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У статті здійснений аналіз результатів дослідження соціально*економічних показників та критеріїв,
за якими щорічно міжнародною школою бізнесу INSEAD оцінюється стан національних інноваційних
систем різних країн світу та їх інфраструктури. Розвиток інноваційної інфраструктури визначає рівень
розвитку національної економіки країни, конкурентоспроможність її продукції та можливості для по*
дальшого зростання добробуту населення. Висвітлені основні проблеми, що знижують рейтинг вітчиз*
няної економіки у сфері впровадження інновацій.
The article is devoted analyzes the results of research on the socio*economic indicators and criteria for the
annual international business school INSEAD estimated state of national innovation systems of different countries
and their infrastructure. The development of innovation infrastructure determines the level of development of
the national economy, the competitiveness of its products and opportunities for continued growth of welfare.
The basic problem that lower ratings of the national economy in innovation were identified.
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Глобалізація світової економіки в ХХІ столітті є вирі!
шальним фактором, який визначає і спрямовує подальший
розвиток національних економік різних країн. У зв'язку з
цим перед науковцями постає проблема неупередженого
визначення, аналізу та моніторингу головних факторів, що
забезпечують розвиток і поступове поширення інновацій!
них процесів у різних країнах світу. Моніторинг глобаль!
ного інноваційного розвитку в розрізі кожної з країн світу,
що здійснений провідними міжнародними науково!дослід!
ними організаціями, становить особливий науковий інтерес
для дослідження кожної зі складових інноваційної діяль!
ності вітчизняної національної економіки. Потребують по!
глибленого аналізу питання розробки шляхів розвитку інно!
ваційної інфраструктури України і підвищення рейтингу
національної інноваційної системи для залучення потенц!
ійних інвесторів та світової громадськості до вирішення на!
гальних проблем вітчизняної економіки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Динамічний розвиток інвестиційно!інноваційних про!
цесів в умовах глобалізації світової економіки зумовлює
розробку різноманітних підходів до його вивчення, аналізу
і оцінки. Дослідженню проблем розвитку інноваційної
інфраструктури країн присвячена велика кількість науко!
вих праць вітчизняних і закордонних вчених, зокрема А.Е.
Абрамешина, Т.В. Гринько, І.І. Зубєйко, Т. В. Задихайло,
С.М. Ілляшенко, М.А. Йохни, Н.В. Каленської, А.В. Ко!
сенко, О.І. Маслака, Т.О. Скрипко, В.В. Стадник, М.М.
Ткачова та інших. Основна увага в цих роботах приділяєть!
ся вдосконаленню методів управління і оцінки стану інно!
ваційної інфраструктури як одного з провідних механізмів
забезпечення високих темпів інноваційного розвитку краї!
ни. Недостатньо дослідженими залишаються питання вибо!
ру критеріїв поточного оцінювання фактичного стану кож!
ного зі складових елементів інноваційної інфраструктури
України та розробки шляхів формування її ефективності.
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У статті проведений аналіз результатів дослідження
соціально!економічних показників та критеріїв, за якими
щорічно міжнародною школою бізнесу INSEAD оцінюєть!
ся стан складових інноваційних систем національних еко!
номік практично усіх країн світу.
Особливістю цієї методики є присвоєння рейтинг!
індексів залежно від ступеня інноваційного розвитку країн.
У зв'язку зі складністю вимірювання деяких критеріїв вони
носять опосередкований характер, тобто визначаються че!
рез їхнє співвідношення до інших характеристик. Оцінка за
такою методикою стану інноваційної інфраструктури націо!
нальної економічної системи України, аналіз опосередко!
ваних критеріїв, що визначають інноваційний клімат у дер!
жаві в порівнянні з іншими країнами дозволяє висвітлити
проблеми, що знижують рейтинг вітчизняної економіки та
формують несприятливі умови для практичного впровад!
ження інновацій. Отже, метою статті є аналіз критеріїв, за
якими міжнародна школа бізнесу INSEAD оцінює стан на!
ціональної інноваційної системи України і її інфраструкту!
ри, розробка та визначення заходів, що необхідні для по!
