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ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

Пригара І.О., Конча Д.М., Веліев Р.Ф. 

Шосткинський інститут Сумського державного університету 

вул. Інститутська, 1, м. Шостка, 41100 

shi_nir@sm.ukrtel.net 

Питання енергозбереження та енергоефективності з кожним роком стають все 

більш актуальними. При цьому напрямок викликає інтерес не тільки у держави та 

власників бізнесу, а також у представників простих домогосподарств. Цьому служать 

ряд причин, серед яких можна виділити: 

- дефіцит і постійне зменшення природних ресурсів; 

- питання енергетичної безпеки України; 

- висока енергоємність української економіки; 

- поступове збільшення споживання; 

- щорічне зростання цін на імпортовані Україною енергоресурси (газ , нафта).  

Так, наприкінці 2011 року Україна вперше була включена в міжнародний 

рейтинг привабливості країн для розвитку відновлюваної енергетики. Цей рейтинг 

публікується компанією E&Y кожен квартал. Україна зайняла 32 місце в рейтингу 

серед 40 країн, набравши 37 балів з 100 можливих. При цьому трійку лідерів у цьому 

рейтингу очолили Китай (70 балів), США ( 66 балів) і Німеччина (65 балів) . 

При цьому вже в 3-му кварталі 2012 року Україна була вже на 29 сходинці цього 

рейтингу , що пов'язано зі збільшенням інвестицій у даний сектор. За заявами 

українського уряду, до 2020 року планується вивести виробництво альтернативної 

енергії до рівня 15% від усього обсягу виробництва енергоносіїв. 

У цілому сумарне споживання енергетичних ресурсів в Україні в останні роки 

становило близько 990 млн. т у.п. При використанні енергозберігаючих технологій та 

обладнання на такому рівні, як у країнах ЄС, споживання енергоресурсів могло б 

зменшитися до обсягу 650 млн. т у.п. Тобто потенціал енергозбереження України 

становить приблизно 35%. 

Відзначимо також, що існує великий інтерес і на фондовому ринку до сектору 

енергоефективності. Так, за даними звіту компанії E&Y "Cleantech Industry Perfomance 

2013", за останній фінансовий рік число компаній у цьому секторі збільшилося на 14% 

порівняно з попереднім періодом, і досягло 50. Загальна ринкова капіталізація 

підприємств, зайнятих у цьому секторі, збільшилася на 25% і в грошовому еквіваленті 

склала 34,6 млрд. дол. 

Щодо галузі відновлюваних джерел енергії, то тут кількість компаній 

збільшилася на 14%, тепер у галузі діють 32 підприємства. Їх сумарна ринкова 

капіталізація збільшилася на 8% і дорівнює 25,5 млрд. дол. Загальний дохід збільшився 

на 23% , досягнувши позначки в 11 млрд. дол. 

 Неефективне використання енергетичних ресурсів, споживання та експорт 

легкодоступної нафти, неекономне використання електроенергії підприємствами чи 

домогосподарствами змушують серйозно замислитись над проблемою 

енергозбереження у країні. Важливим є використання альтернативних джерел енергії, 

пошук нових шляхів, способів постачання її державі. Пошуки нових шляхів видобутку 

енергетичних ресурсів та збереження енергії розглядаються у працях таких 

дослідників, кандидатів економічних наук, вчених як О.П. Романюка, О.Є. Перфілоса, 

С.М. Срібнюка та інших. 

Хоча і праці вище названих дослідників є важливим внеском у розв‘язання 

енергетичної проблеми, проте значна частина з них має лише теоретичне значення. На 
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практиці через брак коштів, кризу платежів, необґрунтовану амортизаційну політику, 

вони, на жаль, не були втілені в життя, а спроби їх реалізації не мали позитивного 

завершення. Паливно-енергетичний комплекс держави є надзвичайно енергозатратним, 

адже більша половина тепла втрачається при транспортуванні. Україна на сьогоднішній 

день є першою країною у світі за показником споживання енергоносіїв на одиницю 

продукції. За статистичними даними Україна кожного року споживає енергоносіїв на 

суму 12 млрд. доларів. Протягом наступних років темпи споживання інтенсивно 

зростають.  У сучасних умовах держава має унікальне географічне та геополітичне 

значення та виступає транспортером паливно-енергетичних ресурсів. 

Однак для забезпечення максимально ефективного розвитку економіки та 

підвищення якості життя населення до світових стандартів слід вирішити такі 

проблеми як: 

-  недостатній рівень забезпечення власними паливно-енергетичними ресурсами 

і значна кількість імпортованих ресурсів; 

- необхідність створення стратегічних запасів для забезпечення енергетичної 

незалежності України; 

-  високий рівень зношеності енергетичної інфраструктури та необхідність 

модернізації та реконструкції основних фондів; 

- недостатній рівень використання альтернативних видів палива та 

нетрадиційних джерел енергії; 

- високий рівень витрат енергоресурсів при їх виробництві, транспортуванні та 

споживанні, впровадження новітніх технологій, раціоналізація структури 

суспільного виробництва. 

 Перші кроки до зміни та модернізації були зроблені з прийняттям 

«Енергетичної стратегії України на період до 2030 року». Ця подія мала позитивне 

значення у регулювання енергетики України ,адже до її прийняття не було чіткого 

плану щодо розвитку та функціонування енергетичної галузі. У ній розкрито багато 

цілей та завдань, напрямків проведення «перебудови». Ще однією проблемою, яку 

неможливо не згадати є обмеженість власного потенціалу інвестиційних ресурсів 

комплексу. Оцінюючи ситуацію, яка характерна сучасному етапу розвитку відновлення 

основних фондів може бути здійснене лише через 40 років. Це спричинене 

негативними чинниками, які зменшують ефективність вкладення коштів. 

Для вирішення даної проблеми слід здійснити ряд заходів: 

 сформувати конкурентну структури ринків, яка 
сприятиме  розвитку інвестиційної діяльності більше ніж монополія. 

 прискорити темпи економічного розвитку ПЕК за рахунок 

енергозбереження, створення системи моніторингу та стратегічного 

планування у ПЕК України; 

 удосконалити систему управління галузевих енергетичних 
ринків у різних напрямках. 

Впровадження таких заходів повинне сприяти інвестуванню держави, 

зміцненню енергетичної безпеки країни. На основі здійснених заходів будуть 

впроваджуватись новітні, екологічно чисті технології, Україна підвищить свій імідж на 

світовій арені і буде надійним партнером. 

Аналітичні дослідження, практика ведення бізнесу та політична ситуація в країні 

– усе красномовно показує, що енергозбереження та виробництво альтернативних видів 

енергії далі буде розвиватися і набирати обертів як на глобальному , так і на 

національному рівнях. 
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ЗЕЛЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ШЛЯХ ДО МАЙБУТНЬОГО 

І.О. Пригара, К.О. Малиш, С.О. Кузьменко 

Шосткинський інститут Сумського державного університету 
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В останні роки в умовах реалізації стратегії екологічно орієнтованого зростання 

розвинені країни прискореними темпами розвивають «зелені» технології. 

Найважливішими стимулами зростання служать різні заходи державної політики, а 

також нові можливості, що відкриваються перед бізнесом на екологічний ринок, який 

швидко зростає під впливом попиту з боку споживачів. 

Відповідно до класифікації Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР), «зелені «технології охоплюють такі сфери: 

 загальне екологічне управління (управління відходами, боротьба з 

забрудненням води, повітря, відновлення земель і пр.); 

 виробництво енергії з відновлюваних джерел (сонячна енергія, 

біопаливо і пр.), пом'якшення наслідків зміни клімату, зниження шкідливих 

викидів в атмосферу, підвищення ефективності використання палива, а також 

енергоефективності в будівлях та освітлювальних приладах. 

За оцінкою ОЕСР, частка державних витрат на дослідження та розробки (ДіР) в 

області енергетики і захисту навколишнього середовища в загальному бюджеті на ДіР в 

2008 р. в середньому в країнах - членах організації перевищила 5%, в ЄС була більше 

7%. Найбільший показник відзначався у Новій Зеландії (майже 14%), Японії і 

Республіці Корея (12-13 % в 2010 р.). Менше 2 % державного бюджету припадає на 

екологічні технології в США, Росії, Швейцарії та Ізраїлі. Однак в абсолютних 

показниках США займають друге місце (3,7 млрд. дол.). Після Японії (4,2 млрд. дол.). 

Найшвидше зростають вкладення в ДіР у сфері виробництва біопалива другого 

покоління (серед найбільш перспективних розробок - целюлозне і біодизельне паливо 

на основі водоростей), в технології «інтелектуальних мереж », освітлювального 

устаткування, високотемпературних надпровідників і в області розвитку сонячної 

енергетики. 

У зв‘язку із впровадженням зелених технологій у країнах світу формується так 

звана «зелена» економіка - напрям в економічній науці, який сформувався в останні два 

десятиліття, в рамках якого вважається, що економіка є залежним компонентом 

природного середовища, в межах якого вона існує і є його частиною. 

Теорія зеленої економіки базується на 3 аксіомах: 

 неможливо нескінченно розширювати сферу впливу в обмеженому 

просторі; 

 неможливо вимагати задоволення нескінченно зростаючих потреб в 

умовах обмеженості ресурсів; 

 все на поверхні Землі є взаємопов'язаним. 

Прихильники зеленої економіки критикують неокласичну школу за те, що в її 

рамках природні та соціальні чинники зазвичай розглядаються як екстерналії; в 

кращому разі вони вважаються фіксованими і не аналізуються в динаміці. 

Україна належить до енергодефіцитних країн, покриваючи свої потреби 

власними енергоресурсами приблизно на 60 %. Такі негативні тенденції обумовлюють 

необхідність становлення зеленої економіки в Україні. 
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Впровадження принципів та окремих складових політики сталого розвитку в 

Україні передбачено низкою законодавчих актів та національних програмних 

документів економічної і соціальної політики. Головним чином вони стосуються 

реалізації політики енергоефективності та природоохоронної політики.  

Підвищення енергоефективності базових секторів економіки, модернізація 

енергетики та житлово-комунального сектору є одним з головних пріоритетів 

Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".  

У березні 2010 року затверджено Державну цільову економічну програму 

енергоефективності на 2010–2015 роки, якою передбачаються завдання і заходи щодо 

зниження рівня енергоємності ВВП на 20 % порівняно з 2008 роком, зменшення 

залежності України від імпортованих енергоносіїв, зменшення на 20% споживання 

природного газу, на 15-20% обсягу використання природних ресурсів (води, корисних 

копалин, атмосферного повітря) за рахунок зменшення обсягу споживання паливно-

енергетичних ресурсів. 

Найголовніше, що заважає організовано займатися «зеленими» проектами в 

Україні, – це нісенітниця навколо банальних паперових справ та недосконалого 

чинного законодавства. Тут у нашої держави, як завжди, суцільні недоліки й 

непорозуміння, які відлякують потенційних інвесторів та гальмують процес розвитку 

альтернативних проектів. 

 

Таблиця 1 - Переваги та недоліки «зелених» технологій 

 

Переваги Недоліки 

 Поліпшення навколишнього 

середовища та здоров‘я людей 

 Збереження ресурсів 

 Підвищення ефективності 

виробництва та 

конкурентоспроможності 

продукції 

 

 Високі затрати економічних 

ресурсів 

 Недоліки регулювання цієї сфери 

 Тривалість процесу розробки і 

впровадження 

 Дефіцит кваліфікованих 

управлінців і дослідників 

         

На практиці здорові потреби сучасного суспільства вже сьогодні довели, що 

актуальність запровадження моделі екологічного бізнесу в Україні буде не тільки не 

зайвою, але й стратегічно необхідною галуззю традиційних ринкових відносин. Про 

необхідність альтернативної енергетики, чи то екологічного будівництва, чи то 

утилізації та переробки неорганічних відходів, або ж просто здорового харчування, 

останнім часом зайвий раз нагадувати не треба. Більш того, вже давно існують «зелені 

технології», за допомогою яких можна кардинально змінити людське уявлення про 

цивілізований світ. Існує велика кількість вже запатентованих ідей екологічного 

бізнесу, котрі щороку поширюються по земній кулі. При цьому альтернативність 

подібних проектів полягає не тільки в їх екологічній, але й в економічній складовій. 

