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ЕКОЛОГО>ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

(НА ПРИКЛАДІ ВУГЛЕДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ)

Анотація. У статті розглянуто основні засади формування й використання еколого^економічного по^
тенціалу промислових підприємств. Досліджено особливості його моделювання на прикладі вугледобувного
підприємства.
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видобуті ресурси.

Summary. The basic principles of formation and ecological and economic potential of industrial enterprises use
are discussed in the article. The features of his modeling are searched (coal^mining enterprise as an example).
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Постановка проблеми. Загальновідомо, що ву�
гільна галузь виступає національним пріоритетом в
економіці України і держава підтримує вугледобувні
підприємства за рахунок бюджетних коштів. Так, на
сьогодні превалююча кількість гірничодобувних
підприємств перебувають на дотаціях держави, тоб�
то є планово збитковими. Зменшити розмір дотації
або повністю її уникнути можна за допомогою уп�
равління еколого�економічним потенціалом (ЕЕП)
підприємства, який складається з багатьох природ�
них, виробничих, екологічних та економічних фак�
торів. Досліджуючи проблему оцінки еколого�еко�
номічного потенціалу, доходимо висновку, що ба�
гато авторів кількісно оцінюють екологічні, трудові,
виробничий види потенціалів, але, на жаль, ніхто з
них не розглядає потенціал, що включає в себе при�
родні ресурси на підприємстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Потенціа�
лу як складній системі присвячено праці А. Я. Бер�
суцького [1], І. З. Должанського [2], Н. В. Касья�
нової [3], Чевганової В. Я. [4] та інших учених�еко�
номістів. Деякі дослідники — О. М. Царенко [5],
Є. В. Лапін [6] — розглядають ресурсну структуру
потенціалу з урахуванням екологічної складової.

Мета статті — дослідження особливостей
оцінки та управління еколого�економічним по�
тенціалом промислових підприємств.

Виклад основного матеріалу. Під еколого�еко�
номічним потенціалом промислового підприєм�
ства розуміється інтегрована сукупність потен�
ційних можливостей забезпечення та підвищен�
ня прибутковості діяльності підприємства поряд
зі зниженням техногенного впливу на навко�
лишнє природне середовище.

Тому кожна складова ЕЕП розглядається як
наявна можливість підприємства покращити за�
гальний фінансовий результат через зменшення
витрат підприємства та підвищення інших доходів.

На основі формулювання поняття та сутності
еколого�економічного потенціалу промислового
підприємства визначено наступні якісні та кількісні
його показники. Якісні показники визначають за
критеріями наявності та приросту (рис. 1).

А у кількісному вираженні поняття еколого�
економічного потенціалу можна сформулювати
як суму потенційних доходів, які підприємство
може отримати в результаті видобутку корисних
копалин (окрім основної продукції), переробки
відходів виробництва (додатково видобутих ко�
рисних копалин: води, метану тощо) та за раху�
нок ресурсозбереження.

На підприємстві вугледобувної галузі під ба�
зовою складовою потенціалу — основним ресур�
сом — вважається вугілля, а до другої складової
відноситься сума локальних потенціалів ресурсів,
що попутно видобуті в процесі виробництва про�
дукції. Ніхто раніше обсяги вугілля та відходи не
ураховував як еколого�економічний потенціал,
хоча це є економічною складовою даної категорії.

Еколого�економічний потенціал підприєм�
ства формується за такими напрямами:

— перший: утворення додаткових інших до�
ходів за рахунок продажу попутно видобутих ре�
сурсів на основі механізму ресурсозбереження;

— другий: отримання економії матеріальних,
інших прямих та накладних витрат за рахунок
використання попутно видобутих ресурсів, а та�
кож за рахунок їх перетворення у корисний ре�
сурс на основі ресурсозбереження.

Тобто еколого�економічний потенціал скла�
дається з двох джерел: дохідного джерела та дже�
рела економії витрат.

