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УКРАЇНА
Перспективи функціонування підприємств значною мірою залежать від
наявного у них потенціалу економічного розвитку [1, 2]. Серед чинників, які
впливають на формування цього потенціалу, слід назвати оновлення технікотехнологічної бази підприємств як передумову їх майбутнього інноваційного
розвитку [3–5]. Крім того, оновлення техніко-технологічної бази підприємств є
важливим напрямом реалізації потенціалу ресурсозбереження [6–8], що, своєю
чергою, дає змогу підвищити ефективність використання економічних ресурсів
суб’єктів господарювання [9–12].
Важливим способом оновлення техніко-технологічної бази підприємств є
провадження ресурсозберігаючих технологічних змін [13–17]. Серед цих змін
одне з центральних місць посідають енергозберігаючі технологічні зміни [18]. Не
дивлячись на їх важливість, існує низка бар’єрів на шляху до впровадження цих
змін [19–22], подолання яких часто потребує значних зусиль [23–25], зокрема,
фінансових [26–28].
Провадження ресурсозберігаючих технологічних змін може справляти
суттєвий вплив на структуру витрат суб’єктів господарювання. Цей вплив слід
враховувати при обґрунтуванні доцільності здійснення таких змін.
Зокрема, при впровадженні на підприємстві ресурсозберігаючих технологій
може відбутися зростання величини амортизаційних відрахувань та витрат,
пов’язаних із експлуатацією устаткування. Зростання величини амортизаційних
відрахувань може відбутися, якщо нове устаткування коштуватиме дорожче, ніж
старе. Стосовно зростання витрат на експлуатацію устаткування, то таке
зростання відбудеться, зокрема, якщо нове устаткування потребуватиме більше
палива та енергії, ніж старе. Також можливою є ситуація, коли впровадження
ресурсозберігаючих технологій обумовлює збільшення рівня оплати праці
робітників, зокрема, якщо при цьому підвищуються вимоги до їх кваліфікації.
При проведенні моделювання впливу ресурсозберігаючих технологічних
змін на доходи і витрати підприємства доцільним є поділ його витрат на такі
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чотири групи: витрати, загальна величина яких у розрахунку на увесь обсяг
продукції підприємства після впровадження ресурсозберігаючої технології
залишається сталою (це, зокрема, переважна більшість постійних витрат);
витрати, величина яких у розрахунку на одиницю продукції підприємства після
впровадження ресурсозберігаючої технології залишається сталою (це, зокрема,
переважна більшість витрат на придбання матеріалів); витрати, загальна
величина яких у розрахунку на увесь обсяг продукції підприємства після
впровадження ресурсозберігаючої технології може збільшитися (це,
насамперед, витрати на амортизацію устаткування та витрати на паливо і
енергію для його експлуатації); витрати, величина яких у розрахунку на одиницю
продукції підприємства після впровадження ресурсозберігаючої технології
змінюється.
З урахуванням запропонованого поділу витрат підприємства його прибуток
від виробництва та збуту певного виду продукції можна представити у вигляді
такої формули:

P = S − C1 − c 2  V − C3 − с4  V ,

(1)

де Р – прибуток підприємства від виробництва та збуту певного виду продукції у
розрахунку на увесь обсяг цієї продукції за певний проміжок часу, грошових одиниць;
S – виручка від збуту цієї продукції, грошових одиниць;
C1 – витрати, загальна величина яких у розрахунку на увесь обсяг продукції
підприємства після впровадження ресурсозберігаючої технології залишається
сталою, грошових одиниць;
c2 – витрати у розрахунку на одиницю продукції, величина яких після впровадження
ресурсозберігаючої технології залишається сталою, грошових одиниць;
V – натуральний обсяг виготовлення підприємством продукції;
C3 – витрати на амортизацію устаткування у розрахунку на увесь обсяг продукції,
грошових одиниць;
c4 – інші питомі витрати, величина яких змінюється після впровадження
ресурсозберігаючої технології, грошових одиниць.

Таким чином, впровадження на підприємстві енергозберігаючих технологій
може суттєво вплинути на співвідношення між різними видами його витрат.
Зокрема, це стосується співвідношення між поточними та інвестиційними
витратами (останні можуть бути оцінені величиною активів підприємства).
Можна стверджувати, що реалізація інвестиційних заходів з енергозбереження
за умови доцільності такої реалізації у більшості випадків знижує це
співвідношення. Також провадження енергозберігаючих технологічних змін
зумовлює зміну в структурі поточних витрат підприємства, зменшуючи частку
витрат на придбання енергоресурсів (принаймні, деяких видів цих ресурсів) та
збільшуючи частку амортизаційних відрахувань. Окрім того, за певних умов
енергозберігаючі
технологічні
зміни
можуть
зумовити
зменшення
співвідношення між постійними та змінними витратами підприємства.
Однак, величина змін, що відбуваються у структурі витрат підприємства
внаслідок провадження на ньому енергозберігаючих технологічних змін, суттєво
залежить від рівня цін на відповідний вид (види) енергетичних ресурсів,
економія якого передбачається. Із зростанням рівня цін на певний енергоресурс
вплив заходів зі скорочення його споживання на структуру витрат підприємства
збільшується.
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