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сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи має 
стати однією з передумов полегшення впроваджен-
ня заходів щодо збереження родючості ґрунтів, від-
новлення порушених сільськогосподарських земель і 
запобігання їх деградації, адже відокремленим гос-
подарствам в умовах низької державної підтримки 
таких заходів набагато складніше забезпечити поєд-
нання економічної ефективності землекористування 
з його екологічною виправданістю.
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Постановка проблеми. Сільське господарство є га-
луззю зі значним економічним потенціалом. Тенден-
ції розвитку суспільства пов’язані зі значним перегру-
пуванням, оскільки сучасна цивілізація вимагає все 
більшої концентрації населення у містах за рахунок 
зменшення сільського населення. Тому постають пи-
тання забезпечення населення продуктами харчуван-
ня, що в свою чергу вимагає інтенсифікації ведення 

сільського господарства. На сьогодні практично вже 
досягнута межа збільшення приросту врожайності 
природними методами, а отже, нагальним є питання 
використання ресурсного потенціалу країни. 

Розробка системи управління еколого-економіч-
ним потенціалом підприємства і принципових основ 
процесу формування еколого-економічного потенціалу 
є необхідними з метою максимально повної реалізації 
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потенційних перспектив суб’єкта господарювання в 
несталих умовах його функціонування і флуктаційної 
взаємодії із навколишнім середовищем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ню дослідження й використання земельно-ресурс-
ного потенціалу підприємств присвячено багато на-
укових праць вітчизняних та зарубіжних науковців. 
Теоретико-практичні аспекти економічної оцінки 
природних ресурсів і ресурсного потенціалу, ефек-
тивності їх використання як на макро-, так і на ме-
зорівнях висвітлено в дослідженнях О.Ф. Балаць-
кого [1], К.Г. Гофмана [2], Б.М. Данилишина [3], 
Л.Г. Мельника [4], Л.І. Юрченко [5] та ін. Зокрема, 
у роботах М.С. Салпагарова [6] особливу увагу приді-
лила дослідженню еколого-економічного управління 
земельними ресурсами. Серед відомих західних уче-
них, які досліджували екологічні проблеми і сталий 
розвиток, можна виділити Н. Шафіка [7], Д. Гросма-
на [8] та ін.

Проте поза увагою науковців залишилися про-
блеми ефективного управління потенційними мож-
ливостями управління агропідприємствами з позиції 
поєднання економічної та екологічної складових їх 
діяльності. 

Постановка завдання. Метою роботи є досліджен-
ня проблеми побудови системи управління еколого-
економічним потенціалом аграрного підприємства, 
виокремлення показників оцінки економічної та еко-
логічної складових. 

Виклад основного матеріалу дослідження. По-
няття економічного розвитку підприємства можна 
розглядати як похідну від використання наявного 
економічного потенціалу. Проте однією з головних 
проблем для сільськогосподарського підприємства є 
співвідношення складових частин економічного по-
тенціалу – трудового, організаційного, інновацій-
ного, природного. Кожна з цих складових має свої 
характеристики й особливості, головною з яких є 
можливість відновлення або ж відсутність її. Для 
сільськогосподарських підприємств характерною ри-
сою є значне використання природних ресурсів, що є 
не відтворюваними. 

Отже, постає проблема управління не лише еко-
номічними показниками розвитку сільськогоспо-
дарського підприємства, а і його екологічним по-
тенціалом. ЕЕП відображає сукупність потенційних 

можливостей забезпечення й підвищення прибутко-
вості діяльності підприємства поряд із зниженням 
техногенного впливу на навколишнє природне серед-
овище [9]. Проблема управління ЕЕП для сільсько-
господарських підприємств постає особливо гостро в 
останні роки. З одного боку, є значне зростання по-
питу на аграрну продукцію, причому особливо при-
вабливою для покупців є продукція «зелена», «еко-
логічна», вирощена за особливими технологіями. 
З іншого – значно відчутнішими стають негативні 
впливи екстенсивного розвитку попередніх років 
(ерозія ґрунтів, засолення, заболочування, висушен-
ня тощо). 