Для побудови моделі управління ЕЕП під�
приємства необхідне формулювання низки фак�
торів, на основі яких реалізується модель, що
показано в таблиці 1.
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Рис. 1. Якісні та кількісні показники еколого^економічного потенціалу

Таким чином, для визначення факторів мо�
делі, що зумовлюють еколого�економічний потен�
ціал прибуткових підприємств вугледобувної га�
лузі, можуть бути використані наступні рівняння:

а) формування обсягу прибутку від реалізації
основної продукції (вугілля):

Qv = Pv – VZMv – VOРv – IPVv +
+ ZMVp + ZIPVrz + ZNVrz (1),

де Pv — величина виторгу від реалізації видобу�
того вугілля,

VZMv — витрати на закупівлю матеріалів на
потреби видобутку вугілля,

VFOРv — витрати на формування фонду оп�
лати праці, а також відрахування на єдине со�
ціальне страхування для забезпечення видобут�
ку вугілля,

IPVv — інші прямі витрати щодо видобутку
вугілля,

ZMVp — зниження матеріальних витрат за
рахунок повторного використання попутних при�
родних ресурсів на виробничі потреби,

ZIPVrz — зниження інших прямих витрат за
рахунок ресурсозбереження,

ZNVrz — зниження накладних та адміністра�
тивних витрат за рахунок застосування механіз�
му ресурсозбереження на підприємстві.

Таблиця 1
Складові та фактори зростання ЕЕП
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Окрім прибутку від реалізації основного ви�
робництва, потенціал враховує можливість
збільшення фінансових коштів підприємства за
рахунок кредитів та інших ресурсів, що надійшли,
а також за рахунок зниження витрат. Зниження
витрат, що не підлягають ніякій компенсації, по�
в’язано з покупкою і модернізацією основних
фондів, оплати праці (тому що є певні зобов’я�
зання й обмеження) та певних видів матеріалів.
В даній формулі зниження витрат розраховуєть�
ся як різниця між величиною витрат до і після
впровадження ресурсозберігаючих заходів. Зни�
ження інших прямих витрат можливе за рахунок
використання власноочищеної питної та техніч�
ної води у процесі виробництва.

б) формування обсягу прибутку від реалізації
видобутої попутної продукції:

Qp = Pp – VZMp – VFOРp —
– IPVp + ZMVvidh + ZEPp, (2)

де Pp — величина виторгу від реалізації попут�
ної продукції,

VZMp — витрати на закупівлю матеріалів на
потреби видобутку попутної продукції,

VFOРp — витрати на формування фонду оп�
лати праці, а також відрахування на єдине со�
ціальне страхування для забезпечення видобутку
попутної продукції,

IPVp — інші прямі витрати щодо видобутку
попутної продукції,

ZMVvidh — зниження матеріальних витрат
за рахунок використання вторинних ресурсів
(відходів)1,

ZEPp — зниження обсягів екологічного по�
датку та штрафів у результаті використання по�
путної продукції.

Формули 1 та 2 відрізняються деякими скла�
довими, тобто у формулі 2 враховано обсяг
коштів, що надходять від безпосередньої реалі�
зації попутної продукції, що сприяє зниженню
обсягів екологічного податку та штрафів.

Виходячи з методу розподілу витрат (метод
виключення) [7] в процесі роботи вугледобувно�
го підприємства, витрати на закупівлю матеріалів
на потреби виробництва, витрати на закупівлю й
модернізацію основних засобів підприємства, у
т. ч. природоохоронного призначення, а також
витрати на формування фонду оплати праці, а та�
кож відрахування на єдине соціальне страхуван�
ня розраховуються на основі пропорції, відпові�
дно від галузевої належності підприємства.

в) формування обсягу прибутку від реалізації
обсягу ресурсів, отриманих у результаті ресурсо�
збереження:

Qrz = Prz + PVrz + PPrz – VZMrz –
– VFOРrz – IPVrz + ZEPrz, (3)

де Prz — величина виторгу від реалізації про�
дукції в результаті ресурсозбереження,

PVrz — величина виторгу від можливої реа�
лізації вугілля, що залишається в результаті ви�
робництва у вигляді відходів,

PPrz — величина виторгу від можливої реа�
лізації попутної продукції, що не підлягає пере�
робці у даному періоді,

VZMrz — витрати на закупівлю матеріалів на
потреби ресурсозбереження,

VFOРrz — витрати на формування фонду
оплати праці, а також відрахування на єдине со�
ціальне страхування для забезпечення ресурсо�
збереження,

IPVrz — інші прямі витрати щодо впроваджен�
ня механізму ресурсозбереження,

ZEPrz — зниження обсягів екологічного по�
датку та штрафів у результаті впровадження ре�
сурсозбереження.

