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ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМСТВ
ЛУГАНСЬКОГО РЕГІОНУ
В статті на підставі проведених досліджень наведені основні соціальноекологічні проблеми
луганського регіону.
In the article on the basis of the conducted researches the basic socialecological problems of the
Lugansk region are resulted.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Статистичні дані останніх років констатують зміни в
розвитку виробництва в Україні, поширення торговель2
них зв'язків, активізацію зовнішньоекономічної діяль2
ності підприємств. Поряд з цим, статистичні дані не по2
вною мірою відображають стан підприємств через
відсутність наявності інформації про їх поточні пробле2
ми, стан внутрішнього середовища, перспективи розвит2
ку тощо. Така інформація є корисною для фахівців і учас2
ників ринку тому, що дозволяє встановити стан і тенденції
розвитку підприємств, а разом з цим ринків і галузей ре2
гіону. До того ж вона надає можливість визначити попит
ринку нової продукції та послуг, створити нові ринкові
ніші і перспективні сфери діяльності для підприємств.
З метою дослідження соціально2екологічних про2
блем підприємств регіону, перспектив їх розвитку, мож2
ливостей і погроз, розширення сфер діяльності й номен2
клатури товарів і послуг підприємств і організацій
здійснюються спеціальні опитування. На базі спеціаль2
них опитувань проводяться дослідження і аналіз сучас2
ного економічного, комунікаційного, виробничого, інно2
ваційного стану, інших аспектів і сфер діяльності під2
приємств. Встановлюються перспективи і бар'єри в їх
розвитку, стан зовнішнього і внутрішнього середовища,
фактори, що впливають на їх діяльність, конкурентоз2
датність.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Загальну інформацію про діяльність підприємств і рин2
ки, на яких вони працюють, можна отримати з офіційних
статистичних даних, але ця інформація не є повною і цілком
корисною для підприємств. У той же час інформація про
внутрішній стан підприємств і їх розвиток є цікавою для
інших учасників ринку, оскільки дозволяє обгрунтовано
обрати нові і додаткові ринки для роботи, нову низку по2
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слуг. Наприклад, для Торгово2промислової палати — вста2
новити слабкі місця в своєї роботі, виявити нові напрями
консультаційної діяльності тощо. На підставі спеціальних
опитувань можна розробити, скорегувати власні стратегії
підвищення стійкості і розвитку підприємства. Однак у су2
часній фаховій літературі такі дослідження висвітлюють2
ся рідко і їх не завжди достатньо. Перевага віддається в
основному, публікації офіційних статистичних даних або
посилань на них [1—4]. З метою висвітлення сучасного
стану і досвіду діяльності підприємств м. Луганська і об2
ласті було проведено спеціальне опитування і досліджен2
ня підприємств Луганської області різних сфер діяльності.
Мета роботи — наведення, аналіз і узагальнення
досвіду діяльності і стану підприємств Луганської об2
ласті на підставі спеціально проведеного опитування.
РЕЗУЛЬТАТИ
З метою дослідження сучасного стану підприємств
Луганського регіону була розроблена спеціальна анке2
та. В опитуванні взяли участь підприємства м. Луганська
і Луганської області, різних форм власності, розміру і
сфер діяльності. Загальна кількість підприємств, що бра2
ли участь в обстежені, складає 100 одиниць. Структура

Рис. 1. Структура підприємств, що приймали
участь в опитуванні, за організаційно
правовою формою власності
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ництва — 58%, 28% підприємств сектора зосереджені в
сфері торгівлі, 14% — в сфері надання послуг.
Позитивним є те, що підприємства поступово роз2
ширюють коло своїх партнерів і споживачів. Так, за на2
веденими даними, 41% товариств з обмеженою відпо2
відальністю поширили свої зв'язки до меж України, 16
% вже мають стосунки з партнерами і споживачами з
зарубіжних країн, в основному це країни СНД. На місце2
вих споживачів і партнерів спрямовані 43 % товариств
з обмеженою відповідальністю. Діяльність же приват2
них підприємств в основному спрямована на місцевих
споживачів і партнерів. Державні підприємства працю2
ють з споживачами і партнерами на республіканському
і міжнародному рівні. Стосунки з іноземними партнера2
ми і споживачами мають більше 20 % державних
підприємств. 83 % закритих акціонерних товариств пра2
Рис. 2. Структура підприємств за сферами
цюють рівною мірою з місцевими партнерами і партне2
діяльності
рами в межах України, 17 % закритих акціонерних то2
підприємств за організаційно2правовою формою влас2 вариств працюють виключно з іноземними партнерами
ності наведена на рис. 1.
