є значним резервом зниження собівартості 

готової продукції, оскільки вдало вибране та впроваджене у виробництво одне 

чи кілька інноваційних рішень може забезпечити суттєве скорочення 

споживання енергоносіїв, обсягу сировинних ресурсів, тривалості 

технологічного процесу та підвищити якість готової продукції, і тим самим 

забезпечити покращити економічних показників виробничо-господарської 

діяльності підприємств. 
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На основі аналізу статистичних даних отримано графічну залежність 

частки промислових підприємств України, які займаються інноваційною 

діяльністю протягом 2010–2015 рр. (рис. 2.8 ). 
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Рис. 2.8. Динаміка зміни частки підприємств України, зайнятих інноваційною 

діяльністю 
Примітка побудовано автором на основі (Держстат України, 2015). 
 

З рис. 2.8 помітно, що з усієї кількості промислових підприємств 

України інноваційною діяльністю займалося менше ніж 18 %, до того ж 

інноваційна активність підприємств впродовж 2010–2015 рр. змінювалася. 

Зниження спаду інноваційної діяльності підприємств у 2014 р. зумовлене 

кількома чинниками, основними з яких є політична ситуація в Україні та 

військові дії на сході України, де сконцентровано значний обсяг промислового 

виробництва. На підприємствах машинобудівної галузі інноваційна діяльність 

загалом має тенденцію до зростання, хоча у 2014 р. відбувся незначний спад. 

Інноваційна активність металургійних підприємств у цей період має тенденцію 

до незначного зростання, зокрема з 1,07 % до 1,36 %, що є позитивним 

чинником.  
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У табл. 2.16 наведено витрати підприємств на інноваційну діяльність 

загалом та підприємств металургії й машинобудування України зокрема.  

Таблиця 2.16  

Розподіл загального обсягу витрат за напрямами діяльності  

та видами діяльності, млн. грн 
Напрями та 

види 
діяльності 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Витрати на інноваційну діяльність  
Промисло-
вість загалом, 
зокрема 

8045,5 14333,89 11480,56 9562,63 7695,89 13813,67 23229,46 

– металургія 298,3 1334,85 1076,35 1091,24 446,57 790,34 14478,75 
– машинобу-
дування 

2542,6 2731,69 3079,14 3589,99 2267,1 1588,86 2270,53 

Витрати на дослідження і розроблення  
Промисло-
вість загалом, 
зокрема 

996,48 1079,92 1196,28 1638,44 1754,54 2039,46 3336,2 

– металургія 21,12 25,58 20,0 91,4 56,75 21,23 25,2 
– машинобу-
дування 

691,42 753,76 756,45 1212,59 1156,8 888,84 1320,1 

Витрати на внутрішні НДР  
Промисло-
вість загалом, 
зокрема 

818,53 833,28 965,17 1312,05 1221,44 1834,08 2063,45 

– металургія 13,12 12,18 3,55 73,7 51,73 15,05 36,62 
– машинобу-

дування 632,88 656,92 627,24 1034,54 755,72 784,15 1054,76 

Примітка: сформовано автором на основі (Держстат України, 2015). 

 

Закономірність зміни обсягу витрат промисловими підприємствами 

України на інноваційну діяльність досить близько збігається зі змінами 

інноваційної діяльності в машинобудівній та в металургійній галузях 

(Держстат України, 2016). Якщо у 2011 році металургійна галузь витратила на 

інновації близько 1334,85 млн грн, що порівняно з 2010 роком було у майже в 

4 рази більше, то у 2016 році кошти на інновації збільшилися практично удвічі 

порівняно з 2011 роком і збільшилися до 23229,46 млн грн., тобто 
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спостерігається деяке зростання. Найбільші капіталовкладення в інноваційну 

діяльність, машинобудівні підприємства здійснили в 2013 р., майже 3590 млн 

грн, а в 2014 р. скоротили на 1322,9 млн грн., проте у 2016 році знову 

збільшили обсяги фінансування до 2270,53 млн. грн. Це вказує на постійну 

зміну фінансування інноваційної діяльності машинобудівельними 

підприємствами України. 

Треба зазначити, що витрати промислових підприємств на наукові 

дослідження та розробки з 2010 року до 2015 року зросли з 996 млн грн до 

3336,2 млн грн, що є більше ніж втричі, тоді як на металургійних 

підприємствах фінансування відбувалося стрибкоподібно (обсяг фінансування 

у 2013 році був більшим у 4,5 рази ніж у 2012 році), яке у 2016 році 

повернулося до обсягу, зафіксованому в 2011 році. 

У машинобудівельній галузі ситуація дещо інша, зокрема обсяги 

фінансування досліджень та розробок зросли з 691,4 млн грн у 2010 році до 

1320,1 млн грн у 2016 році, при цьому найкраще фінансувалися розробки ще у 

2013 році рівень яких становив 1212,593 млн грн. 

Важливим показником виробничо-господарської діяльності підприємств 

України є фінансування внутрішніх науково-дослідних розробок, яке 

порівняно з 2010 роком зросло майже у 3 рази в 2016 році.  

Якщо порівнювати витрати на наукові розробки в середині підприємств 

машинобудівної галузі, то тут, як і на металургійних підприємствах України, 

наявна тенденція до зростання у 2016 році, наприклад порівняно з 2010 роком, 

причому це зростання відбувалося через різке спадання у 2012 р. та різке 

зростання у 2013 році.  

У табл. 2.17 подано інформацію про загальну кількість підприємств, які 

здійснювали впровадження інновацій, звідки помітно, що їхня кількість у 

2016 р.  зменшилася порівняно з попередніми роками, коли від 2010 року до 

2014 року цей показник залишався практично незмінним. Водночас кількість 

підприємств України, які впровадили маловідходні та ресурсозбережні 
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процеси, на жаль, повільно спадає до 2015 року, проте  у 2016 році їх кількість 

почала збільшуватися, що є позитивним явищем. 

Таблиця 2.17 

Кількість підприємств, які впроваджували інновації, од. 

Види інновацій Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Усього: 1217 1327 1371 1312 1208 723 735 
зокрема інноваційні процеси 522 605 598 557 459 400 526 
з них маловідходні, 
ресурсозберігаючі 203 240 224 194 141 155 235 

Примітка: сформовано автором на основі (Держстат України, 2015). 

 

Кількість промислових підприємств в Україні, які впровадили 

інноваційні процеси у 2016 році порівняно з 2010 роком  залишилась 

практично незмінною і становить 526, при цьому найбільшу кількість 

інноваційних процесів впроваджували у 2011 році - 605. Очевидно, що 

результати наведені у табл. 2.17 показують певну негативну тенденцію щодо 

інноваційної діяльності в промисловому секторі України. Таку ситуацію 

потрібно врахувати у законотворчій та господарській діяльності Державних 

органів влади України. Підсумовуючи результати аналізу інноваційної 

активності підприємств України бачимо, що підприємства металургійної та 

машинобудівної галузей недостатньо використовують інновації у своїй 

діяльності, що значно погіршує результати їхньої виробничо-господарської 

діяльності.  

Згідно з результатами виконаних досліджень доцільно створювати 

трансферну систему на основі сировинного, енергетичного та інноваційного 

напрямів. На основі здійсненого аналізу виробничо-господарської діяльності 

підприємства металургійної та машинобудівної галузей, визначено критерії які 

є основою вибору напрямів діяльності трансферної системи технологічного 

процесу перетоплення металобрухту. Для підприємств, які використовують 

електродугове переплавлення металобрухту, доцільно формувати трансферну 

систему на основі аналізу структури собівартості електросталі та значень 
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таких показників, як рентабельність валового прибутку, зношення основних 

засобів, частина матеріальних витрат у операційних витратах підприємства, 

коефіцієнт фінансової стійкості та обсяг власних обігових коштів у валюті 

балансу підприємства. Відповідно до вибраних критеріїв рекомендовано для 

кожного аналізованого підприємства конкретні напрями функціонування 

трансферної системи, які у табл. 2.18 відзначені знаком «+».  

Таблиця 2.18 
Напрями трансферної системи технологічного процесу аналізованих 

підприємств 

Підприємства Напрями трансферної системи 
сировинний  енергетичний інноваційний 

ПАТ «Ніжинський дослідно-
механічний завод» 

+ - + 

ПАТ «Нововолинський ливарний 
завод» 

+ + + 

ПАТ «Дрогобицький 
машинобудівний завод» 

- + - 

ПАТ «Дніпропетровський 
стрілочний завод» 

+ + - 

ПАТ «Булат» + - - 
Примітка:запропоновано автором 
 
З табл. 2.18 видно, що ПАТ «НЛЗ» може реалізувати всі напрями 

трансферної системи, тому в роботі здійснюються економічні розрахунки 

щодо впливу трансферної системи на діяльність саме цього підприємства. 

 

2.3. Аналіз впливу функціонування трансферної системи на 

виробничо-господарську діяльність підприємства 

Основою виробничо-господарської діяльності металургійних підприємств є 

технологічний процес виробництва сталі, а для машинобудівних підприємств, 

залежно від спеціалізації, цей процес може бути основним або допоміжним. У 

цій роботі розглядають металургійні та машинобудівні підприємства, які 

використовують технологічний процес електродугового переплавлення 

металобрухту та виробництва електросталі. Для цих підприємств сировинні те 

енергетичні ресурси займають найбільшу частку у собівартості готової продукції.  
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На основі проведеного аналізу структури собівартості електросталі та 

діяльності металургійних і машинобудівних підприємств з металургійним 

виробництвом, виявлено, що найважливішими напрямами трансферної 

системи є сировинний, енергетичний та інноваційний. 

З урахуванням запропонованих критеріїв щодо вибору напрямів 

функціонування трансферної системи виявлено, що серед розглянутих 

підприємств лише ПАТ «НЛЗ» може реалізувати сировинний, енергетичний та 

інноваційний напрями трансферної системи для технологічного процесу 

переплавлення металобрухту. Це означає, що питання трансферу ресурсів слід 

розв’язувати як єдину задачу забезпечення технологічного процесу основними 

видами ресурсів із урахуванням їхнього взаємовпливу. Основним показником, 

який дає змогу врахувати вплив кожного з ресурсів на економічну 

ефективність технологічного процесу, є собівартість. Саме зниження 

собівартості електросталі вказує на позитивний рівень господарювання, що 

сприяє зростанню доходів підприємства.  

Проведені нами дослідження дають змогу стверджувати, що для 

отримання необхідної якості сталі потрібно передовсім металобрухт із 

сталевих відходів аналогічного сорту та відповідних додатків. Це означає, що 

цей сорт сировинних ресурсів потребує перевірки їхньої якості та належної 

підготовки. Для отримання однієї тонни готової сталі заданого сорту в дугових 

електропечах потрібно 0,9–1,1 тонни металобрухту, а решту доповнюють 

відповідними додатками.  

Для забезпечення безперебійної роботи дугової електропечі місткістю 

5 тонн, місячна потреба металобрухту сягає 220 тонн. Враховуючи те, що ціна 

металобрухту достатньо висока і становить близько 220 дол./тонну, то близько 

69 % собівартості електросталі становлять витрати на сировинні ресурси, 

тобто на металобрухт і додатки (Косовська, В. В. 2016а; Baker Tilly Ukraine, 

2012; Домашній бізнес: 1000+1 ідея для власного бізнесу в Україні, 2016).  

Щоб забезпечити металобрухтом електродуговий технологічний процес, 

необхідно вирішити завдання вибору варіантів зменшення його вартості. 
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Одним з варіантів вирішення такого завдання є використання комбінованого 

способу трансферу, який полягає у тому, що металобрухт постачається 

частково з власних приймальних пунктів, а решта закуповується у трейдерів та 

інших постачальників, зокрема безпосередньо у машинобудівних підприємств, 

залізничних та трамвайних ДЕПО тощо. Це потребує витрат для створення 

трансферної системи щодо забезпечення сировинними ресурсами із 

урахуванням формування власних приймальних пунктів та придбання 

металобрухту у зовнішніх постачальників і оцінки впливу цих заходів на 

собівартість електросталі. 

Структура та фінансові витрати на створення та функціонування 

трансферної системи щодо забезпечення сировинними ресурсами залежить від 

кількості та видів використовуваних джерел постачання металобрухту, а також 

його обсягів. Якщо виробництво електросталі шляхом електродугового 

переплавлення металобрухту оцінювати з позиції економіки, то в собівартості 

електросталі металобрухт становить 50–70 %, а решту припадає на інші 

ресурси (Baker Tilly Ukraine, 2012). Це означає, що діяльність трансферної 

системи в цьому напрямі є надзвичайно важливою і вимагає її оцінки для чого 

доцільно сформувати математичну модель, яка б забезпечувала оперативну 

оцінку прийнятого рішення. Методика розрахунку собівартості електросталі з 

врахуванням функціонування сировинного напряму трансферної системи 

наведено у додатку Б. 

Математична модель визначення величини собівартості електросталі з 

урахуванням розвитку трансферної системи щодо забезпечення сировинними 

ресурсами має вигляд: 
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M
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M
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де М
НQ - необхідний річний обсяг металобрухту, тонн/рік; М

VP , M
jP  -  ціна 

металобрухту з власних пунктів збирання (ВПП) та  j -го постачальника 

відповідно, тис.грн/т; М
Тjk  – коефіцієнт трансферу металобрухту від j -го 
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постачальника; m  – кількість постачальників металобрухту; ЕС  - річні витрати 

на закупівлю електроенергії, тис.грн/рік; РVC - величина решти річних змінних 

витрат у собівартості електросталі, тис.грн/рік. 0FC  - річні постійні витрати у 

собівартості електросталі, тис.грн/рік; TS
CC - річні витрати на розвиток 

трансферної системи щодо забезпечення сировинними ресурсами, тис.грн/рік. 

Вираз (2.1) дає змогу обчислити величину собівартості електросталі 

внаслідок розвитку трансферної системи щодо забезпечення сировинними 

ресурсами підприємства з урахуванням коефіцієнтів трансферу металобрухту. 

Коефіцієнт показує залежність виробника електросталі від j -го постачальника 

металобрухту ( 01 ≥≥ Е
Tjk ) і розраховується за виразом:  

М
Н

М
j

M
Tj QQk /= ,     (2.2) 

де М
jQ - річний обсяг металобрухту закуплений у j -го постачальника, тонн/рік. 

За методикою наведеною у Додаток Б оцінимо функціонування 

трансферної системи щодо забезпечення сировинними ресурсами, зокрема 

металобрухту, з урахуванням річних витрат на цей напрям.  

Витрати на трансферну систему щодо забезпечення сировинними 

ресурсами технологічного процесу переплавлення металобрухту наведено у 

табл. 2.19. 

Таблиця 2.19  

Річні витрати на діяльність трансферної системи щодо забезпечення 

сировинними ресурсами, тис. грн 

№ 
з/п 

Витрати Умовні 
позначення 

Значення 
показників 

1 Витрати на оплату праці P
CC  198,000 

2 Відрахування із заробітної плати V
CC  75,240 

3 Витрати на придбання техніки T
CC  15,000 

4 Інші витрати О
CC  7,000 

Разом TS
CC  295,24 

Примітка: розраховано автором на основі адміністративного обліку ПАТ «НЛЗ» та 

ТзОВ «Альфа-Ком». 
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Оскільки сировинний напрям трансферної системи пропонує створення 

власних приймальних пунктів, то для створення одного пункту збору 

металобрухту необхідно витратити близько 3500 дол. США, що при курсі 28 

грн/дол. США становить 98,0 тис. грн (Домашній бізнес: 1000+1 ідея для 

власного бізнесу в Україні, 2016; Мінфін, 2017).  

З цієї суми передбачено витрати на оплату за металобрухт на початку 

роботи пункту збирання та придбання мінімальної кількості обладнання (дві 

ваги, одна з яких вантажоздатністю до тонни і друга вага – понад тонну, 

електромагніт для визначення характеристик того чи іншого металобрухту, 

мінімальний набір інструментів та обладнання, для розбирання різних 

металевих конструкцій і агрегатів тощо). Для функціонування пункту 

приймання металобрухту необхідно забезпечити оплату праці зайнятим у 

цьому процесі працівникам Річні витрати на функціонування одного пункту 

приймання металобрухту розраховують за виразом (Б.2 див. Додаток Б) на 

основі даних, наведених у табл. 2.20. 

Таблиця 2.20  

Річні витрати на функціонування одного пункту приймання  

металобрухту, тис. грн 

№ 
з/п 

Статті витрат Умовні 
позначення 

Значення 
показників 

1 Витрати на обладнання E
VC )1(  44,000 

2 Витрати на оплату праці D
VC )1(  108,000 

3 Відрахування на соцзабезпечення V
VC )1(  41,040 

4 Оренда території R
VC )1(  60,000 

5 Інші витрати О
VC )1(  10,000 

 Разом M
VС )1(  263,040 

Примітка: розраховано автором на основі (Кравченко В., 2015; Домашній бізнес: 

1000+1 ідея для власного бізнесу в Україні, 2016). 

 

На одному пункті збирання в середньому в місяць можна заготовити 

близько 20 тонн металобрухту або 240 тонн за рік (Кравченко В., 2015; 

Домашній бізнес: 1000+1 ідея для власного бізнесу в Україні, 2016).   
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Ціна металобрухту у власних пунктах приймання складається з ціни, за 

якою приймається брухт, витрат на утримання пункту збирання та витрат на 

транспортування брухту на територію підприємства. У табл. 2.21 наведено 

основні складові ціни металобрухту, який заготовлюється на власних 

збиральних пунктах (згідно з виразом Б.3 див. Додаток Б).  

Таблиця 2.21 

Структура ціни 1 тонни металобрухту пункту приймання, тис. грн 

№ 
з/п 

Статті витрат Значення 
показників 

1 Вартість закупівлі металобрухту 2,700 
2 Утримання пункту збирання 1,096 
3 Транспортні витрати на 1 тонну брухту 0,480 
 Разом 4,276 

Примітка: розраховано автором на основі джерел (Графов А. В., 2011; Кравченко 

В., 2015; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2016; Домашній бізнес: 

1000+1 ідея для власного бізнесу в Україні, 2016).  

 

Маючи ціну металобрухту з власних пунктів збирання, потрібно оцінити 

вплив створення та функціонування трансферної системи та обсягу заготівлі 

металобрухту власними пунктами приймання на собівартість електросталі.  

У табл. 2.22 наведено вихідні дані для визначення величини собівартості 

електросталі ПАТ «НЛЗ» залежно від обсягу власної заготівлі металобрухту.  

Використовуючи вираз (2.1), розраховано собівартість електросталі 

залежно від обсягу закупівлі металобрухту від трейдерів. Знайшовши значення 

собівартості електросталі для випадку закупівлі всього обсягу металобрухту 

від трейдерів та собівартості з урахуванням комбінованого способу трансферу, 

можна визначити економічний ефект, як різницю цих собівартостей, тобто:  

)()( 0
М
ТС

М
ТС kSSkЕ −= ,     (2.3) 

де )( М
ТС kЕ  – зниження собівартості електросталі залежно від значення 

коефіцієнта трансферу металобрухту, тис. грн; 0S  – початкова собівартість 
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електросталі, тис. грн; )( М
ТС kS  – величина собівартості електросталі залежно 

від значення коефіцієнта трансферу металобрухту, тис. грн. 

Таблиця 2.22  

Вихідні дані для розрахунку собівартості електросталі 

№ 
з/п 

Показники Умовне 
позначення 

Значення 
показників 

1  Початкова собівартість електросталі, тис. 
грн  

0S  26821,92 

2  Постійні витрати, тис. грн  0FC  2774,54 
3  Витрати на металобрухт, тис. грн МС  13464 
4  Витрати на електроенергію, тис. грн ЕC  2676,02 
5  Решта змінних витрати, тис. грн. РVC  7907,36 
6 Витрати на створення трансферної системи 

щодо забезпечення сировинними 
ресурсами, тис. грн. 

TS
CC  

295,24 

7 Річна потреба металобрухту, тонн М
НQ  2400 

8 Ціна металобрухту у трейдерів, тис. 
грн/тонну 

М
ТР  5,61 

9 Ціна металобрухту пунктів приймання, тис. 
грн/тонну 

М
VР  4,276 

10  Коефіцієнт трансферу металобрухту 
трейдерів 

М
Тk  1–0 

Примітка: отримано автором на основі даних адміністративного обліку ПАТ «НЛЗ». 

 
Обсяг заготовленого власного металобрухту залежить від кількості 

приймальних пунктів. Оскільки на одному пункті збирають близько 240 тонн 

брухту на рік, то обсяг власного брухту змінюється з кроком, який відповідає 

240 тонн. У додатку В (табл. В1) показано розрахунок величини собівартості 

залежно від обсягу заготівлі металобрухту на власних пунктах приймання. 

Результати розрахунків собівартості електросталі та економічного ефекту від 

функціонування сировинного напряму трансферної системи наведено у табл. 

2.23.  

Як показують розрахунки для ПАТ «НЛЗ» найкращими способом 

заготовлення металобрухту є комбінований, до того ж коефіцієнт трансферу 

повинен прямувати до нуля. У такому разі підприємство повністю забезпечує 
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себе металобрухтом з власних пунктів збирання і це дає максимальний 

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

Таблиця 2.23 

Результати розрахунків собівартості електросталі ПАТ «НЛЗ» та 

економічного ефекту від функціонування трансферної системи  

№ 
з/п 

Обсяг 
власного 

металобрухту 
( M

VQ ), тонн 

Коефіцієнт 
трансферу 

металобрухту 
від трейдерів 

( M
Tk ) 

Собівартість 
електросталі  
( )( М

ТС kS ), тис. 
грн 

Економіч-
ний ефект 
( )( М

ТС kЕ ), 
тис. грн  

Зниження 
собівартості 
електросталі, 

% 

1 2 3 4 5 6 
1 0 1 26821,92 - - 
2 240 0,9 26796,996 24,92 0,093 
3 480 0,8 26476,836 345,08 1,27 
4 720 0,7 26156,676 665,24 2,48 
5 960 0,6 25836,516 985,4 3,67 
6 1200 0,5 25516,356 1305,56 4,87 
7 1440 0,4 25196,196 1625,72 6,06 
8 1680 0,3 24876,036 1945,88 7,25 
9 1920 0,2 24555,876 2266,04 8,45 
10 2160 0,1 24235,716 2586,2 9,64 
11 2400 0 23915,556 2906,36 10,84 

Примітка: розраховано автором 

 

Зміну собівартості електросталі у відносних одиницях залежно від 

коефіцієнта трансферу металобрухту визначають за виразом: 

%100*)()(
0

0

S
kSSkS

М
ТСМ

Т
−

=∆ .    (2.4) 

Вплив величини коефіцієнта трансферу металобрухту на відносну зміну 

собівартості електросталі показано у вигляді графіка, наведеного на рис. 2.9. 

З наведеної графічної залежності (рис. 2.9) помітно, що відносне 

зниження собівартості електросталі збільшується із зниженням значення 

коефіцієнта трансферу металобрухту. Коли металобрухт повністю купують у 

трейдерів, коефіцієнт трансферу дорівнює 1, тоді наявна найвища собівартість 

електросталі, а відносне зниження собівартості дорівнює 0. Що більший обсяг  
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Рис. 2.9. Залежність зміни собівартості електросталі від коефіцієнта трансферу 

металобрухту 
Примітка: отримано автором 

 

металобрухту заготовлюють власні пункти приймання, то значення 

коефіцієнта трансферу зменшується, що призводить до зниження собівартості 

електросталі. За повного забезпечення технологічного процесу металобрухтом 

з власних пунктів приймання коефіцієнт трансферу дорівнює 0, а відносне 

зниження собівартості сягає 10,8 %. У реальних умовах важко повністю 

забезпечити власним металобрухтом, оскільки існує ризик того, що можуть 

виникнути перебої його заготівлі власними пунктами приймання. У такому 

разі, щоб знизити ризик дефіциту металобрухту, доцільно організувати 

забезпечення власним металобрухтом до 40 % від загальної потреби, а решту 

купляти у трейдерів або інших постачальників за нижчими цінами. 

