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одиниці значення коефіцієнту детермінації R2 ще не є свідченням високої якості 
рівняння регресії. Перевірка випадковості відхилень, тобто відсутність автокореляції 
залишків першого порядку, здійснена за допомогою статистики Дарбіна-Уотсона. 
Результати розрахунку значень статистики засвідчили відсутність автокореляції 
залишків першого порядку, що дозволило підтвердити висновок про достатню якість 
отриманих регресійних оцінок параметрів моделей залежності чистого доходу від 
ряду чинників.  

Для системи бюджетного управління отримана інформація дозволила визначити 
проблемні зони з метою забезпечення зростання обсягів виробництва та реалізації 
технічного вуглецю. Планування і контроль у відповідності з проблемними зонами є 
пріоритетним для досягнення поставлених стратегічних цілей діяльності 
підприємства. За результатами досліджень ранжована пріоритетність чинників, які 
впливають на досягнення стратегічних цілей та дозволяють запропонувати 
обґрунтовану послідовність етапів в процесі бюджетування діяльності підприємства з 
випуску технічного вуглецю, за визначення: обсягів продажу, раціоналізації 
взаємовідносин з покупцями і в результаті оптимізації управління дебіторською 
заборгованістю, рівнем запасів та виробничими потужностями; необхідних процесів 
для досягнення запланованого рівня виробництва та реалізації за взаємоприйнятної 
ціни і в результаті усунення розриву між процесами та поставленими цілями; 
потрібних ресурсів для здійснення процесів і в результаті ліквідація розриву між 
ресурсами та виділеними процесами; вартості ресурсів і в результаті підвищення 
ефективності використання матеріальних та трудових ресурсів, збільшення 
рентабельності основних фондів та їх оновлення. Мета бюджетного управління 
полягає в забезпечені максимального рівня реалізації запланованих заходів. 
Необхідною передумовою процесно-орієнтованого бюджетування виступає 
покращення економічних і фінансових показників діяльності.  
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Суб’єкти господарювання Кременчуцького промислового району, які мають 
інколи по декілька стаціонарних джерел забруднення, зобов’язані подавати до 
відповідного контролюючого органу за місцем розташування податкову декларацію 
екологічного податку. До податкової декларації підприємства складають відповідний 
розрахунок у формі додатку стосовно кожного стаціонарного джерела забруднення, 
що здійснює викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, об’єкту за місцем 
здійснення скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, спеціально відведеного для 
розміщення відходів місця окремо. Податкові інструменти екологічного регулювання 
в нашій країні проходять стадію становлення, що зумовлює нагальну необхідність їх 
удосконалення. Впровадження екологічного оподаткування зумовлює досягнення 
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подвійного виграшу: з однієї сторони економічно стимулюється охорона довкілля, а з 
іншої – одночасно з цим суб’єкти господарювання змушені постійно здійснювати 
ресурсозбереження шляхом стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності, в 
тому числі у сфері охорони навколишнього природного середовища.  

Екологічні податки виступають засобом і методом для вирішення проблеми 
перерозподілу коштів стосовно збільшення фінансування програм, які спрямовані на 
раціональне природокористування та збереження якості навколишнього природного 
середовища. Доцільно при удосконаленні екологічного оподаткування враховувати 
досвід Європейської Комісії, яка розподілила екологічні податки за сферою 
використання на сім основних груп: енергетичні податки (на моторне паливо, на 
енергетичне паливо, на електроенергію); транспортні податки (податки на пройдені 
кілометри, акцизи під час купівлі автомобілів, щорічний податок із власника авто); 
плата за забруднення (емісії забруднюючих речовин в атмосферу та викиди у водні 
басейни); плата за розміщення відходів (платежі за розміщення відходів на звалищах, 
за їх переробку і податки на низку спеціальних продуктів: упаковка, батареї, шини, 
мастильні оливи тощо); податки на викиди речовин, що руйнують озоновий шар і 
парникові гази; податок на шумову дію; платежі за користування природними 
ресурсами (переважно за користування водою) [1–3]. Оподаткування енергії виступає 
важливим політичним інструментом, так як суттєво впливає на цінову політику 
енергоресурсів і сприяє більш раціональному їх використанню. Аналіз зарубіжного 
досвіду екологічного оподаткування свідчить про високу ефективність інструменту 
екологічної політики. 