Отже, майбутнє світового та українського бізнесу залежить від якості використання 

потенціалу зелених технологій. 
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ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ 

І.О. Пригара, В.О. Кравченко  

Шосткинський інститут Сумського державного університету 

вул. Інститутська, 1, м. Шостка, 41100 

shi_nir@sm.ukrtel.net 

Екологічний маркетинг визначається тенденціями моди на екологічні товари та 

має свою чітку специфіку функціонування. Екологічний напрям поступово проникає у 

всі сфери: екологічний туризм, який пропонує залучення до недоторканої природи, 

споживання екологічних товарів, їжі, одягу і т. п. 

Розрізняють 5 різних сегментів «зелених» споживачів (рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Різновиди зелених споживачів 

Для подальшого розвитку еко-маркетингу в Україні необхідно визначити 

проблеми, які стоять на шляху його прогресу, а також позитивні аспекти, що сприяють 

формуванню попиту на екологічно чисту продукцію в Україні: 

1) Позитивні аспекти: мінімальна екологічна культура, вживання здорової їжі, 

ведення здорового способу життя, бажання побути поближче до природи, діяльність 

екологічних організацій та фондів, просування екологічної моди. 

2) Негативні аспекти: недовіра споживачів до екологічних декларацій 

підприємств, неактуальні теми в еко-комунікаціях, завищенні ціни на еко-товари при 

низькому рівні доходів населення, вузький асортимент екотоварів, недостатньо 

висвітлені та актуалізовані екологічні проблеми, погана поінформованість споживачів 

про концепцію сталого розвитку та її переваги. 

Тому зі зростанням зацікавленості споживачів в купівлі екологічно чистої 

продукції та проблемами, що постали перед споживачами, на нашу думку є доцільним 

введення такої категорії як інвестиції в екологічний маркетинг, отже:  

Інвестиції в еко-маркетинг – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, 

які вкладаються в просування екологічно чистої продукції на ринок та переконання 

споживачів купувати виключно екологічно чистий продукт, задля отримання прибутку 

та досягнення еколого-економічного та соціального ефекту. 

Пріоритетні сфери інвестування в екологічному маркетингу: реклама, 

маркетингові дослідження та стимулювання збуту, маркетингова товарна політика, 

сегментація ринку, формування попиту на товар. 

Для досягнення максимального ефекту, інвестиційну діяльність необхідно 

поширювати на весь комплекс маркетингу.  

«ЗЕЛЕНІ» СПОЖИВАЧІ 

Альфа-еко 

Alpha-Ecos 

Еко-центрики 

Eco-Centrics 

Еко-модники 
Eco-Chics 

Еко-економи 

Economically 

Ecos 

Еко-мами 

Eco-Mams 
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Вкладання інвестицій в екологічний маркетинг впливає на певні процеси та 

виконує ряд функцій: 

1) Внутрішні функції: нарощення грошових потоків, покращення умов праці за 

рахунок використання «зелених» технологій та екологічних ресурсів, посилення 

конкурентоспроможності продукції, покращення якості продукції, що випускається, 

залучення додаткових коштів та подальша їх реалізація, забезпечення інформацією про 

споживачів, конкурентів, попит, тощо, модифікація виробничого процесу. 

2) Зовнішні функції: покращення обізнаності споживачів в маркуванні еко-

продукції, покращення здоров‘я споживачів, поліпшення стану навколишнього 

середовища, зменшення антропогенного впливу на навколишнє середовище;посилення 

конкурентоспроможності продукції як на внутрішніх так і на міжнародних ринках, 

інформування споживачів про характеристики еко-продукції, вирішення суспільних 

протиріч у кінцевому виборі продукту. 

З метою виявлення ефективності від вкладення інвестицій в екологічний 

маркетинг було проведено дослідження інвестиційної діяльності одного з українських 

товаровиробників ПАТ «Луцьк Фудз» на основі показників: чистого приведеного 

доходу (NPV), індексу рентабельності (IR) та періоду окупності інвестицій (PP). 

Вихідні дані відображені в таблиці : 
 

Таблиця 1 – Грошовий потік по роках 

Рік 1 2 3 Загальний грошовий потік, тис. грн 

Грошовий 

потік, тис. грн. 
300 500 700 1500 

Провівши відповідні розрахунки ми отримали такі дані показників ефективності 

інвестицій в екологічний маркетинг (таблиця 2): 
 

Таблиця 2 – Показники ефективності 

Показник ефективності Отримане значення 

Чистий приведений дохід (NPV), грн.. 497456,24 

Індекс рентабельності (IR) 1,99 

Період окупності (PP), рік 1,73 

Проаналізуємо отримані показники. Чистий приведений дохід характеризує 

загальний результат інвестиційної діяльності, підрахувавши який ми можемо судити, 

який ефект принесе фірмі даний проект, оскільки чистий приведений дохід складає 

497456,24 грн., то можна зробити висновок, що проект можна реалізовувати, так як 

результати перевищують затрати. Індекс рентабельності складає 1,99, що свідчить про 

високу прибутковість та ефективність даного проекту. Так як індекс рентабельності 

перевищує 1, то даний проект є рентабельним і його слід прийняти. Строк окупності 

інвестицій в 1 рік та 267 дні свідчить про швидке повернення інвестованих коштів, так 

як строк окупності не перевищує загальний період життєвого циклу проекту, що 

складає 3 роки. 

Отже, проаналізувавши отримані значення можна зробити висновок, що 

інвестиції в екологічний маркетинг – це досить перспективна та вигідна сфера 

інвестування, навіть в таких країнах як України, які вважаються високо ризикованими 

для реалізації інноваційних інвестиційних проектів.  

На нашу думку сферу інвестування в екологічний маркетинг необхідно 

розвивати, так як реалізація даних інвестиційних проектів приносить ефект, у вигляді 

прибутку, не тільки підприємствам, а й оточуючому середовищу, у вигляді зменшення 

антропогенного впливу та збереження природних ресурсів, а також соціального ефекту, 

у вигляді покращення загального здоров‘я споживачів екологічно чистої продукції. 
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Маркетинг занимает особое место в развитии любого предприятия, таким 

образом реклама, как составляющая маркетинга, несет информацию о товарах и 

услугах, а также создает спрос на продукцию. В каком виде не была бы реклама или 

форме, задержать взгляд человека традиционными средствами сегодня становится все 

труднее. Поэтому используют новые виды рекламы. 

3D-технология является новым этапом развития информационных технологий в 

мире. Это один из лучших современных способов воспроизведения звукового и 

визуального сигнала в практической деятельности. Трехмерная реклама в виде 

сувенирной продукции, отделки интерьеров фирм, использовании наружной рекламы, 

печатных изданий постепенно приобретает кардинально новый вид. Если ранее эффект 

3D достигался за счет использования своеобразных 3D-конструкций, то новым этапом 

развития ЗD-технологий в сфере маркетинга, стала ЗD-реклама в журналах. В ней 

задействована: особая реклама в журналах, веб-камера человека, который смотрит 

рекламу в журнале и специальный сайт с 3D-изображениями. 

Также одним из видов применения 3D-рекламы является наружная видео 3D-

реклама. Такая современная объемная наружная реклама успешно выделяется на фоне 

обычных рекламных щитов, привлекает внимание максимальной реалистичностью.  

Следующим этапом применения 3D-технологий в маркетинге стала 

голографическая реклама. Первая компания которая применила данную технология 

стала Nike. Главной изюминкой наружной рекламы Nike стал высокотехнологичный 

Holocube, расположенный в центре – стеклянный куб, внутри которого «парит» модель 

новых кроссовок. Holocube полностью прозрачен, что позволяет разглядеть модель со 

всех углов. Это делает демонстрацию гораздо более эффективной. 

В Украине в виде 3D-рекламы чаще всего используют 3D-конструкции как 

дополнение к основному носителю. Например, из наружного щита может выступать 

часть объемного предмета, линии которого продолжают рисунок на плоскости. Так 

размещались, к примеру, пачки стирального порошка. 

Итак, 3D-технологии все шире применяются в сфере рекламного бизнеса и 

маркетинга. Значительно повышается уровень конкурентной борьбы за потребителя 

благодаря высокой эффективности воздействия 3D-технологий на принятие решения 

покупателями о совершении покупки. Сегодня особое значение приобретают задачи 

исследователей в области маркетинговых коммуникаций и рекламного бизнеса более 

детального и тщательного изучения 3D-технологий, возможностей и перспектив их 

использования. Использование 3D-рекламы предприятием приносит эффект не только в 

виде увеличения продаж, узнаваемости продукции этого предприятия, а и влияет на 

имидж предприятия, как такового, что использует только новейшие технологии, что 

может послужить для потребителя в конечном выборе продукта. 

Основными преимуществами 3D-рекламы являются: высокая степень 

заметности, мобильность, форма новизны, запоминаемость, длительный срок службы 

без потери внешнего вида. Доказано, что даже боковым зрением покупатель заметит 

движение и обратит свое внимание на рекламируемый объект. Кроме того, следует 

отметить, что элементы анимации способствуют повышению визуального восприятия 

аудитории. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

А.М. Шкіра 

Шосткинський інститут Сумського державного університету 

вул. Інститутска, 1, м. Шостка, 41100 

ashkira@ukr.net 
В сучасних умовах успішний розвиток підприємства в значній мірі залежить від 

ефективного використання його інформаційних ресурсів. Підвищення рівня 
інформаційного забезпечення діяльності підприємства призводить до збільшення 
оперативності й адекватності процесу прийняття управлінських рішень, зростання 
показників його ефективності та стабілізації його фінансового стану. Основними 
інструментами формування інформації для процесу прийняття управлінських рішень є 
системи обліку й аналізу господарської діяльності підприємства, дані яких  мають 
безпосередній вплив на його економічний розвиток. 

З 19 березня 2013 року набрало чинності Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Згідно даного 
наказу внесено зміни до П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Разом з 
тим скасовано П(С)БО 2, 3, 4 та 5, які визначали форми Балансу, Звітів про фінансові 
результати, рух грошових коштів, власний капітал та порядок їх подання й заповнення. 
Тепер усі вимоги до основних форм фінансових звітів містяться у НП(С)БО 1. При 
цьому у додатках наведено склад і структуру форм фінансової звітності підприємства. 

Так, додаток 1 до НП(С)БО 1 складається з таких форм фінансової звітності 
підприємства: Балансу Звіту про фінансовий стан, Звіту про фінансові результати (Звіту 
про сукупні доходи),  Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про 
рух грошових коштів (за непрямим методом), Звіту про власний капітал (Звіту про 
зміни у власному капіталі). 

Додаток 2 до НП(С)БО 1 містить аналогічні форми для консолідованої 
фінансової звітності підприємства. Особливу увагу необхідно звернути на те, що 
Наказом Мінфіну № 302 від 29.11.2000 р. «Про Примітки до річної фінансової 
звітності» не скасовано відповідну форму. У зв‘язку з цим, форма ―Примітки до річної 
фінансової звітності‖ залишається чинною. 

Додаток 3 до НП(С)БО містить перелік статей, які підприємства можуть 
додавати у звітність. 

Згідно з Наказом № 73, втратив чинність наказ Міністерства фінансів України 
«Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку» від 31.03.1999 р. № 
87, яким було затверджено такі Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: 
«Загальні вимоги до фінансової звітності», «Баланс» (форма № 1), «Звіт про фінансові 
результати» (форма № 2), «Звіт про рух грошових коштів» (форма № 3), «Звіт про 
власний капітал» (форма № 4). 