Наступною вагомою складовою собівартості електросталі є 

електроенергія. На даний час в світі набувають широкого використання 

альтернативні джерела енергії до яких належать вітрові, сонячні, малі 

гідроелектростанції тощо. Крім того, на цей момент існує багато приватних 

організацій, які продають електричну енергію за ціною нижчою, ніж у 

енергосистеми. Тому важливою функцією трансферної системи щодо 
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забезпечення енергетичними ресурсами є вибір варіанта електропостачання 

підприємства. Розв’язання вказаної задачі передбачає аналіз таких варіантів: 

1) весь обсяг необхідної електроенергії закуповується у 

енергосистеми; 

2) певний обсяг електроенергії покривається власною ВЕС (за умови 

її встановлення), а решта купляється у енергосистеми; 

3) комбіноване постачання електроенергії від власної ВЕС, 

енергосистеми та приватних постачальників.  

Основна мета вибору варіантів полягає у надійному забезпеченні 

електропостачання електропечей, які належать до споживачів другої категорії 

за вимогами надійності електропостачання. Водночас їх електропостачання 

можна здійснювати паралельно від енергосистеми та вітрових електростанцій, 

питома вага яких в енергосистемі України стає щораз відчутнішою. На основі 

аналізу статистичних даних показано, що сьогодні вітроенергетичний сектор 

України має тенденцію до зростання і тим самим дає змогу знизити ціну 

електричної енергії, а й значить вартість готової продукції (Eco toun, 2015 ). 

На промислових підприємствах, які споживають значні обсяги 

електроенергії, питаннями впровадження енергоефективної нової техніки, 

інновацій та пошуку і використання перспективних джерел енергетичних 

ресурсів, а також оптимізацією режимів електроспоживання займаються 

відділи головного енергетика та технічний відділ під керівництвом головного 

інженера, а фінансові розрахунки та оцінку економічної ефективності системи 

електропостачання здійснює економічний відділ. Отже, процесами пошуку 

нових рішень, їхнім технічним і економічним обґрунтуванням займаються 

спеціалісти різних відділів та різного підпорядкування, що значно ускладнює 

розроблення та впровадження нових ідей чи технічних інновацій.  

Розв’язанням вказаних завдань повинна займатися трансферна система, а 

це потребує залучення спеціалістів високої кваліфікації з комплексною 

підготовкою, які здатні виконувати складні задачі трансферу енергоресурсів. 

Зокрема, йдеться про одночасне розв’язання технічних, економічних і 
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організаційних завдань, пов’язаних з інноваціями, економічним порівнянням 

варіантів та організацією комбінованого способу електропостачання. Аналіз 

результатів потребує створення математичної моделі, яка дає змогу оцінити 

вплив трансферної системи щодо забезпечення енергетичними ресурсами на 

собівартість електросталі. Методика розрахунку собівартості електросталі з 

врахуванням функціонування енергетичного напряму трансферної системи 

наведена у Додаток Г.  

Математична модель визначення величини собівартості з урахуванням 

розвитку трансферної системи щодо забезпечення енергетичними ресурсами 

має вигляд: 

Е
TSР

z

k

Е
ВЕС

Е
k

E
Tk

Е
ВЕС

Е
Н

М
Е CFCVCррkрWСS +++−+∗+= ∑

=
0

1
))(*( ,  (2.5) 

де МС - річні витрати на придбання металобрухту,тис. грн./рік; E
НW - необхідний 

річний обсяг електроенергії, кВт год/рік; Е
ВЕСр - ціна електроенергії власної 

ВЕС грн/кВтгод; Е
kр - ціна електроенергії  k -го постачальника, грн/кВтгод; 

E
Tkk - коефіцієнт трансферу електроенергії від k -го постачальника; z  - кількість 

постачальників електроенергії; Е
TSC - річні витрати на розвиток трансферної 

системи щодо забезпечення енергетичними ресурсами, тис.грн/рік 

Коефіцієнт трансферу електроенергії показує залежність виробника 

електросталі від k -го постачальника електроенергії ( 01 ≥≥ Е
Tkk ,) і 

розраховується,як: 
Е

Н
E

k
Е
Tk WWk /= ,     (2.6) 

де E
kW - річний обсяг електроенергії k-го постачальника, кВт год/рік. 

Вираз (2.5) дає змогу за допомогою коефіцієнтів трансферу електричної 

енергії визначити собівартість електросталі залежно від обсягу її закупівлі у 

зовнішніх постачальників.  

За методикою наведеною у Додаток Г виконаємо розрахунок впливу 

функціонування енергетичного напряму трансферної системи на собівартість 
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електросталі. Враховуючи середній рівень оплати праці та вартість вказаних 

засобів у табл. 2.24, наведено структуру та наближені обсяги витрат, які 

необхідні для організації енергетичного напряму трансферної системи. 

Таблиця 2.24  

Річні витрати на організацію діяльності трансферної системи щодо 

забезпечення енергетичними ресурсами, тис. грн 

Примітка: розраховано автором на основі адміністративного обліку ПАТ «НЛЗ» та ТзОВ 

«Альфа-Ком». 

 

З табл. 2.24 помітно, що кошти на функціонування трансферної системи 

щодо забезпечення електроенергією становлять 222 тис. грн на рік, які 

необхідно врахувати під час розрахунку собівартості електросталі, а також для 

визначення економічного ефекту від впровадження пропозицій енергетичного 

напряму трансферної системи. 

Серед широкого кола задач трансферної системи щодо забезпечення 

енергетичними ресурсами основним завданням є вибір джерел 

електропостачання технологічного процесу за критерієм мінімізації витрат на 

оплату за електроенергію. Наближена оцінка можливих варіантів 

електропостачання технологічного процесу переплавлення металобрухту 

показує, що оптимальним виявляється використання власної ВЕС. Розрахунок 

ціни електроенергії залежно від потужності ВЕС наведено у Додаток Ґ. 

Залежно від потужності ВЕС потреба електроенергії для технологічного 

процесу переплавлення металобрухту може бути частково або повністю 

покрита цією ВЕС, однак остаточне рішення щодо вибору її потужності, а 

значить і ціни, залежить від фінансових можливостей підприємства та стратегії 

№ з/п Статті витрат Значення 
показників 

1 Витрати на оплату праці 150,0 
2 Відрахування на соцзабезпечення 57,0 
3 Витрати на придбання техніки 10,0 
4 Інші витрати 5,0 
Разом 222,0 
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його розвитку. Загалом діє закон залежності економії витрат від збільшення 

масштабу проекту, тому отримані результати залишаються наближеними, але 

цілком допустимими за умови незначущості величини фіксованих витрат 

відносно величин змінних витрат. У разі відсутності власної ВЕС коефіцієнт 

трансферу електроенергії дорівнюватиме 1. 

Розрахувавши коефіцієнт трансферу електроенергії та її ціну від власної 

ВЕС, знайдемо величину собівартості електросталі з урахуванням 

функціонування трансферної системи щодо забезпечення енергетичними 

ресурсами. Для розрахунку використаємо початкові дані, які наведені у табл. 

2.25.  

Таблиця 2.25 

Дані для розрахунку собівартості електросталі  

№ 
з/
п 

Показники Умовні 
позначення 

Значення 
показників 

1 Початкова собівартість електросталі, тис. грн  0S  26821,92 
2 Постійні витрати, тис. грн  0FC  2774,54 
3 Витрати на електроенергію, тис. грн ЕC  2676,02 
4 Витрати на металобрухт, тис. грн МС  13464 
5 Решта змінних витрати, тис. грн PVC  7907,36 
6 Витрати на трансферну систему в напрямі 

забезпечення енергетичними ресурсами, тис. 
грн 

TS
ЕC  222,000 

7 Річний обсяг споживання електроенергії 
електропіччю, кВт·год 

E
HW  1403,040 

8 Ціна електроенергії у енергосистемі, 
грн/кВт·год 

Ep  1,9073 

9 Ціна електроенергії ВЕС, грн/кВт·год E
BECp  табл. Ґ.4 

(додаток Ґ) 
10  Коефіцієнт трансферу електроенергії  E

Tk  1–0 
Примітка: сформовано та розраховано автором на основі даних адміністративного 

обліку ПАТ «НЛЗ» 
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Вираз (2.5) дає змогу обчислити величину собівартості електросталі 

залежно від значення коефіцієнта трансферу електроенергії. Розрахунки 

величини собівартості залежно від коефіцієнта трансферу електроенергії 

наведено у Додаток Ґ (табл. Ґ.5). 

Знайшовши значення собівартості електросталі залежно від коефіцієнта 

трансферу електроенергії економічний ефект від функціонування трансферної 

системи щодо забезпечення енергетичними ресурсами визначається як різниця 

початкової собівартості та собівартості з урахуванням використання 

електроенергії виробленої власною ВЕС, тобто:  

)()( 0
E
TЕ

E
TС kSSkЕ −= ,     (2.7) 

де )( М
ТС kЕ  – зниження собівартості електросталі залежно від значення 

коефіцієнта трансферу електроенергії, тис. грн; )( Е
ТЕ kS  – величина собівартості 

електросталі залежно від значення коефіцієнта трансферу електроенергії, тис. 

грн. 

У відносних одиницях зміна собівартості електросталі розраховують за 

виразом: 
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Результати розрахунків собівартості електросталі та економічного 

ефекту від функціонування трансферної системи щодо забезпечення 

енергетичними ресурсами наведено у табл. 2.26.  

Таблиця 2.26 

Розрахунок собівартості електросталі залежно від потужності ВЕС 

№ 
з/п 

Потужність 
ВЕС,  
кВт 

Коефіцієнт 
трансферу 

електроенергії  

Собівартість 
електросталі, 

тис. грн 

Економічний 
ефект, тис. 

грн 

Зниження 
собівартості 

електросталі, % 
1 0 1 26821,92 – – 
2 200 0,63 26450,24 371,68 1,39 
3 300 0,44 26123,41 698,51 2,6 
4 500 0,06 25459,34 1362,58 5,08 
5 750 0 25326,14 1495,78 5,58 

Примітка: розраховано автором 
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Аналіз результатів, наведених у табл. 2.26, показав, що в разі збільшення 

потужності ВЕС зменшується значення коефіцієнта трансферу електроенергії, 

що призводить до зниження собівартості. Під час збільшення потужності ВЕС 

від 200 до 750 кВт собівартість продукції зменшується від 1,39 до 5,58 %, до 

того ж не враховано впливу продажу надлишкової електроенергії, виробленої 

власною ВЕС, енергосистемі чи іншим споживачам. У цьому разі використано 

річні обсяги споживання електроенергії для технологічного процесу 

переплавлення металобрухту. Треба зауважити, що вітрова електроенергія 

продається за «зеленим тарифом», який на цей момент становить 

3,3293 грн/кВт·год, що перевищує вартість закупленої електроенергії в 

постачальників приблизно в 1,6 разу (Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

2016; Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, 

2011). 

Водночас надлишок електроенергії можна використати на покриття 

потреб для інших споживачів електроенергії, які встановлені на підприємстві, 

що знизить витрати її закупівлю в електропостачальників, а врешті позитивно 

вплине на економічні показники виробничо-господарської діяльності 

підприємства. Вплив величини коефіцієнта трансферу електроенергії на 

відносну зміну собівартості електросталі показано у вигляді графіка на 

рис. 2.10.  

З графічної залежності (рис. 2.10) видно, що зниження значення 

коефіцієнта трансферу електроенергії призводить до зниження собівартості 

електросталі. У разі повного покриття потреби електроенергії власною ВЕС 

(річні обсяги виробництва електроенергії приведені до річних обсягів її 

споживання технологічним процесом переплавлення металобрухту), 

коефіцієнт трансферу електроенергії дорівнює нулю, а собівартість 

електросталі знижується на 5,58 %.  
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Рис. 2.10. Залежність зміни собівартості електросталі від коефіцієнта 

трансферу електроенергії 
Примітка: отримано автором 

 

Розвиток трансферної системи щодо забезпечення інноваційними 

ресурсами є комплексним, оскільки він пов’язаний з іншими напрямами 

трансферної системи і може їх суттєво підсилювати. 

У найпростішому випадку інноваційну діяльність трансферної системи 

можуть організувати спеціалісти, які забезпечують пошук ідей, технічних 

рішень, нових технологій тощо, аналізують перспективу та доцільність їх 

використання і контролюють їх впровадження. Джерелом інновацій є патенти 

та науково-технічна інформація, яка може отримуватися на платній або 

безоплатній основі. Створення такого варіанта трансферу інновацій 

вимагатиме мінімальних фінансових витрат, але разом з тим цей напрям не 

сповна зможе реалізувати свій потенціал (Косовська В. В., 2016е). 

Економічну ефективність функціонування найпростішої структури 

трансферної системи щодо забезпечення інноваційної діяльності розглянемо 

на прикладі технічної інновації, яка полягає у реконструкції дугової 

електропечі для виготовлення високоякісної сталі, що описана у Додаток Д. 
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Стосовно технологічного процесу переплавлення металобрухту сталевих 

виливків заданих параметрів значний ефект можна отримати від трансферу 

інновацій, зокрема за рахунок реконструкції дугової електропечі. У цьому разі 

позитивний ефект буде від максимального використання тепла для нагрівання 

металобрухту та економії електроенергії за рахунок скорочення часу на 

розплавлення твердого металобрухту в рідкий стан. Останнім часом у чорній 

металургії для пришвидшення розплавлення металобрухту використовують 

комбіновані джерела тепла, зокрема трифазні електричні дуги, які рівномірно 

розміщені над ванною печі та газові горілки, які розміщують поблизу стін 

печі. Енергетичний ефект є помітним, оскільки час розплавлення 

металобрухту скорочується приблизно на 10 %, до того ж витрати тепла з 

простору печі зменшуються у рази. Проте висока вартість промислового газу 

та його обмежені обсяги у багатьох країнах Західної Європи, зокрема й 

Україні, не дають змогу сповна реалізувати вказаний спосіб комбінованого 

нагрівання металобрухту. 

Реалізоване трансферною системою технічне рішення полягає у 

реконструкції електропечі, зокрема в заміні трьох електродів на шість, при 

цьому потужність пічного трансформатора залишається незмінною (див. 

Додаток Д). Таке розміщення електродів скорочує час нагрівання 

металобрухту до температури розплавлення приблизно на 15–25 % порівняно з 

триелектродними печами такої місткості. У цьому разі наявне ефективніше 

використання тепла генерованого шістьма електричними дугами, які 

оптимально розміщені у просторі печі порівняно з трьома дугами змінного 

струму. Це дає змогу досягти рівномірного нагрівання і пришвидшення 

розплавлення (Свенчанский А. Д., ред. 1981; Krouchinin A. M. and 

Sawicki A. A., 2003).  

Щоб визначити скорочення тривалості технологічного процесу, слід 

обчислити скорочення тривалості стадії розплавлення. Інноваційне рішення 

потребує підтвердження своєї технічної й економічної ефективності, для чого 

необхідно його дослідити. Враховуючи відсутність реального об’єкта, на 
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якому можна було б виміряти різні взаємопов’язані фізичні величини, зокрема 

час розплавлення металобрухту, введену потужність в електродугову піч, 

швидкість нагрівання металобрухту, витрати електричної енергії на 

розплавлення металобрухту та інше, в цій роботі використано математичну 

модель, яку реалізовано в середовищі Matlab і наведено у Додаток Е. 

Витрати на придбання електричної енергії, необхідної для розплавлення 

металобрухту в електропечі до її реконструкції розраховують так: 
EЕ

Н
E pWC = ,      (2.9) 

де Е
ІW  – обсяг електричної електроенергії необхідний для розплавлення 

металобрухту, кВт·год/рік; Ep  – ціна електроенергії, закупленої у 

енергосистеми, грн/кВт·год. 

Витрати на придбання електричної енергії, необхідної для розплавлення 

металобрухту в електропечі після її реконструкції запишемо так: 
EЕ

І
E
І pWC = ,      (2.10) 

де Е
ІW – обсяг електричної електроенергії необхідний для розплавлення 

металобрухту, який споживається після реконструкції дугової електропечі, 

кВт·год/рік. 

Оскільки пропоноване технічне рішення потребує додаткових 

фінансових витрат, то потрібно виконати економічний аналіз такої інновації. 

Методика оцінки впливу реалізації інновації на собівартість електросталі 

наведена у Додаток Є.  

Математична модель розрахунку собівартості електросталі за рахунок 

впровадження інноваційного технічного рішення трансферною системою 

матиме вигляд:  

ТS
І

І

RV
I
TR

Р
EЕ

I
М

І C
Т

CkCFCVCpWСS +
+

++++=
*

0 ,   (2.11) 

де Е
ІW - річний обсяг електроенергії, який споживається після реконструкції 

дугової електропечі, кВтгод/рік; RC  - загальні витрати підприємства на 

інноваційну діяльність, тис.грн; Т - термін окупності інноваційного рішення, 
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років; RVC  - величина коштів, які економить підприємство завдяки реалізації 

інноваційного рішення власними ресурсами, тис. грн.; I
Tk - коефіцієнт 

трансферу інновації; TS
ІC - річні витрати на інноваційну діяльність трансферної 

системи, тис. грн./рік.  

Коефіцієнт трансферу інновації визначається як відношення величини 

витрат на реалізацію інновації до загальних витрат підприємства на 

інноваційну діяльність, і розраховується за виразом: 

RRZ
І
T CCk /= ,     (2.12) 

де RZC - величина коштів, які підприємство витрачає на реалізацію інновації, 

тис. грн. 

У виразі (2.11) коефіцієнт трансферу інновацій може змінюватися від 1 

до 0, залежно від обсягу робіт виконаних сторонніми організаціями виражених 

у вартісному еквіваленті. Коефіцієнт трансферу дорівнює 0 лише тоді, коли 

підприємство реалізує інноваційне рішення повністю власними ресурсами. 

Такий варіант теоретично можна припустити, але на практиці його важко 

реалізувати, тому насправді цей коефіцієнт ніколи не може дорівнювати нулю. 

Насамперед це пов’язано із закупівлею необхідного обладнання та 

комплектуючих, оформленням дозволів, які видають державні чи приватні 

сертифіковані лабораторії чи інші структури під час введення в експлуатацію 

реконструйованого обладнання. 

За методикою наведеною у Додаток Є здійснимо розрахунок 

економічного ефекту від інноваційної діяльності трансферної системи. 

Формування інноваційного напряму трансферної системи передбачає 

аналогічні витрати, як і для інших напрямів, а саме: оплата праці працівників, 

відрахування з оплати праці, придбання техніки та інші поточні витрати 

(табл. 2.27). 
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Таблиця 2.27  

Річні витрати на формування інноваційного напряму трансферної 

системи, тис. грн 

Примітка: розраховано автором на основі адміністративного обліку ПАТ «НЛЗ» та ТзОВ 

«Альфа-Ком» 

 

Однією з основних функцій інноваційної діяльності трансферної системи 

є впровадження нового технічного рішення, яке дало б змогу досягти 

позитивних економічних показників. На перший погляд, інновація може бути 

досить простою і викликати сумніви щодо можливого ефекту. З іншого боку, 

інноваційні пропозиції є часто цілком новими, тому потребують додаткової 

перевірки у вигляді досліджень та економічних розрахунків. 

У додатку Ж наведено результати досліджень, які дають змогу 

пересвідчитися в працездатності запропонованого в цьому разі технічного 

рішення й отримати нові ефекти у вигляді оригінальності результатів процесів, 

а також закономірність їхніх перебігів у часі (тривалість, стабільність, 

характер, стійкість тощо).  

Використовуючи отримані технічні показники реконструйованої 

електропечі розраховано обсяг споживання електроенергії для технологічного 

процесу переплавлення металобрухту до та після реконструкції електропечі, а 

також визначено величину скорочення витрат на електроенергію, ціна якої для 

промислових підприємств у разі одноставкового тарифу становить 

1,9073 грн/кВт·год (ПрАТ «Волиньобленерго», 2017). Результати аналізу 

наведено у табл. 2.28.  

 

№ з/п Статті витрат Значення 
показників 

1 Витрати на оплату праці 102,0 
2 Відрахування на соцзабезпечення 38,760 
3 Витрати на придбання техніки 7,5 
4 Інші витрати 3,0 
Разом 151,26 
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Таблиця 2.28  

Витрати електроенергії технологічного процесу переплавлення  

металобрухту в електропечі ДСП-5 до і після реконструкції 

№ 
з/п Показники Базова 

ДСП 

Реконстру-
йовано 
ДСП 

Абсолютне 
відхилення 

1 Тривалість технологічного 
процесу, хв 140 121 19 

 зокрема:  
– час розплавлення 

металобрухту, хв 
64 45 19 

2 Витрати електроенергії на один 
технологічний процес  2923 2380 543 

 зокрема:  
– на розплавлення 

металобрухту, кВт·год 
1920 1377 543 

3 Ціна електроенергії, 
грн/1 кВт·год 1,9073 1,9073 - 

4 Вартість використаної 
електроенергії на технологічний 
процес, грн 

5575,04 4539,37 1035,67 

 зокрема:  
– на розплавлення 

металобрухту, грн 
3662,016 2626,35 1035,67 

Примітка: розраховано автором за допомогою використання математичного 

моделювання та на основі (Смелянский М. Я. и Минеев Р. В., ред., 1975; ПрАТ 

«Волиньобленерго», 2017). 

 

Для реалізації трансферною системою технічного інноваційного рішення 

необхідно врахувати додаткові витрати на реконструкцію електропечі, які 

наведено в табл. 2.29.  

Економічні показники інновації визначають на основі розрахунків 

відповідних технічних показників, зокрема значень потужності, які вводяться 

в електропіч і впливають на швидкість розплавлення металобрухту. Треба 

зазначити, що як для базового варіанта, так і для реконструйованої електропечі 

потужність пічного трансформатора залишається таж сама, що визначає 

максимальні можливості введення потужності в електропіч. 
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Таблиця 2.29 

Витрати на реконструкцію дугової електропечі ДСП-5 

Статті витрат Обсяг витрат, 
тис. грн 

Витрати на придбання обладнання 865 
Витрати на монтажні та пусконалагоджувальні роботи 259,5 
Витрати на проектні роботи 32,048 
Всього витрат 1156,598 

Примітка: розраховано автором на основі (Національний стандарт України, 2013; 

Стеченко, Д. М., Григорович, А. В. та Дука, А. П., 2004; ТОВ «Термоліт-плюс», 2011; ООО 

«Фонд-металл», 2012; УкрНИИЭлектротерм. 2017; Steel industry portal, 2001–2016). 

 

Використовуючи вище наведені дані, оцінимо економічний ефект від 

трансферу інновацій для дугової електропечі місткістю 5 тонн. З цією метою 

необхідно проаналізувати зміну таких показників: вартість спожитої 

електричної енергії, вартість печі та збільшення постійних витрат у 

собівартості продукції, пов’язаних з функціонуванням трансферної системи 

технологічного процесу. 

Структура собівартості електросталі дугової електропечі місткістю 

5 тонн до та після реконструкції наведена у табл. 2.30, звідки помітно, що 

частка електроенергії займає друге місце після сировинних ресурсів. 

Порівняльний аналіз собівартості електросталі показав зменшення 

частка 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. Здійснення реконструкції електропечі забезпечує 

зниження річної собівартості на 201,29 тис. грн. 