Питання екологічної безпеки особливо актуальне для ПрАТ «Кредмаш», яке 
розташоване у центрі міста і має ливарне виробництво, гальванічні та фарбувальні 
дільниці. Про високий рівень екологічної роботи на заводі свідчить наявність 
свідоцтва про атестацію на право проведення вимірювань і відсутність штрафів, які 
накладаються на підприємство за екологічні порушення.  

Головним завданням екологічної роботи є зменшення забруднюючого впливу на 
довкілля та забезпечення екологічних параметрів організації виробництва. На заводі: 
здійснюється систематичний контроль кількості викидів і скидів шкідливих речовин, 
оцінюється стан атмосферного повітря в санітарно-захисній зоні підприємства; 
обліковується утворення промислових відходів і визначається ефективність роботи 
очисного обладнання; підсумовується виконання природоохоронних заходів, актів та 
приписів контролюючих організацій; виявляються порушення правил експлуатації 
очисних споруд; розробляються проекти лімітів на утворення та розміщення відходів; 
оформляються реєстрові карти об’єктів утворення і утилізації відходів; 
розробляються документи на отримання дозволів на спец водокористування, 
використання небезпечних речовин. Фахівці-екологи заводу приймають участь в 
розслідувані аварійних викидів та скидів забруднюючих речовин. В ливарному 
виробництві заводу здійснене технічне переозброєння плавильного відділення із 
заміною печей-вагранок на індукційні, що сумарно зменшило викиди шкідливих 
речовин на 90 %. На газоочисній споруді ливарного цеху встановлено мокрий 
пиловловлювач. В цехах підприємства замінені пилові агрегати на інерційно-рукавні, 
лакофарбові матеріали – на менш токсичні. Впроваджено ливарне розподільне 
антифрикційне покриття «літопарм» для модельної оснастки замість суміші 
«гас+мазут». Для зниження шкідливого впливу на водне середовище, раціонального 
використання води і суттєвого зменшення скидів забруднених нафтопродуктами 
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стічних вод для автомобільних мийок транспортного цеху встановлена система 
рециркуляції води зі зворотнім циклом. У зварювальному виробництві корпусу 
дорожньої техніки впроваджено установку для різання металу із застосуванням 
водної подушки, яка поглинає шкідливі викиди. Витяжні установки від формувальних 
машин ливарного цеху підключені до мокрого пиловловлювача ПВМ-40. 
Запровадження суворої податкової системи справило в більшості розвинених країн 
вплив на покращення стану навколишнього природного середовища більший вплив, 
ніж встановлення жорстких норм і стандартів. 
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У сучасних умовах розвитку економіки України суб’єкти господарювання все 

більше звертають увагу на фінансово-економічну безпеку, яка вимагає створення 
власної системи управління. Необхідність формування системи управління 
фінансово-економічною безпекою промислових підприємств зумовлена наступними 
чинниками: постійна взаємодія промислових підприємств з факторами зовнішнього 
середовища як основного джерела загроз, що можуть спричиняти дестабілізуючий 
вплив на їх діяльність; наявність слабких місць у діяльності промислових 
підприємств і можливість розробки заходів щодо їх своєчасного усунення; управління 
фінансово-економічною безпекою є головним резервом оптимізації основних 
виробничих процесів виготовлення промислової продукції; вимоги ринкової 
економіки до забезпечення фінансово-економічної безпеки як фактору сталого 
розвитку підприємств та забезпечення їх конкурентоспроможності. 

Сутність фінансової безпеки підприємства Лиса О. В. характеризує «як такий 
стан фінансів підприємства, який дозволяє протистояти  ідентифікованим і 
потенційним загрозам шляхом ефективного управління формуванням і 
використанням капіталу, а також ризиками в процесі своєї діяльності» [1, с. 60]. 
Науковець виділяє різні підходи до визначення поняття «фінансова безпека 
підприємства», які вона умовно поділяє на п’ять груп:  

 фінансова безпека підприємства як один із складників економічної безпеки 
підприємства з відповідними інструментами управління нею;  