Основні відмінності попередніх інструкцій від чинного НП(С)БО 1 у 
наступному: якісні характеристики фінансової звітності розглядались з позицій 
держави як головного користувача звітів; не приділялась увага принципу 
безперервності діяльності підприємства та превалювання змісту над формою; принципи 
нарахування та відповідності доходів і витрат, послідовності й повного висвітлення 
звітних даних, обачності при складанні фінансової звітності враховувалися частково. 

Таким чином, НП(С)БО 1 – це черговий крок назустріч міжнародним стандартам 
фінансової звітності. Проте, деякі положення даного документу суперечать як 
вітчизняному законодавству в сфері регулювання бухгалтерського обліку, так і 
міжнародним стандартам. Тому нині постає необхідність у внесенні змін до Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та НП(С)БО, що, 
цілком можливо, відбудеться в недалекому майбутньому. 

http://blank.dtkt.ua/blank/45
http://blank.dtkt.ua/blank/46
http://blank.dtkt.ua/blank/46
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В настоящее время доминирующей целью экономической политики как 

развитых, так и развивающихся стран является рост национальной 

конкурентоспособности и расширение доли национальных компаний на внутреннем и 

мировом рынках, повышения эффективностии их деятельности. Современная 

постиндустриальная парадигма экономического роста выдвигает на первый план такие 

факторы как инновации, информацию и знания, именно они становятся источником 

конкурентного преимущества. 

Главной  целью национальной стратегии модернизации Украины выделяют 

выход на траекторию устойчивого развития с ростом благосостояния и качества жизни. 

Основой для достижения поставленной цели является достижения макроэкономической 

стабильности и создание благоприятных условий для развития предпринимательства, а 

также снятие инфраструктурных ограничений и кардинальная модернизация 

экономики по уменьшению разрыва в конкурентоспособности предприятий с 

основными промышленными конкурентами. 

Мироввой опыт развитых стран доказывает как эффективность, так и 

закономерность формирования кластерных объединений предприятий, развитие 

которых становится важнейшим направлением поддержки инноваций и 

технологического прорыва Украины на европейские рынки высокотехнологичной 

продукции. 

Термин «инновационный кластер» был широко популярен после появления 

проекта развития кластеров в США, под названием «Clusters of Innovation». Он 

отражает тот фокт, что компании всего мира все чаще вынуждены конкурировать не 

только и не столько за производительность, сколько за способность к инновациям. 

Предприятия, интегрированные в кластер повышают эффективность и снижают 

затраты текущей деятельности, получают доступ к природным, трудовым и 

финансовым ресурсам, качественно новые возможности для проведения НИОКР, что в 

итоге генерирует особую форму инноваций – «совокупный инновационный продукт» 

[3]. 

Кластер – это новый эфеективный способ и система взаимодействия, 

постоянного делового сотрудничества территориально и экономиечски  

взаимосвязанных участников производственного процеса ради получения каждым из 

них совокупного синергетического комерческого результата. 

Одной из ключевых проблем освоения кластерной модели является определение 

и выделение из многих разновидностей кластерных связей конкретной схемы 

производственных отношений данного сетевого образования, включая 

территориальную близость, социальные отличия, особенности технологий, 

направления производственных потоков и т.д. Именно степень близости членов 

кластера по перечисленным составляющим определяет устойчивость и эффективность 

мотивированного функционирования данной конкретной кластерной производственной 

системы. Кластеризация – это реальное воплощение предусмотренного логикой 

убеждения в том, что объединение усилий близких по вышеперечисленным признакам 

производств предоставляет ей преимущества над теми бизнес- структурами, которые 

mailto:shi_nir@sm.ukrtel.net
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работают обособленно. Наиболее четкая характеристика кластера проявляется на фоне 

местных отношений «покупатель – продавец», т.к. большенство фирм покупает сырье, 

компоненты, услуги у других местных фирм, то иметь общую сеть поставщиков и 

покупателей – это большое преимущество для фирм-участниц подобных кластеров. 

Генерация инноваций в кластере осуществляется на уровне технологий, товара, 

маркетинга и организации работ. Сетевая структура инновационного кластера 

упрощает для его участников доступ к финансовым ресурсам, новым знаним и 

технологиям, новым маркетинговым стратегиям и информации о состоянии рынка и 

запросах потребителей продукции.  

Объединение предприятий региона в инновационный кластер позволит 

повысить конкурентоспособность отечественной продукции на европейском уровне, 

привлечь иностранные инвестиции , обеспечит трансфер технологий и знаний, повысит 

эффективность подготовки кадров и стимулирует развитие социальной 

инфраструктуры.  

Формирование инновационного кластера основано на развитии 

высокотехнологичных переделов продукции, развития сетевых коммуникаций, 

усиления включенности предприятий в процессы передачи совеременных технологий. 

Предприятия, объединенные в кластер, работают более эффективно за счет 

синергетического эффекта, выражающегося в повышении конкурентоспособности всей 

системы в целом и взаимоусилении ее элементов с отдельными хозяйствующими 

субъектами. 

Инновационный кластер включает в себя всю инновационную цепочку от 

генерации знаний до реализации продукции на новых рынках. В структуру 

инновационного кластера входят исследовательские и образовательные учреждения, 

организации инфраструктуры, крупные промышленные предприятия, малый и средний 

бизнес. Взаимодействие между указанными элементами выражается в финансовых, 

информационных материальных и человеческих потоках, связанных с региональной 

инновационной системой. Формирование инновационного кластера включает 

использование потенциала венчурных проетов ориентированных на техническое 

перевооружение производства, а сам кластер является системным потребителем 

инвестиций. 

Создание системы инновационных кластеров, которая предусматривает 

интенсивыный обмен ресурсами, технологиями и ной-хау, достигается усилением 

конкурентных позиций отечественных компаний на европейском рынке и сот 

инновационного потенциала национальной экономики, но при этом необходимо четко 

уяснить, что кластерный подход в управлении промышленностью должен в корне 

изменить принципы государственной промышленной политики и потребует 

модернизации  деятельности аппарата государственного управления, изменения 

менталитета местных властей, другого среза информации о состоянии дел в экономике 

– не по отраслям, а на уровне отдельных рынков и компаний. 
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Економічна криза - це значне порушення рівноваги в господарській системі, що 

часто супроводжується втратами і розривом нормальних зв'язків у виробництві і 

ринкових відносинах. Матеріальною основою економічної кризи служить падіння 

ефективності переважаючих поколінь техніки (технологій), технологічного укладу. 

Причини кризи можуть бути об'єктивні, пов'язані з циклічними потребами модернізації 

і реструктуризації, і суб'єктивні, що відображають помилки і волюнтаризм в 

управлінні, а також природні, що характеризують явища клімату, землетрусу та ін.  
Виходячи з можливих причин кризового явища досліджується динаміка ВВП 

різних країн в умовах кризи. 

Таблиця 1 – Розмір номінального ВВП типових країн світу, млрд. доларів США 

Рік 

Країна 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

США 14028,7 14291,6 13938,9 14526,6 15060,0 15650,0 16720,0 

Німеччина 3328,6 3640,7 3307,2 3286,5 3629,0 3367,0 3593,0 

Великобританія 2812,6 2679,0 2182,4 2250,2 2481,0 2434,0 2490,0 

Франція 2587,2 2842,5 2631,9 2562,7 2808,0 2580,0 2739,0 

Швеція 462,5 486,2 403,6 458,7 571,6 520,3 552,0 

Китай 3494,2 4520,0 4990,5 5878,3 6989,0 8250,0 8939,0 

Україна 142,7 180,1 117,2 137,9 162,9 180,2 175,5 

Іпотечна криза в США 2007 ріку була викликана ростом неповернених житлових 

кредитів, які американські банки видавали неблагонадійним позичальникам. Першими 

жертвами кризи 2007 року стали окремі іпотечні компанії, які перестали видавати 

кредити, звільнили багатьох працівників, а їх акції сильно впали в ціні. Частка 

боргових зобов'язань від загальної суми наявного особистого доходу виросла до 127% 

(у 1990 р вона становила 90%), що значною мірою було викликано широким 

поширенням іпотечного кредитування. Одним з результатів іпотечної кризи стало 20-

відсоткове падіння вартості нерухомості в США, за рахунок чого американські 

власники житла в цілому стали біднішими майже на 5 трильйонів доларів. Фінансова 

криза в США 2008 року проявилась у формі вкрай сильного зниження обсягів 

виробництва, падіння попиту і цін на сировину, зростанню безробіття. Наслідки даної 

кризи не подолані і продовжують проявлятися досі.  

Федеративна Республіка Німеччина займає провідне місце у світовій економіці. 

У 2007 році Німеччина стала п'ятою державою світу за загальним обсягом ВВП. 

Валовий внутрішній продукт за паритетом купівельної спроможності складає 2,925 

трильйона доларів (оцінка 2008 р), або 35 500 доларів на душу населення.  

23 січня 2009 національне статистичне відомство Великобританії повідомило 

про те, що в четвертому кварталі 2008 року ВВП Великобританії скоротився на 1,5% 

порівняно з попереднім кварталом, що означало офіційне входження британської 

економіки Великобританії в рецесію: падіння ВВП в четвертому кварталі 2008 року 
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склало 1,5%, в третьому кварталі того ж року зниження склало 0,6%. У 2012 р у 

Великобританії почався економічний спад, викликаний уповільненням економічної 

активності в Європі і страхом інвесторів перед подальшим погіршенням стану країн 

єврозони. Банк Англії надав значні кошти банкам Великобританії за зниженою 

процентною ставкою для того, щоб забезпечити подальше надання кредитів 

підприємствам країни. Крім того, банк проводить політику кількісного пом'якшення, 

скуповуючи значні обсяги держоблігацій; надалі обсяг цих операцій може вирости.  

У Франції в початку січня 2008 року виник скандал навколо банку Société 

Générale, трейдер якого протягом 2007 року з використанням механізму маржинальної 

торгівлі відкрив позиції на індекси європейських бірж на загальну суму близько 50 

млрд євро, що приблизно в 1,5 рази більше капіталізації банку. В результаті різкого 

падіння фондових ринків, по відкритих позиціях виникли збитки близько 5 млрд євро. 

18 січня 2008 операції оголосили шахрайськими і всі позиції були закриті, що 

спровокувало хвилю розпродажів на фондових ринках. Державний борг Франції в 2010 

р становив приблизно 2,1 трильйона доларів США і 83% ВВП, бюджетний дефіцит в 

2010 р становив 7% ВВП. 

Швеція - одна з країн, яка найменш трагічно пережила перший етап кризи. За 

даними, ВВП Швеції в 2010 році, порівняно з 2009, зріс на 5,5%. це найвища відмітка з 

1970 р. У березні 2011 р. Шведська крона піднялася на 0,6% до 6,2889 за 1 дол.  

До 2007 року п'ятий рік поспіль китайський ВВП ріс більш ніж на 10%, темпи 

зростання китайської економіки в 2007 р досягли найвищого за останні 13 років 

показника - 11,4%, проте в останні місяці 2007 року на тлі зростання побоювань щодо 

вступу економіки США до смуги рецесії темпи зростання економіки КНР почали 

знижуватися, в IV кварталі цей показник знизився до 11,2%.  

ВВП України в передкризовому 2007 році склав лише 72,2% від рівня 1990 року. 

Після «помаранчевої революції» Україна стрімко нарощувала валовий зовнішній борг: 

на початку жовтня 2008 року валовий зовнішній борг України становив $ 105 429 млн. 