У відносних одиницях зміна собівартості електросталі розраховують з 

виразу: 

100*
0

0

S
SS

S І−
=∆ ,      (2.13) 

де ІS  – величина собівартості електросталі внаслідок функціонування 

інноваційного напряму трансферної системи, тис. грн. 
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Таблиця 2.30 

Порівняння річної собівартості електросталі ПАТ «НЛЗ» до і після 
реконструкції електропечі  

Види витрат Собівартість до 
реконструкції 

Собівартість 
після 

реконструкції  

Відхиле
ння 

 тис. грн % тис. грн % тис. грн 
І. Змінні витрати:      
Матеріальні витрати:      
– сировина і допоміжні 

матеріали  19596,48 73,06 19463,52 73,6 0 

– електроенергія 2676,02 9,98 2178,9 8,2 497,12 
Решта змінних витрат 
(зокрема оплата праці, 
відрахування тощо) 

1774,876 6,62 1774,876 6,67 0 

ІІ. Постійні витрати:     0 
Амортизація печі 987,5 3,68 1132,07 4,25 -144,57 
Решта постійних витрат у 
собівартості продукції 1787,04 6,66 1938,38 7,28 -151,26 

Собівартість 26821,92 100 26620,62 100 201,29 
Примітка: розраховано автором на основі даних адміністративного обліку ПАТ 

«НЛЗ» 

 

Крім розрахунку ефекту від здійсненої реконструкції, доцільно також 

визначити термін її окупності за виразом (Скворцов І. Б., 2003):  

S
CС

S
ІСТ

TS
IR

ок ∆
+

=
∆

= ,     (2.14) 

де ІC  – сумарні витрати пов’язані з реалізацією інновації, тис. грн; S∆  – 

величина зменшення собівартості внаслідок реалізації інновації, тис. грн; RC  – 

витрати на реконструкцію електропечі, тис. грн; TS
ІC – витрати на інноваційну 

діяльність трансферної системи, тис. грн. 

Результати розрахунків терміну окупності інновації та відносного 

зниження собівартості внаслідок діяльності трансферної системи наведено у 

табл.2.31.  
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Таблиця 2.31 

Економічні показники інноваційного рішення 

№ 
з/п 

Показник Умовне позначення Значення 

1 Зниження собівартості, % S∆  0,75 
2 Термін окупності реконструкції 

електропечі, роки окТ  6,5 
Примітка: розраховано автором 

 

Запропоноване інноваційне рішення дає змогу скоротити собівартість 

електросталі на 0,75 %, до того ж термін його окупності становить 6,5 років. У 

цьому разі не враховано впливу збільшення обсягів виробництва на 

собівартість електросталі. 

Для порівняння впливу кожного з напрямів трансферної системи у 

табл. 2.32 узагальнено результати вище наведених розрахунків. 

Таблиця 2.32 

Вплив напрямів трансферної системи на собівартість електросталі ПАТ «НЛЗ» 

№ 
з/п 

Напрями 
трансферної 
системи 

Річні 
витрати, 
тис. грн 

Річна собівартість, тис. грн Відносне 
зниження 

собівартості, 
% 

початкова розрахована  

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 

Примітка: розраховано автором 

 

Аналіз та порівняння отриманих результатів, наведених у табл. 2.30 

показує, що найбільше на зниження собівартості електросталі впливає 

трансфер енергетичних ресурсів, який дає можливість знизити собівартість 

електросталі на 5,5 %. Але у цьому разі розраховано цей вплив за умови 

використання приведених річних витрат електроенергії, необхідних для 

реалізації технологічних процесів переплавлення металобрухту. Суттєвий 

вплив на собівартість електросталі має сировинний напрям, який дає змогу її 
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знизити на 3,67 % за умови, що коефіцієнт трансферу металобрухту від 

трейдерів дорівнює 0,6. Розглянуте інноваційне рішення щодо реконструкції 

електропечі забезпечує зниження собівартості лише на 0,75 %, однак у цьому 

разі враховано лише один ефект інновації, а саме скорочення обсягу 

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

трансферної системи навіть з урахуванням витрат на його функціонування, 

забезпечує позитивний економічний ефект, що підтверджує доцільність 

створення кожного з них. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Огляд статистичної інформації показав, що Україна протягом 

останніх років залишається у першій десятці виробників сталі, а її продукція 

користується попитом не лише на внутрішньому, а й на зовнішньому ринку. 

Металургійна галузь займає одне з провідних місць у промисловості України, 

зокрема у 2016 році частина реалізованої продукції цією галуззю становить 

14,7 %.  

Значні обсяги металопродукції як у світі, так і у Європі виготовляють 

електродуговим способом, який порівняно з мартенівським і конвекторним 

найменше впливає на екологію, а в Україні цей спосіб виробництва сталі є 

найменш розвинений, однак існує тенденція наростання його потужності. 

Перевагою електродугового способу виробництва сталі є використання 

вторинної сировини у вигляді металобрухту, що забезпечує максимальне 

використання сировинних ресурсів.  

2. Основним резервом вдосконалення управління підприємствами 

металургійної та машинобудівної галузі є використання трансферної системи, 

яка за допомогою організації трансферу основних видів ресурсів підвищить 

економічні показники їхньої виробничо-господарської діяльності. Для 

удосконалення управління технологічним процесом виготовлення електросталі 

необхідно створити трансферну систему, основними функціями якої є 

забезпечення сировинними, енергетичними та інноваційними ресурсами. 
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Шляхом аналізу фінансово-господарської діяльності металургійних та 

машинобудівних підприємств обґрунтовано критерії, які є економічною 

підставою вибору окремих напрямів розвитку трансферної системи 

технологічного процесу переплавлення металобрухту. Отже, вибирати 

напрями трансферної системи доцільно 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.  

3. Економічну ефективність функціонування трансферної системи 

щодо забезпечення сировинними ресурсами розраховано за допомогою 

розробленої економетричної моделі розрахунку собівартості електросталі з 

використанням коефіцієнтів трансферу сировинних та енергетичних ресурсів. 

Доведено доцільність використання комбінованого способу придбання 

металобрухту, зокрема за допомогою створення власних пунктів приймання 

металобрухту та закупівлі у трейдерів. У разі заготівлі металобрухту лише 

власними пунктами збирання (коефіцієнт трансферу металобрухту від 

трейдерів дорівнює нулю) собівартість електросталі знижується на 10,8 %.  

Результати розрахунків показали, що комбінований спосіб забезпечення 

електроенергією дає змогу знизити собівартість на 5,58 % (коефіцієнт 

трансферу дорівнює нулю). Це підтверджує доцільність використання 

комбінованого способу електропостачання технологічного процесу 

переплавлення металобрухту, зокрема від власних вітрових електростанцій та 

за допомогою трансферу електроенергії від енергосистеми.  

Економічна ефективність інноваційної діяльності трансферної системи 

перевірена на прикладі впровадження технічного рішення, захищеного 

патентом України. Шляхом розрахунків показано, що в результаті 

реконструкції дугової електропечі тривалість стадії розплавлення 

металобрухту скорочується, внаслідок чого зменшується споживання 
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електроенергії, при цьому собівартість електросталі знижується на 0,75%, що у 

грошовому еквіваленті становить 201,29 тис. грн. 

Основні результати розділу опубліковані у наукових працях автора 

(Косовська В. В., 2015g; Косовська В. В., 2016a; Косовська В. В., 2016b; 

Косовська В. В. та Кукеза М. O., 2016c; Косовська В. В., 2016d; 

Косовська В. В,. 2016e). 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ РОЗВИТКУ 

ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ  

 

3.1. Модель управління технологічним процесом перетоплення 

металобрухту на основі розвитку трансферної системи 

Економічні показники технологічних процесів, які є основою 

виробництва будь-якого підприємства, суттєво впливають на основні 

показники виробничо-господарської діяльності підприємств, тому 

удосконалення управління технологічними процесами є одним з резервів 

забезпечення їх успішної діяльності.  

На даний час промислові підприємства працюють в умовах жорсткої 

конкуренції, внаслідок чого слабкі підприємства банкрутують або 

самоліквідуються. З метою запобігання таких ситуацій керівники підприємств 

шукають шляхи протистояння цим явищам. Очевидним є те, що 

підприємствам необхідно шукати способи підвищення конкурентних позицій 

шляхом покращення результатів виробничо-господарської діяльності. Це 

можливо за рахунок використання трансферної системи, основне призначення 

якої полягає у організації оптимальних трансферних операцій спрямованих на 

підвищення економічних показників діяльності підприємства. Вплив 

трансферної системи на ефективність функціонування технологічного процесу 

здійснюється шляхом її взаємодії з основними структурними підрозділами 

підприємства, які забезпечують технологічний процес необхідними ресурсами.  

Для реалізації технологічного процесу перетоплення металобрухту 

найвагомішими  з точки зору впливу на економічні показники є такі ресурси як 

сировинні, енергетичні та інноваційні. Враховуючи вище зазначене в роботі 

запропоновано удосконалити управління технологічним процесом 

перетоплення металобрухту в електродугових сталеварних печах за рахунок 

використання трансферної системи. Модель управління вказаним 
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технологічним процесом на основі розвитку трансферної системи наведено на 

рис.3.1. 

 
Рис. 3.1. Модель управління технологічним процесом перетоплення 

металобрухту на основі розвитку трансферної системи 

 

Виробничий процес обіймає необхідну кількість технологічних процесів, 

взаємопов’язаних між собою виробництвом певного виду продукції, тому 

технологічний процес є однією з складових виробничого процесу. 

Управління виробничим процесом 

Технологічний 
процес 1 

Технологічний процес 
переплавлення 
металобрухту 

Технологічний 
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Вибір напрямів діяльності трансферної системи технологічного 
процесу переплавлення металобрухту та механізми їхньої реалізації 

Сировинний Енергетичний Інноваційний 

Визначення комплексного впливу функціонування трансферної системи 

Зниження 
собівартості та 

підвищення 
прибутку продукції 

… … 

так ні 

А. Механізм 
функціонування 

трансферної системи 
щодо забезпечення 

сировинними 
ресурсами 
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З іншого боку кожен технологічний процес має свої особливості, які його 

виділяють серед інших, наприклад за обсягом і видом сировини, енергії, 

тривалості та ін. що надає йому певної автономності. Підвищення ефективності 

управління технологічним процесом переплавлення металобрухту можна 

отримати за рахунок удосконалення трансферних операцій сировинними, 

енергетичними та інноваційними ресурсами, які є найбільш фінансово місткі. 

Враховуючи особливості та комплексний характер вказаних видів ресурсів, 

необхідно розробити механізми їх трансферу, які в загальному випадку є 

взаємопов’язані і навіть подібні, однак мають свої особливості. Ці механізми 

повинні бути так збудовані, щоб хоча б один з них давав позитивний результат. 

Комплексний вплив кожного з напрямів трансферної системи технологічного 

процесу може бути оцінений на основі математичної моделі, як методичного 

інструменту побудованого на основі базових економічних законів та формальних 

математичних операцій. 

З цією  метою розглянемо особливості реалізації трансферних операцій 

сировинних, енергетичних та інноваційних ресурсів з врахуванням способів їх 

трансферу.  

Результат успішного трансферу сировинних ресурсів для забезпечення 

технологічного процесу залежить від таких важливих чинників, як наявність  

необхідних обсягів металобрухту, його якості, а звідти ціни, затрат на 

транспортування тощо. Очевидно, що найважливішим чинником є вартість 

даного виду ресурсу, тому основна задача сировинного напряму трансферної 

системи полягає у пошуку найдешевшого варіанту закупівлі сировини серед 

можливих.  

На рис. 3.2 наведено механізм функціонування трансферної системи 

щодо забезпечення сировинними ресурсами технологічного процесу 

переплавлення металобрухту, який враховує аналіз ринків металобрухту не 

лише на територіях розміщених поблизу виробництва, а й на територіях інших 

регіонів України і навіть найближчого зарубіжжя.  
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Умовні позначення: 

'
0S  – планова річна собівартість електросталі, тис. грн/рік; 0S  – початкова річна собівартість, 

тис. грн/рік, МАХQ  – максимальний обсяг металобрухту заготовлений ВПП, тонн/рік; М
ТР – 

ціна металобрухту купленого у трейдерів, тис. грн/тонну; ТQ  – обсяг металобрухту 
купленого у рейдерів, тонн/рік; VQ – обсяг металобрухту заготовлений ВПП, тонн/рік; M

TTk  – 
коефіцієнт трансферу металобрухту від рейдерів; M

TІk  – коефіцієнт трансферу металобрухту 
від інших постачальників; ІQ – обсяг металобрухту куплений у інших постачальників, 
тонн/рік. 

Рис. 3.2. Механізм функціонування трансферної системи щодо 

забезпечення сировинними ресурсами 
Примітка: запропоновано автором 

Формування вхідної інформації: '
0S , 0S , М

НQ , МАХQ , М
ТР  

Трейдери 

Обсяг купівлі металобрухту у трейдерів, ТQ  

 

Власні приймальні пункти 
металобрухту 

Обсяг металобрухту з власних 
приймальних пунктів, VQ  Визначення M

TTk  

Розрахунок СS  з урахуванням M
TTk   

ні ні 

так 
так 

Пошук інших джерел 
купівлі металобрухту 

Визначення M
TTk , M

TІk  Розрахунок СS  з 

урахуванням M
TTk , M
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Визначення ефекту функції трансферної системи щодо забезпечення сировинними ресурсами 

так 

ні 

Обсяг металобрухту, ІQ  

МАХQ
 

Забезпечення сировинними ресурсами (А) 

Вивчення та аналізування ринку металобрухту 
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На першому етапі сировинний напрям трансферної системи здійснює 

вивчення та аналіз як внутрішнього так і зовнішнього ринків металобрухту з 

метою попереднього вибору варіантів. У цьому разі передбачено аналіз запасів 

металобрухту, його ціни, надійність безперебійного постачання, якість через 

оцінку фізико-хімічних показників, умови логістики, зокрема віддалі, умови 

перевезення, вид транспорту тощо. На основі зібраної інформації попередньо 

здійснюють оцінку собівартості електросталі, яка є початковою для реалізації 

процесу вибору альтернативних варіантів постання металобрухту.  

На наступному етапі функціонування сировинного напряму трансферної 

системи відбувається пошук джерел постачання металобрухту, серед яких в 

першу чергу необхідно розглядати створення власних пунктів приймання, що 

загалом призводить до певного ускладнення управлінської структури 

підприємства, проте дає можливість знизити коефіцієнти трансферу 

сировинних ресурсів, тобто знизити залежність підприємства від зовнішніх 

постачальників і тим самим зменшити матеріальні витрати в собівартості 

електросталі.  

Маючи інформацію про виробничі особливості регіону та існуючі 

джерела металевих відходів, оцінюють обсяги заготівлі металобрухту 

власними пунктами приймання та значення коефіцієнта трансферу 

металобрухту і  визначають з певною точністю собівартість електросталі у разі 

здійснення комбінованого способу його закупівлі для реалізації 

технологічного процесу переплавлення металобрухту.  

Після розрахунку собівартості електросталі на цьому етапі приймають 

рішення щодо доцільності збільшення кількості власних пунктів збирання 

металобрухту, наближаючись, таким чином, до максимально можливого 

обсягу заготовлення власними пунктами приймання. Якщо після використання 

максимальних можливостей власними пунктами приймання собівартість 

електросталі не знизилася до планової величини або економічно 

обґрунтованої, то сировинний напрям трансферної системи шукає інші 

джерела постачання брухту чорних металів за ціною нижчою, ніж у трейдерів. 
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Залежно від коефіцієнтів трансферу металобрухту та ціни закупівлі від 

трейдерів і інших джерел постачання повторно визначається собівартість 

електросталі. Якщо закупівля металобрухту в цих обсягах забезпечить планове  

або економічно вигідне значення собівартості, то пошук інших джерел 

постачання металобрухту припиняється. Після успішного вирішення 

сировинним напрямом трансферної системи завдання забезпечення 

технологічного процесу металобрухтом, оцінюють її функціонування через 

визначення величини зниження собівартості електросталі. У іншому випадку 

необхідно шукати шляхи вдосконалення функціонування сировинного 

напряму трансферної системи.  

Другим важливим напрямом функціонування трансферної системи 

технологічного процесу є енергетичний. Основним його завданням є пошук 

оптимальних джерел електроенергії та організація економічно вигідних 

способів забезпечення електричною енергією. 

Традиційно на підприємствах електропостачанням займається служба 

або відділ головного енергетика, який на великих підприємствах є 

самостійною одиницею, а на малих і середніх підприємствах є структурним 

підрозділом служби чи відділу головного механіка, у вигляді енергетичного 

цеху. Основними завданнями електротехнічної служби є підтримання в 

робочому стані електрообладнання та електроустановок, поточний їхній 

ремонт і обслуговування, а також облік енергії та забезпечення надійного і 

ефективного електропостачання споживачів електроенергією.  

Питаннями нової техніки, інновацій та пошуку і використання 

перспективних джерел енергії, а також оптимізацією режимів частково 

займається технічний відділ під керівництвом головного інженера, а фінансові 

розраховує та оцінює економічну ефективність економічний відділ. Так, 

процесами пошуку нових рішень, їхнім технічним і економічним 

обґрунтуванням займаються спеціалісти різних відділів, що значно ускладнює 

розроблення та впровадження нових ідей та технічних інновацій.  

Враховуючи комплексність проблеми, виникає необхідність створення  
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та розвитку трансферної системи в енергетичному напрямі, основними 

завданнями якої повинні бути: 

– організація і вдосконалення системи обліку споживання 

електроенергії споживачами підприємства з метою розроблення заходів, 

спрямованих на енергоощадність та зменшення обсягів споживання 

електроенергії; 

– оптимізація режимів споживання електричної енергії, як групами, так і 

окремими споживачами, з метою скорочення та усунення неефективних 

режимів роботи та ефективної експлуатації технологічного обладнання, яке 

пов’язане з електроспоживанням; 

– аналіз та економічне обґрунтування трансферу електроенергії від 

кількох незалежних джерел, зокрема за рахунок використання власних джерел, 

зокрема ВЕС різної потужності, що забезпечує стабільність отримання певної 

частини загального обсягу електроенергії і до певної міри незалежність 

підприємства від зовнішніх електропостачальників; 

– аналіз і обґрунтування доцільності переходу підприємства на дво- 

тризмінний графік роботи з урахуванням триставкового тарифу розрахунку за 

спожиту електроенергію; 

– аналіз можливості закупівлі електроенергії безпосередньо у 

виробників (ТЕС, АЕС чи ГЕС), які розміщені неподалік від підприємства. 

Важливою функцією трансферної системи є забезпечення 

енергетичними ресурсами, яка полягає в зниженні вартості енергоносіїв, перш 

за все електричної енергії. З цією метою шукають джерела електричної енергії 

та аналізують різноманітні комбінації вибору джерел, тобто вибору 

економічно вигідного варіанту закупівлі електричної енергії для забезпечення 

електропостачання технологічного процесу переплавлення металобрухту в 

електродуговій печі. На рис. 3.3. наведено механізм функціонування 

енергетичного напряму трансферної системи щодо забезпечення 

енергетичними ресурсами для потреб технологічного процесу переплавлення 

металобрухту. 
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Умовні позначення: 

E
ЕSW  – річний обсяг електроенергії куплений у енергосистеми, кВт·год/рік; E

ВЕСW  – річний 
обсяг електроенергії вироблений власною ВЕС, кВт·год/рік; Ер  – ціна електроенергії 
купленої у енергосистеми, грн/кВт·год; E

TESk – коефіцієнт трансферу електроенергії від 
енергосистеми; E

TППk – коефіцієнт трансферу електроенергії від приватних постачальників. 
 

Рис. 3.3. Механізм функціонування трансферної системи щодо забезпечення 

енергетичними ресурсами  
Примітка: запропоновано автором  

 

Формування вхідної інформації: '
0S , 0S , E
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Обсяг власної електроенергії, E
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Визначення ефекту функції трансферної системи щодо забезпечення енергетичними 
ресурсами 

так 
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Забезпечення енергетичними ресурсами (Б) 

Аналіз ринку електроенергії та джерел її постачання  

 



141 

На першому етапі трансферна система щодо забезпечення 

енергетичними ресурсами аналізує ринок джерел електричної енергії та 

способи її постачання на території України, оскільки ціна електричної енергії 

на ринку найближчого зарубіжжя є вищою.  

Після цього формується вхідна інформація у вигляді величини 

початкової ( 0S ) та планової ( '
0S ) собівартостей електросталі, необхідних 

обсягів електроенергії для забезпечення технологічного процесу 

переплавлення металобрухту, даних про ціни на електроенергію, 

характеристики наявних джерел постачання енергії, а також умови її закупівлі. 

Враховуючи наявну інформацію, вибирають альтернативні джерела 

електроенергії як найвигідніший варіант. На цьому етапі необхідно здійснити 

наближену оцінку можливості використання власної ВЕС, як альтернативного 

джерело електроенергії, для забезпечення технологічного процесу 

переплавлення металобрухту. Виходячи з набутого досвіду зарубіжних 

енергетичних організацій та різних фірм відомо, що власна ВЕС може 

працювати в таких режимах: 

1) автономному, який передбачає повне забезпечення групи 

споживачів чи окремого технологічного процесу електроенергією впродовж 

встановленого терміну її експлуатації; 

2) паралельному, який полягає в тому, що забезпечення електричною 

енергією споживачів чи технологічного процесу здійснюється одночасно від 

власної ВЕС та електропостачальної організації. У цьому режимі надлишок 

електроенергії, яку виробляє власна ВЕС, подається в мережу 

електропостачальної системи, а у разі її нестачі покривається за рахунок 

відбору від електропостачальної організації. 

Використовуючи планове значення собівартості електросталі, 

трансферна система вибирає потужність власної ВЕС та розраховує коефіцієнт 

трансферу електроенергії від енергосистеми ( E
TESk ). На основі наявної 

інформації розраховують собівартість електросталі, яку порівнюють з 
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плановою. Якщо отримана собівартість внаслідок використання власної ВЕС є 

нижчою від планової, то подальші пошуки джерел енергії припиняються і 

визначається економічна ефективність функціонування трансферної системи в 

напрямі забезпечення енергетичними ресурсами. 

У разі невиконання умови необхідного зниження собівартості 

електросталі енергетичний напрям трансферної системи шукає приватних 

постачальників електричної енергії, ціни в яких є нижчими, ніж в 

енергосистеми. Після успішного пошуку приватних постачальників 

розраховуються коефіцієнти трансферу електроенергії від енергосистеми та 

приватних постачальників з урахуванням можливих обсягів закупівлі і 

повторно здійснюється розрахунок собівартості електросталі. Якщо 

розрахована собівартість є нижча або дорівнює плановій, то подальші пошуки 

інших джерел електроенергії припиняються.  

Необхідно зазначити, що потужність власної ВЕС може бути вибрана 

відразу, або шляхом послідовної ітерації з урахуванням фінансових 

можливостей підприємства та перспектив його унезалежнення від зовнішніх 

електропостачальників. 

Для технологічного процесу електродугового переплавлення металобрухту 

вагоме місце мають інновації, які не відразу можуть дати значний економічний 

ефект, оскільки пов’язані з іншими чинниками, що впливають на економічні 

показники виробництва. 

У більшості випадків інноваційні рішення спрямовані на зміну чи 

удосконалення технологічного процесу, в сенсі підвищення якості готової 

продукції, наприклад за рахунок зміни додатків у металобрухт або їх кількості. 

Наступна група інновацій може стосуватися удосконалення технологічного 

обладнання, що забезпечує енергозбереження, наприклад ущільнення 

електродугової печі, що зменшить втрати тепла з простору електропечі. 

Конструкторські інновації можуть забезпечити скорочення часу розтоплення 

металобрухту не збільшуючи споживання електроенергії. Це забезпечує 

економію енергоносіїв та підвищення продуктивності електропечі. Крім того, 
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можуть бути використані управлінські  інновації, які дозволяють удосконалити 

управління організацією виробництва. Це доводить , що завдання інноваційного 

напряму трансферної системи є дещо відмінними від  сировинного та 

енергетичного, хоча націлені на підвищення економічної ефективності 

технологічного процесу. 

