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АНОТАЦІЯ
У статті розглядається проблема, пов’язана зі сталим роз-

витком підприємств, із забезпеченням програми ресурсозбере-
ження в умовах модернізації виробничо-господарської діяль-
ності. Актуальність організації ресурсозбереження зумовлена 
необхідністю економії та раціонального використання усіх ви-
дів ресурсів. Ця проблема вимагає рішення для належної орга-
нізації процесів сталого розвитку підприємства.

Ключові слова: концепція сталого розвитку, економія ре-
сурсів, ресурсозбереження, вторинні ресурси, безвідходне ви-
робництво.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема, связанная с устой-

чивым развитием предприятий, с обеспечением программы 
ресурсосбережения в условиях модернизации производствен-
но-хозяйственной деятельности. Актуальность организации 
ресурсосбережения обусловлена необходимостью экономии и 
рационального использования всех видов ресурсов. Эта про-
блема требует решения для надлежащей организации процес-
сов устойчивого развития предприятия.

Ключевые слова: концепция устойчивого развития, эко-
номия ресурсов, ресурсосбережения, вторичные ресурсы, 
безотходное производство.

АNNOTATION
In this article consideration of problems connected with sus-

tainable development of enterprises within the limits of programs 
savings of resources in the conditions of their modernization is in-
dustrial-economic activities. The urgency of resource saving con-
trol in the food industry due to the necessity of saving and rational 
use of all resources. This problem requires solution for the proper 
organisation of sustainable development of an enterprise.

Key words: the sustainable development concept, savings 
of resources, resource conservation, secondary raw materials, 
waste-free production.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливиминауковими чи прак-
тичними завданнями. Сучасні умови господа-
рювання вимагають створення підприємств, які 
здатні не тільки забезпечити належні умови 
конкурентного середовища, а й підтримувати 
належним чином своє виробництво для забезпе-
чення сталого розвитку підприємства. Техноло-
гічний процес є складною системою створення 
продукції, однак у процесі виробництва при-
сутнє місце утворення відходів, тому необхідно 
впроваджувати ресурсозберігаючі технології на 
підприємстві. Важливе завдання – досліджен-
ня ресурсозберігаючої політики підприємства, 
оскільки вона повинна включати в себе реаліза-
цію комплексу заходів щодо технічних, еконо-
мічних, фінансових і правових аспектів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язанняданої проблеми 
і на які спираються автори. У сучасній економіч-
ній літературі дослідження питань, що пов’я-
зані із забезпеченням сталого розвитку на під-
приємстві, відображено у наукових публікаціях 
багатьох вітчизняних та закордонних учених. 
Фундаментальною основою зазначеної темати-
ки є роботи таких науковців, як М.В. Хвесик, 
A.C. Козенок, О.В. Мазур, А.А. Каленюк та ін. 
Вони досліджували особливості ресурсозбере-
ження із забезпечення сталого розвитку на під-
приємствах. Це питання є актуальним і потре-
бує подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є поглиблення теоретич-
них, методологічних і методико-прикладних 
основ ресурсозбереження та шляхів підвищен-
ня конкурентоспроможності із забезпечення 
сталого розвитку. Для цього необхідно визна-
чити теоретичні аспекти сталого розвитку на 
підприємстві, завдання для реалізації ресурсоз-
берігаючої політики на підприємстві, спрогно-
зувати можливий ефект від ресурсозбереження 
для підприємств, які будуть розвивати ресур-
созберігаючі технології на своєму підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуваннямотриманих наукових 
результатів. Сталий розвиток господарської 
структури характеризує комплексна система по-
казників, яка відображає в динаміці економічне 
зростання, зміцнення фінансового стану і під-
вищення ефективності використання всієї су-
купності і кожного виду ресурсів, виконання за 
звітний період (місяць, квартал, півріччя, рік) 
зобов'язань перед працівниками, іншими орга-
нізаціями (підприємствами) і державою. На всіх 
рівнях управління господарськими структурами 
головною метою є досягнення стійкого розвитку 
економіки, яке характеризується збільшенням 
у динаміці (у порівняних обсягах) основних ста-
тистичних індикаторів (на рівнях країни, регіо-
нів) і кінцевих показників (на рівнях галузі та 
організацій, підприємств) у визначених розмі-
рах і в оптимальному співвідношенні між ними.