дальшого розвитку національної інноваційної інфраструк!
тури, підвищення міжнародного рейтингу та інвестиційно!
інноваційної привабливості країни, створення більш спри!
ятливих умов для господарської діяльності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ключовою умовою прискорення соціально!економічно!
го розвитку країни, галузей економіки, підприємств є не!
обхідність енергійно знаходити і швидко реалізовувати
найбільш ефективні інноваційні пропозиції. Все це — скла!
дові інноваційного процесу, кінцевою метою якого є впро!
вадження пріоритетних фундаментальних і прикладних на!
уково!дослідних робіт, нових, передових технологій, форм
організації праці та управління, заснованих на досягненнях
науково!технічного прогресу. У широкому розумінні, інно!
вації — це синонім успішного виробництва, впровадження і
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використання нововведень, які забезпечують підприємствам
стратегічний виграш в економічній і соціальній сферах,
підвищують їх конкурентоспроможність.
Проблема комерціалізації інтелектуального продукту
виникає ще на початковій стадії розроблення інноваційної
ідеї, і значною мірою саме від її вирішення на всіх етапах
інноваційного процесу залежить, чи перетвориться ця ідея
в інноваційний продукт [11, с. 71].
Високорозвиненими зарубіжними країнами з ринковою
економікою відпрацьовані ефективні адміністративні та еко!
номічні механізми стимулювання інноваційної діяльності,
які засновані на наступних принципах:
— чітке визначення видів досягнень (новацій) науково!
технічного, соціального та технологічного прогресу, які слід
розглядати в якості ключових, пріоритетних на даний пері!
од часу;
— законодавчо закріплена економічна і політична сис!
тема підтримки інновацій з боку влади;
— використання спеціальних заходів державної інно!
ваційної політики для підтримки національної інноваційної
системи.
Категорія "національна інноваційна система" згідно з
Концепцією розвитку національної інноваційної системи
[10] розглядається як сукупність законодавчих, структур!
них і функціональних компонентів (інституцій), що задіяні
у процесі створення та застосування інноваційних знань і
технологій. Вона включає в себе:
— мережу установ державного і приватного сектора,
що створюють, адаптують, імпортують і пропонують но!
ваційні пропозиції;
— інфраструктуру, що допомагає реалізовувати новації,
перетворювати їх на інновації;
— інформаційну підтримку підприємств у пошуках но!
ваційних пропозицій та наступної інноваційної діяльності,
включаючи дорадництво, консалтинг і коучинг;
— державні й приватні організації та підприємства, що
спрямовані на інноваційний розвиток;
— організацію управління інноваційним процесом на
загальнонаціональному рівні.
Одним з головних факторів, що безпосередньо впливає
на динаміку і темпи розвитку національної інноваційної си!
стеми є ступінь розвиненості інноваційної інфраструктури
країни. Згідно з Законом України "Про інноваційну
діяльність" [8] інноваційна інфраструктура країни являє
собою сукупність підприємств, організацій, установ, їх об!
'єднань, асоціацій будь!якої форми власності, що надають
послуги із забезпечення інноваційної діяльності. Зміст по!
няття "інфраструктура" надзвичайно широкий, основні види
та організаційні форми залежать від призначення. Збільшен!
ня ринкової пропозиції інноваційної продукції висуває пе!
ред інноваційною інфраструктурою досить важливі завдан!
ня — комерціалізацію результатів інноваційної діяльності,
надання їм форми товару, забезпечення виходу на ринок і
сприяння успішній реалізації, тобто впровадженню інно!
вацій у практичну діяльність [11, с. 71].
Найбільш активно процес формування інноваційної
інфраструктури проходить у тих країнах, де забезпечені
сприятливі умови для концентрації науково!технічного по!
тенціалу, активізації функціонування венчурних підприємств
у промисловості, розвитку технічно складних видів економі!
чної діяльності в системі кластерів, бізнес!інкубаторів, тех!
нопарків, технополісів. Головна вхідна умова формування
таких систем — створення високоефективної інфраструкту!