На рис. 3.4. наведено механізм функціонування трансферної системи в 

напрямі розвитку інноваційної діяльності, де на початку формується 

інформація про фактичну собівартість електросталі та пошуку можливості її 

зниження за рахунок використання інновацій.  

На цьому етапі аналізують види інноваційних рішень, які стосуються 

виробництва електросталі і призначені для економії матеріальних ресурсів, а 

також для підвищення продуктивності технологічного обладнання. Під час 

такого аналізу розглядають як власні розробки, так і наявні на зовнішньому 

ринку. Крім того, формується база даних щодо існуючих інноваційних рішень, 

які стосуються виробничо-господарської діяльності підприємства. 

У процесі пошуку потрібних інноваційних рішень, насамперед, 

розглядають власні розробки і оцінюють затрати на їхнє дослідження. За 

результатами досліджень приймається рішення про його впровадження на 

підставі виконаних економічних розрахунків. Якщо інноваційне рішення 

вибране, то здійснюється остаточна оцінка його вартості, після чого 

визначається коефіцієнт трансферу, тобто доля коштів, які необхідно 

витратити на реалізацію інноваційного рішення. Маючи коефіцієнт трансферу, 

розраховують собівартість електросталі, яка порівнюється з фактичною 

собівартістю. 

У випадку, коли розрахункова собівартість менша від фактичної, то 

приймають рішення про впровадження цієї інновації і визначають наближену 

оцінку її ефективності. Якщо собівартість від використання інноваційного 

рішення є вища або дорівнює фактичній, то необхідно перейти до наступного 

варіанта і так перебрати всі можливі пропозиції. Після завершення оцінки 

власних інноваційних рішень необхідно перейти до розгляду варіантів купівлі  
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Рис. 3.4. Механізм функціонування трансферної системи щодо забезпечення 

інноваційної діяльності  
Примітка: розробка автора 
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оптимального трансферу вказаних ресурсів, тоді як інноваційна діяльність 

трансферної системи залежно від використаного технічного рішення 

забезпечить підвищення комплексних показників підприємства. Це означає, 

що інноваційне рішення призводить до економії різних видів ресурсів, а також 

забезпечує збільшення продуктивності технологічного обладнання за рахунок 

автоматизації технологічних операцій та покращення технічних показників 

технологічного обладнання.  

Планова собівартість електросталі в результаті розвитку трансферної 

системи в межах кожного описаного вище напряму визначається окремо 

залежно від виду матеріального ресурсу, а також його частини у собівартості. 

Розрахунок коефіцієнтів трансферу різних видів ресурсів для визначення 

собівартості електросталі необхідний для того, щоб показати рівень залежності 

підприємства від зовнішніх постачальників цих ресурсів та інших організацій, 

тому зниження цих коефіцієнтів веде до збільшення стійкості функціонування 

підприємства за рахунок забезпечення стабільності і неперервності 

технологічного процесу. 

Таким чином, модель управління технологічним процесом на засадах 

розвитку трансферної системи показує один з шляхів удосконалення системи 

управління за рахунок організації оптимальних трансферних операцій. 

Ефективність функціонування трансферної системи здійснюється шляхом 

оцінки її впливу на основні економічні показники виробничо-господарської 

діяльності і на цій основі приймаються управлінські рішення щодо  

оптимізації трансферу основних видів ресурсів. 

Після аналізу результатів діяльності кожного напряму, з врахуванням їх 

взаємодії, доцільно здійснити загальну оцінку функціонування трансферної 

системи технологічного процесу в цілому. Кожен з аналізованих напрямів 

вимагає врахування максимальної кількості чинників, які можуть впливати на 

якість кінцевого продукту тому необхідно запропонувати екометричну модель, 

яка б дозволила здійснити оцінку комплексного впливу всіх напрямів 

трансферної системи технологічного процесу. Таким чином, ефективність 
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впливу комплексної дії трансферної системи на собівартість електросталі може 

бути оцінена шляхом розрахунку одночасної дії всіх факторів впливу, зокрема 

сировинного, енергетичного та інноваційного з урахуванням нижче зазначених 

особливостей.  Очевидно, що результати від комплексної дії цих факторів не 

будуть рівними простій сумі від дії цих факторів поодиноко. Для оцінки 

зниження собівартості електросталі з врахуванням одночасної дії таких 

факторів впливу, як трансфер металобрухту, інновацій та електроенергії, 

необхідно сформувати відповідну математичну модель, яка повинна 

максимально враховувати витрати пов’язані з виготовленням електросталі.  

Така модель дозволяє здійснити оцінку залежності собівартості електросталі 

не лише від одночасного впливу всіх факторів,  а й також від зміни значень 

коефіцієнтів трансферу окремих видів ресурсів, які у загальному випадку 

можуть мати різні значення залежно від умов зовнішнього середовища.  

З цією метою використаємо вирази (2. 1), (2.5) і (2.11) які містять змінні 

та постійні складові витрат на виготовлення електросталі, а також витрати на 

створення і функціонування напрямів трансферної системи. У випадку оцінки 

впливу одного з напрямів діяльності трансферної системи на собівартість 

електросталі приймалося припущення, що всі постійні витрати пов’язані з 

організацією та функціонуванням трансферної системи повністю включені у 

витрати на діяльність цього напряму. Таке припущення має право на існування 

лише у тому випадку, коли на підприємстві функціонує лише один з напрямів 

діяльності трансферної системи. В загальному випадку вона є комплексною 

системою, яка охоплює одночасно кілька напрямів, тому ці витрати є 

спільними і з розвитком трансферної системи буде мати місце ефект зниження 

питомих постійних витрат. Отже, із збільшенням масштабів діяльності 

трансферної системи сумарна економічна ефективність від її функціонування 

буде підвищуватися. 

Таким чином, з використаного припущення випливає, що частка 

постійної складової на функціонування трансферної системи, до яких входять 
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витрати на оплату праці керівництву відділу і відрахування пов’язані з 

оплатою праці,  буде знижуватися із розвитком напрямів її діяльності.  

Змінна складова витрат на трансферну систему охоплює витрати на 

збільшення фонду заробітної платні працівникам напрямів, придбання та 

обслуговування технічних і програмних засобів, необхідних для 

функціонування трансферної системи, а також інші поточні витрати. З 

розвитком трансферної системи ця складова буде зростати пропорційно до 

розвитку трансферної системи. 
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де ∑
=

n

i

TS
iC

1
- річні витрати на функціонування трансферної системи з 

врахуванням n -ї  кількості напрямів діяльності, тис.грн./рік; n  - кількість 

напрямів діяльності; AC  - річні витрати на оплату праці керівництва відділу, 

тис.грн./рік; ∑
=

n

і

Р
іС

1
- річні витрати на оплату праці трансферної системи з 

врахуванням n -ї кількості напрямів діяльності, тис.грн./рік; ∑
=

n

i

V
iС

1
- річні 

відрахування на соцзабезпечення, тис.грн./рік.; ∑
=

n

i

T
iC

1
- річні витрати на 

придбання техніки, тис.грн./рік; ∑
=

n

i

O
iC

1
- інші річні витрати, тис.грн./рік. 

З виразу (3.1) видно, що річні витрати на оплату праці керівництва 

трансферної системи незалежно від кількості напрямів її діяльності є 

величиною постійною. У зв’язку з тим розвиток напрямів функціонування 

трансферної системи забезпечує зниження питомих витрат на утримання 

трансферної системи.  

Для визначення величини собівартості електросталі з урахуванням 

трансферу інновації, металобрухту та електроенергії використаємо вираз, який 

має вигляд: 
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де М
VР  – ціна металобрухту заготовленого на власних пунктах приймання, тис. 

грн/т; М
Тjk  – коефіцієнт трансферу металобрухту від j -го постачальника; m  – 

кількість постачальників металобрухту; М
jР  – ціна металобрухту j -го 

постачальника, тис. грн/т; EE
H

Е
І WWW ∆−=  – річний обсяг електричної 

електроенергії необхідний для розплавлення металобрухту після 

впровадження інновації, кВт·год/рік; EW∆  – річний обсяг скорочення 

споживання електроенергії внаслідок впровадження інновації, 

кВт·год/рік; Е
ВЕСр  – ціна електроенергії власної ВЕС грн/кВт·год; 

E
Tkk  – 

коефіцієнт трансферу електроенергії від k -го постачальника; z  – кількість 

постачальників електроенергії; 
Е
kр  – ціна електроенергії  k -го постачальника, 

грн/кВт·год; ІТ  – термін окупності інноваційного рішення, років; РVC  – решта 

змінних витрат, тис. грн/рік; 0FC  – постійні витрати у собівартості 

електросталі, тис. грн/рік; ∑
=

n

i

TS
iC

1
– річні витрати на функціонування 

трансферної системи з урахуванням n -ї кількості напрямів діяльності, тис. 

грн/рік; n  – кількість напрямів діяльності трансферної системи. 

Для аналізу пропозицій трансферної системи необхідно розрахувати 

абсолютну та відносну зміну собівартості електросталі у результаті їх 

реалізації. Використовуючи математичну модель (3.2), виконано оцінку 

впливу діяльності трансферної системи на собівартість електросталі ПАТ 

«НЛЗ». Розрахунок величини собівартості електросталі ПАТ «НЛЗ» із 

урахуванням одночасної для всіх напрямів трансферної системи наведено у 

табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Розрахунок величини річної собівартості електросталі ПАТ «НЛЗ» у 

результаті одночасної  дії всіх напрямів трансферної системи, тис.грн 
E
T

M
T kk \  1 0,54 0,31 0 0 

1 26620,62952 26249,05591 25922,28542 25464,98184 25440,562 

0,9 26511,70952 26086,13591 25759,36542 25302,06184 25277,642 

0,8 26161,54952 25735,97591 25409,20542 24951,90184 24927,482 

0,7 25811,38952 25385,81591 25059,04542 24601,74184 24577,322 

0,6 25461,22952 25035,65591 24708,88542 24251,58184 24227,162 

0,5 25111,06952 24685,49591 24358,72542 23901,42184 23877,002 

0,4 24760,90952 24335,33591 24008,56542 23551,26184 23526,842 

0,3 24410,74952 23985,17591 23658,40542 23201,10184 23176,682 

0,2 24060,58952 23635,01591 23308,24542 22850,94184 22826,522 

0,1 23710,42952 23284,85591 22958,08542 22500,78184 22476,362 

0 23360,26952 22934,69591 22607,92542 22150,62184 22126,202 

Примітка: розраховано автором 

 

Для розрахунку абсолютної зміни річної собівартості електросталі ПАТ 

«НЛЗ» у результаті одночасної  дії всіх напрямів трансферної системи 

необхідно розрахувати початкову собівартість електросталі за виразом (Б.4 

див. Додаток Б ): 

26821,922774,5424047,380 =+=S  (тис.грн.). 

Зміна абсолютної величини річної собівартості електросталі ПАТ «НЛЗ» 

у результаті одночасної  дії всіх напрямів трансферної системи розраховується 

за виразом: 

),,(0 IkkSSS E
Tk

М
Тj−=∆    (3.3) 

Результати розрахунків відображено у табл.3.2. 
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Таблиця 3.2 

Розрахунок абсолютної зміни річної собівартості електросталі ПАТ 

«НЛЗ» у результаті одночасної  дії всіх напрямів трансферної системи, тис.грн 
E
T

M
T kk \  1 0,6 0,4 0 0 

1 201,29048 572,8640877 899,6345798 1356,938161 1381,358 

0,91 310,21048 735,7840877 1062,55458 1519,858161 1544,278 

0,82 660,37048 1085,944088 1412,71458 1870,018161 1894,438 

0,73 1010,53048 1436,104088 1762,87458 2220,178161 2244,598 

0,64 1360,69048 1786,264088 2113,03458 2570,338161 2594,758 

0,55 1710,85048 2136,424088 2463,19458 2920,498161 2944,918 

0,45 2061,01048 2486,584088 2813,35458 3270,658161 3295,078 

0,36 2411,17048 2836,744088 3163,51458 3620,818161 3645,238 

0,27 2761,33048 3186,904088 3513,67458 3970,978161 3995,398 

0,18 3111,49048 3537,064088 3863,83458 4321,138161 4345,558 

0,09 3461,65048 3887,224088 4213,99458 4671,298161 4695,718 

Примітка: розраховано автором 

 

Для порівняння результатів розрахунків зниження собівартості доцільно 

відображати у відносних одиницях, до того ж зміна собівартості електросталі 

внаслідок використання інновації та залежно від величин коефіцієнтів 

трансферу металобрухту та електроенергії визначається за виразом: 

%100
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IkkSS
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М
ТjE

Tk
М
Тj

,
  (3.4) 

де 0S  – собівартість електросталі без наявності трансферної системи, 

тис. грн/рік; ),,( IkkS E
Tk

М
Тj  – собівартість електросталі внаслідок комплексної 

дії трансферної системи залежно від впровадження інновації та значень 

коефіцієнтів трансферу металобрухту та електроенергії, тис. грн/рік. 

Відносне зниження собівартості електросталі розраховане за виразом 

(3.4) наведено у табл. 3.3. 
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Таблиця 3.3 

Залежність собівартості електросталі від дії трьох чинників без зміни 

величини потужності, споживаної електропіччю 

E
T

M
T kk \  1 0,54 0,31 0 0 

1 0,75 2,14 3,35 5,06 5,15 
0,9 1,16 2,74 3,96 5,67 5,76 
0,8 2,46 4,05 5,27 6,97 7,06 
0,7 3,77 5,35 6,57 8,28 8,37 
0,6 5,07 6,66 7,88 9,58 9,67 
0,5 6,38 7,96 9,18 10,89 10,98 
0,4 7,68 9,27 10,49 12,19 12,28 
0,3 8,99 10,58 11,79 13,50 13,59 
0,2 10,29 11,88 13,10 14,80 14,90 
0,1 11,60 13,19 14,41 16,11 16,20 
0 12,91 14,49 15,71 17,42 17,51 

Примітка: розраховано автором 

 

Аналіз результатів комплексного впливу функціонування трансферної 

системи показує , що максимально собівартість може знизитись на 17,51 %. 

У реальних умовах ризиковано планувати заготовлення всього обсягу 

металобрухт на власних приймальних пунктах, тому рекомендуємо 36 % 

металобрухту забезпечувати від власних приймальних пунктів, а решту 

купляти у трейдерів, тоді собівартість знизиться на 9,67%  

 

3.2. Шляхи підвищення ефективності управління виробничо-

господарською діяльністю підприємства за рахунок впровадження 

інноваційного рішення 

Використання інноваційних рішень спрямоване на покращення 

управління виробничо-господарською діяльністю підприємства. Однак пошук 

відповідних інноваційних рішень, попередній аналіз їхнього впливу на 

найважливіші економічні показники підприємства, розроблення проектів, а 

також експериментальні чи розрахункові перевірки можливості реалізації та 

інші процеси, які пов’язані з інноваціями, потребують певних 
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капіталовкладень або інвестицій. Інвестиційні проекти потребують 

розв’язання і аналізу таких завдань, як визначення фінансових витрат на 

реалізацію інноваційного рішення, очікуваного прибутку та терміну окупності 

інновації. 

Розв’язання цих завдань тісно пов’язане з попитом на готову продукцію, 

що, своєю чергою, впливатиме на величину прибутку. У цій роботі розглянуто 

технічне інноваційне рішення, яке полягає у реконструкції дугової електропечі 

з метою скорочення часу розплавлення металобрухту, до того ж збільшення 

продуктивності електропечі не пов’язується зі ситуацією на ринках збуту 

готової продукції. Це означає, що приймається така модель ідеальної 

конкуренції, коли обсяг виготовлення та реалізації продукції підприємства не 

впливає на рівень попиту готової продукції і відповідно на ціну. За інших 

умов, зростання обсягу виробництва продукції впливає на ціну товару. Якщо 

попит на товар зростає, то ціна нього теж зростає і навпаки, якщо пропозиція 

росте, то це призводить до зниження ціни на продукцію, у такому разі 

важливим є визначення зони прибуткової роботи підприємства, що є окремим 

економічним завданням. Приймаємо припущення, що на ринку має місце 

ідеальна конкуренція, тобто збільшення обсягу виробництва продукції у 

результаті реалізації інноваційного рішення не вплине на ціну, до того ж вся 

виготовлена продукція буде реалізована за незмінною ціною.  

Попередньо розраховано вплив на собівартість електросталі ПАТ «НЛЗ» 

лише одного ефекту від використання інноваційного рішення, а саме 

скорочення часу розплавлення металобрухту, що забезпечує зниження 

собівартості на 0,75 %. Крім скорочення обсягу споживання електроенергії, 

інноваційне рішення забезпечує скорочення тривалості технологічного 

процесу, що дає змогу збільшити обсяги виробництва електросталі на 15 %. 

Оскільки собівартість не достатньо відображає вплив інноваційного рішення 

на фінансові показники технологічного процесу переплавлення металобрухту, 

тому доцільно проаналізувати ще прибутковість. Загальний прибуток 

підприємства складається з часткових значень прибутків, які з’являються на 
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відповідних стадіях виробництва, до того ж ці величини можуть бути як 

додатними, так і від’ємними, однак величина кінцевого прибутку повинна 

бути додатною. Пов’язано це з можливими тимчасовими змінами в 

технологічному процесі, зокрема технічних показників обладнання, браком 

проміжної продукції, підвищенням чи зміною ціни на сировину, поточними 

ремонтами технологічного обладнання, підвищенням економічних показників 

конкурентів тощо. У зв’язку з цим підприємствам доводиться постійно шукати 

способи отримання прибутку, що в результаті дає змогу розвивати 

виробництво і не ризикувати його згортанням.  

Економісти використовують термін «прибуток» для позначення різниці 

між виторгом фірми і її витратами. Під час виробничо-господарської 

діяльності підприємства сумарний прибуток є складною залежністю від 

окремих чинників, тому не завжди можна спрогнозувати тенденцію його 

зміни. З метою використання методів прогнозу та корекції доходів 

підприємств в економіці розглянуто кілька різновидів прибутку, 

найважливішими з яких є економічний, бухгалтерський та нормальний, які 

взаємопов’язані певним чином (Завербна М. С., 2015; Крупка М., Островерх П. 

та Реверчук С., 2001; Скворцов І. Б., 2003; Скворцов І. Б., Загорецька О. Я. та 

Балик У. О., 2013; William J. Stevenson, 1993).  

Під економічним прибутком розуміють різницю між загальним виторгом 

і загальними витратами виробника, які поділяються на явні та неявні. 

Бухгалтерський прибуток відображає різницю між загальним виторгом і 

явними витратами, які здійснені з метою виробництва продукції та їх фіксують 

у бухгалтерській звітності підприємства (Крупка М., Островерх П. та Реверчук 

С., 2001; Скворцов І. Б., Загорецька О. Я та Балик У. О., 2013).   

Нормальний прибуток – це така мінімальна величина прибутку, яку 

необхідно отримати підприємству для того, щоб продовжувати свою 

виробничу діяльність. К. Макконнелл і С. Брю «нормальним прибутком» 

вважають плату за виконання підприємницьких функцій (Макконел Р. К. і Брю 

С. Л., 1993). Крім того, використовують поняття базового нормального 
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прибутку та поточного, у такому разі величина базового нормального 

прибутку відповідає структурі та показникам основних засобів промислового 

підприємства, а поточний нормальний прибуток відповідає рентабельності 

продукції, закладеній у ціну. Відмінність між базовим та поточним 

нормальними прибутками полягає в тому, що базовий нормальний прибуток 

має лише одне кількісне значення, а поточний може змінюватися, залежно від 

обсягів реалізації продукції чи продуктивності виробництва. 

Відповідно до твердження авторів (Скворцов І. Б.,  Загорецька О. Я. та 

Балик У. О., 2013) бухгалтерський прибуток складається з суми нормального 

та економічного прибутків, де під поняттям «нормальний прибуток» 

розуміється величина доходу, яка відповідає рентабельності продукції (нормі 

прибутку), закладеної у ціну готової продукції. Під економічним прибутком 

розуміють ту частину бухгалтерського прибутку, котра перевищує величину 

нормального прибутку і за твердженнями авторів (Завербна М. С., 2014; 

Скворцов І. Б., Загорецька О. Я. та Балик У. О., 2013; Шумпетер И., 1982) 

називається надприбутком. Важливою характерною особливістю економічного 

прибутку є те, що він може мати як додатне, так і від’ємне значення. 

Чинників, які сприяють появі надприбутків, є кілька, основними з котрих 

є впровадження у виробництво інновацій, реконструкція технологічного 

обладнання або використання сучасного обладнання, що забезпечує 

збільшення обсягів виробництва продукції. 

Щоб економічно оцінити інновації, необхідно визначити беззбитковий 

обсяг виробництва, після чого доцільно розрахувати значення економічної 

потужності підприємства. Під поняттям «економічна потужність 

підприємства» розуміють такий обсяг виробництва продукції, за якого 

отримують «нормальний прибуток», який відповідає рентабельності, яка 

закладається у ціну продукції (Скворцов І. Б., Загорецька О. Я. та Балик У. О., 

2013). Для визначення значень беззбиткового обсягу виробництва та 

економічної потужності підприємства необхідно використовувати таку 

інформацію:  
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– річні обсяги виробництва продукції (планові або фактичні) в 

натуральних одиницях; 

– ціна готової продукції;  

– величина річних умовно постійних витрат; 

– величина умовно змінних витрат на одиницю продукції;  

– значення планової норми прибутку (рентабельності продукції), яка 

використовується підприємством.  

Вказані значення можна знайти як аналітично, так і графічно. Для 

аналітичної оцінки необхідно записати вирази обсягів реалізації продукції, 

собівартості виготовленої продукції та вартості виготовленої продукції 

визначена виробником.  

Обсяг реалізації продукції відображається лінійною залежністю, яка 

проходить через початок системи координат і описується виразом (Завербна 

М. С., 2014; Скворцов І. Б., 2003; Скворцов І. Б.,  Загорецька О. Я. та Балик У. 

О., 2013): 

QРО одР *= ,      (3.5 ) 

де одР – ціна одиниці продукції, тис. грн; Q – обсяг виробництва продукції 

(фактичний або плановий), натуральні одиниці.  

Собівартість виготовленої продукції визначається за виразом 

(Скворцов І. Б., 2003; Скворцов І. Б.,  Загорецька О. Я. та Балик У. О., 2013): 

QVCFCS од *+= ,     (3.6) 

де FC  – величина постійних витрат на виробництво всієї продукції, тис. грн; 

одVC – величина змінних витрат одиниці продукції у собівартості, тис. грн. 

Вартість виготовленої продукції, яку визначив виробник, розраховують 

за допомогою наступного виразу (Скворцов І. Б., 2003; Скворцов І. Б., 

Загорецька О. Я. та Балик У. О., 2013): 

)1(*)*()1(* 0 ПодПB HQVCFCHSV ++=+= ,   (3.7) 

де 0ПН  – норма прибутку, яка відповідає рентабельності продукції загальній, 

цеховій тощо), часток одиниць вимірювання. 
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Значення обсягу беззбиткового виробництва можна знайти, якщо 

прирівняти вирази (3.5) та (3.6), звідки отримаємо :  

одод
б VCР

FCQ
−

=  .    (3.8) 

Для визначення показника економічної потужності необхідно 

прирівняти праві частини виразів (3.5) і (3.7 ), звідки отримаємо такий обсяг 

виробництва продукції, який забезпечить нормальний прибуток:  

)1(*
)1(*

Подод

П
Е НVCP

НFCQ
+−

+
=  .   (3.9) 

Вирази (3.6), (3.7), (3.9) можна подати у вигляді графічних залежностей 

(рис. 3.5), що дає змогу наглядно показати точки беззбитковості та 

економічної потужності виробничої діяльності, а також зони нормального та 

економічного прибутку.  