За даними Держкомстату, негативне сальдо України у зовнішній торгівлі за 

передкризові 7 місяців 2008 року склало 11 051,3 млн доларів США. За даними 

Держкомстату реальний ВВП України в 2008 році виріс на 2,1%, інфляція склала 

22,3%. За січень-квітень 2009 року падіння промислового виробництва на Україні склало 

31,9%, приріст інфляції склав 19,1%. Дефіцит держбюджету в першому півріччі 2009 

року склав 10,61 млрд гривень. На початок липня 2009 року державний і гарантований 

державою борг України становив  28,9 млрд доларів, у тому числі зовнішній - 20,5 млрд 

доларів, внутрішній - 8,2 млрд доларів. За даними Міністерства економіки, рівень 

тіньового сектора економіки України за результатами II кварталу 2009 року становить 

36% від офіційного ВВП. Внаслідок відтоку і курсової переоцінки приплив прямих 

іноземних інвестицій в III кварталі скоротився до $ 614 млн. З метою стабілізації 

фінансового ринку та допомоги комерційним банкам, Національний банк України 

залучив 16.5 млрд. дол. США кредиту від Міжнародного валютного фонду. 11 жовтня 

2008 року НБУ постановою № 319 частково обмежив активні операції банків, 

заборонив дострокового виконання договорів по внесках і ввів 5-процентний коридор 

коливань курсу на готівковому ринку. В листопаді урядом було залучено кредит в 

розмірі 3 млрд. гривень для покриття бюджетного дефіциту.  

Згідно світового досвіду, особливостей стану та протікання економічних 

процесів національної економіки важливо залучати іноземні інвестиції які треба 

вкладати в розвиток виробництва, шукати шляхи збуту продукції на світовий ринок та 

збільшувати частку своєї продукції на ньому. Допомога держави дрібним 

підприємствам шляхом скорочення податків та створення оптимальних умов для їх 

діяльності.  
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

ЕЛАСТИЧНОСТІ ВВП ПО АНТРОПОГЕННОМУ НАВАНТАЖЕННЮ 

О. М. Тур  

Шосткинський інститут Сумського державного університету 

вул. Гагаріна, 1, м. Шостка, 41100 

shi_nir@sm.ukrtel.net 

Взаємозв‘язок економічних факторів зростання з екодеструктивними чинниками 

впливу на навколишнє природне середовище привертає все більше уваги з боку 

наукового співтовариства. Оцінка характеру та ступеню впливу економічного 

зростання на навколишнє природне середовище дозволяє забезпечити своєчасне 

прийняття управлінських рішень спрямованих на мінімізацію негативних впливів чи 

підтримку позитивних тенденцій розвитку еколого-економічних систем. 

Спроба пошуку меж стійкості екосистем за існуючих тенденцій прогресивного 

зростання економічної підсистеми здійснена в роботах Вайцзеккера Э., Ловинса Э., 

Ловинса Л. [1], Медоуза Д., Медоуз Д., Рандерса Й. [2], результатом яких стали 

глобальні іммітаційні моделі «Word 1», «Word 2», «Word 3». В роботах Данилишина Б. 

М., Векліч О. О. отримала розвиток теорія декаплінг-фактору [3]. Показники 

декаплінгу, що розглядають у згаданій теорії дозволяють визначити характер 

взаємозв‘язку між економічним зростанням та антропогенним тиском на навколишнє 

природне середовище. У роботах Мельника Л.Г [4] детально розкрито 

взаємозалежності між економічним розвитком та станом навколишнього природного 

середовища.  

Незважаючи на існування вище вказаних підходів на сьогодні відсутні 

математичні підходи які могли б описати не тільки поточні тенденції, а й точно дати 

відповідь на питання з якою швидкістю буде здійснюватися економічне зростання 

викликане споживанням основних природних ресурсів. 

На зростання або зниження антропогенного навантаження істотно впливають 

ціни на природні ресурси і попит на готову продукцію. Таким чином, швидкість зміни 

антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище при зміні обсягів 

споживання економічних благ, доцільним вважаємо вимірювати показниками 

еластичності ВВП по відношенню до споживання природних ресурсів. 

 

NRGDPNRGDP ²NRGDP
GDP

NR

NRΔ

GDPΔ

NR

NRΔ
GDP

GDPΔ

NR

GDP
Å )'*(

%

%
   (1) 

 

де NR – обсяги споживання природного ресурсу, натуральних од;  

%NR – відсоткова зміна обсягів споживання природного ресурсу; 

%GDP – відсоткова зміна валового внутрішнього продукту країни;  

ΔGDP – зміна обсягу ВВП, грн.; ΔNR – зміна обсягу споживання природного ресурсу, 

нат. од; GDP(NR) – функція ВВП в залежності від зміни обсягів споживання 

природного ресурсу; INRGDP – індекс природоємності ВВП. 

 

Представлений показник є корисним при вимірюванні швидкості зміни 

антропогенного навантаження по відношенню до змін економічних показників. При 
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ухваленні рішень це дозволяє оптимізувати потоки споживання основних природних 

ресурсів таким чином щоб звести до мінімуму антропогенне навантаження на 

екосистему. 

За існування істотних відмінностей розрахункових показників крайніх значень 

певного динамічного ряду, економісти [5] пропонують знаходити середні значення 

двох крайніх параметрів (ВВП і обсягів споживання природних ресурсів). В такому разі 

формула 1 набере такого вигляду: 
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де GDP1, GDP2 – валовий внутрішній продукт на початок та кінець 

досліджуємого періоду відповідно, грн; NR1, NR2 – обсяг спожитого природного 

ресурсу на початок та кінець досліджуємого періоду відповідно, нат. од. 

Значення показника еластичності може змінюватися в діапазоні від -∞ до +∞. 

Значення досліджуємого показника дозволяє здійснити оцінку швидкості зміни 

економічних параметрів по відношенню до зміни окремих екологічних чинників. В 

такому разі чим вище показник в абсолютному вираженні, тим швидше будуть 

змінюватися досліджувані параметри при зміні основного чинника на один відсотковий 

пункт. 

Отже, розглянутий вище показник дозволяє оцінити еколого-економічний 

розвиток макро-, мезо- та мікросистем в контексті результативності використання 

основних природних ресурсів або асиміляційного потенціалу. В сукупності із 

декаплінг-аналізом [3] можливим стає не тільки фіксація факту існування декаплінгу, а 

й визначення швидкості та напряму зміни антропогенного тиску в динаміці. 
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МЕТА ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПРАВ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

І.О. Пепеляєв, Ю.А. Фитющенко  
Шосткинський інститут Сумського державного університету 

вул. Гагаріна, 1, м. Шостка, 41100 

shi_nir@sm.ukrtel.net 

Проблема вартісної оцінки прав на об'єкти права інтелектуальної власності 

(ОІВ) наразі є актуальної, бо без неї неможлива реалізація багатьох прийнятих в умовах 

економічної реформи законів, указів та постанов уряду, що стосуються використання 

об'єктів промислової власності у підприємницькій діяльності. 

Необхідність вартісної оцінки прав на об'єкти права інтелектуальної власності 

(ІВ) виникає не лише при продажу окремих винаходів, товарних знаків, промислових 

зразків, надання ліцензій на промислову власність і ноу-хау, об'єктів авторського права 

і суміжних прав, але і в разі оцінки цілого науково - технічного потенціалу підприємств 

і організацій, які приватизуються, їхнього продажу, інвестування коштів на створення 

об'єктів із застосуванням об'єктів інтелектуальної власності, їх оцінки при внесенні 

майнових прав до статутних фондів новостворених та діючих підприємств, визначення 

розміру винагороди авторам розробок та особам, які сприяють їх впровадженню. 

Необхідність визначення вартості інтелектуальної власності виникає при: 

 бухгалтерському обліку нематеріальних активів; 

 купівлі-продажу ліцензій та укладенні договорів на передачу прав на 

об'єкти інтелектуальної власності, "ноу-хау" тощо; 

 передачі інтелектуальної власності у статутні фонди господарських 

товариств, спільних підприємств, укладенні договорів про спільну наукову та науково-

технічну діяльність; 

 інвестуванні правами інтелектуальної власності; 

 визначенні збитків від порушення прав на об'єкти інтелектуальної 

власності, внаслідок недобросовісної конкуренції тощо; 

 передачі прав на використання об'єкта промислової власності на 

ліцензійній основі; 

 експертизи інноваційних проектів; 

 роздержавлення і приватизація об'єктів державної власності; 

 визначення стартової ціни для аукціонів і торгів; 

 оцінки вартості підприємства; 

 заставі об'єктів права інтелектуальної власності; 

 обчисленні мита, податків і зборів; 

 відшкодування збитків; 

 ліквідації підприємства. 

Необхідність оцінки вартості інтелектуальної власності також виникає при 

визначенні вартості об'єктів приватизації, купівлі-продажу майна підприємств та 

бізнесу, визначенні бази майна підприємства, що обкладається податком; при отриманні 

кредиту під заставу; страхуванні майна тощо. 

Під час оцінки вартості IB часто виникають досить складні питання  пов'язані з: 

1) різноманітністю об'єктів інтелектуальної власності (винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, товарні знаки, програми для ЕОМ, бази даних, "ноу-хау", 
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результати НДДКР тощо); 

2) формами появи ОІВ на підприємстві; 

3) формами практичного використання ОІВ. 

Вибір підходів до оцінки вартості IB є особливо важливий, має бути досить 

обґрунтований і зважений щодо конкретної мети здійснення такої оцінки, особливих 

відмінностей оцінюваного об'єкта, урахування переваг і недоліків тих чи інших 

підходів та притаманних їм методів оцінки. Необхідно в першу чергу визначитися з 

метою оцінки та видом вартості, що буде визначатися у тому чи іншому випадку. 

Оцінка проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій вартості або 

неринковим видам вартості. Вибір бази оцінки передує укладанню договору на 

проведення оцінки майна. 

При оцінюванні вартості майнових прав на об‘єкти інтелектуальної власності 

використовуються різні підходи.  

Для визначення поточної вартості IB на підставі витратного підходу 

використовують: метод первісних витрат, метод вартості заміщення та метод вартості 

відтворення. 

В основу доходного підходу покладене прогнозування майбутніх показників 

ефективності використання оцінюваного об'єкту: прибутку підприємства, 

рентабельності тощо.  

Порівняльний підхід заснований на припущенні, що "розумний" потенційний 

покупець, володіючи певною інформацією щодо об'єкта покупки, не заплатить за ОІВ 

суму більшу, ніж вартість іншого, аналогічного за своїми споживчими властивостями 

об'єкта. Порівняльний підхід до оцінки вартості IB передбачає використання 

показників ринкової привабливості, обумовлених прагненням до монополії на певному 

сегменті ринку. 

У нормативній базі та фаховій літературі немає чітко визначеної процедури 

узгодження результатів оцінки, отриманих різними методами. Існує два підходи: або 

оцінювач з кількох отриманих цін вибирає ту, яка найбільше, на його думку, відповідає 

завданню на оцінку, або надає кожній з отриманих цифр певного вагового коефіцієнту і 

таким чином узгоджує результати розрахунків. 
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО 

ІНСТРУМЕНТАРІЮ У СИСТЕМІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  

Ю.Є. Павленко 

Шосткинський інститут Сумського державного університету 

41100, м. Шостка, вул. Інститутська, 1 
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Економетричні моделі – головна складова системи підтримки прийняття рішень 

щодо управління системою будь-якої складності, рівня організації та ієрархії. 

Моделюючи багатомірну реальність, вони дають змогу фахівцям усвідомити сутність 

соціально-економічних проблем та визначити шляхи їх подолання. Однак, на шляху 

досконалого вивчення досліджуваних процесів існує суттєва проблема – необхідність 

адекватної формалізації причиново-наслідкових відносин. При цьому, з-поміж не 

чисельних засобів формалізації причиново-наслідкових відносин найбільшу довіру у 

професійних дослідників викликає причиновий аналіз.  