ри для суб'єктів інноваційної діяльності, здатної не тільки
підтримувати і поширювати реалізацію бізнес!процесів, але
й створити умови для виникнення нових інноваційно!актив!
них підприємств, науково!дослідних і проектних інституцій.
Стан інноваційної інфраструктури визначає рівень роз!
витку економіки країни, підвищення конкурентоспромож!
ності продукції і зростання добробуту населення. Мета її
зміцнення полягає не тільки в сприянні підвищенню ефек!
тивності діяльності суб'єктів господарювання, а й у її спря!
муванні в інтересах суспільства.
Інноваційна інфраструктура стимулює та забезпечує
інноваційну діяльність і як система містить окремі складові
елементи, що поєднуються у комплексній взаємодії.
Вітчизняна законодавча база виокремлює виробничо!тех!
нологічну, фінансово!економічну, нормативно!правову,
територіальну та кадрову підсистеми інноваційної інфрас!
труктури [9]. За версією деяких міжнародних інститутів ана!
лізу інноваційної діяльності різних країн світу [12—15] інно!
ваційну інфраструктуру характеризують такі критерії, як
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інформація і комунікаційні технології, загальний ступінь
формування та функціонування інфраструктури та її еко!
логічна стійкість. Вітчизняні науковці [1; 3; 7] пропонують
більш розширений варіант складових елементів інфраструк!
тури інноваційної діяльності:
1) політико!правове та нормативне регулювання інно!
ваційної діяльності (на регіональному та державному
рівнях);
2) фінансово!економічне стимулювання, забезпечення, ко!
ординація та регулювання інноваційної діяльності;
3) інформаційно!комунікаційне забезпечення, яке по!
ширює доступ до інноваційних пропозицій і баз знань;
4) консалтингові послуги;
5) освіта і кадрове забезпечення професійно підготовле!
ними спеціалістами та менеджерами у сфері інновацій;
6) виробничо!технічна складова покликана створити
умови для полегшеного доступу інноваційно!активних
підприємств (насамперед малих) до виробничих ресурсів.
Сюди відносяться також організація технопарків, інновац!
ійно!технологічних центрів і комплексів, що забезпечують
доступ до виробничих потужностей;
7) збут, просування інноваційної продукції на національні
та зарубіжні ринки (включаючи маркетинг, рекламну
діяльність, захист інтелектуальної власності тощо).
Оцінка рівня розвитку інноваційної системи країни, її
потенціалу та стану інфраструктури є дуже різноплановою
науково!практичною задачею, у якій досить складно вимі!
ряти та оцінити всі діючі фактори з математичною точні!
стю. Значна кількість складових інноваційної інфраструк!
тури не має математично визначеного виміру. У зв'язку зі
складністю або неможливістю точного вимірювання
більшість з критеріїв, за якими оцінюється стан і визначаєть!
ся рейтинг інфраструктури, мають опосередкований харак!
тер, тобто вони визначаються через їх співвідношення до
інших факторів чи подій, що піддаються оцінці. Саме тому
значний науковий та практичний інтерес представляють
щорічні публікації міжнародної школи бізнесу INSEAD по
визначенню глобального інноваційного індексу національ!
них економік країн світу (The Global Innovation Index 2012
— GII!2012) [15]. Глобальний рейтинг!індекс країн світу за
2012 рік вказує потенційним інвесторам, де на теперішній
час сформувався найбільш сприятливий інвестиційний
клімат, кращі умови для поширення бізнесу, розміщення ка!
піталовкладень на наступний рік. За основу складання за!
гального рейтингу незалежні міжнародні експерти беруть
сумарну оцінку найбільш важливих економічних показників,
які включають в себе, перш за все, аналіз стану інновацій!
них технологій, системи оподаткування, законодавства та
інфраструктури. У рамках дослідження інноваційної актив!
ності національних економік у світовому інноваційному роз!
витку, починаючи з 2007 року, INSEAD спільно зі Все!
світньою організацією інтелектуальної власності (World
Intellectual Property Organization) досліджуються і призна!
чаються глобальні інноваційні індекс!рейтинги національ!
