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RESOURCE SAVING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

ЕК
О

Н
О

М
ІК

А
 Т

А
 У

П
Р
А
В
Л
ІН

Н
Я
 П

ІД
П

Р
И

Є
М

С
ТВ

А
М

И

АНОТАЦІЯ
Досліджено основи ресурсозбереження на підприємстві та 

їх взаємозв’язок з виробничим процесом. Наведено основні 
напрями заощадження ресурсів на підприємстві. Визначено 
послідовність прийняття управлінських рішень з ресурсозбе-
реження на підприємстві. Встановлено взаємозв’язок елемен-
тів системи управління ресурсозбереженням на підприємстві. 
Розглянуто схему вибору стратегічних напрямів з енергооща-
дження.

Ключові слова: виробниче підприємство, ресурси, ресур-
созбереження, управління ресурсозбереженням, управлінські 
рішення.

АННОТАЦИЯ
Исследованы основы ресурсосбережения на предприятии 

и их взаимосвязь с производственным процессом. Приведены 
основные направления ресурсосбережения на предприятии. 
Определена последовательность принятия управленческих 
решений по ресурсосбережению на предприятии. Установле-
на взаимосвязь элементов системы управления ресурсосбе-
режением на предприятии. Рассмотрена схема выбора стра-
тегических направлений по энергосбережению.

Ключевые слова: производственное предприятие, ресур-
сы, ресурсосбережение, управление ресурсосбережением, 
управленческие решения.

АNNOTATION
We studied the basics of resource in the company and its rela-

tionship with the production process. The main direction of the en-
terprise resource. The sequence of managerial decision-making in 
resource in the enterprise. The interconnection elements resource 
saving management system in the enterprise. A scheme for select-
ing strategic directions for energy efficiency.

Keywords: industrial enterprise, resources, resource conser-
vation, resource management, managerial decisions.

Постановка проблеми. В економіці Укра-
їни в сучасний період відбуваються зміни, що 
пов’язані з трансформаційними процесами 
переходу до інноваційного типу розвитку, євро-
інтеграцією, що вимагає кардинальних змін 
до підходів управління підприємством. Нові 
вимоги диктуються насамперед обмеженістю 
ресурсів та доступом до них підприємств. Вини-
кає необхідність у впровадженні заходів щодо 
заощадження енергії та ресурсів для подаль-
шого ефективного функціонування. Без роз-
робки стратегій та заходів з ресурсозбереження 
подальша виробнича діяльність підприємств в 

умовах сучасної ринкової економіки може при-
вести до занепаду, банкрутства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання ресурсозбереження розглядаються в 
працях багатьох наукових дослідників. Так, 
управляння ресурсозбереженням на підпри-
ємствах розглядалося в роботах І. Радчук [1], 
О. Єршова [2], критерії та ефективність вико-
ристання ресурсозбереження досліджені в 
роботах Г. Бєляєвої [3], Н. Кондратенко [4], 
Н. Хумарова, А. Шаповал та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Ресурсозбереження є 
актуальним напрямом дослідження як у ста-
більному функціонування підприємства, так і 
у процесі розробки антикризових стратегій та 
заходів. Мінливість та динамічність умов сучас-
ної економіки потребує додаткового проро-
блення питань ресурсозбереження та виявлення 
основних напрямів їх впровадження. 

Метою статті є розкриття поняття управ-
ління ресурсами, виявлення основних чинників 
у політиці ресурсозбереження та визначення 
послідовності вибору стратегічних напрямів 
для заощадження ресурсів на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «ресурси» (фр. ressourse – допоміж-
ний засіб) означає систему основних склад-
ників виробничого потенціалу, які має в роз-
порядженні та використовує для досягнення 
поставлених цілей підприємства.

На думку І. Сотник, під ресурсозбережен-
ням слід розуміти організаційну, економічну, 
технічну, наукову, практичну, інформаційну 
діяльність, методи, процеси, комплекс органі-
заційно-технічних заходів, що супроводжують 
усі стадії життєвого циклу об’єктів і спрямо-
вані на забезпечення мінімальної витрати речо-
вини та енергії на цих стадіях у розрахунку на 
одиницю кінцевого продукту, виходячи з наяв-
ного рівня розвитку техніки й технології та з 
найменшим впливом на людину і природні сис-
теми [5, c. 28].
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Якщо брати до уваги ресурсозбереження 
на кожному етапі виробництва як комплек-
сне використання всіх економічних ресурсів, 
то слід зазначити, що їх економія може бути 
можлива лише за умов вдосконалення техніки, 
технології, організації праці і виробництва. 
Цього можна досягти лише за наявності потріб-
ного рівня моральної та матеріальної зацікавле-
ності працівників і менеджерів, удосконалення 
їх відповідальності за результати своєї роботи, 
належної мотивації на всіх рівнях виробництва.

Для того, щоб науково-технічний, техноло-
гічний, виробничий та кадровий потенціал під-
приємства захистити від активних чи пасивних 
загроз, необхідні постійний моніторинг та кори-
гування стану ресурсів організації, внаслідок 
якого можлива стабільність її функціонування, 
фінансовий успіх, прогресивний науково-тех-
нічний і соціальний розвиток.