Управління еколого-економічним потенціалом 
необхідно розглядати з позиції системного підходу 
(рис. 1). 

Основною метою управління еколого-економіч-
ним потенціалом як системою взаємопов'язаних чин-
ників, які забезпечують цілеспрямований, упорядко-
ваний стимулюючий вплив на еколого-економічний 
потенціал, є забезпечення ефективного його викорис-
тання. Якісне управління такою складною структу-
рою, як ЕЕП сільськогосподарського підприємства, 
вимагає системного підходу. 

Керуюча система в цьому контурі управління за-
безпечую функції розробки механізмів управління, 
управління структурою потенціалу та його змінами. 
Вона має забезпечувати вироблення таких методів 
впливу на ЕЕП підприємства, які зумовлять необхід-
ний розвиток структуру підприємства, оптимізацію 
його бізнес-процесів, стимулювання й координацію 
зусиль працівників. Для досягнення мети управлін-
ня сільськогосподарському підприємству доводиться 
проходити через серію змін, управління якими за-
безпечує досягнення сталого економічного розвитку 
та збереження і відтворення ресурсного потенціалу. 

Об’єкт управління в такій системи складається з 
ресурсного забезпечення, господарської діяльності й 
результатів господарювання. Ресурсне забезпечення 
практично є ресурсним потенціалом підприємства, 
що включає сукупність матеріальних, нематеріаль-
них, фінансових, трудових ресурсів і, найголовніше, 
здатність їх використовувати для досягнення цілей 
діяльності підприємства. Крім того, для характерис-
тики ресурсного потенціалу необхідно враховувати 
не лише наявні ресурси та можливості в певній сфері 

діяльності, а й ресурси, залучені й підго-
товлені до використання. Також важли-
вим є здатність кадрів використовувати 
ресурси підприємства для досягнення по-
ставлених цілей і форм організації під-
приємства, його структури. 

Господарська діяльність – діяльність 
підприємства, спрямована на створення 
й реалізацію кінцевого продукту чи по-
слуг, яка має цінову визначеність.

Результати господарювання є одним 
з найпотужніших показників для визна-
чення ефективності управління підпри-
ємством. Це може бути й чиста продук-
ція, і прибуток.

Реалізація управлінських рішень від-
бувається через систему функцій, голо-
вними з яких є планування, організація, 
координація та контроль. Саме через ці 
функції реалізується керуючий вплив, 
відбувається ефективне управління й за-
безпечується розв’язання поставленого 
завдання, досягнення сформульованої 
мети розвитку сільськогосподарського 
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Рис. 1. Система управління еколого-економічним потенціалом 
сільськогосподарського підприємства



123ауковий вісник Херсонського державного університетуН
підприємства.

ЕЕП є необхідною пере-
думовою розвитку сільсько-
господарського підприємства. 
Виходячи з цього, необхідною 
складовою стратегічного пла-
нування господарської діяль-
ності є урахування системи 
екологічних та економічних 
цілей (рис.2). 

У цьому разі економічні 
цілі розвитку й функціону-
вання підприємства, а також 
критерії їх досягнення є прозо-
рими та цілком зрозумілими – 
забезпечення сталого розвитку, 
зростання прибутковості, під-
тримання рентабельності тощо. 

Зокрема, для сільсько-
господарських підприємств є 
важливими такі показники, 
як:

- економічна ефективність 

господарювання 
1
1

DE
S

= ,

де S – площа використову-
ваних земель, D – диференці-
йований прибуток;

- ефект від додаткового 
залучення до використання зе-

мельного ресурсу 
1
2

DE
S
∆

= , 

де S – площа додатково за-
лучених земель, ∆D – приріст 
чистого прибутку;