Впровадження сталого розвитку має спира-
тися, насамперед, на пошук форм та методів 
узгодження інтересів суб'єктів господарювання, 
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влади, населення та всіх учасників економічної 
системи. Отже, проблема повинна бути виведена 
зі сфери чинників технологічного та матеріаль-
ного розвитку в ті сфери, де домінуючі чинники 
суб'єктивного характеру – інтереси. Тут пріори-
тетною є проблема справедливого використання 
результатів розвитку в інтересах усіх учасників 
економічного, а в більш широкому сенсі – гос-
подарського, процесу в цілому. Отже, виникає 
питання щодо задоволення інтересів усіх учас-
ників господарської діяльності – виробників, 
споживачів, суб'єктів господарювання – на дер-
жавному, регіональному та місцевому рівнях 
тощо. Такий підхід у цілому відповідає європей-
ським цивілізаційним орієнтирам. Більше того, 
він, очевидно, відіграє вирішальну роль, оскіль-
ки сучасне технологічне мислення, особливо на 
пострадянському просторі, все ще домінує над 
екологічним науковим дискурсом [1].

Провідна роль концепції сталого розвитку 
належить проблемі оцінки довгострокових еко-
логічних наслідків прийнятих нині економіч-
них рішень. Цільовою функцією тут є мініміза-
ція негативних екологічних наслідків, зокрема 
на рівні окремого підприємства. 

Сталий розвиток підприємства визначається 
комплексним впливом чинників зовнішнього 
і внутрішнього середовища. Чинники зовніш-
нього середовища мають прямий або опосе-
редкований вплив на господарську фінансову 
діяльність підприємства і діють за його меж-
ами. Тому для забезпечення стійкості свого 
функціонування господарюючі суб'єкти пови-
нні оперативно реагувати на зміну зовнішньо-
го середовища і приймати ефективні рішення. 
Найважливішими внутрішніми змінними будь-
якої господарської структури є цілі і завдан-
ня організації. Стає очевидною необхідність 
формування економічного механізму стійкого 
розвитку господарюючих структур. Під еко-
номічним механізмом стійкого розвитку під-
приємства (групи підприємств) розуміється 

сукупність економічних методів і прийомів, 
що підвищують здатність підприємства (групи 
підприємств) адекватно реагувати на зовнішні 
та внутрішні впливи і функціонувати так, щоб 
розвиватися в напрямі досягнення своїх страте-
гічно заданих цілей, які орієнтовані на реаліза-
цію екологічних парадигм. 

Можливі шляхи забезпечення сталого роз-
витку промислових підприємств представлено 
на рис. 1. Що стосується аналізу промислового 
підприємства, то поняття стійкості може бути 
використано для характеристики стабільності 
положення підприємства в умовах нестабільно-
го зовнішнього середовища.

Одним із головних шляхів формування ме-
ханізму сталого розвитку підприємства є впро-
вадження ресурсозберігаючих технологій. Але 
сьогодні на українських підприємствах це впро-
вадження розвивається доволі повільно. Не-
зважаючи на низку переваг, підприємства не 
поспішають скорочувати ресурсні витрати для 
забезпечення екологічного ефекту та зменшен-
ня собівартості продукції. Для результативного 
функціонування підприємства необхідно вста-
новити розуміння в понятті «ресурсоспоживан-
ня» (рис. 2), яке включає в себе не лише вико-
ристання ресурсів, а й їх утилізацію, оскільки 
це впливає безпосередньо на екологічний стан 
навколишнього середовища, а також від цього 
можна отримати певні економічні переваги. 

Враховуючи сучасні тенденції економічного 
розвитку, ресурсозбереження – це такий метод 
господарювання, за якого раціональне викорис-
тання всіх ресурсів підприємства обов’язково 
супроводжується впровадженням ресурсозбері-
гаючих технологій та прийняттям ефективних 
управлінських рішень стосовно них [4].

Раціональне використання матеріальних ре-
сурсів є однією з найважливіших конкурентних 
переваг підприємств промисловості, а основні 
завдання реалізації ресурсозберігаючої політи-
ки полягають в:

Рис. 1. Систематизація шляхів забезпечення  
сталого розвитку підприємства [2]
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• охороні природи і дотриманні екологіч-
них вимог;

• забезпеченні конкурентоспроможності 
продукції; 

• забезпеченні раціонального використання 
матеріальних ресурсів на конкурентоспромож-
ному рівні;

• ліквідації непродуктивних витрат матері-
альних ресурсів, пов'язаних із випуском низь-
коякісної, технічно недосконалої і неконкурен-
тоздатної продукції; 