і споживачами. Щодо відкритих акціонерних товариств,
У опитуванні брали участь керівники вищої і серед2 то на роботу з місцевими і українськими партнерами
ньої ланки управління. Середній вік респондентів скла2 спрямовані майже всі підприємства. На роботу з інозем2
дає 48 років. Як показали дослідження, виробнича ними партнерами спрямований невеликий відсоток
діяльність — основний вид діяльності державних підприємств, що були опитані.
підприємств (ДП). Більшості приватних підприємств
Відмічена стабільність в діяльності підприємств, яка
(ПП) притаманний такий вид діяльності, як торгівля підтверджується тим, що в середньому "добре" свій
(47%) і послуги (40%). Виробництвом займається лише фінансовий стан оцінили 66% респондентів, а про вихід
13% приватних підприємств, що брали участь в опиту2 з ринку, припинення своєї діяльності або зниження мас2
ванні. Структура відкритих акціонерних товариств, зак2 штабів виробництва не відповіло жодне підприємство.
ритих акціонерних товариств і товариств з обмеженою Про розширення своїх позицій заявили 76,2% підпри2
відповідальністю за сферами діяльності підприємств ємств, за збереження позицій — 23,8%. Найбільш ак2
наведена на рис. 2.
тивно розвивати свій бізнес прагнуть товариства з об2
Як свідчать дані проведеного опитування, надання по2 меженою відповідальністю — 94%, "за" розширення
слуг є основним видом діяльності Луганських товариств свого бізнесу також відповіли 93 % закритих акціонер2
з обмеженою відповідальністю. На другому місці в сек2 них товариств, і 77% приватних підприємств. Перше
торі є виробничий вид діяльності, і лише 11% з товариств місце серед підприємств, що були опитані і заявили про
з обмеженою відповідальністю, що були анкетовані, зай2 "збереження позицій, що існують" займають 50% дер2
няті у сфері торгівлі. Зовсім інша ситуація складається в жавних підприємств. Зберігати свої позиці також спря2
секторі відкритих акціонерних товариств, де у вироб2 мовані 33% відкритих акціонерних товариств і 23% при2
ництві зайняті 65% підприємств, у торговельній діяль2 ватних підприємств.
ності — 32%, а у сфері послуг тільки 3%. Закриті акціо2
Серед обстежених підприємств більш успішно пра2
нерні товариства також сконцентровані в секторі вироб2 цюють виробничі і торгові підприємства, що пов'язані з
товарами широкого споживання.
Таблиця 1. Економічні збитки підприємств від забруднення
Не менш успішні сьогодні машино2
природного середовища
будівні і металообробні підприєм2
ства.
Що стосується капітальних
вкладень, то ситуація складається
неоднозначно. Капітальне будівниц2
тво і повне відновлення устаткуван2
ня на даний момент під силу не кож2
ному підприємству. Тільки 19% під2
приємств з числа опитаних здійс2
нюють капітальне будівництво або
ведуть відновлення устаткування.
Капітальне будівництво має на увазі
будівництво з нульового циклу, а не
те, що є сьогодні майже на кожно2
му підприємстві. Масово сьогодні
будують офіси, кафе, бари, ресто2
рани, аптеки, магазини тощо. Однак
найчастіше під таким масовим буді2
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вництвом розуміється капітальний ре2
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɚɧɭ
монт приміщень з їхнім виводом з жит2
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɝɚɥɭɡɿ:
ɋɬɚɧ ɨɯɨɪɨɧɢ ɇɉɋ
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɢɯ
лового фонду. Як і в минулі роки у
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ:
ɇɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɡ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
структурі поточних витрат підприємств
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ
ɨɯɨɪɨɧɢ ɇɉɋ:
ɨɯɨɪɨɧɢ
ɇɉɋ.
перше місце займають податки, друге і ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ.
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ
третє поділяють оренда і заробітна пла2 ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɫɬɚɧ
ɇɟɫɬɚɱɚ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ.
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɿ
ɇɉɋ.
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
та.
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ.
ȼɢɫɨɤɢɣ
ɪɿɜɟɧɶ
ɩɨɥɿɬɢɤɢ,
ɤɭɥɶɬɭɪɢ.
Дослідивши кількісний вплив ви2
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ.
Ɂɚɫɬɚɪɿɥɿɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ,
кидів промислових підприємств Лу2 ɇɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ
ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ.
ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɇɉɋ.
ганського регіону в зіставленні ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɫɢɪɨɜɢɧɢ.
Ɋɟɫɭɪɫɨɽɦɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ.
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɇɟɫɬɚɱɚ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ.
кількості специфічних захворювань, ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
можна дійти до висновку про наявність ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ.
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ.
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
значного негативного впливу промис2 Ʌɨɹɥɶɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ.
лових підприємств на стан здоров'я на2 ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɩɨɪɭɲɟɧɶ.
селення луганського регіону. Такий Ʌɨɹɥɶɧɢɣ ɫɩɨɠɢɜɚɱ ɩɨ
ɜɢɦɨɝ ɤɪɚʀɧ ɿɦɩɨɪɬɟɪɿɜ.
вплив має негативні економічні на2 ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ
ɋɬɚɧ ɇɉɋ
Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
слідки для підприємств: знижена пра2 ɧɟɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ.
цездатність, знижена продуктивність ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ.
ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɉɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.
праці, збільшення витрат на лікарняні, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɨʀ ɛɚɡɢ.
пошук і адаптація нових працівників ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ.
ɉɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɬɪɭɞɨɜɢɯ
ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɿɧ.
тощо.
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
Взаємозв'язок виробничої діяль2 ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ.
ності машинобудівних і металургійних
Рис. 3. Основні причини зростання негативного впливу
підприємств із кількістю захворю2
машинобудівних підприємств на навколишнє природне
вань, викликаних проживанням в еко2
середовище
логічно несприятливих умовах, дос2
ліджувалися на прикладі захворюваності населення на ли несистемними, а витрати на природоохоронну
одиницю викидів в атмосферу забруднюючих речовин, діяльність є прямими та системними, вимагають постійно2
тобто на прикладі питомої захворюваності. Такі дослі2 го фінансування.
дження були проведені в Луганській області, яка поряд
За даними Державного управління статистики на тери2
з Донецькою і Дніпропетровською областями є одним торії Луганської області найбільший вплив на екологічний
з найбільш забруднених міст України.
стан здійснюють металургійні та машинобудівні підприєм2
На території Луганської області розташовано де2 ства. Через те, що в Луганській області дуже велика
кілька великих промислових підприємств: ВАТ "Алчевсь2 щільність машинобудівних підприємств, що забруднюють
кий металургійний комбінат", ВАТ "Алчевськкокс", ВАТ природне середовище, дуже актуальним постає питання
"СМЗ" та інші. Як показує аналіз статистичних даних, у зменшення навантаження підприємств галузі з їх зростаю2
районах розміщення промислових підприємств спостер2 чими показниками забруднення на природне середовище
ігається максимальна захворюваність дорослого і дитя2 міст регіону. Оскільки частина машинобудівної продукції в
чого населення. Дані дослідження підтверджують тенден2 загальній структурі реалізованої продукції досить суттєва,
цію погіршення здоров'я населення в Луганській області то і вплив машинобудівних підприємств на навколишнє при2
за останні 10 років внаслідок впливу діяльності промис2 родне середовище є значним. Збільшення обсягів негатив2
лових підприємств регіону і забруднення ними водних ре2 ного впливу машинобудівних підприємств на навколишнє
сурсів, атмосферного повітря, грунтів.
природне середовище зумовлене декількома причинами.
Постійно зростає розмір надання державної цільової До таких відносяться причини зумовлені особливостями
грошової допомоги непрацездатним громадянам у зв'яз2 розвитку галузі, наслідками виробничої діяльності та інши2
ку з погіршенням стану природного середовища. Таким ми (рис. 3).
чином, поступово збільшуються компенсаційні державні
Головними причинами, що призводять до порушен2
витрати. Одночасно збільшуються витрати підприємств на ня підприємствами галузі природоохоронного законо2
виплати по лікарняним листам, відновлення здоров'я пер2 давства, екологічного дисбалансу, збільшення обсягів
соналу. До того ж такі компенсаційні заходи інколи пере2 забруднень, є проблеми браку коштів підприємств на
вищують можливі витрати на системну природоохоронну природоохоронні й інноваційні технології, а також пер2
діяльність підприємств [14]. Екологічні наслідки недбало2 сонал з низькою кваліфікацією та соціальною відпові2
го природокористування впливають на економічний роз2 дальністю. Причому значною мірою вирішення приро2
виток промислових підприємств і, як наслідок, стримують доохоронних проблем залежить від персоналу. Від
розвиток регіонів. Економічні збитки підприємств від не2 якості кадрів, їх креативності, наполегливості й іннова2
екологічної діяльності зосереджені в декількох сферах ційності залежить якість прийнятих управлінських
(табл. 1).