Проте, більшість фахівців ігнорують дослідницькі інструменти такого рівня, 

дослідження починають з безпосередньої побудови економетричних моделей 

регресійного типу (без фази причинового аналізу), що призводить до викривлення 

існуючої реальності та, відповідно, до прийняття неефективних, а часом і шкідливих 

рішень. Отже, в контексті актуалізації цієї тематики, в роботі розглянуто специфічні 

методи та прийоми з дослідницького інструментарію, які, на наш погляд, варто 

використовувати в інноваційному менеджменті, зокрема, в процесі підготовки рішень 

щодо управління такими інноваційними утвореннями, як індустріальні парки, 

технопарки, технополіси тощо.  

1. Каузальне моделювання засобами алгебри каузацій. Відомо, що однієї 

кореляції або навіть залежності поміж ознаками недостатньо для твердження про 

наявність саме причинового відношення між ними. Дослідник домагається впевненості 

в тому, що одна з ознак (подій, станів) є причиною іншої. Особливо це важливо у 

прикладних дослідженнях, при проведенні економічного аналізу, коли прогнозуються 

можливі ситуації, чи коли управляють економічним процесом з метою отримання 

необхідних результатів. У цих випадках знання ДІЙСНИХ ПРИЧИН цілковито 

необхідно. Отже, задля цього пропонуємо каузацію, яка встановлює вплив одних явищ 

(чи фактів) на інші і відображується формалізовано – у вигляді каузальних сіток, 

потокових графів, сіткових сценаріїв, які піддаються змістовному тлумаченню 

(формалізованим математичним висновкам).   

2. Спосіб визначення параметрів моделі. При побудові багатофакторної лінійної 

регресійної моделі її параметри визначають як розв‘язок системи нормальних рівнянь. 

Однак матриця такої системи може мати погані обчислювальні властивості. Тому 

пропонується задачу відшукання параметрів зводити до задачі розв‘язування системи 

лінійних алгебраїчних рівнянь з симетричною матрицею, елементами якої є 

коефіцієнти парної кореляції між факторами. Ці коефіцієнти є відомі заздалегідь, 

оскільки вони визначаються на етапі математико-статистичного аналізу факторів, що є 

обов‘язковим етапом процесу побудови моделі. У разі відсутності мультиколінеарності 

між факторами всі коефіцієнти матриці за модулем менші за одиницю. Система рівнянь 

є зручною для її розв‘язання.  

Отже, впевнені, що розумне, засноване на здоровому глузді, поєднання 

розглянутих інструментів дослідження складних систем збільшує гарантії адекватного 

тлумачення економічних явищ та забезпечує належну підтримку прийняття рішень. 
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Новітні промислові конструкції на кшталт індустріальні парки, технопарки, 

технополіси та ін. утворюють організаційну основу інноваційних процесів, відіграють 

важливу роль у перенесенні високих технологій зі сфери фундаментальних розробок у 

виробництво, сприяють комерціалізації науки та зростанню конкурентоспроможності 

продукції на світовому ринку. Основною ж метою створення подібних інноваційних 

структур є зближення  наукового і освітнього потенціалів з матеріально-технічною 

базою промисловості, скорочення тривалості інноваційного циклу, активізація малого 

інноваційного бізнесу. 

У зазначеному сенсі створення у м. Шостка індустріального парку «Свема» 

можна вважати подією прогресивною та перспективною. Річ у тому, що менеджмент 

індустріального  парку у складному, невизначеному і непередбачуваному зовнішньому 

середовищі вже давно мав би не лише вбачати ризики, а й шукати можливості.  

Зважаючи на це, зауважимо, що в інформаційному середовищі, в якому ми сьогодні 

вже живемо, еволюція складних нелінійних систем може відбуватися лише за двома 

сценаріями: або лінеаризовано (у межах існуючої парадигми), або у кризовий спосіб, 

шляхом зміни старої парадигми. Тому саме кризова еволюція, характерні ознаки якої 

ми сьогодні спостерігаємо, створює можливість вибору з-поміж декількох випадкових 

можливостей! Це і є так званий зсув парадигми, а саме – зміна аттракторів у точці кризи 

(біфуркації) - рис. 1. 

 
 

Рис. 1  Розвиток у розрізі біфуркаційних перетворень 
 

Отже, стверджуємо: моделювання успішної діяльності індустріального парку 

«Свема» потрібно здійснювати через усвідомлення закономірностей інноваційного 

розвитку і трансформацій економіки, керуючись теорією системного аналізу, а також з 

використанням як перевірених часом, так і новітніх інструментів дослідження складних 

систем. Причому, на прикладі створення та розвитку найвідомішої у світі 

технопаркової конструкції Кремнієва долина, доводимо, що, попри усі негаразди,  

навіть у самих несприятливих кризових умовах можливості для проривного розвитку 

окремого регіонального індустріального парку завжди існують. 

Зокрема, як висновок можемо зазначити, що, відштовхнувшись від «латентних» 

можливостей, які приховує сучасне поняття «бізнес-інкубатор», потрібно зосередити 

зусилля на об‘єднанні  наукового і освітнього потенціалів через створення навчального 

науково-виробничого комплексу (ННВК) – комплексу з розробки та впровадження 

сучасних інноваційних стартапів. Розумна реалізація цього проекту відкриє нові 

можливості, як мінімум, на двох без перебільшення стратегічних напрямках 

сьогодення: по-перше, у формуванні інноваційного світосприйняття випускників 

нашого вишу, а по-друге, у впровадженні реальних стартапів, які дають робочі місця та 

створюють додану вартість для міста і регіону. 
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Свою фінансову політику держава реалізує за допомогою фінансового 

механізму, склад і структура якого визначаються рівнем розвитку економіки, в тому 

числі регіональної. 

Фінансовий механізм у широкому розумінні - комплекс фінансових методів і 

важелів впливу на соціально-економічний розвиток регіона. Фінансовий механізм у 

вузькому розумінні - сукупність конкретних фінансових методів та важелів впливу на 

формування і використання фінансових ресурсів з метою забезпечення функціонування 

й розвитку регіональних структур, в тому числі «точок регіонального зростання». 

Індустріальні парки створюються з метою формування механізмів ефективного 

задоволення попиту інвесторів на майданчики, підготовлені до розміщення об'єктів 

інноваційної сфери, промисловості, логістики й супутнього сервісу, підвищення якості 

життя населення, забезпечення зайнятості працездатного населення регіону й 

створення умов для розгортання на базі промислових парків конкурентоспроможних 

промислових виробництв і супутнього сервісу. 

За світовим досвідом індустріальні парки є одним з дієвих організаційно-

економічних інструментів прискорення соціально-економічного розвитку територій їх 

розташування та формування «точок регіонального зростання» за рахунок застосування 

системи стимулюючих організаційно-економічних умов для їх учасників. З огляду на 

успішний світовий досвід, низка регіонів України з 1990-х років ініціювала проекти із 

запровадження таких парків на своїх територіях. На законодавчому рівні відповідні 

ініціативи почали з‘являтися з 2004 р. [1]. Багаторічний нормотворчий процес 

ознаменувався прийняттям у 2012 р. Закону України «Про індустріальні парки» [2]. 

У Сумській області, як у цілому в Україні, актуальним на сьогодні залишається 

питання використання територій промислових підприємств, які не змогли адаптуватися 

до нових умов господарювання та не мають перспектив для відновлення виробничого 

потенціалу. Виробничі потужності таких підприємств, а також їх території, вільні від 

забудови, можуть бути використані для створення  індустріальних  (промислових) 

парків. 

Основною метою створення індустріального парку є залучення інвестицій в 

економіку міста Шостка, розвиток промисловості, залучення наукового потенціалу для 

виробництва інноваційної продукції, підвищення соціальних стандартів життя. 

Відповідно до Державної цільової програми розвитку індустріального 

(промислового) парку "Свема" в м. Шостці Сумської області на 2012–2015 роки 

фінансування планується здійснювати за рахунок коштів державного бюджету та інших 

джерел. Орієнтовний обсяг фінансування становить 66,4 млн.грн., у тому числі за 

рахунок державного бюджету – 15,0 млн.грн., інших джерел – 51,4 млн.грн.[3] 

Таблиця 1. Орієнтовний обсяг фінансування індустріального парку «Свема» 

 Джерела фінансування Обсяги 

 фінансування,  млн.грн. 

у тому числі по роках 

2012 2013 2014 2015 

Всього 66,4 23,5 20,4 22,2 0,3 

Державний бюджет 15,0 6,1 4,5 4,4 0,0 

Інші 51,4 17,4 15,9 17,8 0,3 
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В організаційній основі створення індустріального промислового парку лежить 

кластерний механізм. Центр же індустріального комплексу сформований на базі 

територіальної концентрації зв‘язаних між собою постачальників, основних 

виробників, споживачів. В межах кластера  об‘єднані підприємства хімічної галузі. 

Отже, зберігаючи фінансову незалежність кожного з підприємств, створюється єдиний 

організм, робота якого спрямована на досягнення європейського рівня якості продукції 

та організації виробництва. Тісна співпраця всіх учасників виробничого процесу 

забезпечуватиме планування роботи кластера на перспективу, повну завантаженість, 

зменшуватиме собівартість продукції. 

Розробка фінансового механізму стимулювання технологічного розвитку та 

виробництва в індустріальних парках. Просування податкових пільг резидентам 

індустріальних парків, яке відбувається зараз, – анахронізм. Це дозволило б підвищити 

привабливість українських індустріальних парків, створити бізнес-кейс для приватних 

інвестицій в облаштування парків та реєстрацію парків в національному реєстрі та 

стимулювало б переміщення в країну більш високотехнологічних виробництв. А 

розробка таких прозорих, чітких, зрозумілих механізмів і є завданням 

Держінвестпроекту. 

На даний час економічна діяльність в їх рамках здійснюється на 

загальнонаціональних умовах, характеризується негативною тенденцією, відбувається 

фактичний занепад цих організаційно-економічних механізмів. Система фінансових 

механізмів стимулювання технологічних парків полягає у звільненні від перерахування 

до бюджету сум ввізного мита і застосуванні 20-ти відсоткової норми прискореної 

амортизації. За обсягами таке стимулювання є незначним і недостатнім з огляду на 

складну організаційно-бюрократичну процедуру входження до Реєстру технологічних 

парків України та набуття права на згадані стимули. Система механізмів стимулювання 

для наукових парків передбачає лише звільнення від перерахування до бюджету сум 

ввізного мита. 

Ця система стимулювання, залежно від статусу індустріального парку (не 

включений до Реєстру індустріальних парків, включений до Реєстру індустріальних 

парків та зі статусом національного проекту), фактично є трирівневою. Система 

стимулювання першого рівня доступна для всіх індустріальних парків і передбачає такі 

стимулюючі механізми: організаційно-інформаційні та фінансові. 

Система стимулювання другого рівня передбачає додатковий механізм, 

доступний лише для індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних 

парків[4], а саме державну фінансову підтримку 

Система стимулювання третього рівня розробляється і розповсюджуватиметься 

лише на індустріальні парки зі статусом національного проекту. Визначається механізм 

надання індустріальному парку статусу національного проекту. Такий статус 

отримають індустріальні парки, які матимуть національний масштаб та вирішуватимуть 

завдання державної ваги. Очікується, що економічні умови для цієї групи 

індустріальних парків, в т.ч. щодо державної фінансової підтримки, мають включати 

поряд із визначеними стимулами для індустріальних парків першого і другого рівнів 

додаткові преференції та бути найбільш сприятливими і привабливими для інвесторів. 

Основні методи фінансового впливу на соціально-економічний розвиток регіону 

- це фінансове забезпечення і фінансове регулювання. Оскільки ці два методи є 

глобальними і узагальнюючими та включають окремі часткові методи, то їх можна 

виділити як структурні підсистеми фінансового механізму, що характеризують зміст 

впливу фінансів на різні аспекти розвитку суспільства.  

http://www.niss.gov.ua/articles/1340/#_ftn3
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Фінансове забезпечення регулюється на основі відповідної системи 

функціонування, яке може здійснюватись у трьох формах: самофінансування, 

кредитування, зовнішнє фінансування. Різні форми фінансового забезпечення 

використовують на практиці одночасно через установлення отриманого для певного 

етапу розвитку суспільства співвідношення між ними. 