Ресурси підприємства є дуже важливою час-
тиною у виробничому процесі. Без викорис-
тання ресурсів будь-яка діяльність неможлива. 
Тому стратегії ресурсозбереження та ефектив-
ного використання є актуальними в сучасний 
період, потребують постійного дослідження та 
вдосконалення.

Основними напрямами в стратегіях 
ресурсозбереження є використання 
інноваційних досягнень у сфері техно-
логій, використання нових матеріалів 
на заміну обмеженим за доступом чи 
ціною, економія (див. рис. 2).

Використання кожного з перелі-
чених напрямів сприяє підвищенню 
ефективності діяльності підприємства, 
його стабільному функціонуванню.

Однак у процесі розробки та впро-
вадження заходів щодо заощадження 
ресурсів необхідно враховувати доціль-
ність використання. Тобто економія на 
заробітній платі працівників не сприя-
тиме підвищенню ефективності їх праці, 
а заміна якісного матеріалу на неякіс-
ний, низької вартості приведе до скоро-
чення попиту, втрати конкурентоспро-
можності товарів та послуг на ринку.

Таким чином, ресурсозбереження 
слід розглядати як комплекс заходів, 
які досліджують не тільки матеріальні 
скорочення використання ресурсів, а 
й подальший розвиток підприємства, 
його стратегічну спрямованість та 
вплив впроваджених заходів на пер-
спективи подальшої діяльності.

У цьому контексті основними захо-
дами ресурсозбереження мають стати, 
насамперед, зниження енерго- і мате-
ріаломісткості продукції, ліквідація 
втрат сировини та енергії, викорис-
тання технологій та матеріалів для 
підвищення якості продукції, розши-
рення використання вторинних ресур-
сів у господарському обігу.

На думку І. Іпполітової, прийняття управ-
лінського рішення з ресурсозбереження на 
підприємстві являє собою процес вибору опти-
мальних заходів, спрямованих на вирішення 
проблеми ефективного використання ресурсів 
підприємства, а також розумного підходу до 
недопущення зайвого втрачання ресурсів [6].

Процес ухвалення управлінського рішення 
з ресурсозбереження, на думку дослідниці, є 
важливою фазою у циклі управління ресур-
созбереженням на підприємстві. Тому якість 
на ефективність управлінської праці в цьому 
напрямі виражається в якості та ефективності 
прийнятих і реалізованих рішень. Проте для 
ухвалення рішення необхідно визначити послі-
довність його прийняття [7].

Послідовність прийняття управлінських 
рішень щодо заощадження ресурсів на під-
приємстві необхідно розглядати як систему 
взаємопов’язаних, комплексних дій, що 
об’єднані метою ефективного використання 
ресурсів. Вона складається з таких етапів (див. 
рис. 3).

Стратегія ресурсозбереження – це комплекс 
принципів, чинників, методів, заходів, що забез-
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Рис. 2. Основні напрями ресурсозбереження

Рис. 1. Процес використання ресурсів  
у діяльності підприємства
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печують неухильне зниження витрати сукупних 
ресурсів на одиницю корисного ефекту конкрет-
ного товару за умови забезпечення економічної 
безпеки підприємства [8; 9, c. 193].

Таким чином, основним завданням на під-
приємстві є організація постійного пошуку й 
реалізації резервів ресурсозбереження, що зна-
чно підвищує рівень адаптації підприємства до 
змін як внутрішнього, так і зовнішнього серед-
овища, сприяє зростанню конкурентоспромож-
ності його продукції. Отже, чим більше триває 
період використання ресурсозберігаючих захо-
дів, тим більше підприємство отримує при-
бутку, тим вище рівень мотивації до впрова-
дження новітніх технологій, інновацій.

Зростання цін на ресурси, обмеженість 
доступу до ресурсів, посилення вимог спожива-
чів до якості продукції, підвищення ролі іннова-

ційного фактору у підтриманні конкурентоспро-
можності підприємства на ринку збільшується 
роль ресурсозберігаючої діяльності в мотивації 
розвитку суб’єкта господарювання.

Висновки. Управління ресурсозбереженням 
на підприємстві є важливою частиною підви-
щення його конкурентоспроможності. Реально 
досягти зниження ресурсомісткості готової про-
дукції, якщо використовувати наявні та залу-
чені в обіг ресурси економно. Тобто, ми змо-
жемо досягти поставлених завдань політики 
ресурсозбереження на підприємстві. Праців-
ники мають бути відповідальні за реалізацію 
стратегії ресурсозбереження. Це дасть змогу 
ефективно та якісно виконувати покладені на 
них обов’язки.

Сукупність організаційних, техніко-техно-
логічних, корегувальних та контрольних захо-
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Рис. 3. Прийняття управлінських рішень щодо ресурсозбереження
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дів, спрямованих на ефективне використання 
ресурсів (трудових, матеріально-технічних, 
фінансових) та запровадження інноваційних 
технологій з метою зниження ресурсомісткості 
продукції та виконання других завдань про-
грами заощадження ресурсів на підприємстві 
складає управління ресурсозбереженням.
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