У всіх трьох рівняннях у якості від’ємних
факторів визначаються такі: IPV, VZM, VFOР, а
додатними факторами, що позитивно впливають
на величину еколого�економічного потенціалу,
виступають наступні: ZMV, ZIPV, ZNV. Від�
мінність між факторами стосується, передусім,
першого доданка у формулах, що зумовлено спе�
цифікою складової. А саме: оскільки Qv — це
показник основного виробництва, то перша скла>
дова Pv, що відображує реалізацію тільки вугіль�
ної продукції. У другому рівнянні для розрахун�
ку Qp першим показником виступає виторг від
реалізації попутної продукції, а в третьому, для
розрахунку Qrz, — перші три показники — це ве�
личина виторгу від реалізації продукції, утворе�
ної в результаті ресурсозбереження та можливої
реалізації основної та попутної продукції, що на
даний час не здійснюється.

Тоді величина ЕЕП може бути визначена за
розрахунком (4):

ЕЕП = Qv + Qp + Qrz. (4)

На цьому етапі ці рівняння відображають ті
фактори, що формують еколого�економічний
потенціал підприємства, але вони потребують
конкретизації, особливо відносно впливу еколо�
гічної компоненти (на фінансово�економічні по�
казники роботи підприємства).

Висновки і перспективи подальших досліджень.
У проведеному дослідженні запропоновано мето�
дику оцінки еколого�економічного потенціалу
вугледобувного підприємства за допомогою мо�
делювання складових та факторів зростання ЕЕП,
що передбачає продаж та комплексне викорис�
тання попутно видобутих природних ресурсів. У
результаті вживання заходів з ресурсозбережен�
ня відбувається приріст обсягу видобутку корис�
них копалин і обсягу відходів, придатних для
переробки. Тобто в результаті ресурсозбережен�
ня підвищуються обсяги використання основної

1 Відходи, що утворилися в результаті впровадження ресур�
созбереження (наприклад, посипання стежок шлаком).
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та попутно видобутої продукції, а також відходів,
що використовуються у виробництві.

Результативність використання еколого�еко�
номічного потенціалу вимірюється за двома кри�
теріями: економія витрат та створення додатко�
вих інших операційних доходів.
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація. У статті розглядаються економічні показники та результати фінансової діяльності сільсько^
господарських підприємств Запорізької області в період проведення аграрної реформи.

Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, сільськогосподарське підприємство, землекористування,
аграрна реформа, економічна ефективність виробництва.

Summary. The article examines the economic indicators and results of agricultural enterprises financial activity
in Zaporozhia region during the leadthrough of agrarian reform.

Key words: agricultural production, agricultural enterprise, land^tenure, agrarian reform, economic efficiency of
production.

Постановка проблеми. Україна, як і кожна
інша країна, проходить період драматичних со�
ціально�економічних трансформацій, без яких
неможливе підвищення конкурентоспроможності
і забезпечення продовольством населення. Голов�
ною метою аграрної реформи було і є формуван�
ня власника — господаря на землі, здатного ра�
ціонально й ефективно її використовувати. Пе�
рехід від великих сільськогосподарських під�
приємств до дрібних господарств знищили індус�
тріальну основу галузі, відкинувши в епоху давно�
минулої ручної праці. Надії на особисті господар�
ства населення не справдилися, стали міражем.
Сільське населення намагається власною тяжкою

працею забезпечити себе основними видами про�
довольства. І лише частка їхньої продукції стає
товарною, не завжди відповідаючи необхідній
якості і стандартам. Ми здійснимо спробу проана�
лізувати господарську діяльність діючих сільсько�
господарських підприємств Запорізької області.

Метою статті є обґрунтування економічної
ефективності сільськогосподарського виробництва
суспільним сектором економіки Запорізької області.

Виклад основного матеріалу. Для порівняння
результатів сільськогосподарського виробництва з
витратами використовують такі види ефектив�
ності: економічну, організаційну, соціальну, еколо�
гічну тощо. Економічна ефективність передбачає
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