Фінансове регулювання полягає в регламентуванні розподільчих відносин у 

суспільстві і на окремих підприємствах. Оскільки фінанси є розподільчими і 

перерозподільними відносинами, то фінансові методи регулювання, по суті, є методом 

розподілу. 

У складі фінансового механізму створюється набір фінансових інструментів, за 

допомогою яких здійснюється вплив на різні сторони суспільного розвитку. 

Видами таких інструментів є податки, внески і відрахування, субсидії та дотації. 

Конкретний склад фінансових інструментів постійно змінюється залежно від завдань 

фінансової політики. 

Управління фінансовим механізмом ґрунтується на використанні відповідних 

важелів. За напрямом своєї дії вони поділяються на дві групи: стимули і санкції. 

Таким чином, функціонування фінансового механізму забезпечується через 

організаційні структури, які характеризують надбудову суспільства. Це правове 

регламентування, планування, організація і контроль. 

Ефективність фінансового механізму залежить від цілеспрямованого вибору 

фінансових інструментів і дієвості їх впливу на окремі сторони соціально-економічного 

розвитку. 
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РІВЕНЬ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ТЕХНОПАРКОВОЇ 

КОНСТРУКЦІЇ 

Мамчук І.В. 

Шосткинський інститут Сумського державного університету 

вул.Гагаріна, 1, м.Шостка, 41100 
На етапі переходу суспільства до сталого розвитку економічна парадигма 

цінності навколишнього середовища відіграє свою позитивну роль. Для попередження 
негативних наслідків деградації навколишнього середовища необхідна нова екологічно 
спрямована стратегія реструктуризації промислових підприємств, у тому числі 
підприємств хімічної промисловості. 

Для еколого-економічної оцінки процесів реструктуризації хімічних 
підприємств у рамках технопаркових конструкцій пропонується інтегральний показник 
«рівень екологоорієнтованого розвитку технопаркової конструкції». Під рівнем 
екологоорієнтованого розвитку технопаркової конструкції розуміють ступінь 
забезпечення екологічної безпеки на різних стадіях її формування з урахуванням 
внутрішніх та зовнішніх факторів.  

Цей показник базується на трьох групах часткових показників: екологічних, 
економічних і еколого-економічних. До екологічних показників належать: зворотна 
величина ступеня перевищення кратності гранично допустимих концентрацій 
шкідливих речовин; зворотна величина кратності перевищення гранично допустимих 
викидів (скидів); зворотна величина ступеня перевищення площі зони активного 
забруднення над площею санітарно-захисної зони; частка реципієнтів (населення), які 
перебувають у зоні активного забруднення відносно до загальної чисельності 
реципієнтів (населення) території. До економічних показників належать: 
рентабельність виробництва; зворотна величина витратомісткості виробництва; рівень 
інвестиційної привабливості; рівень оновлення основних засобів. До еколого-
економічних показників відносяться: еколого-економічний збиток від діяльності 
підприємств в технопарковій конструкції; частка еколого-економічного збитку, що 
компенсується екологічним податком; частка природоохоронних витрат у собівартості 
продукції; екологозбитковість виробництва. На основі цих показників розраховується 
показник рівня екологоорієнтованого розвитку підприємства у складі технопаркової 
конструкції за формулою: 

     222

ТКРЕР еееконеко РРР  , (1) 

де Реко – інтегральний екологічний показник; Рекон – інтегральний економічний 

показник; Ре-е – інтегральний еколого-економічний показник.  

Названі групи показників взаємозв‘язані та взаємообумовлені. Як показали 
розрахунки, найбільше значення показника рівня екологоорієнтованого розвитку має 
ПАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» (РЕРТК = 1,03), на другому місці – 
казенне підприємство «Шосткинський казенний завод «Імпульс» (РЕРТК= 0,93) і 
найгірший показник має казенне підприємство «Шосткинський казенний завод «Зірка» 
(РЕРТК = 0,91). У цілому рівень екологоорієнтованого розвитку цих підприємств 
оцінюється як достатній. 

Забезпечення екологічної безпеки технопаркових конструкцій дозволяє 
отримати економічний та соціальний ефекти. Економічну ефективність забезпечення 
екологічної безпеки доцільно оцінювати з точки зору суспільної вигоди і запобігання 
можливим втратам суб‘єктів господарювання. 

Для цього пропонується використовувати результативний, витратний та 
порівняльний методи оцінки. При результатному підході визначальним фактором 
економічного ефекту є результат проведення заходів із забезпечення екологічної 
безпеки. При витратному підході основним фактором є економія поточних та 
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капітальних витрат на забезпечення екологічної безпеки. При порівняльному підході 
оцінка ефективності забезпечення екологічної безпеки визначається порівнянням 
показників роботи підприємства- аналога, що працює в екологічно нормальних умовах, 
та підприємства екологоорієнтованого кластера, де можливе перевищення екологічних 
норм і нормативів. 

У загальному вигляді економічний ефект від упровадження організаційних та 
економічних заходів щодо забезпечення екологічної безпеки визначається різницею 
між економічною оцінкою результатів і витрат. Як економічні результати реалізації 
заходів щодо забезпечення екологічної безпеки є економія витрат від упровадження 
елементів екологічного аутсорсингу, економія витрат підприємства, що купує права на 
викиди, та додатковий дохід підприємства, що їх продає, зменшення витрат 
підприємств екологоорієнтованого кластера при впровадженні механізму взаємного 
екострахування, зменшення потреби у фінансових ресурсах за рахунок еколізингу. До 
витрат належать сукупні поточні витрати, пов‘язані з реалізацією наведених вище 
заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. 

Отже, для забезпечення екологічної безпеки технопаркової конструкції 
необхідне формування системи екологоорієнтованого управління. Під системою 
екологоорієнтованого управління розуміють систему управління, в якій у загальних і 
конкретних функціях виокремлені складові, орієнтовані на формування і підтримку 
екологічної безпеки суб‘єктів господарювання. Структурно екологоорієнтована 
система управління містить організаційну і функціональну структури.  

У функціональній структурі увага приділяється розподілу відповідальності між 
структурними підрозділами, що впливають на екологічну безпеку при плануванні, 
організації, координації, мотивації та контролі діяльності підприємства.  

Основою функціонування екологоорієнтованої системи управління є вибір 
стратегії забезпечення екологічної безпеки. Вибір цієї стратегії залежить від стадії 
життєвого циклу екологоорієнтованого кластера і рівня екологоорієнтованого розвитку 
підприємства технопаркової конструкції, (рис.1).  
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Рис. 1. Стратегії забезпечення екологічної безпеки залежно від стадій життєвого циклу 

екологоорієнтованого кластера хімічних підприємств  
В організаційну структуру системи екологоорієнтованого управління 

включаються функціональні підрозділи, що забезпечують взаємозв‘язок та єдність 
природоохоронних і економічних цілей. Одним із таких підрозділів є екоцентр, що 
організаційно забезпечує екологічну безпеку технопаркової конструкції. У складі 
екоцентру пропонується створити екофонд з метою концентрації коштів і цільового 
фінансування заходів, пов'язаних із забезпеченням екологічної безпеки. 
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РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ФІНАНСОВОМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

С. Г. Карпенко, Н. В. Котенко, М. В. Володська 

Сумський державний університет 
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Важливою складовою сталого економічного та соціального розвитку України є 

забезпечення високої якості життя населення та майбутніх поколінь через розв'язання 

важливих соціально-економічних проблем, охорона навколишнього середовища, 

раціональне використання та відновлення природно-ресурсного потенціалу країни, 

забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини.  

Сучасна екологічна ситуація у світі характеризується прогресивним 

погіршенням стану навколишнього середовища, так як в умовах сталого розвитку 

економіки пропорційно збільшенню масштабів виробництва промислових підприємств 

збільшується й кількість шкідливих викидів, відбувається забруднення атмосфери з 

інших джерел, які являються результатом антропогенного впливу людини на природу. 

На сьогодні така ситуація є очевидною не лише для вчених, підприємців чи 

представників влади, а й звичайна людина відчуває її вплив на стан здоров‘я та 

природного середовища. 

Аналіз динаміки абсолютних та інтегрованих показників техногенного 

навантаження на навколишнє середовище показує, що екологічна ситуація довкілля 

залишається досить складною. Так у 2013р. В Україні у розрахунку на 1 особу 

викинуто в  атмосферу 148 кг забруднюючих речовин, 5,1 т діоксиду вуглецю, який 

відноситься до парникових газів, скинуто 38 м
3
 забруднених зворотних вод, утворено 

9,9 т відходів, у тому числі 20,0 кг відходів І-ІІІ класів небезпеки [1]. 

Державна екологічна політика більшості країн не в змозі забезпечити належний 

рівень контролю за кількістю даних викидів, надходженням штрафів за перевищення 

квот і платежів за користування природними ресурсами,  відтворенням природних 

ресурсів тощо. Тому для підвищення ефективності екологічної політики держави 

особливого значення набуває поширення екологічної культури населення через 

активізацію природозахисної діяльності серед громадських рухів, громадських 

організацій та неурядових організацій (НУО). Такі організації надають урядовим 

структурам реальний стан навколишнього середовища, допомагають визначити 

напрямки екологічної політики та можуть мати істотний вплив на свідомість населення.  

Неурядові організації працюють у багатьох сферах, проте найчастіше даний 

термін асоціюється з соціальними трансформаціями та покращенням якості життя. 

Важливість ролі неурядових організацій та інших «основних груп» в галузі сталого 

розвитку була визнана у главі 27 Порядку денного 21 Конференції ООН з 

навколишнього середовища та розвитку. Неурядові організації в Україні функціонують 

відповідно до Конституції України, Податкового Кодексу України, закону України 

«Про громадські об‘єднання» та інших. Чіткого визначення неурядової організації у 

вітчизняному законодавстві не існує, але часто такі організації вважаються об‘єднання 

фізичних та/або юридичних осіб на добровільних засадах, яке не підпорядковується 

державним структурам, діє на некомерційній основі та має на меті задоволення 

партнерських інтересів влади, бізнесу і громади.  

Розглянемо детальніше фінансове забезпечення сталого розвитку в Україні у 

грошовому вираженні. Протягом 2013р. на охорону навколишнього природного 

середовища підприємствами, організаціями та установами було витрачено 20377,8 
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млн.грн. (без ПДВ), що на 0,7% менше порівняно з 2012р. Із загальної кількості витрат 

на охорону навколишнього природного середовища 14339,0 млн.грн. (70%) становлять 

поточні витрати, 6038,8 млн.грн. (30%) – капітальні інвестиції, в тому числі 5376,7 

млн.грн. – інвестиції в основний капітал, 662,1 млн.грн. – витрати на капітальний 

ремонт природоохоронного обладнання. За рахунок коштів державного та місцевих 

бюджетів було освоєно 7,1% капітальних інвестицій і здійснено 3,6% поточних витрат, 

а основним джерелом фінансування витрат на охорону довкілля, як і в попередні роки, 

були власні кошти підприємств та організацій – відповідно 59,5% і 96,3% [1]. Сюди ж 

входять і кошти неурядових екологічних організацій, які забезпечують виконання 

природоохоронних та інших екологічних проектів. 

Фінансуються  такі організації як державною владою та органами місцевого 

самоврядування, так і міжнародними, іноземними та національних фондами, 

спонсорами та донорами, громадянами та членами організації. Однак валову частку 

займає саме фінансування з іноземних джерел, що призводить до залежності діяльності 

НУО від цілей надання таких грантів, тобто вони змушені змінювати власні цілі 

діяльності для отримання такого фінансування.   

