
 16 

шляхом скорочення втрат. Окрім поліпшення інвестиційного 
середовища і сприяння підприємствам комунальної теплоенергетики в 
кваліфікованій підготовці інвестиційних пропозицій, важливо 
забезпечити підвищення інформованості потенційних інвесторів про 
умови ведення бізнесу в Україні і можливостях реалізації 
інвестиційних проектів в цій сфері.  

Таким чином, пріоритетними напрямами державної і регіональної 
політики у сфері послуг теплопостачання в Україні є вдосконалення 
нормативно-правового забезпечення процесів регулювання діяльності 
учасників теплоенергетичних ринків, стимулювання залучення 
інвестицій, впровадження сучасних енерго- і ресурсозберігаючих 
технологій, системна і послідовна робота з громадськістю.  

Отже, важливою умовою ефективного розвитку комунальної теп-
лоенергетики є формування всеосяжного обліку теплової енергії на 
усіх етапах її виробництва і споживання. При цьому така система 
функціонує спільно з системою моніторингу ефективності викорис-
тання природного газу, електроенергії і води на підприємствах кому-
нальної теплоенергетики. Реалізація такого підходу створить сприят-
ливі умови для розробки і реалізації програм підвищення енер-
гоефективності і енергозбереження в теплоенергетиці регіонів. Мето-
дологія розробки регіональних програм розвитку комунальної тепло-
енергетики повинна враховувати в першу чергу організаційно-еконо-
мічні завдання, які стануть основою для формування інвестиційних 
програм із залученням вітчизняних і зарубіжних інвесторів. 
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 В сучасних умовах підприємства повинні активно захищати свої 
права та інтереси від конкурентів. Питанням фінансової безпеки не 
можна нехтувати, бо від цього залежить становище підприємства на 
ринку. Актуальність даної теми полягає в тому, що через постійну 
конкуренцію, розвиток фінансово-економічної кризи, підвищенню ін-
фляції, появи нових фінансових інструментів підприємства повинні 
постійно розвиватися, а разом з цим і вдосконалювати фінансову без-
пеку.  
 В інтересах підприємства необхідно підвищувати рівень його 
фінансової безпеки, тому що високий рівень свідчить про стабільну та 
ефективну фінансово-господарську діяльність, мінімальну наявність 
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проблемних місць, що в свою чергу робить підприємство привабливим 
для інвесторів і кредиторів [1]. 
 Мета написання тез доповіді полягає у вироблені методичних 
рекомендацій, щодо підвищення ефективності фінансової безпеки під-
приємства. 
 Було використано такі методи дослідження: логічного узагаль-
нення, фінансового аналізу, методи аналізу та синтезу,  метод дедукції, 
методи збору та обробки інформації. 
 За результатами дослідження обґрунтовано, що для  вдоскона-
лення фінансової безпеки на підприємстві необхідно дотриматись ви-
мог  стратегічного планування, як одного з засобів зменшення загроз 
фінансовій безпеці. Також необхідно постійно проводити аналіз фінан-
сового стану підприємства, для того щоб мінімізувати ризики й вчасно 
змінити стратегію розвитку; системний аналіз умов зовнішнього сере-
довища, з метою вчасного попередження криз; створити систему внут-
рішнього нормативного регулювання фінансової безпеки підприємст-
ва, яка є формальним набором правил, положень, інструкцій, розпоря-
дчих документів по окремих структурних підрозділах та по підприємс-
тву в цілому; підвищити кваліфікації працівників, що працюють у під-
розділі фінансово-економічної безпеки для того,щоб вони могли ефек-
тивно протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам й створювати 
умови для подальшого ефективного існування підприємства.  
 Основні заходи по оптимізації фінансової безпеки наступні: ви-
користання повних виробничих потужностей; збільшення продуктив-
ності праці шляхом мотивації працівників; проведення рекламних ак-
цій для збільшення збуту продукції; мінімізувати неповернення дебі-
торських заборгованостей; заміна короткострокових та довгострокових 
кредитів на самофінансування; контроль безнадійних боргів для утво-
рення необхідного резерву.   
 Забезпечення фінансової безпеки є одним з основних принципів 
нормального функціонування підприємства, реалізація якого передба-
чає використання комплексного науково-практичного системного під-
ходу. Діяльність щодо забезпечення безпеки на підприємстві спрямо-
вана на конкретні об'єкти і провадиться за допомогою особливих засо-
бів і методів відповідно до визначених принципів [2].  
 Головною метою запропонованих заходів є зменшення загроз 
фінансово-економічній безпеці підприємства, що дозволить покращи-
ти фінансову стійкість та платоспроможність і загалом підвищити рі-
вень фінансової безпеки підприємства. 
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 Актуальність проблеми полягає у ефективній очистці міст від 
відходів, що полягає у поліпшенні екологічного стану міст та спрямо-
вана на отримання економічних результатів. Елементами проблеми є 
несанкціоновані звалища твердих побутових відходів та незадовільний 
стан підприємств санітарного очищення міст в цілому. 
 Метою роботи є висвітлення питань економіко-екологічних про-
блем санітарного очищення міст.  
 За підрахунками щорічно в Україні утворюється приблизно                      
14 млн. тон сміття, крім цього спостерігається негативна тенденція 
зростання цієї цифри кожного року на 2,5%. До того ж, лише 7% від 
вищезгаданого сміття відсортовується та спалюється на сміттєспалю-
вальних заводах. А решта – 93% потрапляє на сміттєзвалища, які на 
сьогодні займають 5-7% території країни. Крім того, на даний час в 
Україні приблизно 6000 сміттєзвалищ є законними, а ще більш ніж 
32 000 є стихійними та несанкціонованими, вони становлять загрозу 
для навколишнього середовища.  
 Існує декілька варіантів рішення проблеми: 
 1. Будівництво нових сміттєспалювальних заводів. На даний час 
в Україні працює лише один київський сміттєспалювальний завод 
«Енергія», що забезпечує найближчі райони міста теплом та гарячою 
водою, що заощаджує місту близько 30 млн. м3 газу. Крім нього існу-
ють сміттєспалювальна установка в Люботині (Харківська область) та 
дві пересувні сміттєспалювальні установки в Харкові. За 2014 р. ці 
підприємства спалили лише 1% всього виробленого сміття в країні. Є 
доцільним перейняти досвід Швеції у цьому питанні, де тепло- та еле-
ктроенергії, що виробляється, вистачає на забезпечення 90% приват-
них домоволодінь. Крім того, потужності заводів вистачає навіть для 
імпортування сміття з сусідньої Норвегії [1]. Таким чином, Швеція не 
тільки заощаджує на закупці нафтопродуктів, але і отримує дохід від 
імпорту сміття країн-сусідів. Для рішення проблеми з викидами у ат-
мосферу шкідливих речовин пропонується установка «пилососів», що 
були розроблені нідерландською компанією Envinity Group. Вони до-
зволяють пропустити через себе 80 тис. м3 повітря  на годину, майже 