 
Рис. 3.5. Графічне визначення точок беззбитковості та економічної 

потужності виробництва. 
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Зона економічного прибутку 

Зона нормального прибутку 

(1) – обсяг реалізації продукції;  
(2) – собівартість продукції;   
(3) – вартість виготовленої продукції, яку визначив виробник; 
(4) – величина постійних витрат. 
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Точка перетину прямої 1 та прямої 2 відповідає беззбитковому обсягу 

реалізації продукції. Збільшення обсягів реалізації готової продукції понад 

точкою беззбитковості забезпечує підприємству нормальні прибутки. Точка 

перетину прямої 1 та прямої 3 називається точкою економічної потужності 

виробництва і відповідає такому обсягу реалізації продукції, після збільшення 

якого підприємство почне отримувати надприбутки, за умови, що решта 

чинників залишаються незмінними (ціна цієї продукції на ринку, якісні 

показники продукції, виробничі характеристики підприємства тощо).  

Вище наведену методику використаємо для оцінювання доцільності 

впровадження інноваційного технічного рішення, запропонованого в цій 

роботі. У цьому разі необхідно проаналізувати оцінку економічної 

ефективності реконструкції дугової електропечі, оскільки не завжди 

інноваційні рішення дають ефект у вигляді отримання додаткового прибутку 

(надприбутку). Для цього необхідно визначити точки беззбитковості та 

економічної потужності до та після реконструкції електропечі для двох 

варіантів: 

1) вплив лише інноваційного напряму трансферної системи; 

2) одночасний вплив усіх напрямів трансферної системи. 

Для першого випадку у попередньому пункті вже розраховано величину 

собівартості внаслідок реалізації інноваційного рішення, тому за вище 

наведеною методикою можна розрахувати точку економічної потужності та 

визначити рівень рентабельності виробництва електросталі. З цією метою 

використаємо такі показники технологічного процесу переплавлення 

металобрухту ПАТ «НЛЗ»: 

1) до реконструкції: річні умовно-постійні витрати 0FC  – 

2774 тис. грн/рік; змінні витрати 1 тонну електросталі одVC  – 10,02 тис. грн/од; 

цехова рентабельність електросталі (норма прибутку) ПН  – 0,1; річний обсяг 

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

одР – 12,29 тис. грн/од. 
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2) після реконструкції річні умовно-постійні витрати 0FC  – 

3070,45 тис. грн/рік; змінні витрати 1 тонну електросталі одVC  – 

9,81 тис. грн/од; планова цехова рентабельність електросталі (норма прибутку) 

ПН  – 0,1; річний обсяг виробництва електросталі Q  – 2760 тонн; цехова ціна 

1 тонни електросталі одР  – 12,29 тис. грн/од. 

За допомогою виразів (3.6), (3.7), (3.9) графічно покажемо визначення 

точок беззбитковості та економічної потужності до реконструкції електропечі 

та зону нормального прибутку (рис. 3.6) (додаток З, табл. З.1). 

 
Рис. 3.6. Графічне відображення точок беззбитковості та економічної 

потужності виробництва до реконструкції електропечі 
Примітка: отримано автором 



159 

У цьому разі відсутній економічний прибуток, оскільки фактичний обсяг 

виробництва продукції дорівнює обсягу економічної потужності виробництва. 

На підставі розрахунків згідно з виразами (3.6), (3.7), (3.9) побудуємо 

графічні залежності обсягу реалізації продукції, собівартості продукції та 

вартості виготовленої продукції, визначеної виробником (рис. 3.7) (додаток З, 

табл. З.2), і знайдемо точку економічної потужності внаслідок реалізації 

трансферною системою інноваційного рішення, яке призводить до збільшення 

обсягу виробництва електросталі. 

 
Рис. 3.7. Графічне відображення точок беззбитковості та економічної 
потужності виробництва після реконструкції електропечі (варіант 1) 
Примітка: отримано автором 
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Як видно з рис. 3.7 економічна потужність виробництва після 

реконструкції електропечі знизилась до 2252 т, тоді як до реконструкції 

становила 2400 т. Це означає, що за такого обсягу виробництва забезпечується 

величина нормального прибутку (10 %), яка закладена у ціну продукції. 

Оскільки реконструйована електропіч дає змогу виробляти 2760 т сталі, то це 

забезпечує утворення економічного прибутку, тобто надприбутку.  

Для другого випадку розрахунок точки економічної потужності у 

результаті збільшення обсягу виробництва здійснюється за умови врахування 

одночасного впливу всіх напрямів діяльності трансферної системи. У цьому 

разі показники технологічного процесу переплавлення металобрухту ПАТ 

«НЛЗ» до реконструкції залишаються незмінними, а після реконструкції 

мають такі значення: річні умовно-постійні витрати 0FC  – 3587,61 тис. грн/рік; 

змінні витрати 1 т електросталі одVC  – 8,766 тис. грн/од; планова цехова 

рентабельність електросталі (норма прибутку) ПН  – 0,1; річний обсяг 

виробництва електросталі Q – 2760 т; цехова ціна 1 т електросталі одР – 

12,29 тис. грн/од.  

На рис. 3.8 побудовано графічну залежність знаходження точки 

економічної потужності внаслідок збільшення обсягу виробництва 

електросталі та одночасно їхньої дії всіх напрямів трансферної системи 

(додаток З, табл. З.3). 

З графічних залежностей, наведених на рис. 3.8, помітно, що значення 

точки беззбитковості до реконструкції дорівнювало 1220 т сталі, а після 

реконструкції з урахуванням всіх напрямів трансферної системи становить 

1017 т, що є позитивним результатом реконструкції. Аналогічно точка 

економічної потужність виробництва після реконструкції електропечі 

знизилась до 1488 т, тоді як до реконструкції дорівнювала 2400 т. Такий 

результат дає змогу зробити висновок, що за обсягу виробництва електросталі 

1488 т/рік забезпечується планова рентабельність 10 %, а виробництво понад 

вказаний обсяг електросталі дає можливість отримати надприбутки.  
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Рис. 3.8. Графічне відображення точок беззбитковості та економічної 

потужності виробництва після реконструкції електропечі (варіант 2) 
Примітка: отримано автором 

 

У табл. 3.4 наведено послідовність та результати розрахунків обсягу 

економічного прибутку та рентабельності продукції внаслідок реалізації 

інноваційного рішення для двох варіантів, а саме врахування впливу лише 

інноваційного напряму трансферної системи та одночасний вплив всіх її 

напрямів.  

Аналіз результатів, наведених у табл. 3.4, показують, що збільшення 

обсягів виробництва на 15 %, забезпечує для варіанта 1 утворення 

надприбутків в обсязі 760 тис. грн, що перевищує на 25 % величину 
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нормального прибутку. У разі врахування комплексного впливу трансферної 

системи (варіант 2) величина надприбутку становить 3369,35 тис. грн, що у 

2,2 разу перевищує планову норму прибутку. 

Таблиця 3.4 

Економічні показники інноваційного рішення після збільшення обсягу 

виробництва 

№ 
з/п 

Показник Формула для 
розрахунку 

Значення показників 
до 

інновації 
після інновації 

варіант 1 варіант 2 
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

ПН Б
П =  

10 12,52 22,13 

 

Досить важливим є визначення терміну окупності інноваційного 

рішення після збільшення обсягів виробництва. Для цього використаємо вираз 

(Захарченко В. І., Корсікова Н. М. та Меркулов М. М., 2012): 

P
CС

Р
ІСТ

TS
IR

ок ∆
+

=
∆

= ,    (3.10) 

де ІC  – сумарні витрати пов’язані з реалізацією інновації, тис. грн; Р∆  – 

приріст прибутку внаслідок реалізації інновації (дорівнює різниці 

бухгалтерського прибутку до та після реалізації інновації див. табл. 3.4 3.20), 

тис. грн; RC  – витрати на реконструкцію електропечі, тис. грн; TS
ІC  – витрати 

на інноваційну діяльність трансферної системи, тис. грн. 
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Вихідна інформація та результат розрахунку терміну окупності інновації 

наведено у табл. 3.5.  

Таблиця 3.5 

Термін окупності інноваційного рішення з урахуванням збільшення обсягів 

виробництва 

№ 
з/п 

Показники Умовне 
позначення 

Значення 
показників 

1 Загальні витрати пов’язані з реалізацією 
інновації, зокрема (тис. грн): 

ІC  1307,86 

– витрати на реконструкцію електропечі,  
(тис. грн) 

RC  1156,6 

– витрати на створення трансферної системи,  
(тис. грн) 

TS
ІC  151,26 

2 Приріст прибутку (тис. грн) Р∆  1094,25 
3 Термін окупності інновації, років окТ  1,2 
 

З табл. 3.5 помітно, що термін окупності інноваційного рішення з 

врахуванням збільшення обсягів виробництва за рахунок додаткових 

прибутків скоротився з 5 років до 1,2 року, що підтверджує економічну 

доцільність реконструкції дугової електропечі. 

 

3.3. Удосконалення управління виробничо-господарською 

діяльністю підприємства шляхом використання трансферної системи  

Успішність виробничо-господарської діяльності підприємства залежить 

від ефективності управління ним, що відповідно впливає на економічні 

показники та перспективи його розвитку. Навіть підприємства, які на цей час 

мають позитивні економічні показники, повинні шукати резерви для 

запобігання їх зниження у майбутньому, внаслідок непередбачуваних змін 

умов, як у середині підприємства, так і ззовні. Однаковою мірою це стосується 

металургійних підприємств, структура управління якими є типовою, але може 

змінюватися залежно від таких чинників, як номенклатура продукції, обсяги 
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виробництва, технічний рівень обладнання, досконалість технологічних 

процесів, фінансово-економічні показники підприємства. 

Підприємство ПАТ «НЛЗ» налічує приблизно 500 працівників, з яких 

близько 8 % належить до оперативно-управлінського персоналу, котрі 

організовують виробничо-господарську діяльність, користуючись посадовими 

інструкціями, завданнями та обов’язками, передбаченими чинним 

законодавством України (Довідник кваліфікаційних характеристик професій 

працівників, 2004). 

Структура управління ПАТ «НЛЗ» з урахуванням виробничої 

потужності підприємства та фінансово-економічні можливостей побудована 

так, щоб забезпечити економію фінансових витрат на її утримання і, 

одночасно, досягти позитивного ефекту управління. Це часто досягається за 

рахунок суміщення посадових обов’язків і функцій управлінців найвищого і 

середнього керівного складу підприємства, охоплюючи всі ділянки виробничо-

господарської діяльності, що забезпечує стабільне функціонування 

підприємства. Саме ці умови визначили структуру управління ПАТ «НЛЗ», яка 

наведена на рис. 3.9.  

Основою виробничо-господарської діяльності цього підприємства є 

металургійно-ливарне виробництво, до того ж технологічний процес 

переплавлення металобрухту є найбільш енерго- та матеріаломістким, тому 

впливає на фінансово-економічні показники виробництва. Наведена структура 

управління дає змогу наглядно побачити і зрозуміти розподіл функцій між 

керівним складом підприємства, які охоплюють такі види діяльності, як 

виробничу, комерційну, фінансову, господарську тощо. Вони здійснюються 

під керівництвом і особистим контролем директора, який підпорядкований 

голові правління підприємства.  

Голова правління є найвищою посадовою особою на підприємстві і несе 

повну відповідальність за організацію виробничо-господарської діяльності та 

перспективи розвитку підприємства. За діяльністю голови правління 
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здійснюють нагляд ревізійна комісія та спостережна Рада в межах своїх 

повноважень.  
 

 
Рис. 3.9. Існуюча структура управління ПАТ «НЛЗ» 

 

Директор підприємства підпорядковується голові правління і виконує 

свої функції у тісній співпраці з головою правління щодо організації і 

забезпечення ефективної виробничо-господарської діяльності. Згідно з 

обов’язками директор відповідає передовсім за виконання виробничих планів, 

реалізації готової продукції в запланованих обсягах, організацію безпечної 

праці на підприємстві та належний рівень соціальних стандартів працівників. 

Йому безпосередньо підпорядковуються заступники, головний бухгалтер, 

головний технолог, відділ кадрів та служба охорони підприємства. 

Особливу увагу директор надає виконанню зобов’язань підприємства 

перед державою щодо сплати податків та інших фінансових зобов’язань, а 

також перед замовниками і покупцями готової продукції. Щодо організації 

виробничо-господарської діяльності, то директорові допомагають заступники 
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з виробництва, фінансів, комерції, на котрих покладені конкретні напрями 

діяльності, зокрема виробнича, комерційна та фінансово-економічна. Через це 

директору підпорядковані заступник з виробництва, головний металург, на 

якого частково покладені обов’язки головного технолога, заступник з 

комерційної діяльності та головний бухгалтер, який відповідає за фінансово-

економічну діяльність підприємства та збирає та опрацьовує інформацію щодо 

діяльності підприємства. 

Заступник директора з комерції забезпечує підприємство матеріальними 

ресурсами, організовує реалізацію готової продукції, а також займається 

рекламою готової продукції та технічних і технологічних можливостей 

підприємства. Особливе значення має діяльність щодо забезпечення 

сировинними ресурсами, від якості та ціни яких залежать економічні 

показники підприємства. 

З погляду надійного функціонування виробничо-господарської 

діяльності підприємства, особливо безперебійності технологічного процесу 

найвідповідальнішими є обов’язки заступника директора з виробництва, якому 

одночасно і частково підпорядкований головний металург та інші відділи і 

служби. Крім того, головний металург підпорядковується безпосередньо 

директорові підприємства, якщо йдеться про виконання виробничих планів та 

якості продукції. До основних обов’язків головного металурга додається 

впровадження матеріало- та енергоекономних технологій і процесів, а також 

вибір, експертиза та впровадження інновацій, які стосуються безпосередньо 

технологій і технологічного обладнання. 

Заступнику директора з виробництва безпосередньо підпорядковане 

металургійно-ливарне виробництво, виробничо-диспетчерський і 

енергомеханічний відділи, а також відділ технічного контролю готової 

продукції та матеріалів. На виробничо-диспетчерський відділ, який виконує 

диспетчерські функції організації виробництва, в сенсі оперативного 

забезпечення технологічного процесу матеріалами, сировиною, 

комплектувальними та ресурсами, додатково покладені обов’язки технічного 
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відділу, функціями якого є технічний розвиток підприємства. Ці функції 

передбачають діяльність відділу щодо оновлення і вдосконалення техніки та 

технологій, а також розроблення і впровадження енерго- та матеріалоощадних 

заходів на підприємстві. Цей відділ бере безпосередню участь у розробленні 

перспективних планів розвитку виробництва, орієнтуючись на тенденції 

ринку. 

Енергомеханічний відділ відповідає за постачання підприємства 

енергетичними ресурсами, комплектуючими та замінними частинами для 

технологічного обладнання, за рівень експлуатації електромеханічного 

обладнання та надійність його функціонування. Одними з найважливіших 

функцій енергетичної служби є безперебійне електропостачання та економне 

використання всіх видів енергоресурсів, особливо електричної енергії. Роль 

енергетичної служби у діяльності підприємства є значною, оскільки 

технологічне обладнання (електродугові печі) споживають великі обсяги 

електричної енергії та її економія сприяє підвищенню економічних показників 

його діяльності.  

Головний бухгалтер організовує збирання інформації та веде облік 

сировинних і фінансових ресурсів, контролює фінансові потоки (оплата праці, 

відрахування в державний бюджет), планує виробництво, розроблення 

оперативних планів розвитку підприємства тощо.  

Наведена структура управління виробничо-господарською діяльністю 

ПАТ «НЛЗ» та описані функції відповідних посадових осіб забезпечують 

повноцінне функціонування підприємства. З аналізу обов’язків посадових осіб 

і управлінського складу підприємства помітно, що деякі функції 

продубльовані і не завжди вдало суміщені з основними обов’язками. 

Наприклад, практично кожний заступник та головний спеціаліст має обов’язки 

щодо енергоощадності, але не зовсім зрозуміло, яким чином їх реалізовувати. 

Не характерним для головного бухгалтера є збирання інформації, яка 

стосується організації виробництва та джерел ресурсів і комплектуючих, що 

призначені для забезпечення технологічного процесу та ремонту 
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технологічного обладнання. Така інформація більше стосується технічних 

служб та складів, де зберігають і обліковують комплектувальні та запасні 

частини.  

Стосовно енергетичних ресурсів надзвичайно важливим є пошук 

найдешевших джерел електричної енергії, розроблення та впровадження 

заходів, спрямованих на енергозбереження і економію електричної енергії. 

Вказані завдання потребують розвитку інноваційної діяльності, що забезпечує 

контроль за споживанням електричної енергії, дає змогу покращити 

характеристики технологічного обладнання та вдосконалити технологічні 

процеси і так домогтися ефектів економії електричної енергії та скорочення 

обсягів її споживання. Додатково можна скоротити фінансові витрати на 

електричну енергію за рахунок використання альтернативних джерел енергії 

(сонячної та вітрової). Якщо розглядати питання використання технічної 

інновації, яка може забезпечити позитивний економічний ефект, то на 

першому етапі необхідно виконати всебічну економічну оцінку з урахуванням 

можливих ризиків, а також експериментально підтвердити прогнозовані 

технічні характеристики цього рішення в умовах підприємства. У вигляді 

першого варіанта можна розглядати можливість придбання нового 

технологічного обладнання, що потребує значних коштів та затрат часу на 

внесення проектних змін, демонтаж старого та монтаж нового і запуск його у 

роботу. Крім того, необхідно врахувати можливість чи неможливість 

приєднання нового обладнання до наявних систем енергопостачання, зокрема 

електричних мереж, систем газопостачання, паропостачання та 

водопостачання, параметри яких можуть відрізнятися від необхідних для 

нового технологічного обладнання. 

Як другий інноваційний варіант розглядають модернізацію наявного 

технологічного обладнання за допомогою його реконструкції. Вказаний 

варіант з погляду фінансових затрат є дешевшим і не потребує зміни 

параметрів наявних джерел енергії, однак потребує глибокого аналізу і 

досліджень щодо можливості отримання позитивного ефекту, а також 
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додаткових фінансових витрат на проектні роботи і придбання матеріалів та 

комплектувальних. Виконання вказаних робіт потребує спеціалістів 

відповідної кваліфікації, тому для реалізації інновації може виникнути 

необхідність тимчасового залучення сторонніх спеціалістів, тобто здійснення 

трансферу трудових ресурсів. 

Розглянутий приклад виразно засвідчує складність впровадження 

інноваційного рішення, до того ж під час його реалізації потрібно залучити 

спеціалістів з різних відділів, які можуть недостатньо бути підготовленими до 

виконання технічних, проектних, економічних та інших завдань. Вказані 

завдання є комплексними і досить складними, тому потребують додаткового 

часу на вибір та узгодження кінцевого рішення. Це означає, що інноваційна 

діяльність потребує організації групи висококваліфікованих спеціалістів, які б 

моніторили, аналізували та вибирали перспективні інноваційні ідеї, рішення та 

пропозиції. 

Аналогічно виконують завдання щодо забезпечення виробництва 

різними видами ресурсів, особливо у разі вибору нових постачальників 

металобрухту, електричної енергії чи комплектуючих. Швидке і не достатньо 

виважене прийняття рішень містить значну загрозу матеріальних і фінансових 

втрат і, як наслідок, зниження економічних показників підприємства. Тому 

усунення дублювання функцій та кваліфіковане вирішення питань управління 

виробництвом дає змогу скоротити час та пришвидшити вирішення важливих 

виробничо-організаційних питань, з якими пов’язані виробничо-господарські 

завдання. У реальних умовах результативність виконання поставлених завдань 

кожним з управлінців чи керівників відділів залежить від їхнього фахового 

рівня та компетентності в цьому напрямі діяльності. Це потребує 

удосконалення структури управління підприємством щодо зміни системи 

взаємодії між підрозділами, перерозподілу функцій та обов’язків. Цього можна 

досягти за рахунок використання трансферної системи, до основних завдань 

якої зараховують: аналіз наявних джерел сировинних ресурсів; пошук 

основних видів ресурсів за оптимальними цінами та в необхідних обсягах; 
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підготовку необхідної інформації стосовно трансферу ресурсів; формування 

бази даних про джерела сировинних та енергетичних ресурсів, а також 

інноваційні рішення; контроль за процесами трансферу ресурсів. Її створення 

потребує зміни структури системи управління виробничо-господарською 

діяльністю підприємства та функцій і зв’язків між структурними підрозділами.  

За допомогою виконаних у роботі досліджень і розрахунків стосовно 

технологічного процесу виготовлення електросталі, який є основою 

виробничо-господарської діяльності ПАТ «НЛЗ», показано, що найбільший 

вплив на собівартість електросталі, виготовленої у електродугових печах, 

мають металобрухт та електрична енергія. Крім того, доведено, що на 

величину собівартості та прибутковості продукції позитивно впливає 

інноваційна діяльність, тому для технологічного процесу переплавлення 

металобрухту ПАТ «НЛЗ» запропоновано функціонування трансферної 

системи у трьох напрямах, а саме: сировинному, енергетичному та 

інноваційному. Так, удосконалення структури системи управління ПАТ «НЛЗ» 

полягає у доповненні її відділом трансферу (рис. 3.10).  

Створений відділ трансферу очолює керівник відділу, який 

підпорядковується заступнику директора з виробництва. До складу цього 

відділу входять дві групи спеціалістів, а саме: груп інформаційного 

забезпечення й аналітично-дослідницької діяльності і група трансферу 

сировинних, енергетичних та інноваційних ресурсів. Тому функції збирання 

інформації щодо енергетичних, сировинних та інноваційних ресурсів від 

фінансово-економічного відділу передано до відділу трансферу. Завданнями 

інформаційної та аналітично-дослідницької групи є збирання інформації про 

наявні джерела сировинних і енергетичних ресурсів, їхнє місцерозташування 

та технічні можливості (запаси та якість цих ресурсів), аналітична оцінка 

доцільності їхнього використання і створення відповідної інформаційної бази 

даних. Група трансферу ресурсів займається організацією оптимального 

переміщення сировинних, енергетичних, інноваційних ресурсів з урахуванням 

можливості використання їх з різних джерел, зокрема з власних. Одночасно 
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шукає та аналізує інноваційні рішення, спрямовані на матеріало- та 

енергоощадність. Для досягнення максимального ефекту ця група тісно 

співпрацює з енергомеханічним, виробничо-технічним, диспетчерським та 

фінансово-економічним відділами. Аналітично-дослідницька група для аналізу 

доцільності здійснення трансферних операцій залучає спеціалістів фінансово-

економічного відділу, використовуючи власну інформаційну базу даних. 

 

 
Рис. 3.10. Удосконалена структура управління ПАТ «НЛЗ» 

Примітка: виділеним позначено авторські пропозиції 

 

У роботі запропоновано функціонування відділу трансферу у 

сировинному, енергетичному та інноваційному напрямах. 
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Трансфер сировинних ресурсів передбачає переміщення та обмін 

необхідних видів сировини, насамперед заданої якості, на основі укладених угод 

та договорів між постачальниками і підприємством. Підприємство може 

укладати договори одночасно з кількома постачальниками. Однак для 

підприємств економічно вигідно створити комплекси, або об’єднання, у вигляді 

спільного освоєння сировинних ресурсів та ведення виробничо-господарської 

діяльності, але за автономних фінансових розрахунків і розділеного управління.  