- рівень рентабельності 
1
3

PE
C

= ,
де Р – прибуток, С – собі-

вартість.
Стосовно екологічних ці-

лей, то це питання є ще не-
достатньо дослідженим. Існує 
багато робіт, присвячених до-
слідженню ЕЕП та екологіч-
ної безпеки промислових і ви-
добувних підприємств [10], є роботи, де вивчаються 
проблеми природокористування окремих екосистем 
(зокрема, у лісовому господарстві [11]). У цьому до-
слідженні мова йде насамперед про підприємства 
рослинницької галузі. Тому за екологічні цілі оби-
рається рівень умісту забруднюючих речовин у ґрун-
тах, обсяги використання водних ресурсів і головне 
– показники родючості ґрунтів тощо:

- екологічна ефективність 2
1 1 2 3E D D D= + + ,

де D
1
 – чистий додатковий продукт за оптимально-

го використання земель з урахуванням регулювання й 
відтворення екосистем, D

2
 – чистий додатковий при-

буток за рахунок біологічного відтворення ґрунтів, D
3
 

– чистий додатковий прибуток за рахунок економічно 
доцільного розміщення виробництва;

- екологічна ефективність 2
2

io

c

NE
N

= ,

де Nio – кількість вносимо та виносимо речовини 
(вода, ґрунти під час землеробства, добрива, засоби 
захисту рослин, шари окремих елементів, Nс – ви-
трати речовини на виробництво продукції (гумус, мі-
кроелементи, вода тощо.

На основі встановлених цілей і критеріїв їх до-
сягнення необхідним кроком є вибір механізмів ре-

алізації цих цілей, виявлення ресурсів та побудова 
відповідних методів управління.

Висновки. Отже, у роботі виокремлено проблему 
управління еколого-економічним потенціалом аграр-
ного підприємства. На сьогодні питання збереження 
й оптимального використання потенціалу сільсько-
господарського виробництва є одним з найбільш 
актуальним, оскільки саме ця галузь стає страте-
гічним напрямом розвитку держави. Лише ураху-
вання екологічної складової ресурсного потенціалу 
господарств дасть змогу в довгостроковій перспекти-
ві вийти та утримуватися на лідируючих позиціях 
виробників продуктів харчування. Проте питання 
кількісної оцінки, процесів моніторингу й управ-
ління еколого-економічним потенціалом вимагає 
подальших досліджень із застосуванням сучасного 
економіка-математичного інструментарію та інфор-
маційних технологій.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-
витку світового господарства й міжнародних еконо-
мічних відносин та в умовах посилення міжнародної 
конкуренції все більшого значення набувають тради-
ційні джерела економічного розвитку, передусім ін-
вестиції як внутрішні, так і прямі зарубіжні. Важли-
ві проблеми щодо інвестиційної діяльності як основи 
збагачення суспільства та визначення об’єктивних 
закономірностей, що стимулюють інвестування, 
важливе місце посідають праці засновників класич-
ної наукової школи. Теоретичні здобутки вчених цієї 
школи стосовно інвестування важливі й у сучасних 
умовах глобалізації світової економіки та посилення 
інтеграційних процесів, які в теоретичному аспек-
ті не втратили актуальності для країн з перехідною 
економікою, серед них для України.

Аналіз останніх досліджень і публікації. Питан-
ням дослідження теорій інвестицій присвячені пра-
ці вчених-економістів класичної напряму В. Петі, 
Д. Рікардо, П. Буагільбера, Дж. Мілля, К. Маркс, 

Дж. Кейнса, А. Кіреєва та інших, а серед україн-
ських В. Базелевича, А. Корнійчука, С. Мочерного, 
А. Філіпенка та ін. Але комплексно проблеми тео-
рії інвестицій у контексті природокористування та 
природоохоронних заходів за видами економічної ді-
яльності ще недостатньо дослідженні в національних 
періодичних виданнях.

Формування цілей статті. Метою дослідження 
є систематизація й узагальнення теорій інвести-
цій основоположників класичної наукової школи, 
виходячи з поставленої мети, необхідно вирішити 
такі завдання: визначити концептуальні положен-
ня теорій інвестицій провідних учених класичної 
наукової школи й актуальність їх положень у су-
часних умовах.

Виклад основного матеріалу. За загальною оцін-
кою, класична наукова школа була започаткована у 
кінці XVII – на початку ХVIII ст. В. Петті в Англії. 
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