
На підприємствах промисловості зосереджено 30,9% загального обсягу 
прямих інвестицій в Україну, у фінансових установах – 33,1%.  

Станом на 01.01.2012 р. на підприємствах промисловості зосереджено 
15238,6 млн дол. США, у т.ч. переробної – 13056,8 млн та добувної–1492,4 млн. 
Серед галузей переробної промисловості у металургійне виробництво та 
виробництво готових металевих виробів унесено 6084,2 млн прямих інвестицій, 
у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 2065,7 млн, 
хімічну та нафтохімічну промисловість – 1375,8 млн, машинобудування – 
1226,0 млн, виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції – 893,0 млн. 
В організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг 
та надання послуг підприємцям, унесено 5721,5 млн (11,6%), у підприємства 
торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого 
вжитку – 5193,5 млн дол. США (10,5%). 

Отже, у цілому статистичні дані та міжнародна інвестиційна позиція 
України свідчать, що країна залишається привабливою для інвестицій, водночас 
вона не знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у 
світове господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має 
свій відголос в Україні. Для суттєвого покращення місця України у 
зазначеному рейтингу актуальним на сьогодні є питання удосконалення 
правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів 
забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи 
збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.  
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Вирішення проблем, пов’язаних із забезпеченням здорових і безпечних 

умов, у яких відбувається праця людини – одне з найбільш важливих завдань у 
розробці нових технологій і систем виробництва. Дослідження й виявлення 
можливих причин виробничих нещасних випадків, професійних захворювань, 
аварій, вибухів, пожеж, і розробка заходів і вимог, спрямованих на усунення 
цих причин дозволяють створити безпечні й сприятливі умови для праці 
людини. Комфортні й безпечні умови праці − один з основних факторів, який 
впливає на продуктивність і безпеку праці, здоров'я працівників. 
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Метою роботи є обґрунтування теоретичних і практичних аспектів 
організації системи охорони праці на рівні підприємства, а також її 
вдосконалення на підставі розробки та втілення організаційних нововведень. 

Останніми роками охорона праці перебуває на етапі кардинальних 
перетворень. Багато підприємств проявляють зацікавленість щодо 
використання моделі управління охороною праці, що передбачає взаємну 
соціальну й економічну відповідальність бізнесу і працівників у процесі 
забезпечення безпечних умов праці з метою підвищення ролі соціального 
партнерства в створенні здорового психологічного клімату на підприємстві та 
максимізації добробуту як окремого працівника, так й організації в цілому. 

Серед категорій, за допомогою яких прийнято характеризувати 
підприємство, звичайно виділяють економічні й технологічні показники. Однак, 
вони займають провідне положення лише в тому випадку, якщо дотримано 
основну умову діяльності підприємства як суб'єкта господарювання − 
забезпечується безпека процесів і трудової діяльності індивіда. 

Дослідження соціально-економічних аспектів охорони праці та інших її 
характеристик були проведені такими вченими, як Д.П. Богиня та 
О.А. Грішнова, М.П. Гадзюк, Є.П. Желібо, В.В. Зацарний, Д.П. Тімошина, 
В.В. Дерпак, З.М. Яремко, О.Ф. Новікова, А.О. Соколова. 

Незадовільний стан охорони праці на підприємстві призводить до 
гальмування економічного та соціального прогресу країни в цілому. За 
підрахунками експертів Міжнародної організації праці збитки унаслідок 
нещасних випадків та професійних захворювань складають 4% від світового 
валового внутрішнього продукту (ВВП). Таким чином, удосконалення системи 
охорони праці є одним з актуальних питань на рівні як держави, так і окремого 
підприємства. 

Розглядаючи охорону праці в умовах ринкової економіки особливу увагу 
необхідно звернути на економічні аспекти охорони праці. Здійснення заходів з 
поліпшення умов і охорони праці чинить стимулюючий вплив як на економічні, 
так і на соціальні результати виробництва. 

До позитивних економічних результатів впливу умов праці на людину 
слід віднести підвищення продуктивності праці, раціональне використання 
основних виробничих фондів. Сприятливі умові забезпечують піднесення 
продуктивності праці за рахунок як інтенсивних змін (скорочення витрат 
робочого часу на виробництво одиниці продукції), так і екстенсивних 
(збільшення ефективності використання робочого часу завдяки зниженню 
цілоденних втрат за тимчасовою непрацездатністю та виробничим 
травматизмом). 

Пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності з охорони праці на 
підприємстві. 

1. Запорукою зниження рівня виробничого травматизму і поліпшення 
стану охорони праці є піднесення економіки, що в сучасних умовах 
господарювання може бути досягнуто лише шляхом децентралізації 
виробництва, запровадження на нерентабельних підприємствах посади 
найманого менеджера, який підзвітний і переобирається на зборах акціонерів. 
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2. Поліпшення стану охорони праці на підприємствах може бути 
досягнуто шляхом переходу від окремих розрізнених заходів до системи 
планомірного цілеспрямованого управління цією діяльністю з чітким 
визначенням для кожного структурного підрозділу підприємства переліку та 
змісту завдань і функцій управління. 

Завдання роботи з охорони праці зумовлені всією виробничою діяльністю 
підрозділів підприємства і спрямовані на виконання вимог державної політики 
з охорони праці. 

Таким чином, питання з охорони праці є одним з найважливіших на 
сучасному етапі життя нашого суспільства, у період коли роботодавці ставлять 
для себе основним завданням як найшвидше й з мінімальним вкладенням 
засобів отримати найбільший прибуток, мало уваги приділяється, а часом і 
взагалі ігноруються вимоги безпеки праці. Правильний підхід до організації 
охорони праці на підприємстві, грамотне використання різних нематеріальних 
способів стимулювання працівників дають останнім необхідне почуття 
надійності, стабільності й зацікавленості керівництва у своїх співробітниках. 
Таким чином, завдяки налагодженій охороні праці знижується також плинність 
кадрів, що в свою чергу благотворно впливає на стабільність усього 
підприємства. 
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Основне завдання оцінювання інвестиційного проекту – як можна більш 

об’єктивно визначити доходи та витрати на проект. Натепер процес 
формування інвестиційних витрат є «чорним ящиком» у системі оцінювання 
інвестиційних проектів: інвестиційні витрати розглядаються як задана зовні 
сума витрат . Як вона формується, які статті витрат включає залишається поза 
межами наявної системи оцінювання інвестиційних проектів. Але вважаємо, що 
сума інвестиційних витрат є визначальною під час оцінювання проекту, від неї 
залежить можливість прийняття до реалізації реального інвестиційного проекту 
та його ефективність[1]. 
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