Очевидно, що цей напрям не може функціонувати автономно, оскільки 

йдеться про логістичні та фінансові операції, які може виконати фінансовий 

відділ та відділ постачання. Роль відділу трансферу полягає в пошуку та 

фінансово-економічному аналізі доцільності використання наявних джерел 

сировинних ресурсів, які можуть забезпечити необхідні обсяги і якість 

ресурсів. Усі ці операції відбуваються у тісній співпраці з відділами головного 

технолога, постачання, фінансовим та транспортним цехом, але аналітичну 

оцінку та вибір методів постачання сировинних ресурсів здійснюють 

спеціалісти відділу трансферу, який безпосередньо відповідає за результат.  

На рис. 3.11 наведено джерела та методи трансферу сировинних 

ресурсів.  

Трансфер сировинних ресурсів можна здійснити найпростішим 

способом у вигляді прямої закупівлі в одного постачальника. Однак недоліком 

такого підходу є ймовірність перебоїв у постачанні, тому доцільніше укладати 

довготерміновий договір-угоду на постачання сировини у необхідних обсягах 

з кількома постачальниками одночасно. У договорах передбачено терміни 

поставки, якість сировини, способи транспортування і ціни за послуги чи 

комплекс послуг. Крім того, угодою передбачаються різні форми розрахунків, 

а саме: готівкові, безготівкові, взаємозалік заборгованостей або бартер. 

Для підприємств, які споживають великі обсяги сировинних ресурсів 

(металобрухту), найефективнішим методом трансферу є комбінований, коли 

сировинні ресурси отримують з різних джерел. До таких джерел належать: 

трейдери, власні приймальні пункти, відходи промислових підприємств на  
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Рис. 3.11. Методи та джерела трансферу сировинних ресурсів 

Примітка: сформовано автором на основі (Шкода М. С., 2011) 

 

яких утворюються великі обсяги металевих відходів. Це забезпечує 

безперебійність постачання і, як наслідок, стабільність роботи підприємства та 

можливість спрогнозувати фінансово-економічні показники їхньої виробничо-

господарської діяльності.  

Крім сировинних, вагомими ресурсами для ПАТ «НЛЗ» є енергетичні, до 

яких належить електрична і теплова енергія (пара й гаряча вода), стиснене 

повітря та технологічна вода. На рис. 3.12 показано джерела та методи 

трансферу енергетичних ресурсів.  

Трансфер енергетичних ресурсів полягає у виборі видів та джерел 

енергії, способів їхнього транспортування до місця споживання за 

прийнятними цінами і в необхідних обсягах. Враховуючи різноманітність 

енергетичних ресурсів за властивостями, характеристиками та параметрами, 

трансфер енергоресурсів є доволі різноманітний і складний, тому методи 

їхнього трансферу відрізняються від методів використовуваних для трансферу 

сировинних ресурсів. 
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Вибір методу трансферу енергоносіїв залежить від способу розрахунків, 

контролю їхніх якісних показників та обсягу споживання. Спеціалісти відділу 

трансферу пропонують використовувати комбінований спосіб 

електропостачання, який полягає у використанні власної вітрової 

електростанції і енергосистеми або приватних постачальників за їхньої 

наявності. Функціями відділу у цьому випадку є аналіз та оцінка такого 

способу постачання електроенергії, а також аналітично-розрахункові 

дослідження щодо вибору потужності ВЕС.  
 

 
Рис. 3.12. Джерела та методи трансферу енергетичних ресурсів 

Примітка: сформовано автором на основі (Шафир О. М., 1984 ) 

 

Такі енергоресурси, як рідкі види палив, газ та пара високого тиску, 

можна отримувати лише централізовано від постачальників, які володіють 

цими ресурсами. Воду холодну і гарячу можна отримати не лише від 

постачальників, а й з джерел розміщених на територіях підприємств або 
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суміжних територіях з підприємством. Саме ці особливості визначають методи 

трансферу цих видів енергоресурсів. 

Інноваційну діяльність відділу трансферу можуть реалізувати спеціалісти, 

які шукають ідеї, технічні рішення, нові технології, аналізують перспективу та 

доцільність їх використання і контролюють їх впровадженням. Джерелами 

інновацій є патенти та науково-технічна інформація, яку можна отримувати на 

платній або безоплатній основі. За умови наявності на підприємстві 

спеціалістів, які провадять науково-технічні дослідження, отримані позитивні 

результати можна впроваджувати у власне виробництво.  

Для ефективної діяльності підприємства важливим є організація 

оптимального трансферу всіх наведених ресурсів. Після характеристики 

основних функцій структурних елементів системи управління підприємством з 

урахуванням функціонування відділу трансферу та аналізу функцій 

управлінського персоналу, а також особливостей організації діяльності 

металургійних підприємств можна сформулювати способи вдосконалення 

управління їхньою виробничо-господарською діяльністю. 

Основними напрямами удосконалення управління ПАТ «ПЛЗ» є: 

– зміна організаційної структури управління підприємством за 

рахунок створення відділу трансферу та його адаптації до загальної системи 

управління; 

– перерозподіл функцій наявних та створеного 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 сприятимуть 

підвищенню показників виробничо-господарської діяльності підприємства; 
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–  удосконалення системи планування та організації виробництва з 

врахуванням процесів трансферу основних видів ресурсів, а також обліку і 

контролю за їхніми показниками. 

 

 

Висновки до розділу 3 

1. Внаслідок одночасної дії всіх напрямів трансферної системи 

собівартість електросталі ПАТ «НЛЗ» максимально може знизитись на 

17,51 %. У реальних умовах ризиковано планувати заготовлення повного 

обсягу металобрухт на власних приймальних пунктах, тому рекомендується 

власними приймальними пунктами заготовляти металобрухт у межах 40 %, а 

решту закуповувати у трейдерів або інших постачальників. Це забезпечує 

зниження собівартості електросталі на 9,67 %.  

2. У роботі виконано дослідження впливу інноваційного рішення на 

результати виробничо-господарської діяльності ПАТ «НЛЗ», а саме на рівень 

прибутковості для двох випадків. У першому випадку враховано лише вплив 

діяльності інноваційного напряму трансферної системи, де показано, що 

збільшення продуктивності електропечі на 15 % забезпечує підвищення 

прибутків на 25 %. У разі одночасного впливу всіх напрямів діяльності 

трансферної системи прибутковість збільшується у 2,2 разу, що підтверджує 

економічну ефективність використання інноваційного рішення. 

3. Запропоновано напрями удосконалення управління виробничо-

господарською діяльністю ПАТ «НЛЗ», 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. Це дасть 

змогу усунути суперечності під час прийняття управлінських рішень та 

заощадити час на реалізацію організаційних заходів, пов’язаних з виробничо-

господарською діяльністю.  
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Основні результати розділу опубліковані у наукових працях автора 

(Косовська В. В. та Князь С. В., 2014а; Косовська, В. В. 2015e.; Косовська В. 

В., 2016e; Косовська В. В. та Князь С. В. 2016f; Косовська В. В. та Скворцов І. 

Б., 2017, Косовська В. В. та Князь С. В. 2017). 
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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. 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: 
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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 
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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%.  

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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ДОДАТОК А 

Рейтинг та динаміка обсягу виробництва сталі підприємствами  

світу у 2015-2016рр.  

Підприємство Країна Обсяг виплавки сталі, млн.тон/рік Місце 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015 2016 

ArcelorMittal   Люксем-
бург 

97.25 93.58 96.10 98.09 97.14 95.45 1 1 

China Baowu 
Group   

Китай 81.02 79.12 83.22 76.40 60.71 63.81 - 2 

HBIS Group   Китай 44.36 42.84 45.79 47.09 47.75 46.18 2 3 
Nippon Steel and 
Sumitomo Metal 
Corporation 
(NSSMC)  

Японія 33.39 47.86 50.13 49.30 46.37 46.16 3 4 

POSCO  Південна 
Корея  

39.12 39.88 38.42 41.59 41.97 41.56 4 5 

Baosteel Group  Китай 43.34 42.70 43.91 43.35 34.94 
5 

 5 - 

Shagang Group  Китай  31.92 32.31 35.08 35.33 34.21 33.25 6 6 
Ansteel Group  Китай 29.75 30.23 33.69 34.35 32.50 33.19 7 7 
JFE Steel 
Corporation  

Японія  29.90 30.41 31.16 31.41 29.83 30.29 8 8 

Shougang Group  Китай 30.04 31.42 31.52 30.78 28.55 26.80 9 9 
Tata Steel Group  Індія 23.82 22.97 25.27 26.20 26.31 24.49 10 10 

… 
Metinvest 
Holding LLC   

Україна 14.38 14.34 14.29 11.18 9.65 10.34 40 37 

… 
ISD (Industrial 
Union of 
Donbass)  

Україна  8.49 7.94 6.03 4.80 4.61 65 74 

Примітка: складено автором на основі (World Steel Association, 2017) 
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ДОДАТОК Б 

Методика розрахунку собівартості електросталі з врахуванням 

функціонування трансферної системи щодо забезпечення сировинними 

ресурсами 

 

Згідно з літературними джерелами (Завербна М. С., 2015; Куцик П. О. та 

Мазуренко О. М., 2014; Шпак Н. О., 2011) витрати на створення трансферної 

системи щодо забезпечення сировинними ресурсами складаються з: оплати 

праці, відрахувань на соціальне забезпечення, придбання техніки та ін. 

Формально ці витрати можна записати у вигляді суми, зокрема:  
О
С

T
C

V
C

P
C

TS
C CCCCC +++= ,     (Б.1) 

де TS
CC  – витрати на створення трансферної системи щодо забезпечення 

сировинними ресурсами, тис. грн; P
CC  – річні витрати на оплату праці 

трансферної системи щодо забезпечення сировинними ресурсами, тис. грн; 
V
CC – річні відрахування на соцзабезпечення, тис. грн; T

CC – витрати на 

придбання техніки, тис. грн; О
CC – інші витрати, тис. грн. 

Для комбінованого способу постачання металобрухту трансферна 

система щодо забезпечення сировинними ресурсами передбачає економічне 

обґрунтування доцільності створення власних пунктів приймання 

металобрухту з метою зменшення вартості металолому, оскільки його вартість 

у трейдерів, як було зазначено раніше, коливається в межах 200–

220 дол./тонну, що суттєво збільшує собівартість електросталі. Для розрахунку 

ціни 1 тонни металобрухту власного пункту приймання, необхідно визначити 

річні витрати з урахуванням його створення та функціонування, для чого 

використаємо вираз: 
О
V

R
V

V
V

D
V

E
V

M
V CCCCCС )1()1()1()1()1()1( ++++= ,     (Б.2) 

де E
VC )1(  – річні витрати на обладнання (ваги, магніт, інструменти) для 1 пункту 

приймання металобрухту, тис. грн/рік; D
VC )1(  – річні витрати на оплату праці 
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працівників 1-го пункту приймання, тис. грн/рік; V
VC )1(  – відрахування на 

соцзабезпечення працівників 1-го пункту приймання, тис. грн/рік; R
VC )1( – річні 

витрати на оренду території для 1 пункту приймання металобрухту, тис. 

грн/рік; О
VC )1(  – інші річні витрати, необхідні для функціонування 1 пункту 

приймання металобрухту, тис. грн/рік. 

Ціна 1 тонни металобрухту заготовленої на власних пунктах приймання 

металобрухту визначається за виразом:  

M
H

M
M

V

М
VM

V РР
Q
C

Р ++= 0
)1(

)1( ,     (Б.3) 

де M
VQ )1( – річний обсяг металобрухту зібраний одним пунктом приймання, 

тонн/рік; MР0 – ціна закупівлі металобрухту власних пунктів приймання, 

грн/тонну; M
HР – вартість перевезення 1 тонни металобрухту, грн/тонну. 

Для того, щоб оцінити вплив функції трансферної системи щодо 

забезпечення сировинними ресурсами та створення власних пунктів 

приймання на річну собівартість електросталі необхідно визначити її складові 

за такими виразами згідно з загальновідомим підходом (Завербна М. С., 2015; 

Куцик П. О. та Мазуренко О. М., 2014):  

000 FCVCS += ,      (Б.4) 

де 0S  – початкова собівартість електросталі, тис. грн; 0VC – змінні витрати у 

собівартості електросталі, тис. грн; 0FC  – постійні витрати у собівартості 

електросталі, тис. грн. 

Витрати, пов’язані зі створенням трансферної системи з функцією 

забезпечення сировинними ресурсами, включаються у постійну складову 

собівартості електросталі, тому величину постійних витрат визначатимемо за 

виразом: 
ТS
СС CFCFC += 0 ,      (Б.5) 
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де CFС – величина постійних витрати у собівартості електросталі з 

врахуванням витрат на створення трансферної системи з функцією 

забезпечення сировинними ресурсами, тис. грн; TS
CC – витрати на створення 

трансферної системи щодо забезпечення сировинними ресурсами, тис. грн. 

Оскільки електросталь є сировинно- та енергомісткою продукцією, то у 

її змінних витратах вартість металобрухту та електроенергії виділяємо окремо 

для того, щоб визначити їхній вплив на собівартість. Вираз для розрахунку 

змінних витрат матиме вигляд: 

Р
ЕМ VCCCVC ++=0 ,     (Б.6) 

де МС – витрати на придбання металобрухту, тис. грн/рік; ЕС – витрати на 

закупівлю електроенергії, тис. грн/рік; РVC  – величина решти змінних витрат 

у собівартості електросталі, тис. грн/рік. 

Витрати на придбання металобрухту залежать від необхідного обсягу та 

ціни за якою його купляють у трейдерів, тому вираз (Б.6) матиме вигляд: 

Р
ЕМ

Н
М

Т VCCQPVC ++= *0  ,    (Б.7) 

де М
ТР – ціна металобрухту у трейдерів, тис. грн/т; М

НQ  – необхідний річний 

обсяг металобрухту, тис. тонн/рік. 

До прикладу, залежно від обсягу заготівлі металобрухту власних пунктів 

приймання та обсягу його закупівлі у зовнішніх постачальників, зокрема 

трейдерів та інших джерел (машинобудівельних або будівельно-монтажних 

підприємствах), середня ціна металобрухту визначатиметься за виразом: 

М
Н

М
І

М
І

М
T

М
T

М
V

М
VМ

С Q
QPQPQP

P
++

= ,      (Б.8) 

де M
VQ  – обсяг металобрухту заготовлений власними пунктами приймання, 

тонн/рік; М
VР  – ціна металобрухту заготовленого на власних пунктах 

приймання, тис. грн/т; M
ТQ – обсяг металобрухту куплений у трейдерів, 

тонн/рік; M
ІQ  – обсяг металобрухту куплений у іншого джерела постачання 
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металобрухту, тонн/рік; М
ІР – ціна металобрухту купленого у іншого джерела, 

грн/т. 

Необхідний обсяг металобрухту складається з суми обсягів заготовлених 

власними пунктами приймання, куплених у трейдерів та інших джерел 

постачання. 

Обсяг металобрухту заготовлений власними пунктами приймання 

запишемо у вигляді: 
М
І

М
T

М
Н

М
V QQQQ −−= .     (Б.9) 

Підставивши (Б.9) у (Б.8), отримаємо: 

М
Н

М
І

М
І

М
T

М
T

М
І

М
T

М
Н

М
VМ

С Q
QPQPQQQP

P
++−−

=
)( .   (Б.10) 

Після незначних перетворень вираз (Б.10) подамо у вигляді: 

)()( М
V

М
ІМ

Н

М
ІМ

V
М

TМ
Н

М
TМ

V
М

С PP
Q
QPP

Q
QPP −+−+= .   (Б.11) 

У рівнянні (Б.11) введемо позначення М
Н

М
ТМ

ТТ Q
Qk =  та М

Н

М
ІМ

ТІ Q
Qk = внаслідок 

чого воно набуде вигляду: 

)()( М
V

М
І

M
TІ

М
V

М
T

M
TТ

М
V

М
С PPkPPkPP −+−+= ,  (Б.12) 

де М
ТТk  – коефіцієнт трансферу металобрухту трейдерів; М

ТІk  – коефіцієнт 

трансферу металобрухту з інших джерел. 

Загалом для m-ї кількості постачальників вираз (Б.12) запишемо у 

вигляді: 

∑
=

−+=
m

j

M
V

M
j

M
Tj

M
V

M
C PPkPP

1
)(* .    (Б.13) 

Відповідно витрати на придбання металобрухту, у разі здійснення 

змішаного способу його трансферу, розраховуються за таким виразом: 

∑
=

−+==
m

j

M
V

M
j

M
Tj

M
V

M
H

M
C

M
H

M
C PPkPQPQC

1
))(*(** .   (Б.14) 
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У результаті функціонування трансферної системи щодо забезпечення 

сировинними ресурсами технологічного процесу собівартість електросталі 

визначатимемо за виразом: 

СР
ЕМ

СС FCVCCCS +++= ,     (Б.15) 

де CS  – річна собівартість електросталі з урахуванням функціонування 

трансферної системи щодо забезпечення сировинними ресурсами, грн. 

Підставивши у вираз (Б.15) вирази (Б.5) і (Б.14), отримаємо вираз 

визначення величини собівартості з урахуванням розвитку трансферної 

системи щодо забезпечення сировинними ресурсами у вигляді: 

TS
Cp

E
m

j

M
V

M
j

M
Tj

M
V

M
HC CFCVCCPPkPQS ++++−+= ∑

=
0

1
))(*(* .  (Б.16) 
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ДОДАТОК В 

Таблиця В1 
Розрахунок річної собівартості електросталі ПАТ «НЛЗ» в результаті функціонування сировинного напряму трансферної 

системи 
№ 
п/п 

Річна 
потреба 
метало-
брухту, 

тон 

Обсяг 
метало-
брухту з 
власних 
пунктів, 

тон 

Ціна 
метало-
брухту у 

трейдерів, 
тис.грн/тон 

Ціна 
метало-
брухту 
власних 
пунктів 

тис.грн/тон 

Коефіцієнт 
трансферу 

метало-
брухту 

трейдерів 

Витрати на 
електро-
енергію, 
тис.грн. 

Решта 
змінних 
витрат, 
тис.грн 

Постійні 
витрати, 
тис.грн 

Витрати на 
сировинний 

напрям, 
тис.грн 

Собівартість 
електросталі, 

тис.грн. 

Зниження 
собівартості 
електросталі, 

тис.грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. 2400 0 5,61 4,276 1 2676,02 7907,36 2774,54 295,24 26821,916 - 

2. 2400 240 5,61 4,276 0,9 2676,02 7907,36 2774,54 295,24 26796,996 24,92 

3. 2400 480 5,61 4,276 0,8 2676,02 7907,36 2774,54 295,24 26476,836 345,08 

4. 2400 720 5,61 4,276 0,7 2676,02 7907,36 2774,54 295,24 26156,676 665,24 

5. 2400 960 5,61 4,276 0,6 2676,02 7907,36 2774,54 295,24 25836,516 985,4 

6. 2400 1200 5,61 4,276 0,5 2676,02 7907,36 2774,54 295,24 25516,356 1305,56 

7. 2400 1440 5,61 4,276 0,4 2676,02 7907,36 2774,54 295,24 25196,196 1625,72 

8. 2400 1680 5,61 4,276 0,3 2676,02 7907,36 2774,54 295,24 24876,036 1945,88 

9. 2400 1920 5,61 4,276 0,2 2676,02 7907,36 2774,54 295,24 24555,876 2266,04 

10. 2400 2160 5,61 4,276 0,1 2676,02 7907,36 2774,54 295,24 24235,716 2586,2 

11. 2400 2400 5,61 4,276 0 2676,02 7907,36 2774,54 295,24 23915,556 2906,36 
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ДОДАТОК Г 

Методика розрахунку собівартості електросталі з врахуванням 

функціонування трансферної системи щодо забезпечення енергетичними 

ресурсами 

Витрати на трансферну систему, яка вирішує завдання забезпечення 

енергетичними ресурсами складаються з оплати праці, відрахувань на 

соціальне забезпечення, на придбання комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення та інших. 

Витрати на функціонування трансферної системи щодо забезпечення 

енергетичними ресурсами можна підрахувати за виразом: 
О
Е

T
Е

V
Е

P
Е

TS
Е CCCCC +++= ,    (Г.1) 

де TS
ЕC  – витрати на створення трансферної системи щодо забезпечення 

енергетичними ресурсами, тис. грн/рік; P
ЕC  – витрати на оплату праці, тис. 

грн/рік; V
ЕC  – відрахування на соцзабезпечення, тис. грн/рік; T

ЕC  – витрати на 

придбання техніки, тис. грн/рік; О
ЕC  – інші витрати, тис. грн/рік. 

Витрати постійної складової собівартості електросталі з урахуванням 

розвитку трансферної системи щодо забезпечення енергетичними ресурсами 

визначають так:  
ТS
ЕЕ CFCFC += 0 ,      (Г.2) 

де ЕFС – величина постійних витрат у собівартості електросталі з урахуванням 

розвитку трансферної системи щодо забезпечення енергетичними ресурсами, 

тис. грн/рік; TS
ЕC – витрати на трансферної системи щодо забезпечення 

енергетичними ресурсами, які визначають за (Г.1), тис. грн/рік. 

Згідно з виразами (Б.4)–(Б.6) (Додаток Б) до собівартості електросталі 

включено змінні та постійні витрати. Якщо взяти до уваги лише витрати на 

електроенергію, то величина змінних витрат залежатиме від ціни на 

електроенергію та обсягу її споживання, які розраховуються за виразом: 

Р
E

H
EМ VCWрCVC +∗+=0 ,     (Г.3) 
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де Eр – ціна 1 кВт·год електроенергії закупленої у енергосистеми, грн/кВт·год; 

E
НW – необхідний річний обсяг електроенергії, кВт·год/рік; МC  – витрати на 

придбання металобрухту, тис. грн/рік; РVC  – решта змінних витрат, 

тис. грн/рік. 

Витрати на придбання електроенергії залежить від обсягу і ціни 

закупівлі у енергопостачальних організацій, приватних постачальників (за 

їхньої наявності) й електроенергії, виробленої власною ВЕС, тому потрібно 

розрахувати її середню ціну. Залежно від обсягу виробленої енергії власною 

ВЕС і обсягів закупівлі у інших постачальників середня ціна на 

електроенергію, яка споживається технологічним процесом переплавлення 

металобрухту, визначатиметься за виразом:  

 

 (Г.4) 

де Е
Ср  – середня ціна однієї кВт·год електроенергії, яка утворюється в 

результаті змішаного способу електропостачання електродугової печі, 

грн/кВт·год; E
ЕSW  – обсяг електроенергії закупленої в електропостачальних 

організацій, кВт·год/рік; Е
ВЕСр  – ціна електроенергії власної ВЕС грн/кВт·год; 

E
ВЕСW  – обсяг електроенергії вироблений власною ВЕС, кВт·год/рік; E

ППW  – обсяг 

електроенергії закупленої в приватних постачальників, кВт·год/рік; Е
ППр  – ціна 

електроенергії приватних постачальників, грн/кВт·год. 

У цьому разі необхідний обсяг електроенергії дорівнює сумі обсягів 

закупівлі енергії у енергосистеми, приватних постачальників та обсягу 

генерованої енергії власною ВЕС. Обсяг електроенергії, яку виробляє власна 

ВЕС, розраховують за виразом: 
E

ПП
E

ЕS
E

Н
E

ЕЕС WWWW −−= ,     (Г.5) 

який підставимо у (Г.4), в результаті чого отримаємо: 

. (Г.6) 
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Після незначних перетворень вираз (Г.6) запишемо у вигляді:  

)()( Е
ВЕС

Е
ППЕ

Н

E
ППЕ

ВЕС
Е

Е
Н

E
ЕSЕ

ВЕС
Е
С рр

W
Wрр

W
Wрр −∗+−∗+=  .  (Г.7) 

Виразимо відношення обсягів електроенергії закупленої в 

енергопостачальних організацій та приватних постачальників до обсягу 

електроенергії через коефіцієнти трансферу, тоді вираз (Г.7) набуде вигляду: 

)(*)(* Е
ВЕС

Е
ПП

E
TПП

Е
ВЕС

ЕE
TES

Е
ВЕС

Е
С ррkррkрp −+−+= ,  (Г.8) 

де E
TESk  – коефіцієнт трансферу електроенергії енергосистеми; E

TППk  – 

коефіцієнт трансферу електроенергії приватних постачальників. 