них економік практично всіх країн світу [12], на які припа!
дає 94,9 % населення та 99,4 % світового ВВП, з точки зору
порівняння їх інноваційних можливостей (інноваційного
потенціалу) та фактично досягнутих результатів (ефектив!
ності їх реалізації) [15].
Дослідження рейтинг!індексів національних економік
різних країн світу, в тому числі України, за оцінкою міжна!
родної школи бізнесу INSEAD, дозволяють порівняти стан
їх розвитку, визначити слабкі та сильні сторони вже сфор!
мованого інноваційного потенціалу, конкурентоспро!
можність країн, їх інвестиційну та інноваційну приваб!
ливість, роль і місце у світових економічних процесах, виз!
начити головні тенденції та проблеми, що перешкоджають
на шляху до сталого інноваційного розвитку. "Звичайно, що
ця аналітична система показників, індексів, характеристик
постійно розвивається у відповідності до динаміки суспіль!
них цінностей, особливо при переході від одних етапів сус!
пільно!економічного розвитку до інших" [2].
Розглянемо комплексно результати дослідження, про!
ведені за методикою INSEAD з частковим використанням
опосередкованого оцінювання та встановлення індекс!рей!
тингів складових інноваційної діяльності національної еко!
номіки України загалом (табл. 1) та її інноваційної інфрас!
труктури зокрема (табл. 2). Глобальний інноваційний індекс
визначався як середнє арифметичне вихідного та вхідного
під!індексів, а індекс ефективності інновацій — як їх
співвідношення.
У першу десятку країн з найвищими рейтингами у 2012
році також, як і в 2011, увійшли: Швейцарія (що набрала
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абсолютний максимальний бал — 68,2),
Таблиця 1. Динаміка глобального інноваційного індексу України,
потім Швеція, Сінгапур, Фінляндія, Ве!
2009—2012 рр.
ликобританія, Нідерланди, Данія, Гон!
Ɋɨɤɢ
конг (Китай), Ірландія, США. Україна
2009–
займає 63 місце у глобальному рейтин!
2011
2012
ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ
2010
ʋ
гу і в той же час досить високе 14 місце
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɤɪɚʀɧɢ
ɦɿɫɰɟ
ɛɚɥ
ɦɿɫɰɟ
ɛɚɥ
ɦɿɫɰɟ
по індексу ефективності інновацій. Ос!
(1–132)
(1–100)
(1–125)
(1–100)
(1–141)
таннє пояснюється тим, що хоча оцінки
інноваційного потенціалу і результатів ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɜɯɿɞɧɨɝɨ ɩɿɞ-ɿɧɞɟɤɫɭ (ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɤɪɚʀɧɢ)
ȱɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ
101
51,0
103
40,0
117
їх впровадження досить низькі, але 1
практично однакові, тому при їх мате! 2
Ʌɸɞɫɶɤɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
36
44,3
40
42,2
48
матичному співвідношенні результую! 3
ȱɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
68
21,5
101
27,1
98
чий індекс ефективності інновацій висо! 4
Ɋɢɧɤɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ
86
39,6
64
38,7
68
кий. Тобто інноваційні можливості не! 5
Ȼɿɡɧɟɫɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ
74
41,5
45
42,3
51
великі, але вони використовуються у ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɛɚɥ ɜɯɿɞɧɨɝɨ ɩɿɞ-ɿɧɞɟɤɫɭ
39,58
–
38,06
78
повній мірі.
ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɩɿɞ-ɿɧɞɟɤɫɭ (ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ)
Сильні сторони економіки України
Ɉɬɪɢɦɚɧɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
75
29,9
40
39,2
30
пов'язані з отриманням знань (30 місце), 6
(ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ)
якістю людського капіталу (48 місце),
7
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
47
31,0
70
29,2
83
розвитком бізнесу (51 місце). До слабких
ɋɟɪɟɞɧɿɣ
ɛɚɥ
ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ
ɩɿɞ-ɿɧɞɟɤɫɭ
30,45
–
34,2
47
сторін відносяться інституційне середо!
