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АНОТАЦІЯ. Економічні ресурси є основою виробництва споживчих
благ, що задовольняє все зростаючі потреби людей. В силу природ-
них, виробничих і людських факторів, виробничі ресурси є обмеже-
ними. У свою чергу кожна стадія життєвого циклу підприємств має
особливу систему ресурсозабезпечення. Розглянуто особливості ре-
сурсозбереження як напряму підвищення ефективності діяльності
підприємства та запропоновано оцінку економічного ефекту від вико-
ристання ресурсозберігаючих технологій на рівні підприємства.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах господарювання
негативний вплив на ресурсозабезпечення промислового вироб-
ництва України мають ресурсоємний характер економіки та
практично відсутність економічного механізму ресурсозабезпеч-
ння та ресурсозбереження, що відбивається на основних еконо-
мічних показниках роботи підприємств. В цих умовах постала
необхідність проведення глибоких теоретичних і прикладних до-
сліджень, спрямованих на розробку науково обґрунтованих рі-
шень і заходів щодо удосконалення ресурсозбереження та ефек-
тивного розвитку потенціалу підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідно зазначи-

ти, що більшість наукових праць вітчизняних учених, таких, як
Іванов М. І., Коніщева Н. Й., Мазін Ю. О., Мельник Л. Г., Сотник
І. М. та ін. [1—5], присвячено різним теоретичним і практичним
аспектам ресурсозбереження на підприємстві. Разом з тим низка
питань ще лишається вивченими недостатньо. Так, актуальним є
визначення особливостей ресурсозбереження як напряму підви-
щення ефективності діяльності підприємства в сучасних умовах
господарювання.
Метою статті є теоретичне обґрунтування ресурсозбере-

ження як напряму підвищення ефективності ресурсозабезпечення
підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Раціональне викори-

стання ресурсів підприємств має неабияке економічне значення і
сприяє ефективному розвитку підприємства. Ресурсозбереження,
що характеризується зниженням абсолютної та питомої витрати
окремих видів ресурсів, дає змогу з такої самої кількості сировини
й матеріалів виготовляти більше продукції без додаткових затрат
суспільної праці, підвищувати ефективність виробництва в цілому
на кожному підприємстві, знижувати собівартість і, як результат,
підвищувати його конкурентоспроможність.

Останнім часом людство усвідомило важливість ефективності
використання ресурсів у зв’язку зі зростанням цін на паливно-
енергетичні ресурси та в умовах світової політичної та фінансо-
вої кризи зростає інтерес у використанні відходів. Ця проблема є
дуже гострою для вітчизняних товаровиробників, у яких витрати
на паливні ресурси мають значний вплив на собівартість вигото-
вленої продукції.

Розглядаючи ресурсозбереження як комплексне використання
всіх економічних ресурсів на кожному етапі виробництва, слід
враховувати, що їх економія може бути забезпечена лише за умо-
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ви ефективної системи управління ресурсозабезпеченням діяль-
ності підприємства.

У процесі послідовної і комплексної реалізації організаційних,
економічних і технічних заходів, направлених на економію й ра-
ціональне використання економічних ресурсів, досягається еко-
номічний ефект, що дозволяє підприємству встановлювати кон-
курентоспроможну ціну і досягати конкурентних переваг.

Найважливішими напрямами ресурсозбереження в контексті
підвищення економічної ефективності діяльності підприємства є:

∗ покращення якості продукції;
∗ підвищення конкурентоспроможності товару і самого під-

приємства;
∗ зниження затрат та змістовності енерго- і матеріаломісткос-

ті продукції;
∗ скорочення і ліквідація втрат сировини та енергії;
∗ ресурсозабезпечення виробництва за рахунок розширення

залучення вторинних ресурсів у господарський обіг [3, c. 49].
Існує багато класифікацій видів і напрямів ресурсозбережен-

ня. Серед них найповнішою є класифікація за змістом процесів,
що відбуваються. Відповідно до неї ресурсозбереження можна
розглядати у двох напрямах: як економію ресурсів і як їх раціо-
нальне використання.