Відповідно витрати на електроенергію за умови використання 

комбінованого способу її трансферу, розраховуються за таким виразом: 

))(*)(*(( Е
ВЕС

Е
ПП

E
TПП

Е
ВЕС

ЕE
TES

Е
ВЕС

Е
Н

Е
С

Е
Н

Е
Е ррkррkрWрWC −+−+∗=∗= . (Г.9) 

У загальному випадку для z-ї кількості постачальників електроенергії 

вираз (Г.9) набуде вигляду: 

))(*(
1
∑
=

−+∗=∗=
z

k

Е
ВЕС

Е
k

E
Tk

Е
ВЕС

Е
Н

Е
С

Е
Н

E
E ррkрWрWС .  (Г.10) 

Тоді собівартість електросталі з урахуванням розвитку трансферної 

системи щодо забезпечення енергетичними ресурсами розраховують за 

виразом:  

СР
Е
Е

М
Е FCVCCCS +++= .    (Г.11) 

Підставивши у вираз (Г.11) вирази (Г.2) і (Г.10), отримаємо остаточний 

вираз для визначення величини собівартості з урахуванням розвитку 

трансферної системи щодо забезпечення енергетичними ресурсами у вигляді: 

Е
TSР

z

k

Е
ВЕС

Е
k

E
Tk

Е
ВЕС

Е
Н

М
Е CFCVCррkрWСS +++−+∗+= ∑

=
0

1
))(*( . (Г.12 ) 
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Додаток Ґ 

Розрахунок ціни електроенергії залежно від потужності ВЕС 

 

Оскільки ВЕС виготовляють різної потужності, а термін експлуатації 

становить 20–30 років, то виникає потреба вибору необхідної економічно 

обґрунтованої потужності (ЭнергоСток, 2017). У цьому разі трансферна 

система на основі вдосконаленої методики розрахунку собівартості 

електросталі оцінює вплив на неї комбінованого способу електропостачання, а 

також визначає термін окупності ВЕС різної потужності з урахуванням 

оптимального значення собівартості електросталі. 

З цією метою за основу взято техніко-економічні показники ВЕС фірми 

VETROX Arctic GE-50 потужністю 200, 300, 500, 750 кВт, які наведені в 

табл.Ґ.1 (ЭнергоСток, 2017). 

Таблиця Ґ.1 

Техніко-економічні показники ВЕС  
VETROX Arctic GE-50 

№ з/п Потужність ВЕС, кВт Вартість ВЕС,  
тис. грн 

Термін експлуатації 
ВЕС, років 

1 200 5561,8345 Більше ніж 25 
2 300 7334,7359 20–25 
3 500 12538,8836 20–25 
4 750 18314,8945 25 

Примітка: сформовано автором на основі джерела (ЭнергоСток, 2017).  

 

Для виявлення доцільності встановлення ВЕС необхідно попередньо 

розрахувати ціну електричної енергії, виробленої власною ВЕС, залежно від її 

потужності та коефіцієнта використання. У табл. Ґ.2 наведено вихідні дані, які 

використовують для розрахунку вартості електричної енергії, виробленої 

власною ВЕС. 
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 Таблиця Ґ.2 

Вихідні дані для розрахунку ціни електроенергії ВЕС 

№ 
з\п 

Показники Одиниці 
вимірювання 

Умовні 
позначення 

Значення 
показників 

1 Потужність ВЕС кВт P з табл. Ґ.1 
2 Купівельна ціна ВЕС тис. грн BECC  
3 Монтажні роботи % Rm  20 
4 Проектні роботи % Rp  2,5 
5 Термін експлуатації ВЕС років ВЕСT  25 
6 Експлуатаційні витрати % Еν  2 
7 Кількість годин у році годин годин N 8760 
8 Коефіцієнт використання 

встановленої потужності 
– r 0,3 

Примітка: сформовано автором на основі (Точений В. А., 2015). 

 
Нижче наведено послідовність визначення ціни електроенергії 

виробленої власною ВЕС підприємства. 

Витрати, необхідні для купівлі та встановлення ВЕС на території 

підприємства, визначають на підставі даних табл. Ґ.2 за виразом: 

).
100

1()
100100

1(
RR

BEC

RR

BECBEC

pm
C

pm
CV

+
+=++=  ,   (Ґ.1) 

де BECC  – купівельна ціна ВЕС, тис. грн; Rm – частка витрат на монтажні роботи 

від купівельної ціни ВЕС, %; Rp  – частка витрат на проектні роботи від 

купівельної ціни ВЕС, %. 

Річні експлуатаційні витрати ВЕС, визначаються як: 

.
100

Е

ВЕС
Е

ВЕС VV ν
∗=  ,     (Ґ.2) 

де Еν – частка експлуатаційних витрат від витрат на купівлю та встановлення 

власної ВЕС, %. 

Загальні витрати ВЕС визначаються як сума витрат, які обчислюються за 

виразами (Ґ.1). і (Ґ.2), зокрема : 

)
100

1(
100

*
Е

ВЕСВЕС

Е

ВЕСВЕСBECВЕС
Е

BECBEC
S

BEC ТVТVVТVVV νν
∗+=∗+=∗+= ,  (Ґ.3) 
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де ВЕСT – термін експлуатації ВЕС, років. 

Результати розрахунку купівлі та експлуатації ВЕС залежно від її 

потужності подано у табл. Ґ.3. 

Таблиця Ґ.3  

Вартість купівлі та експлуатації ВЕС залежно від потужності VETROX 

Arctic GE-50 

Показники Значення показників 
Потужність ВЕС, кВт 200 300 500 750 
Ціна ВЕС, тис. грн 5561,835 7334,736 12538,884 18314,895 
Вартість монтажних робіт, 
тис. грн 

1112,367 1466,947 2507,777 3662,979 

Вартість проектних робіт, 
тис. грн 

139,046 183,368 313,472 457,873 

Разом витрат на купівлю і 
встановлення ВЕС, тис. грн 

6813,248 8985,051 15360,133 22435,747 

Експлуатаційні витрати на 
ВЕС, тис. грн 

136,265 179,701 307,203 448,715 

Загальні витрати на купівлю 
і експлуатацію, тис. грн 

6949,512 9164,753 15667,335 22884,461 

Примітка: сформовано та розраховано автором на основі (ЭнергоСток, 2017). 

 

У цьому разі не розглядають джерела і умови фінансування для 

придбання ВЕС, а прийнято допущення, згідно з яким ВЕС підприємство 

будує за власні кошти, без залучення кредиту. Тому в процесі розрахунків не 

враховано витрати на обслуговування кредиту чи інших витрат, необхідних 

для залучення грошових коштів. 

Розраховуємо річний обсяг електроенергії, виробленої власною ВЕС 

підприємства, за виразом: 

rPNW E
ВЕС **= ,     (Ґ.4.) 

де N – кількість годин у році годин, год/рік; P – потужність ВЕС, кВт; r – 

коефіцієнт використання встановленої потужності. 

Ціну електроенергії, виробленої власною ВЕС, визначають за виразом: 

ВЕС
E

BEC

S
BECE

ВЕС TW
V

p
*

= .     (Ґ.5) 
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Підставивши вираз для визначення загальних витрат ВЕС (Ґ.3) у (Ґ.5), 

отримаємо:  
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100
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Е

ВЕС
E

BEC

ВЕС
Е

ВЕС
ВЕС

E
BEC

ВЕСE
ВЕС TW

V
T

TW
V

p νν
∗+=∗+= .  (Ґ.6) 

Підставивши вираз визначення річного обсягу електроенергії виробленої 

власною ВЕС (Ґ.4) у вираз (Ґ.6), остаточно отримуємо вираз для розрахунку 

ціни електроенергії, виробленої власною ВЕС: 
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    ( Ґ.7) 

Використовуючи вихідні дані, наведені у табл. Ґ.1 та табл. Ґ.2, за 

виразом (Ґ.7) розраховано ціну 1 кВт·год електроенергії, виробленої власною 

ВЕС залежно від її потужності. В реальних умовах навіть за наявності власної 

ВЕС підприємство споживатиме додаткову електричну потужність від інших 

енергопостачальних організацій за відповідною ціною. Очевидно, що в цьому 

разі середня вартість електроенергії для підприємства залежатиме від дольової 

частини ВЕС. Для промислового підприємства доцільно встановити зв’язок 

між собівартістю електросталі та середньою ціною електроенергії, що дасть 

змогу отримати реальний вплив комбінованого способу електропостачання на 

собівартість електросталі, а також швидко вибрати необхідні параметри ВЕС. 

У роботі наведено річні приведені витрати електроенергії до технологічного 

процесу переплавлення металобрухту.  

Щоб визначити, на скільки незалежне підприємство від 

енергопостачальних організацій, розрахуємо коефіцієнт трансферу 

електроенергії для технологічного процесу переплавлення металобрухту за 

виразом: 

E
H

E
ESE

T W
W

k = ,     (Ґ.8) 

де E
ЕSW  – обсяг електроенергії, закупленої в електропостачальних організацій, 

кВт·год/рік; E
НW  – необхідний річний обсяг електроенергії, кВт·год/рік. 
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Результати розрахунків деяких економічних показників ВЕС наведені у 

табл. Ґ.4.   

Таблиця Ґ.4  

Розрахунок ціни електроенергії залежно від потужності ВЕС 

№ 
з/п 

Потужність 
ВЕС, кВт 

Річний обсяг 
електроенергії 

вироблений ВЕС, 
МВт год 

Ціна 
електроенергії, 

грн/кВт·год 

Коефіцієнт 
трансферу 

електроенергії 
ВЕС 

1 200 525,6 0,78 0,63 
2 300 788,4 0,74 0,44 
3 500 1314,0 0,7 0,06 
4 750 1971,0 0,68 0 

 
Примітка: розраховано автором 

 

Аналіз результатів, наведених у табл. Ґ.4, показує, що повне забезпечення 

потреби електроенергії для технологічного процесу переплавлення 

металобрухту можливе у разі встановлення вітрової електростанції 

потужністю 750 кВт, що повністю забезпечує потребу електроенергії, тому 

коефіцієнт трансферу електроенергії від енергопостачальних організацій 

дорівнює 0. 
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Таблиця Ґ.5 

Розрахунок річної собівартості електросталі ПАТ «НЛЗ» в результаті функціонування енергетичного напряму 

трансферної системи 
№ 
п/п 

Річна 
потреба 
електро-
енергії,  
МВтгод 

Потуж-
ність 

власної 
ВЕС, 
кВт 

Річний 
обсяг 

електро-
енергії 

виробле-
ний ВЕС, 
МВтгод 

Ціна 
електро-
енергії 
енерго-

системи, 
грн./кВт 

год 

Ціна 
електро-
енергії 
ВЕС, 

грн./кВт 
год  

Коефіцієнт 
трансферу 
електро-
енергії 

Витрати 
на 

метало-
брухт, 

тис.грн. 

Решта 
змінних 
витрат, 
тис.грн 

Постійні 
витрати, 
тис.грн 

Витрати на 
енергетич-

ний напрям, 
тис.грн 

Собівар-
тість 

електро-
сталі, 

тис.грн. 

Зниження 
собівартості 
електросталі, 

тис.грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 1403,04 - - 1,9073 - 1 13464 7907,36 2774,54 222,0 26821,92 - 

2. 1403,04 200 525,6 1,9073 0,78 0,63 13464 7907,36 2774,54 222,0 26450,24 371,68 

3. 1403,04 300 788,4 1,9073 0,74 0,44 13464 7907,36 2774,54 222,0 26123,41 698,51 

4. 1403,04 500 1314,0 1,9073 0,7 0,06 13464 7907,36 2774,54 222,0 25459,34 1362,58 

5.  1403,04 750 1971,0 1,9073 0,68 0 13464 7907,36 2774,54 222,0 25326,14 1495,78 
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ДОДАТОК Д 

Порівняльна характеристика електропечі до та після реконструкції 

На рисунку Д.1 наведено схему електропостачання трифазної дугової 

сталеварної електропечі, в якій від системи електропостачання (СЕП) через 

трансформатори струму (ТС) та пічний трансформатор (ПТ) подається напруга 

до трьох електродів дугової сталеварної печі (ДСП). Система 

електропостачання містить пристрій компенсації реактивної потужності, що 

складається із батареї конденсаторів (БК), безпосереднього перетворювача 

частоти (БПЧ), анодного трансформатора (ТА),системи управління 

компенсатором реактивної потужності (СУКРП), трансформатор напруги (ТН) 

і пристрій задавання режиму (ПЗР). Пристрій компенсації реактивної 

потужності забезпечує стабілізацію напруги живлення та знижує втрати 

електричної енергії в елементах системи електропостачання. Дане технічне 

рішення захищене патентом України на винахід (див. Додаток.І). 

 

Рис. Д.1. Схема електропостачання триелектродної ДСП 

 

Схема розміщення електродів над поверхнею металобрухту в середині 

ДСП наведена на рисунку Д.2, звідки видно, що електроди розміщуються у 

вершинах рівностороннього трикутника.  
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З метою пришвидшення розтоплення металобрухту електроди зміщені 

таким чином, щоб металобрухт нагрівався рівномірно у ванні і, одночасно, не 

нагрівалися надмірно теплоізоляційні матеріали, якими обкладені бокові 

стінки електропечі. Це особливо важливо на початку стадії розтоплення, коли 

всі дуги мають максимальну довжину і горять практично над поверхнею 

металобрухту. Стадія розтоплення металобрухту затягується тому, що 

нерозтоплений тепловим та променевим потоком дуг металобрухт 

прогрівається до стану розтоплення електричними струмами, які замикаються 

між окремими електродами через металобрухт. 

 

Рис. Д.2. Схема розміщення електродів в триелектродній ДСП 

 

Крім тепла, яке виділяється трьома електричними дугами в процесі 

нагрівання приймає значна кількість джоульового тепла внаслідок замикання 

струму через металобрухт та тепловим потоком, що випромінюють дуги, 

температура яких досягає 2500 Сo . 

З метою скорочення тривалості стадії розтоплення металобрухту 

запропоновано використати систему електропостачання шестиелектродної  

електродугової печі, яка має замість трьох шість електродів, як показано на 

рис. Д.3. (див. додаток І). Вказана система електропостачання (СЕП) містить: 

шестиелектродну дугову сталеплавильну піч (ДСП), яка приєднана до СЕП 

через послідовно з’єднані блок однофазних випрямлячів (БОВ), пічний 

трансформатор (ПТ) та вимірювальні органи струму (ВОС), до виходів яких 
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приєднана система керування фільтрами гармонік струму (СКФГС). 

Паралельно до первинної обмотки пічного трансформатора ПТ приєднаний 

трансформатор напруги (ТН) виходи якого приєднані до входів СКФГС. 

Виходи СКФГС приєднані до відповідних вимикачів фільтрів гармонік 

струмів (ФГС) 

В запропонованій системі електропостачання потужність пічного 

трансформатора залишається такою як і в триелектродній, а електрична 

потужність до електродів печі подається від виводів БОВ. Дана система також 

забезпечує суттєве обмеження  вищих гармонік струмів в системі 

електропостачання та часткову компенсацію реактивної потужності, що 

зменшує втрати електричної енергії в живлячій мережі.  

 

Рис. Д.3. Система електропостачання шестиелектродної ДСП 
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На рис. Д.4 показано схему розміщення електродів над поверхнею 

металобрухту. Електроди, які приєднані до катодних виводів випрямлячів 

розміщені ближче до стін електродугової печі, оскільки їх температура є дещо 

нижча.  

 

Рис. Д.4. Розміщення електродів у шестиелектродній ДСП 

Електроди анодної групи в процесі горіння дуг нагріваються до вищої 

температури, тому розміщені ближче до центру ванни електропечі. 
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Додаток Е 

Математична модель для дослідження процесу нагрівання 

металобрухту у дуговій електропечі 

 

Для дослідження процесу розтоплення металобрухту достатньо 

використати макромодель електродугової печі, в якій дещо детальніше 

описуються теплові процеси, а електричні подаються у спрощеній формі. У 

зв’язку з цим , під час формування математичної моделі процесу нагрівання 

металобрухту до температури повного розтоплення прийнято наступні 

припущення: 

1. Щільність вкладання металобрухту в середині електродугової печі 

є однакова по всьому об’єму, при цьому не враховується вплив повітряних 

щілин, тобто анізотропії, на передачу тепла від електричних дуг до 

металобрухту. 

2. Електричні дуги між електродами електропечі і металобрухтом 

горять стабільно і неперервно впродовж стадії розтоплення, без обривів дуг та 

коротких замикань електродів з шихтою. 

Для цього використовуємо метод математичного моделювання, оскільки 

він дозволяє з достатньою для практики точністю дослідити залежності 

процесів нагрівання від часу, минаючи фізичні вимірювання на реальному 

об’єкті. Використання вказаної інновації вимагає техніко-економічної оцінки з 

метою виявлення фінансово-економічної вигоди від застосування 

інноваційного рішення щодо вказаної реконструкції електропечі. На основі 

експертної оцінки очікується, що заміна газових горілок додатковими дугами, 

а також особливості теплових характеристик електричних дуг імпульсного 

струму дадуть помітний економічний ефект. Дана оцінка зроблена з 

врахуванням аналізу результатів математичного моделювання 

електромагнітних процесів і аналізу енергетичних характеристик дугових 

електропечей імпульсного струму, якою стає електропіч після реконструкції 

(Гудим В.І., Дурняк Б.В. та Косовська  В.В., 2016; Кацевич Л.С, 1959). Проте, 
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крім вказаних результатів вимагаються додаткові дослідження, пов’язані з 

визначенням ефективності інноваційного рішення, яке спрямоване на 

скорочення часу розтоплення металобрухту за допомогою шести електричних 

дуг. Через відсутність запропонованої конструкції електродугової печі, 

необхідні дослідження найефективніше можна виконати лише шляхом 

математичного моделювання, тому на першому етапі розв’язання поставленої 

задачі вимагається створення математичної моделі досліджуваного об’єкту. 

Задача математичного моделювання електродугової печі полягає у тому, що 

необхідно створити адекватну математичну модель, яка б дозволила отримати 

залежності часу нагрівання металобрухту до температури його розтоплення в 

шестиелектродній електродуговій печі з врахуванням витрат тепла на 

нагрівання металобрухту та некорисних втрат теплової енергії  в 

електропічному агрегаті. Мова йде про втрати тепла, яке виходить з простору 

печі з відхідними газами та кількості теплової енергії, яка витрачається на 

нагрівання стінок і інших конструктивних елементів печі шляхом 

випромінювання теплового потоку нагрітим металобрухтом чи розтопленим 

рідким металом. Така математична модель може бути сформована  на основі 

балансу електричної та теплової енергії у просторі електропечі. Для 

електропечі в ідеальному випадку баланс енергії полягає у рівності 

електричної енергії, яку споживає дугова електропіч та теплової енергії, яка 

витрачається для нагрівання  металобрухту та внутрішнього простору 

електропечі разом з вихідними газам, тобто: 

lFdtFmdCdtIUkN dсммddе /)()( θθlθθαθ −+−+=⋅ ,  (Е.1) 

де N -кількість дуг в електропечі, од.; ek - коефіцієнт використання енергії 

електричних дуг (безрозмірна величина); dU  - напруга дуги, В; dI - струм дуги, 

А; mC - теплоємність металобрухту, 
Скг

Вт
о⋅

; m  - маса металобрухту в печі, кг; θd  

- зміна температури  металобрухту, Со , dt - зміна часу, с;  α  - коефіцієнт 

конвективного теплообміну в середині печі, 
См

Вт
о⋅2

; θ  - поточне значення 
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температури металобрухту в ході його нагрівання, 0С;  сθ  - температура стіни 

печі, яка для даної печі змінюється в межах від 50оС до 600оС, 0С; мF  -  площа 

поверхні нагрітого металобрухту або розтопленого металу в електропечі, 

2м l  - коефіцієнт теплопровідності металобрухту, 
градм

Дж
⋅

,   F  - поперечний 

переріз металобрухту, через який отримує теплову енергію від електричної 

дуги, 2м ,  dθ  - температура нижнього кінця електричної дуги, ОС ; l  - віддаль, 

на яку передається тепло від електричної дуги до маси металобрухту, м  . 

Розділивши рівняння (Е.1) на dt  та перенісши вирази джерел теплової та 

електричної енергії у праву частину отримаємо: 

dddесмм FlIUkNFlF
dt
dmC θlθlθθαθ 11)( −− +⋅=+−+ .  (Е.2) 

У загальному випадку рівняння (Е.2) запишеться у вигляді 

dddесм
с

м FlIUkNFlF
dt

dmC θlθlθθαθθ 11)()( −− +⋅==−+
−

. (Е.3) 

Рівняння (Е.3) описує тепловий баланс у середині дугової електропечі у 

випадку нагрівання металобрухту електричними дугами та поверненням тепла 

нагрітими стінами потоками нагрітих потоків газу, а з іншого боку 

поглинанням тепла металобрухтом та втратами тепла на нагрівання 

металобрухту до температури розтоплення. У даному випадку не враховано 

теплової енергії внаслідок променевого теплообміну. 

Для розв’язання диференційного рівняння (Е.3) використаємо чисельний 

метод формул диференціювання назад (Холл Дж. и Уатт Дж., 1979; Чуа Л.О. и 

Пен-Мин Лин., 1980). 
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ДОДАТОК Є 

Методика розрахунку собівартості електросталі з врахуванням 

інноваційної діяльності трансферної системи  

 

Суть інноваційного рішення полягає у реконструкції дугової електропечі 

з метою підвищення її продуктивності. Реконструкція електропечі вимагає 

додаткових витрат коштів, які необхідно врахувати під час розрахунку 

собівартості електросталі. У процесі розрахунку собівартість поділяємо на 

постійну і змінну складові. Здійснення реконструкції електропечі враховує як 

зміну постійної складової за рахунок витрат на реконструкцію електропечі та 

витрат на розвиток трансферної системи для здійснення інноваційної 

діяльності (оплата праці, відрахування на соціальні потреби, оргтехніка та 

матеріали), так і зміну змінної складової за рахунок зменшення споживання 

електроенергії. У дланому випадку постійна складова набуде вигляду: 

ТS
І

R
І C

Т
СFCFC ++= 0 ,      (Є.1) 

де RC  – загальні витрати підприємства на інноваційну діяльність, тис. грн; 

витрати, пов’язані з реалізацією інноваційного рішення, тис. грн;  Т  – 

нормативний термін окупності інноваційного рішення, років; TS
ІC  – витрати на 

функціонування трансферної системи в напрямі інноваційної діяльності, тис. 

грн/рік.  

Загалом річні витрати, пов’язані з реалізацією інноваційного рішення, 

складаються з витрат на: придбання або отримання патентів, ліцензій чи 

іншого виду інформації; обладнання; виконання проектування; монтажні та 

пусконалагоджувальні роботи.  

Частину вказаних складових інноваційного процесу може реалізувати 

персонал підприємства, а деякі складові реалізовують за допомогою сторонніх 

організацій та спеціалістів, тому ці витрати умовно можна поділити на дві 

складові, зокрема зовнішні – кошти, які оплачує підприємство за послуги 
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сторонніх організацій та внутрішні – сума коштів, які економить підприємство 

завдяки реалізації інноваційного рішення власними ресурсами. Враховуючи 

це, сумарні витрати, пов’язані з реалізацією інноваційного рішення, можна 

записати у вигляді: 

RVRZR CСC += ,      (Є.2) 

де RZC – величина коштів, які оплачує підприємство за послуги сторонніх 

організацій, тис. грн; RVC – величина коштів, які економить підприємство 

завдяки реалізації інноваційного рішення власними ресурсами, тис. грн. 