0,9
14
вище (117 місце), інфраструктура (98 ȱɧɞɟɤɫ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ
60
36,1
63
місце), показники розвитку внутрішнь! Ƚɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ
ого ринку (68 місце) і результати твор!
* при визначенні і оцінці діючих факторів враховувалось, що Україна віднесена до
чої діяльності (83 місце). Це вказує на не!
країн
з доходом на душу населення нижче середнього.
обхідність цілеспрямованого нарощу!
Джерело: розроблено на основі [13; 14, с. 237; 15, с. 308].
вання інноваційного потенціалу країни
за рахунок вдосконалення інституційно!
го середовища та зміцнення всіх складових національної інно! на основі 22 показників у 10 категоріях, які відображають
ваційної системи.
різні аспекти стану навколишнього природного середовища
Наявність типових проблем практичної реалізації ре! та життєздатності її екологічних систем, збереження біоло!
зультатів інноваційної діяльності — прямий наслідок недо! гічного різноманіття, протидію зміні клімату, стан здоров'я
статньої уваги до таких форм інноваційного забезпечення населення, практику економічної діяльності та ступінь її на!
інноваційної діяльності, як розвиток торговельної мережі, вантаження на навколишнє середовище, а також ефек!
маркетингової підтримки, реклами, виставкових комплексів, тивність державної політики у сфері екології.
сервісного обслуговування інноваційної продукції [11, с. 71].
Найменшу кількість балів отримав критерій, який вра!
Перша група критеріїв оцінки враховує доступність і ховує кількість сертифікатів ISO 14001 (створення ефектив!
поширення використання інформаційно!комунікаційних ної системи екологічного управління), що припадає на за!
технологій як сполучної ланки між науково!дослідної діяль! гальний обсяг ВВП з урахуванням паритету купівельної
ністю та бізнесом, що підвищує економічну ефективність спроможності національної валюти. Кількість сертифікатів
інноваційної діяльності, розширює ареал розповсюдження ISO 14001 на мільярд доларів ВВП дозволяє, на думку екс!
і швидку дифузію інновацій. Надання послуг в он!лайн ре! пертів INSEAD, оцінити прагнення країни на забезпечення
жимі дає громадянам можливість спілкуватися з урядови! правових і нормативних вимог екології. Використання ISO
ми службами через один з найзручніших каналів зв'язку. 14001 демонструє інноваційну спрямованість та далеког!
Електронна участь громадян у процесах формування та ре! лядність керівництва у веденні бізнесу. Екологічна направ!
алізації державної політики є складовою процесу демокра! леність формування та функціонування інфраструктури
тизації суспільства та умовою для інтеграції України до сприяє підвищенню продуктивності та ефективності основ!
світової спільноти [4]. Недостатній рівень використання у ного виробництва, зниженню транспортних витрат, пол!
вітчизняному бізнесі сучасних інформаційно!комунікацій! іпшенню доступу до ринків збуту і стає першою сходинкою
них технологій (13,5 балів — 81 місце) та он!лайн участь гро! до стійкого економічного зростання. У багатьох галузях
мадян в управлінні та прийнятті рішень (15,8 балів — 78 промисловості розвинених країн споживачі вимагають від
місце) безпосередньо впливає на створення інфраструкту! постачальників наявності сертифікатів ISO 14001 як обов'яз!
кової умови для подальшої співпраці. Інтеграція ISO 14001
ри, сприятливої для інноваційного розвитку.
До другої групи критеріїв оцінки інноваційної інфраст! в структуру організації дозволяє, в свою чергу, значно зни!
руктури відносяться показники вироблення та витрат елект! зити споживання електроенергії і природних ресурсів,
роенергії на душу населення, стан торгівлі і транспортної ме! зміцнити інфраструктуру, більш ефективно управляти еко!
режі, а також рівень нагромадження капіталу. "Європейська логічними ризиками як існуючими, так і майбутніми. Зва!
політика у сфері еко!інновацій супроводжується низкою за! жаючи на те, що Україна зайняла за цим критерієм середнє
ходів у рамках Програми підтримки конкурентоспромож! 69 місце серед 141 країни світу, це свідчить про існування
ності та інноваційності економіки (Competitiveness and подібної проблеми не тільки в Україні, а і у більшості націо!