Серед основних напрямків діяльності таких організацій можна виділити 

наступні [2]: 

 проведення незалежного дослідження стану земельних та водних ресурсів, 
атмосферного повітря; 

 організація та проведення акцій, які спрямовані на збереження і захист 

навколишнього середовища, зокрема захист лісів та їх відновлення, збереження 

різноманітності рослинного та тваринного світу, захист екосистем та розвиток 

екомережі;  

 впровадження проектів, які включають інформаційно-освітні заходи для 
підвищення рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій, техногенних 

катастроф, стихійних лих та для мобілізації громади для реагування на 

надзвичайні екологічні ситуації або загрозу їх виникнення;  

 сприяння збільшенню й оптимізації напрямів витрат на охорону навколишнього 
середовища  з державного бюджету, екологічних і природоохоронних фондів;  

 розробка та реалізація проектів по введенню та використанню альтернативних 

джерел енергії та високо екологічних технологій у промисловому виробництві; 

 проведення незалежного контролю за виконанням встановлених квот на викиди 
шкідливих речовин та сприяння введенню санкцій для порушників екологічного 

законодавства; 

 організація і проведення пропагандистських, просвітницьких, лобістських акцій, 
акцій протестів та кампаній, спрямованих на охорону та відновлення 

навколишнього природного середовища. 

Хоча значна частина екологічних організацій в Україні виникла для подолання 

наслідків Чорнобильської катастрофи та попередження виникнення аналогічних 

ситуацій, кількість таких організації постійно збільшується, що свідчить про 

усвідомлення населенням нагальної потреби покрашення екології навколишнього 

середовища та вирішення екологічних та глобальних проблем сучасності.  
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Проблема збалансованого еколого-економічного розвитку регіонів займає одне з 

перших місць серед проблем економічного розвитку територіально-виробничого 
комплексів. Це обумовлено тим, що із зростанням суспільного виробництва, 
трансформацією економіки на ринкові умови господарювання можливе істотне 
збільшення екстенсивності і інтенсивності матеріально-енергетичних потоків між 
економічною і екологічною системами регіону. 

Вперше концепція сталого розвитку була висунута в доповіді «Перегляд 
міжнародного порядку», Я. Тінбергена в 1980 г. [1, с. 112]. У цій доповіді вчені дійшли 
висновку, що економічна система не може стабільно розвиватися без врахування 
інтересів соціальної та екологічної систем.  

Завдання наукового дослідження ми вбачаємо в формованні та аналізі основних  
методологічних підходів у дослідженні стійкості еколого-економічної системи, 
дослідження стійкості еколого-економічної системи. 

Розв‗язання екологічних проблем немало залежить від економіки. Природні 
ресурси, забруднення та інші порушення природного середовища прямо чи 
опосередковано беруть участь у виробничому процесі і функціонуванні господарських 
систем. Господарські (економічні) системи разом з навколишнім природним 
середовищем створюють своєрідні еколого-економічні системи, пов‗язані між собою 
тісними залежностями[2, с. 87]. 

Наявний вітчизняний і зарубіжний досвід дозволяє виділити п'ять основних 
підходів до розгляду стійкості еколого-економічної системи та факторів, що впливають 
на неї: ресурсний, технократичний, геоекологічний, загальнофілософський та еколого-
економічний.  

Ресурсний підхід передбачає розгляд можливостей і резервів Землі в підтримці 
процесів соціально-економічного розвитку людства різноманітними видами ресурсів. У 
зв'язку з цим, як правило, виділяють фактор «природні ресурси», що впливає на 
економіку і навколишнє середовище. Даний підхід був розроблений в Росії на початку 
1980-х рр. При цьому слід зазначити наявну ступінь біологічної регуляції, при якій є 
певний межа (близько 1%) самовідновлення природи в ході впливу на неї факторів 
зовнішнього середовища (діяльність людини).  

Згідно технократичному підходу стійкість еколого-економічної системи 
залежить від раціональності використання науково-технічного прогресу, тобто 
розвиток наукових і продуктивних сил людства сприяє забезпеченню сталого розвитку, 
а науково-технічна революція є гарантією збільшення потенціалу стійкості еколого-
економічної системи [3, с. 79-91]. Геоекологічний підхід використовує принцип єдності 
еколого-економічної системи та суперечності цілей і задач стійкості компонентів 
системи. З цієї точки зору стійкість еколого-економічної системи характеризується на 
трьох рівнях: глобальному, регіональному і локальному [4, с. 37-63; 5, с. 48-57]. Вчені, 
що використовують даний підхід в своїх дослідженнях, серед факторів, що визначають 
стійкість еколого-економічної системи, виділяють наступні: географічне положення, 
природні, демографічні та економічні можливості розвитку. 
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Нарешті, еколого-економічний підхід використовує закони 
екологоекономіческого рівноваги, розроблені Н. Ф. Газізуллін. Він спирається на 
наступні методологічні передумови:  

- Становлення і утворення нових горизонтальних і вертикальних зв'язків у складі 
еколого-економічної системи;  

- Перехід природокористування з наукового напрямку в невід'ємну частину 
суспільного виробництва, який забезпечує сталість еколого-економічної системи;  

- Прагнення забезпечення сталого розвитку, заснованого на стійкості природно-
ресурсного потенціалу [6, с. 93].  

Таким чином, даний підхід має на увазі екологічну стійкість як основний фактор 
розвитку еколого-економічної системи, а природні ресурси при цьому виступають 
базою ефективного функціонування економіки. Серед факторів стійкості еколого-
економічної системи з точки зору даного підходу слід виділяти: зростання чисельності 
населення, екологізацію продуктів розвитку науково-технічного прогресу, 
забезпеченість природними ресурсами, політику в галузі природокористування, а також 
добробут громадян. 

Враховуючи наявність прямих і зворотних зв'язків в еколого-економічній 
системі, проблема найбільш раціонального використання всіх ресурсів, прив'язаних до 
даної території полягає в пошуку «територіального оптимуму» [7, с.89], що поєднує 
інтереси економіки з охороною довкілля.  

Автор роботи [8] вважає, що для формування моделі оптимального 
(збалансованого) розвитку економіко-екологічної системи регіону необхідно 
досліджувати структуру і основні матеріально-речові і інформаційні потоки, що 
виникають при функціонуванні цієї системи і які є результатом взаємодії двох 
підсистем: економічною і екологічною. Основним індикатором може бути якість 
природного довкілляТаким чином, в статті розглянуті основні  методологічні підходи у 
дослідженні стійкості еколого-економічної системи. Ми розглянули п'ять основних 
підходів до розгляду стійкості еколого-економічної системи та факторів, що впливають 
на неї: ресурсний, технократичний, геоекологічний, загальнофілософський та еколого-
економічний. Кожний з розглянутих підходів має свої особливості та розглядає  
стійкість еколого-економічної системи на основі факторів. Розглянувши основні 
підходи та порівнявши їх, ми можемо зробити висновок, що всі підходи за один з 
головних факторів беруть «природні ресурси», що є основою стійкості еколого-
економічної системи. 
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Сумський державний університет 

вул. Р.-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 
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Основні напрями реформування місцевого самоврядування та децентралізації 

влади, представлені урядом навесні 2014 року містили в собі в основному пропозиції 

щодо подолання ключових проблем існуючої моделі вертикального механізму 

бюджетного вирівнювання, яка передбачає максимальну передачу фінансів ―нагору‖ та 

їх перерозподіл ―вниз‖ в ручному режимі. Така ситуація призводить до повної 

залежності територій від центру і розбалансування всієї системи місцевого 

самоврядування. Відповідно до положень Європейської хартії місцевого 

самоврядування та з урахуванням міжнародного досвіду відповідних реформ урядом 

було запропоновано серед іншого чіткий механізм децентралізації фінансів, який 

передбачав би збільшення частки ІІ кошику в місцевих бюджетах до 30% за рахунок: 

включення до доходів органів місцевого самоврядування податку на доходи фізичних 

осіб (до 25%), частини податку на прибуток підприємств (від 10% до 25%), частково 

екологічного податку і повністю єдиного і земельного податків [1].  

Враховуючи сказане вище спробуємо проаналізувати проблеми та перспективи 

функціонування підприємств хімічної галузі в контексті реалізації стратегії бюджетної 

децентралізації в Україні. До таких проблем належать: висока питома вага собівартості 

продукції в структурі її ціни та значна енергоємність виробництва; не 

конкурентоспроможність вітчизняної продукції; високий рівень забруднення довкілля 

та ін. 

Якщо розглядати підприємства хімічної галузі у якості джерела наповнення 

бюджетів різних рівнів, то вони практично не відрізняються від підприємств інших 

галузей народного господарства України. Можна виділити єдину тільки суттєву 

відмінність і полягає вона саме у значному навантаженні на оточуюче природне 

середовище, яке несуть підприємства хімічної галузі.    

Екологічна ситуація в Україні є напруженою та такою, яка потребує негайного 

втручання з боку перш за все держави. Про це свідчать дані офіційної статистики, 

згідно яким у 2013 році державою було пред‘явлено екологічний податок на суму 

3050,6 млн. грн. тоді, як у 1996 році – на суму 340,5 млн. грн. [2]. 

Серед відомого вченим інструментарію економіко-правового впливу на 

юридичних і фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з негативним впливом на 

довкілля, можна виділити достатньо ефективний механізм запровадження плати за 

забруднення навколишнього природного середовища та за розміщення відходів. До 

введення в дію чинного Податкового кодексу в Україні існувала система зборів за 

забруднення навколишнього природного середовища.  

На сучасному етапі еволюції податкової системи України плата за забруднення 

довкілля та розміщення відходів трансформувалася у екологічний податок, який є 

загальнодержавним обов'язковим платежем, що залежить від фактичних обсягів 

викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, 

розміщення відходів та ін. [3]. 

При цьому слід звернути увагу на той факт, що сплата екологічного податку  не 

звільняє юридичних і фізичних осіб від обов‘язку щодо відшкодування збитків, 

mailto:info@finance.sumdu.edu.ua
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завданих природі та людині порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища та вимог екологічної безпеки. 

З точки зору бюджетної децентралізації нас більше цікавить не стільки питання 

самого алгоритму розрахунку екологічного податку, скільки економічна 

обґрунтованість та доцільність діючого механізму розподілу зібраних сум податку між 

бюджетами різних рівнів.  

Згідно положень Бюджетного Кодексу України [4] до надходжень спеціального 

фонду місцевих бюджетів у 2011-2012 роках зараховувалось 70 відсотків сум зібраного 

екологічного податку, у 2013 році – 47%; ків, у тому числі: до сільських, селищних, 

міських бюджетів - 33,5 відсотка, обласних бюджетів та бюджету Автономної 

Республіки Крим - 13,5 відсотка; з 2014 року – 35%.  

Проведений нами аналіз свідчить про певну централізацію фінансових ресурсів, 

що надходять від сплати екологічного податку до бюджету. Погано це чи добре 

залежить від того, куди саме будуть спрямовуватись кошти та із якою ефективністю 

вони будуть витрачатися. 

Очевидним є той факт, що при врахуванні державних будівельних норм, якими 

передбачено санітарні розриви між підприємствами хімічної промисловості і 

житловими кварталами та правил розміщення таких об‘єктів із урахуванням рози вітрів 

та інших природних факторів, які покликані максимально скоротити негативний вплив 

підприємств хімічної галузі на людину та довкілля, далеко не всі негативні ефекти 

будуть капіталізуватися на рівні відповідного населеного пункту.  Значна доля 

негативного впливу забруднень навколишнього середовища припаде на інших 

реципієнтів регіону, а в деяких випадках – і на реципієнтів інших регіонів і навіть 

країн. Зважаючи на зазначене вище, вважаємо, що перерозподіл сум екологічного 

податку між різними рівнями бюджетної системи повинен відбуватися за абсолютно 

іншим принципом, ніж той, який діє сьогодні: доля доходів кожного бюджетного рівня 

від екологічного податку повинна дорівнювати тій частині витрат або відповідальності, 

яку несе або бере на себе влада відповідного рівня у зв‘язку із розв‘язанням конкретної 

екологічної проблеми, що виникла в результаті конкретних дій забруднювачів-

платників податку. При цьому не слід забувати, що попередити викиди шкідливих 

речовин, як правило, значно простіше і дешевше, ніж потім ліквідувати наслідки таких 

дій. Встановлення фіксованого відсотку розподілу сум зібраного податку та ще і при 

його зростанні в часі на користь консолідованого бюджету вважається нам недоречним.  