рішень, в тому числі і з вирішення фінансових проблем
Незважаючи на економічні збитки підприємств внас2 підприємств. Отже, якісний персонал може вирішувати
лідок нанесення шкоди природному середовищу, неспри2 коло не тільки природоохоронних, а і фінансових про2
ятливі екологічні наслідки діяльності, керівники під2 блем підприємства як гострих проблем сьогодення.
приємств не прагнуть до змін в сфері охорони природно2
Бар'єрами з боку зовнішнього середовища у своїй
го середовища, адже витрати є опосередкованими та інко2 діяльності керівники підприємств вважають, у першу
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чергу, законодавство, що перешкоджає роботі і розвит2
ку підприємства, зокрема це податкове законодавство.
На другому місці, зростаюча конкуренція, причому най2
більшу втрату наносить сезонна конкуренція: неоргані2
зована торгівля, літні ремонтні і виробничі майстерні
тощо. Ринок постачальників підприємств став стійким,
як і коло постійних партнерів і споживачів. Постачаль2
никами і споживачами є не тільки українські підприєм2
ства, але і представники, безпосередньо самі закор2
донні фірми. Ринок споживачів респонденти визначили
як "у принципі стабільний". Попит на товари як вироб2
ничих, так і торгових підприємств поступово зростає,
зберігається сезонність попиту. Позитивним є те, що всі
підприємства прагнуть поширити свої збутові можли2
вості, поширити коло постійних споживачів і партнерів.
Внутрішні проблеми, що турбують керівників, по2
діляються на декілька груп: виробничий брак, орган2
ізація процесу виробництва, обгрунтоване встанов2
лення рівня запасів, збереження продукції, крадіж2
ки (фінансові, товарні, матеріальні тощо) та ін.
Спільним для всіх підприємств залишається пробле2
ма якісного і кваліфікованого персоналу, що поля2
гає у: відсутності бажання у працівників якісної і
ефективної праці, відсутності адекватної оцінки пра2
ців ника м и св оєї п ра ці і її оп ла ти, в ідс утності
здійснення контролю над своєю діяльністю з метою
недопущення браку, помилок у роботі та ін.
Особлива увага на підприємствах приділена індиві2
дуальності мотивування працівників, з метою зацікав2
леності їх до роботи, результатів.
На підприємствах поступово здійснюється стратегіч2
не планування, прогнозування своєї діяльності і ринків.
Таким чином, стратегічне планування стає нормою для
підприємств, чого не було під час минулих опитувань,
коли основним завданням для підприємств було правиль2
но спланувати обсяг випуску виробів по номенклатурних
групах і установити ціни, щоб наприкінці звітного періо2
ду був отриманий необхідний прибуток, а також здійсне2
ний випуск необхідного обсягу товарної продукції
підприємства.

іпшення рівня їх діяльності, оскільки багато керів2
ників звертають увагу на імідж і репутацію підприєм2
ства, поширення республіканських і міжнародних
зв 'яз ків , розширюють виробнич і м ожливості і
здійснюють стратегічне планування.
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ВИСНОВКИ
У результаті проведеного аналізу діяльності під2
приємств встановлені особливості, що притаманні
різним секторам функціонування підприємств. Розг2
лянуті стан і перспективи розвитку підприємств Лу2
ганська і області. Встановлено, що в порівнянні з по2
передніми дослідженнями поліпшився фінансовий,
організаційний і ринковий стан підприємств. З'явили2
ся підприємства з "відмінним" фінансовим станом,
перспективами розширення діяльності, поширеним
колом споживачів, постачальників і партнерів. Проте
необхідно відмітити, що залишилися деякі проблеми
в розвитку підприємств, до яких вони відносять не2
стабільне законодавство, фінансову, інвестиційну
політику, податкове законодавство тощо. Багато про2
бле м за лишають ся нев иріше ними, на рівні
підприємств — це: природоохоронні проблеми, ква2
ліфікація персоналу, стосунки з постачальниками і
споживачами, організація виробничої і комерційної
діяльності. В цілому, незважаючи на встановлені ба2
р'єри в розвитку підприємств, можна зазначити пол2
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