Innovation Programme — CIP Європейської Комісії (підтрим! нальних інноваційних систем.
Основні засади концепції сталого розвитку визначені в
ка енергоефективності та еко!інновацій), а також майже в
усіх напрямках діяльності структурних фондів" [10]. Украї! стратегічних планах державної екологічної політики Украї!
на має значний потенціал для досягнення успіхів у зазначеній ни на період до 2020 року і затверджені постановою Вер!
сфері, але закордонні дослідники все ще відмічають невип! ховної Ради України від 21 грудня 2010 року [2]. Загальна
равдано високі видатки енергії на одиницю виробленого ВВП. екологічна стійкість національної інноваційної інфраструк!
У 2012 році до складу оціночних критеріїв інфраструк! тури визначена лише на 110 місці зі 141 країни. Це вказує на
тури вперше була внесена нова підгрупа показників, що ха! наявність суттєвих екологічних проблем внаслідок недо!
рактеризують екологічну стійкість національних економік. цільної експлуатації природних ресурсів країни.
Екологічна стійкість визначається обсягом ВВП з урахуван!
ВИСНОВКИ
ням паритету купівельної спроможності національної ва!
В умовах глобалізації світової економіки створення ефек!
люти на одиницю використаної енергії в кг умовного пали!
ва (2,5 бала і 107 місце), індексом екологічної ефективності тивно діючої інфраструктури, максимально сприятливої до
впровадження інноваційних, екологічно чистих форм бізне!
та числом сертифікатів ISO 14001.
Індекс екологічної ефективності розрахований за мето! су, відноситься до основних завдань розвитку національної
дикою Центру екологічної політики та права при Єльському інноваційної системи. Таким чином, порівняльний аналіз на!
університеті (Yale Center for Environmental Law and Policy) ціональних інноваційних систем та визначення їх індексів
спільно з групою незалежних міжнародних експертів, що міжнародною школою бізнесу INSEAD, дозволяє виділити
використовують у своїй роботі, поряд з аналітичними роз! склад факторів, за якими визначається рейтинг інноваційної
робками, статистичні дані національних інститутів і міжна! інфраструктури країни, і визначити її слабкі та сильні сто!
родних організацій. Індекс вимірює досягнення країни з точ! рони. Постійне вдосконалення та приведення інноваційної
ки зору стану екології та управління природними ресурсами інфраструктури у відповідність до діючих міжнародних норм
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і стандартів є одним з показників загаль!
ної інноваційної культури країни. Мето!
дика опосередкованого, через інші фак!
тори, оцінювання стану інноваційного
розвитку країни і особливо її інфраст!
руктури, після відповідного корегування
і доповнення може бути використана для
загальних оцінок, моніторингу і по!
рівняння ефективності інноваційної
діяльності як окремих підприємств, так і
галузей національної економіки.

Таблиця 2. Оцінка критеріїв інноваційної інфраструктури України за
методикою INSEAD, 2012 р.
ʋ

Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɪɚʀɧɢ

ȱɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
1. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
1.1. Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
1.2. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
1.3. Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɨɧ-ɥɚɣɧ ɡ ɭɪɹɞɨɜɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ
1.4. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ
2. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
2.1. ȼɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɤȼɬ.ɝɨɞ./ɱɨɥ.
2.2. ȼɢɬɪɚɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɤȼɬ.ɝɨɞ./ɱɨɥ.
2.3. Ʉɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ
2.4. ȼɚɥɨɜɟ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ,%
3. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ
3.1. ȼȼɉ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɚɪɢɬɟɬɭ ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ / ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɤɝ
ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ
3.2.
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ (ɞɨɯɿɞɧɿɫɬɶ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ)
3.3. ɑɢɫɥɨ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ ISO 14001 / ɦɥɪɞ ɞɨɥ. ȼȼɉ ɡ
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ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ
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29,9
47,9
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Ɇɿɫɰɟ ɭ
ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ
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15,8*
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