Раціональне використання ресурсів — це ефективний розви-
ток підприємства. Досягнення максимальної ефективності систе-
ми ресурсозабезпечення діяльності підприємства, можливе лише
за умові ресурсозбереження.

Отже, критерієм раціонального використання ресурсів є міні-
мізація витрат при виробництві кінцевої продукції, що має високі
споживчі властивості. Економія ресурсів є відносним скорочен-
ням витрат ресурсів, яке виражається в зниженні їх питомих
втрат на виробництво одиниці кінцевої продукції, виконання ро-
біт і надання послуг установленої якості з урахуванням різних
обмежень.

Таким чином, економія ресурсів є кількісним результатом
процесу раціоналізації використання і, з урахуванням сфер діяль-
ності підприємства, може набувати форми як прямої, так і непря-
мої економії. Пряма економія ресурсів виникає безпосередньо
протягом виробничого циклу на підприємстві внаслідок прямого
скорочення обсягу витрат ресурсів на одиницю виробленої про-
дукції певної якості. Непряма економія формується внаслідок ра-
ціоналізації розміщення та зберігання виробничих і товарних за-
пасів, використання вторинних ресурсів [3, c. 42–44].
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У свою чергу, вторинні матеріальні ресурси — це додатковий
ресурсний потенціал підприємства, а відходи — це частина цього
потенціалу, яка може в певний час і за певних умов трансформу-
ватися в економічні вигоди. Раціональне використання відходів
не тільки покращує техніко-економічні показники підприємства,
але і має позитивний вплив на охорону навколишнього середо-
вища від забруднень.

Можна сказати, що використання відходів основного вироб-
ництва є запорукою зниження собівартості виробництва і допо-
може сучасним українським підприємствам вийти на новий рі-
вень конкурентоспроможності.

Процеси ресурсозбереження на підприємстві позитивно впли-
вають на широке коло суб’єктів, що сприймають його результати.
До них можна віднести: підприємство-виконавця ресурсозбері-
гаючих заходів, споживачів його продукції, торговельних парт-
нерів, працівників підприємства. Для кожного суб’єкта ефект від
ресурсозбереження полягає в покращенні умов діяльності, збіль-
шенні його доходів і покращенні якості продукції. Детальний
аналіз ефекту від ресурсозбереження для кожного з учасників
процесу наведено на рис. 1.

Рис. 1. Ефект від ресурсозбереження
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Перехід до ресурсозберігаючого виробництва вимагає ком-
плексної раціоналізації використання ресурсів (трудових, матері-
альних, фінансових, інтелектуальних, інформаційних), структур-
ної перебудови виробництва з урахуванням реальних потреб
внутрішнього й зовнішнього ринків, упровадження досягнень на-
уково-технічного прогресу, новітніх методів керування, аналізу й
прогнозування. Тож потрібно впроваджувати всі необхідні зміни
комплексно, щоб отримати бажаний синергічний ефект від ре-
сурсозбереження.
Висновок. Сучасна система ресурсозабезпечення та ресурсо-

використання підприємств має свої переваги та недоліки. Таким
чином, слід зазначити, що реалізація ресурсозберігаючих техно-
логій супроводжується отриманням економічного ефекту, а це
свідчить про економічну доцільність здійснення ресурсозбере-
ження.
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АНОТАЦІЯ. Узагальнено завдання управління персоналом промис-
лового підприємства. Виокремлено пріоритетні напрями управління
персоналом інноваційно-орієнтованого підприємства. Розкрито сут-
ність системи управління талантами, сертифікації та мотивації пер-
соналу інноваційно-орієнтованого підприємства.
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oriented enterprises are highlighted. The essence of the talent
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oriented enterprises are disclosed.
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Вступ. Масштабні та багатовекторні трансформації сучасного
світового простору підтверджують становлення економіки інно-
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