Вираз (Є.2) після незначних перетворень можна записати у вигляді: 

RV
I
TR

R

RRVRZ
R CkC

C
CCСC +=

+
= **)(

,    (Є.3) 

де 
R

RZI
T C

Ck = – коефіцієнт трансферу інновації, який показує частку коштів, 

витрачених на оплату товарів, робіт та послуг зовнішнім організаціям. 

Підставивши (Є.3) у (Є.1), отримаємо вираз визначення постійних витрат 

у складі собівартості електросталі з урахуванням коефіцієнта трансферу 

інновацій:  

ТS
І

RV
I
TR

І C
Т

CkCFCFC +
+

+=
*

0 .    (Є.4) 

Витрати на функціонування трансферної системи щодо ведення 

інноваційної діяльності обчислимо за формулою:  
О
І

T
І

V
І

P
І

TS
І CCCCC +++=  ,    (Є.5) 

де TS
ІC – витрати на функціонування трансферної системи щодо забезпечення 

інноваційними ресурсами, тис. грн/рік;  P
ІC – витрати на оплату праці, тис. 

грн/рік;  V
ІC – відрахування на соцзабезпечення, тис. грн/рік;  T

ІC – витрати на 

придбання техніки, тис. грн/рік; О
ІC – інші витрати, тис. грн/рік. 

Собівартість електросталі в результаті функціонування трансферної 

системи в напрямі розвитку інноваційної діяльності розраховується за 

виразом:  
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ІР
Е
І

М
І FCVCCCS +++= ,    (Є.6)  

де МС - річні витрати на придбання металобрухту,тис. грн./рік; E
IC  - річні 

витрати на придбання електроенергії  після реконструкції електропечі, 

тис.грн./рік;  PVC  - решта змінних витрат у собівартості електросталі, тис. грн  

Витрати на придбання електричної енергії, необхідної для розплавлення 

металобрухту в електропечі після її реконструкції розраховується за виразом: 
EЕ

І
E
І pWC = ,      (Є.7) 

де Е
ІW – обсяг електричної електроенергії необхідний для розплавлення 

металобрухту, який споживається після реконструкції дугової електропечі, 

кВт·год/рік. 
Ep – ціна електроенергії, закупленої у енергосистеми, грн/кВт·год. 

Остаточна формула визначення собівартості електросталі за рахунок 

впровадження інноваційного технічного рішення трансферною системою 

матиме вигляд:  

ТS
І

І

RV
I
TR

Р
EЕ

і
М

І C
Т

CkCFCVCpWСS +
+

++++=
*

0 .  (Є.8) 
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ДОДАТОК Ж 

Результати досліджень процесу нагрівання металобрухту у дуговій 

електропечі до температури розтоплення, отримані шляхом 

математичного моделювання та експериментально 

 

Використовуючи математичну модель (Додаток Е), здійснено чисельні 

розрахунки процесу нагрівання металобрухту у дуговій електропечі, в 

наслідок чого отримано графічну залежність зміни температури металобрухту 

у просторі електродугової печі (рис. Ж.1) за умов, які є наближені до реальних, 

зокрема: процеси теплообміну в середині електропечі, втрати тепла з 

вихідними газами, величина підведеної потужності до електричних дуг, діючі 

значення струмів електричних дуг та ін.. 

 

 
Рис. Ж.1. Залежність часу нагрівання металобрухту до температури 

розтоплення отриманої шляхом моделювання  

Примітка: побудовано за результатами дослідження автора 
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За допомогою пірометра «Смотрич-5» було здійснено 8 вимірювань 

зміни температури  металобрухту в ДСП-5 з інтервалом 5 хвилин від початку 

стадії розтоплення, на основі яких отримано середні значення зміни 

температури від часу. Експериментальна залежність  наростання температури 

від часу  наведено на рис. Ж.2. 

Адекватність розробленої в роботі математичної моделі перевірена 

шляхом порівняння математичних експериментів з наведеними в публікаціях 

(Кацевич Л.С, 1959; Сигорский В.П., 1975) стосовно електродугової трифазної 

печі місткістю 5 тон, при цьому розбіжність не перевищує 12%. Враховуючи 

метрологічні характеристики сучасних приладів для вимірювання 

температури, таку точність можна вважати цілком задовільною.  

 
Рис. Ж.2. Залежність часу нагрівання металобрухту до температури 

розтоплення отримана експериментально  
Примітка: побудовано автором на основі даних вимірювань на ПАТ «НЛЗ» 
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Витрати електричної енергії, яка споживається дуговою електропіччю на 

стадії розтоплення металобрухту визначається за виразом: 

60/Pdd
Е TIUNW ⋅⋅⋅= ,       (Ж.1) 

де PT  - час розтоплення металобрухту отриманий на основі обчислень за 

допомогою математичної моделі, хв.  

Вираз (Ж.1) ділиться на 60 щоб отримати обсяг електроенергії у кВтгод, 

оскільки час розтоплення подано у хвилинах. 
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ДОДАТОК З 

Таблиця З.1 

Розрахунок обсягу реалізації, собівартості та вартості виготовленої 

електросталі визначеної виробником до впровадження інновації 

 (обсяг виробництво 2400 тон) 
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ї, 
ти
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1 2 3 4 5 6 7 8 
0 2774,54 10,01974 10 12,29338 2774,54 3051,994 0 
100 2774,54 10,01974 10 12,29338 3776,514167 4154,165583 1229,338 
200 2774,54 10,01974 10 12,29338 4778,488333 5256,337167 2458,676 
300 2774,54 10,01974 10 12,29338 5780,4625 6358,50875 3688,014 
400 2774,54 10,01974 10 12,29338 6782,436667 7460,680333 4917,352 
500 2774,54 10,01974 10 12,29338 7784,410833 8562,851917 6146,69 
600 2774,54 10,01974 10 12,29338 8786,385 9665,0235 7376,028 
700 2774,54 10,01974 10 12,29338 9788,359167 10767,19508 8605,366 
800 2774,54 10,01974 10 12,29338 10790,33333 11869,36667 9834,704 
900 2774,54 10,01974 10 12,29338 11792,3075 12971,53825 11064,042 
1000 2774,54 10,01974 10 12,29338 12794,28167 14073,70983 12293,38 
1100 2774,54 10,01974 10 12,29338 13796,25583 15175,88142 13522,718 
1200 2774,54 10,01974 10 12,29338 14798,23 16278,053 14752,056 
1300 2774,54 10,01974 10 12,29338 15800,20417 17380,22458 15981,394 
1400 2774,54 10,01974 10 12,29338 16802,17833 18482,39617 17210,732 
1500 2774,54 10,01974 10 12,29338 17804,1525 19584,56775 18440,07 
1600 2774,54 10,01974 10 12,29338 18806,12667 20686,73933 19669,408 
1700 2774,54 10,01974 10 12,29338 19808,10083 21788,91092 20898,746 
1800 2774,54 10,01974 10 12,29338 20810,075 22891,0825 22128,084 
1900 2774,54 10,01974 10 12,29338 21812,04917 23993,25408 23357,422 
2000 2774,54 10,01974 10 12,29338 22814,02333 25095,42567 24586,76 
2100 2774,54 10,01974 10 12,29338 23815,9975 26197,59725 25816,098 
2200 2774,54 10,01974 10 12,29338 24817,97167 27299,76883 27045,436 
2300 2774,54 10,01974 10 12,29338 25819,94583 28401,94042 28274,774 
2400 2774,54 10,01974 10 12,29338 26821,92 29504,112 29504,112 
Примітка : розраховано автором 
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Таблиця З.2 

Розрахунок обсягу реалізації, собівартості та вартості виготовленої 

електросталі визначеної виробником у результаті впровадження  

інновації і збільшення обсягу виробництва до 2760 тон 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
0 3070,45 9,81257 10 12,29338 3070,45 3377,495 0 
100 3070,45 9,81257 10 12,29338 4051,707083 4456,877792 1229,338 
200 3070,45 9,81257 10 12,29338 5032,964167 5536,260583 2458,676 
300 3070,45 9,81257 10 12,29338 6014,22125 6615,643375 3688,014 
400 3070,45 9,81257 10 12,29338 6995,478333 7695,026167 4917,352 
500 3070,45 9,81257 10 12,29338 7976,735417 8774,408958 6146,69 
600 3070,45 9,81257 10 12,29338 8957,9925 9853,79175 7376,028 
700 3070,45 9,81257 10 12,29338 9939,249583 10933,17454 8605,366 
800 3070,45 9,81257 10 12,29338 10920,50667 12012,55733 9834,704 
900 3070,45 9,81257 10 12,29338 11901,76375 13091,94013 11064,042 
1000 3070,45 9,81257 10 12,29338 12883,02083 14171,32292 12293,38 
1100 3070,45 9,81257 10 12,29338 13864,27792 15250,70571 13522,718 
1200 3070,45 9,81257 10 12,29338 14845,535 16330,0885 14752,056 
1300 3070,45 9,81257 10 12,29338 15826,79208 17409,47129 15981,394 
1400 3070,45 9,81257 10 12,29338 16808,04917 18488,85408 17210,732 
1500 3070,45 9,81257 10 12,29338 17789,30625 19568,23688 18440,07 
1600 3070,45 9,81257 10 12,29338 18770,56333 20647,61967 19669,408 
1700 3070,45 9,81257 10 12,29338 19751,82042 21727,00246 20898,746 
1800 3070,45 9,81257 10 12,29338 20733,0775 22806,38525 22128,084 
1900 3070,45 9,81257 10 12,29338 21714,33458 23885,76804 23357,422 
2000 3070,45 9,81257 10 12,29338 22695,59167 24965,15083 24586,76 
2100 3070,45 9,81257 10 12,29338 23676,84875 26044,53363 25816,098 
2200 3070,45 9,81257 10 12,29338 24658,10583 27123,91642 27045,436 
2300 3070,45 9,81257 10 12,29338 25639,36292 28203,29921 28274,774 
2400 3070,45 9,81257 10 12,29338 26620,62 29282,682 29504,112 
2500 3070,45 9,81257 10 12,29338 27601,87708 30362,06479 30733,45 
2600 3070,45 9,81257 10 12,29338 28583,13417 31441,44758 31962,788 
2700 3070,45 9,81257 10 12,29338 29564,39125 32520,83038 33192,126 
2800 3070,45 9,81257 10 12,29338 30545,64833 33600,21317 34421,464 
Примітка : розраховано автором 
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Таблиця З.3 

Розрахунок обсягу реалізації, собівартості та вартості виготовленої 

електросталі визначеної виробником у результаті одночасного впливу всіх 

напрямів трансферної системи і збільшення обсягу виробництва до 2760 тон 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
0 3587,61 8,76583 10 12,29338 3587,61 3946,371 0 
100 3587,61 8,76583 10 12,29338 4464,192971 4910,612268 1229,338 
200 3587,61 8,76583 10 12,29338 5340,775942 5874,853536 2458,676 
300 3587,61 8,76583 10 12,29338 6217,358913 6839,094804 3688,014 
400 3587,61 8,76583 10 12,29338 7093,941884 7803,336072 4917,352 
500 3587,61 8,76583 10 12,29338 7970,524855 8767,577341 6146,69 
600 3587,61 8,76583 10 12,29338 8847,107826 9731,818609 7376,028 
700 3587,61 8,76583 10 12,29338 9723,690797 10696,05988 8605,366 
800 3587,61 8,76583 10 12,29338 10600,27377 11660,30114 9834,704 
900 3587,61 8,76583 10 12,29338 11476,85674 12624,54241 11064,042 
1000 3587,61 8,76583 10 12,29338 12353,43971 13588,78368 12293,38 
1100 3587,61 8,76583 10 12,29338 13230,02268 14553,02495 13522,718 
1200 3587,61 8,76583 10 12,29338 14106,60565 15517,26622 14752,056 
1300 3587,61 8,76583 10 12,29338 14983,18862 16481,50749 15981,394 
1400 3587,61 8,76583 10 12,29338 15859,77159 17445,74875 17210,732 
1500 3587,61 8,76583 10 12,29338 16736,35457 18409,99002 18440,07 
1600 3587,61 8,76583 10 12,29338 17612,93754 19374,23129 19669,408 
1700 3587,61 8,76583 10 12,29338 18489,52051 20338,47256 20898,746 
1800 3587,61 8,76583 10 12,29338 19366,10348 21302,71383 22128,084 
1900 3587,61 8,76583 10 12,29338 20242,68645 22266,95509 23357,422 
2000 3587,61 8,76583 10 12,29338 21119,26942 23231,19636 24586,76 
2100 3587,61 8,76583 10 12,29338 21995,85239 24195,43763 25816,098 
2200 3587,61 8,76583 10 12,29338 22872,43536 25159,6789 27045,436 
2300 3587,61 8,76583 10 12,29338 23749,01833 26123,92017 28274,774 
2400 3587,61 8,76583 10 12,29338 24625,6013 27088,16143 29504,112 
2500 3587,61 8,76583 10 12,29338 25502,18428 28052,4027 30733,45 
2600 3587,61 8,76583 10 12,29338 26378,76725 29016,64397 31962,788 
2700 3587,61 8,76583 10 12,29338 27255,35022 29980,88524 33192,126 
2800 3587,61 8,76583 10 12,29338 28131,93319 30945,12651 34421,464 
Примітка : розраховано автором 
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ДОДАТОК І 

Патент України  
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ДОДАТОК Ї 

Акти та довідки про впровадження   

результатів дослідження 
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ДОДАТОК Й 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати 

дисертації 

1.1.Монографії: 

1. Косовська В.В., Князь С.В., 2015. Методологічні засади формування і 

використання трансферного потенціалу розвитку торгівельного 

підприємництва. В: С.В. Князь, ред, 2015. Торговельне підприємництво: 

механізми розвитку і фінансової підтримки. Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, с. 110-134. (Особистий внесок автора: обґрунтовано 

використання трансферної системи у діяльності підприємств). (0,3 д. а.). 

1.2. Праці у наукових фахових виданнях України 

2. Косовська В.В., Залуцький В.П., 2015а. Основні засади побудови 

трансферних систем та їх роль в управлінні промисловими підприємствами. 

Економіка і держава, №4, с.107-110. (Особистий внесок автора: 

проаналізовано роль трансферних систем в управлінні промисловими 

підприємствами) (0,25 д. а.). 

3. Косовська В.В., 2016а. Вплив трансферу сировинних ресурсів на 

собівартість продукції підприємства. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету, Серія міжнародні економічні відносини та 

світове господарство. Випуск 9, с.84-88. (0,57 д. а.). 

1.3. Статті у наукових виданнях України, які внесені до 

міжнародних наукометричних баз даних 

4. Косовська В.В. Князь С.В. 2015. Концептуальні засади створення 

трансферних систем підприємства. Молодий вчений, №4, с.74-77. (Особистий 

внесок автора: виділено  основні принципи побудови трансферної системи 

підприємства та обґрунтовано додаткові принципи побудови трансферної 

системи технологічного процесу перероблення металобрухту) (Міжнародна 
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представленість та індексація журналу: РИНЦ, Index Copernicus, 

ScholarGoogle, OAJI, ResearchBible, CiteFactor) (0,26 д. а.) 

5. *Косовська В.В., Князь С.В., 2015 b. Обґрунтування необхідності 

створення трансферної системи промислових підприємств. Актуальні 

проблеми економіки, №8 (170), с.16-23. (Особистий внесок автора: 

сформульовано означення поняття «трансферна система» і виділено основні 

класифікаційні ознаки трансферних систем та дано їх класифікацію) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Scopus, Index 

Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Cabell’s 

Directories, ABI/Inform by ProQuest) (0,35 д. а.). 

6. *Косовська В.В., Князь С.В., 2015с. Обґрунтування функцій 

трансферної системи підприємства на основі аналізу основних видів ресурсів. 

Маркетинг і менеджмент інновацій, №2, с. 182-192. (Особистий внесок 

автора: розкрито сутність поняття «трансферна система» із позиції 

функціонального підходу) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Web of Science, Index Copernicus, WorldCat, Google Академія, 

ResearchBible,РИНЦ, CiteFactor, Directory of Open Access Journals, Ulrichsweb, 

Directory of Research Journals Indexing,  SHERPA/RoMEO) (0,49 д. а.). 

7. Косовська В.В., 2016а. Вплив інноваційного напряму трансферної 

системи на комерційну діяльність підприємства. Науковий огляд,  №5 (26), с. 

13-25. (Міжнародна представленість та індексація журналу: РІНЦ, 

WorldCat, Google Scholar, BASE, OAJI,Polish Scholarly Bibliography, CiteFactor) 

(0,62 д. а.). 

8. Косовська В.В., Князь С.В., 2016b. Методи реалізації трансферу 

ресурсів промислових підприємств. Молодий вчений,№1 (28), с.69-75. 

(Особистий внесок автора: сформульовано методи трансферу ресурсів 

підприємства, які повинні бути покладені в основу побудови трансферної 

системи і показано особливості застосування методів трансферу окремих 
_________________________________________________ 

*видання водночас віднесене до фахових видань України 
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видів ресурсів залежно від потужності виробництва) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: РИНЦ, Index Copernicus, 

ScholarGoogle, OAJI, ResearchBible, CiteFactor) (0,37 д. а.). 

9. *Косовська В.В., 2016b. Оцінка економічної ефективності трансферу 

технічних інновацій. Економічний простір,  №110, с.209-222. (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus, РИНЦ, Google 

Scholar) (0,63 д. а.). 

1.4. Патент на винахід 

10. Косовська В.В., Гудим В.І., Дурняк Б.В., Українська академія 

друкарства. 2016. Система електропостачання шестиелектродної дугової 

електропечі з пасивним керованим фільтром струмів вищих гармонік. 

Україна. Пат. 109823 (Особистий внесок автора: здійснено економічне 

обґрунтування доцільності використання інноваційного рішення) (0,2 д. а.). 

2.Опубліковані праці апробаційного характеру 

11. Косовська В.В., Князь С.В., 2014а. Основні функції та принципи 

побудови трансферної системи електротехнологічного процесу перероблення 

металу. В: Національний університет «Львівська політехніка», Захист 

навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване 

природокористування: 3-й міжнародний конгрес. Україна, Львів, 17-19 

вересня 2014, Львів: Видавництво Львівської політехніки (Особистий внесок 

автора:сформовано основні функції трансферної системи стосовно 

технологічного процесу перетоплення металобрухту) (0,07 друк. арк.). 

12. Косовська В.В., Князь С.В., 2014b. Сутність і види трансферних 

систем підприємств. В: Національний університет «Львівська політехніка», 

Маркетинг та логістика в системі менеджменту до 170-річчя Львівської 

політехніки та 70-річчя кафедри маркетингу і логістики: Х Міжнародна 

науково-практична конференція, Україна, Львів, 6-8 листопада 2014, Львів: 

Видавництво Львівської політехніки (Особистий внесок автора: 

запропоновано класифікаційні ознаки трансферних систем) (0,08 друк. арк.) 
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13. Косовська В.В., 2015а. Основні методи трансферу ресурсів 

промислових підприємств. В: К.С. Шапошніков, ред., Національні моделі 

економічних систем: формування, управління, трансформації: Міжнародна 

науково-практична конференція, Україна, Херсон, 15-16 жовтня 2015, Херсон: 

Видавничий дім Гельветика (0,16 д. а.). 

14. Косовська В.В., 2015b . Сутність та роль трансферних систем в 

управлінні підприємствами. В: Національний університет «Львівська 

політехніка», Проблеми формування та розвитку інноваційної 

інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: ІІІ 

Міжнародна науково-практична конференція, Україна , Львів, 14-16 травня 

2015, Львів: Видавництво Львівської політехніки (0,12 д. а.). 

15. Косовська В.В., 2015с. The development of transfer system as one of the 

areas of management improvement by industrial enterprises. В: Національний 

університет «Львівська політехніка»,  Litteris et Artibus: V Міжнародний 

молодіжний науковий форум. Україна, Львів, 2015р.- 1 електрон. опт. диск 

Львів: Видавництво Львівської політехніки (0,23 друк. арк.). 

16. Косовська В.В., Кукеза М.O., 2016a. Обґрунтування створення 

енергетичного напряму трансферної системи підприємства. В: Національний 

університет «Львівська політехніка», Захист навколишнього середовища. 

Енергоощадність. Збалансоване природокористування: 4-й міжнародний 

конгрес. Україна, Львів, 21-23 вересня 2016, Львів: Видавництво Львівської 

політехніки. (Особистий внесок автора: обгрунтування змішаного способу 

електропостачання  підприємства) (0,06 д. а.). 

17. Косовська В.В., 2016b. Оцінка впливу змішаного способу постачання 

сировинних ресурсів на собівартість продукції. В: Національний університет 

«Львівська політехніка», Фінанси, банківництво, страхування: міжнародна 

науково-практична конференція молодих вчених.  Україна, Львів 22-23 вересня 

2016, Львів: Видавництво Львівської політехніки (0,17 д. а.). 

18. Косовська В.В., Скворцов І.Б., 2017. Обґрунтування використання 

інновацій на промисловому підприємстві. В:Фінансові аспекти розвитку 
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держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та 

перспективи: Міжнародна науково-практична конференція. Україна, Полтава 

17 травня 2017, Полтава: ЦФЕНД  (Особистий внесок автора: здійснено 

економічну оцінку доцільності використання інновацій) (0,07 д. а.). 

19. Косовська В.В., Князь С.В., 2017. Обгрунтування використання 

альтернативних джерел енергії промисловими підприємствами. Економіко-

екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців. 

Міжнародна наукової конференція молодих вчених. Україна, Одеса 29-30 

червня 2017 р., Харків: ФОП Панов А.М. (Особистий внесок автора: 

здійснено аналіз енергетичної структури України та Європи) (0,04 д. а.).. 
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ДОДАТОК К 

Апробація результатів роботи 

№ 
з/п 

Тип конференції Назва конференції Місце і дата 
проведення 

Тип 
участі 

1.  Міжнародний 
конгрес 

Захист навколишнього середовища. 
Енергоощадність. Збалансоване 
природокористування 

Львів,  
17-19 
вересня 
2014 р. 

очна 

2. Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 

Маркетинг та логістика в системі 
менеджменту до 170-річчя Львівської 
політехніки та 70-річчя кафедри 
маркетингу і логістики 

Львів, 
 6-8 
листопада 
2014 р.  

заочна 

3. Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 

Національні моделі економічних 
систем: формування, управління, 
трансформації 

Херсон,  
15-16 
жовтня  
2015р. 

заочна 

4. Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 

Проблеми формування та розвитку 
інноваційної інфраструктури: 
європейський вектор – нові виклики 
та можливості 

Львів,  
14-16 
травня  
2015 р.  

заочна 

5. Міжнародний 
молодіжний 
науковий форум 

Litteris et Artibus Львів,  
2015р 

очна 

6. Міжнародний 
конгрес. 

Захист навколишнього середовища. 
Енергоощадність. Збалансоване 
природокористування 

Львів, 
 21-23 
вересня 
2016 р. 

очна 

7. Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 
молодих вчених 

Фінанси, банківництво, страхування Львів  
22-23 
вересня 
2016 

заочна 

8. Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 

Фінансові аспекти розвитку держави, 
регіонів та суб’єктів 
господарювання: сучасний стан та 
перспективи: 

Полтава 
 17 травня 
 2017 р. 

заочна 

9. Міжнародна 
наукової 
конференція 
молодих вчених 

Економіко-екологічні проблеми 
сучасності у дослідженнях 
молодих науковців 

Одеса  
29-30 
червня  
2017 р 

заочна 

 

 

 

 

 