Окремої уваги при цьому заслуговує розробка та впровадження механізму 

гнучкого перерозподілу сум зібраного податку між рівнями бюджетної системи як 

економічного стимулу для знешкодження заподіяної  природному середовищу та 

людині шкоди саме на місцях заподіяння шкоди, тобто безпосередньо у джерела її  

виникнення або що ще краще – її попередження.       
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Любому руководителю компании или ее подразделения приходиться управлять 

своим персоналом. Но, как показывает опыт, многим руководителям не приходилось 

специально этому учиться. Рано или поздно успешно работающие компании и их 

руководители приходят к моделям управления персоналом, уже освоенным в странах с 

развитой рыночной экономикой. К сожалению, часто они к этому приходят достаточно 

сложным и медленным путем, ценой проб и ошибок. 

Персонал является одним из наиболее сложных объектов управления в 

организации, поскольку в отличие от материальных факторов производства персонал 

обладает возможностью принимать решения и критически оценивать предъявляемые к 

ним требования. Персонал также имеет субъективные интересы и чрезвычайно 

чувствителен к управленческим воздействиям, реакция на которые не определена. 

Система управления персоналом – это совокупность приемов, методов, 

технологий организации работы с персоналом. 

Существуют различные модели построения системы управления персоналом в 

организации. Применение той или иной модели для конкретной организации зависит от 

ее организационной структуры. Организационная структура определяет 

взаимоотношение (взаимоподчинение) между функциями, выполняемыми 

сотрудниками организации, а также проявляется в таких формах, как разделение труда, 

создание специализированных подразделений, иерархия должностей и т.д. 

Первоначальным этапом проектирования и формирования системы управления 

персоналом организации является формулировка целей данной системы. Для 

различных организаций цели системы управления персоналом варьируются в 

зависимости от характера деятельности организации, объемов производства, 

стратегических задач и т.д. Обобщение опыта зарубежных и отечественных 

организаций позволяет сформулировать главную цель системы управления персоналом 

организации как обеспечение организации персоналом, их эффективное использование, 

профессиональное и социальное развитие.  

Современная система управления персоналом должна стимулировать 

сотрудников, вовлекать их в процесс управления своим рабочим временем. 

Недостаточный уровень управленческого образования приводит к тому, что 

руководитель часто не способен делегировать полномочия своим подчиненным, кроме 
того, у него существуют трудности при постановке целей деятельности для работника, 

а также при оценке результатов этой деятельности. В результате, основным способом 

воздействия на работников является изменение величины заработной платы. Думается, 

решение этой проблемы зависит от готовности предпринимателей изучать и 

воспринимать современные организационные и психологические методы управления 

персоналом. Однако для этого потребуется достаточно длительное время, так как 

сложившиеся психологические стереотипы преодолеваются с большим трудом. 

Низкая квалификация руководителей предприятий и кадровых служб в области 

управления и юриспруденции вызывает неурегулированность внутренней структуры. 
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Вследствие этого падает не только конкурентоспособность компании, эффективность 

ее управления в целом, но и отдельных организационных мероприятий. 

Низкая управленческая культура, включая культуру принятия решений и 

делегирования полномочий, подменяют управление администрированием, а контроль 

— мелочной опекой. 

Нарушение внутренних коммуникаций, искажение информации приводит в 

общему снижению уровня достигаемых результатов и неоправданным временным 

затратам. Непонимание рядовыми сотрудниками необходимости проведения кадровых 

мероприятий приводит к отторжению ими нововведений и даже к отчуждению 

сотрудников от компании. Возникают границы между руководителями и 

подчиненными, акционерами и управляющими по принципу: «мы - они». 

Существенная доля случаев, когда представители компаний затруднились оценить те 

или иные мероприятия из собственной практики, говорит о том, что требуются иные 

специальные критерии оценки работы как кадровых служб в целом, так и отдельных 

мероприятий, проводимых ими в рамках кадровой политики. 

Таким образом, социальные функции системы управления персоналом на 

современном этапе развития общества не должны быть ограничены лишь 

прагматической задачей управления, но и учитывать социальные потребности 

персонала. 

Закономерности управления персоналом на стадии подбора определяются их 

особой ролью в социальной структуре современного предприятия, характером 

взаимоотношений с другими элементами всей системы управления, как персоналом, 

так и всем предприятием. 

В коммерческих организациях применение инновационной технологии подбора 

персонала позволяет делать прогноз психологической совместимости сотрудников с 

морально-психологическим климатом организации, что является определяющим 

условием для устойчивого развития организации, в частности, увеличение 

производительности труда и снижения затрат на подбор персонала. 

Для эффективного управления персоналом в современных условиях нужна 

постоянная работа в этой области, позволяющая вести планирование и определение 

потребности в персонале, формировать оптимальный состав для экономии всех видов 

ресурсов, успешно организовывать труд и развитие персонала для достижения целей 

организации и удовлетворения интересов работников. 

Таким образом, инновационное управление персоналом следует направлять на 

достижение высокой эффективности труда каждого работника и создание 

экономических стимулов и социальных гарантий, позволяющих сблизить интересы 

организации и работника, а также добиться удовлетворения интересов общества в 

получении дохода для перераспределения и предоставления социальных гарантий. 
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Механізм медичного страхування в Україні перебуває лише на стадії 

формування. Медична галузь в Україні не має можливості користуватися перевагами 

ринкової економіки. Державний бюджет, з якого в даний час фінансується медична 

галузь, неспроможний покрити навіть половину її потреб. Саме страхування сьогодні 

може стати додатковим джерелом фінансування заходів з охорони здоров‘я за рахунок 

різних джерел для організації медичної допомоги населенню шляхом надання 

медичних послуг та гарантій різних можливостей в їх отриманні в повному обсязі для 

всього населення.  

В даний час не існує чіткого уявлення про систему медичного страхування, яка 

має бути прозорою і зрозумілою для громадськості. . 

В Україні фінансування охорони здоров'я здійснюється за рахунок Державного 

бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів місцевого та 

регіонального самоврядування, фондів медичного страхування, благодійних фондів та 

будь-яких інших джерел, не заборонених законодавством. 

Медичне страхування поділяється за формами на обов‘язкове медичне 

страхування (ОМС) і добровільне медичне страхування (ДМС). Обов'язкове медичне 

страхування реалізується через програми обов'язкового медичного обслуговування. 

Добровільне медичне страхування є формою захисту інтересів громадян у разі втрати 

ними здоров'я з будь-якої причини. Воно пов'язане з компенсацією громадянами 

витрат, зумовлених оплатою медичної допомоги, та інших витрат, пов'язаних із 

підтримкою здоров'я. [1] 

Сегмент добровільного медичного страхування займає друге місце по темпах 

росту.  Проте, коло споживачів такої послуги все одно залишається доволі обмеженим. 

Основною категорією страхувальників по добровільному медичному страхуванню 

залишаються юридичні особи. Така ситуація склалася, перш за все, через не бажання 

страховиків працювати із простими громадянами, які приходять з вулиці. Виключення 

становлять директори, власники фірм, автомобілів або особи, які вже застраховані по 

якомусь виду страхування в даній страховій компанії. Осторота спровокована тим, що 

бажання застрахуватися у більшості із наших громадян виникає лише при відчутті 

близької хвороби, при виникненні якої «витягуються» із страховика «усі можливі 

соки». 

Наявні обставини вимагають від страховиків приймати найрізноманітніші міри 

відлякування пересічних громадян, зокрема: високими тарифами, проходженням за 

власний кошт медичного огляду у профільних лікарів, віковим цензом, наполяганням 

на сімейному страхуванні 

За даними Ліги страхових організацій, за 2013 рік страхові виплати з ДМС 

збільшилися на 12% порівняно з 2012-м - до понад мільйона гривень. На розвиток ДМС 

впливають збільшення роздрібного обсягу аптечного продажу на 13% у грошо-вому і 

на 2,6% у натуральному вираженні, зростання соціальної відповідальності бізнесу на 
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5% (колективне страхування працівників є невід‘ємною частиною ком-пенсаційного 

пакета). У 2013 році страховики оплатили майже 2,3 мільйона звернень про лікування 

застрахованих (плюс 6,1% порівняно з 2012 роком). Середній розмір страхового 

платежу становив 847 гривень, а середній розмір страхової виплати — 439 гривень. 

При цьому корпоративні клієнти не готові збільшувати бюджети на медстрахування. 

Деякі страховики демпінгують, щоб утримати великих брендових клієнтів або не 

допустити зниження частки портфеля на ринку.   

Питання ціни поки що залишається болючим. На даний час дійсно, поліси 

добровільного медичного страхування можуть дозволити собі лише достатньо забез-

печені громадяни. Проте, як стверджують самі страховики, така ситуація зберігати-

меться не довго. Поступове наповнення ринку новими страховими компаніями, які 

пропонуватимуть практично стандартні програми страхування сприятиме підвищенню 

конкуренції на ринку медичного страхування, що призведе до зниження цін, що 

зробить страховий продукт більш доступнішим для різних верств населення.   

В Україні з бюджету на охорону здоров‘я виділяється щороку до 3,5-4,5% ВВП. 

Якщо приплюсувати до них гроші від населення, яке воно дає лікарям, то за рік набігає 

7,5% ВВП, що дорівнює витратам провідних країн світу. Але такі суми, на жаль, не 

ефективно використовуються в країні, що в кінцевому результаті відбивається на її 

громадянах.  

Слід відзначити, що в Україні поступово формується перспективна система 

організації медичного страхування, однак вона потребує суттєвого удосконалення. 

Робота на шляху до цього уже ведеться. Але враховуючи фінансово-економічний стан 

держави,  світовий досвід необхідним вважається також проведення ряду заходів 

організаційного характеру, у тому числі, прийняття нормативно-правових актів, які б 

забезпечили вирішення таких важливих проблем як:  

1. Забезпечення конкурентного середовища на ринку медичних послуг у разі 

прийняття законодавчих актів з питань обов‘язкового соціального медичного 

страхування.  

2. Створення умов розвитку добровільного медичного страхування в якості 

ефективного доповнення до обов‘язкового соціального медичного страхування, яке б 

за- безпечувало покриття витрат за надання медичної допомоги, понад або в межах 

обсягу і рівня, визначених програмами обов‘язкового соціального медичного 

страхування.  

3. Посилення зацікавленості роботодавців у турботі про збереження здоров‘я 

своїх працівників шляхом встановлення економічних стимулів щодо коштів, які 

направлятимуться підприємствами на добровільне медичне страхування. 

4. Законодавче врегулювання питання щодо можливості юридичними особами 

(роботодавцями) включення витрат на сплату страхових платежів за договорами 

добровільного медичного страхування своїх працівників до складу собівартості 

продукції.  

5. Забезпечення контролю за використанням єдиних стандартів усіма медичними 

установами, що працюють у системі добровільного медичного страхування, незалеж- 

но від їхньої відомчої підпорядкованості та організаційно-правової форми. 

Список літературних джерел 

1. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України [www.dfp.gov.ua]. 

2. Осадець С.С. Страхування / С.С.Осадець. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с. 

 

http://www.dfp.gov.ua/