• оптимізації структури споживання ресур-
сів на основі впровадження нових проектних, 
конструкторських і технологічних рішень, що 
дають змогу підвищити комплектність вико-
ристання матеріальних ресурсів застосування 
економічних та нетрадиційних видів матеріалів 
і джерел енергії; 

• розширенні застосування вторинних ресур-
сів і супутніх продуктів, організації повної пе-
реробки виробничих відходів і матеріалів, збіль-
шенні збору й утилізації побутових відходів; 

• скороченні втрат матеріальних ресурсів 
на всіх етапах виробництва, транспортування 
та зберігання; 

• прискоренні оборотності оборотних коштів, 
скороченні сукупних запасів, вивільненні части-
ни ресурсів у різних сферах виробництва для ви-
користання в наступних виробничих циклах [5].

Для забезпечення ресурсозбереження на під-
приємстві виділяють основні напрями розвитку 
маловідходних технологій та безвідходних ви-
робництв, у тому числі:

• створення нових процесів отримання тра-
диційних видів продукції, що дають змогу ви-
користовувати чи скорочувати етапи переробки 
або технологічні стадії, на яких утворюється 
основна кількість відходів;

• розроблення й упровадження систем ути-
лізації відходів виробництва, які слід розгляда-
ти як вторинні матеріальні ресурси;

• створення територіально-виробничих 
комплексів із замкнутою структурою матеріаль-
них потоків сировини та відходів усередині них.

Тобто головна ідея безвідходного виробни-
цтва – це перетворення всієї сировини, що на-
дійшла на підприємство, її залишків, а також 
відходів, отриманих у процесі виробництва, у 
готову продукцію, здатну приносити дохід.

Безвідходні технології широко використову-
ються в агропромисловому комплексі, гарним 
прикладом застосування яких є підприємства 
Вінницької області, однієї з лідерів із виробни-
цтва сільськогосподарської продукції. На цей 

час у Вінницькій області встановлено сім тепло-
генераторів на пресованій соломі, функціонує 
інвестиційний проект ТОВ «ВіннПелетта» (Ли-
повецький р-н) із виробництва паливних гранул 
потужністю 150 тис. т на рік. Сировиною для 
пелетів служить місцева біомаса сільськогоспо-
дарського походження, переважно солома [6].

Із концепції безвідходного виробництва ви-
пливає такий термін, як «реверсивна логістика», 
оскільки вона пов’язана з управлінням відходами 
та рециклінгом вторинних матеріальних ресур-
сів. Сучасний розвиток господарського механізму 
управління виробництвом повинен здійснювати-
ся на інноваційних засадах із застосуванням рин-
ково орієнтованих підходів до організації управ-
лінської діяльності, визначальними рисами яких 
є інтегрований підхід до оцінки соціо-еколого-
економічних результатів виробництва, а також 
забезпечення комплексної оптимізації ресурсопо-
токів у системі «формування ресурсів – виробни-
цтво – споживання – утилізація відходів», тобто 
принципів, методів та інструментів логістичного 
управління виробничими процесами. 

Логістика вторинних ресурсів повинна ви-
рішувати два головних завдання: вилучення 
з потоку відходів вторинних ресурсів і пошук 
шляхів їх збуту. Для їх вирішення слід чітко 
розуміти різницю між такими поняттями, як 
«вторинні ресурси» і «вторинна сировина», 
оскільки для досягнення однієї з основних ці-
лей логістики вторинних ресурсів – зниження 
обсягів захоронення відходів – необхідно орієн-
туватися на вторинні ресурси, тобто всі потен-
ційно придатні до переробки відходи [7].

Таким чином, процеси ресурсозбереження на 
підприємстві позитивно впливають на широке 
коло суб'єктів, що сприймають його результати. 
До них можна віднести: підприємство – вико-
навця ресурсозберігаючих заходів, споживачів 
його продукції, торговельних партнерів, пра-
цівників підприємства. Для кожного суб’єкта 
ефект від ресурсозбереження полягає у поліп-
шенні умов діяльності, збільшенні його доходів 
та покращенні якості продукції (рис. 3).

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даномунапрямку. 
Таким чином, одним із найбільш ефективних 
засобів забезпечення сталого розвитку на су-
часних підприємствах є застосування ресур-
созберігаючих технологій, що дають змогу 
мінімізувати негативні екологічні наслідки 
та отримувати економію матеріальних, енер-
гетичних та трудових ресурсів. Та ще одним 
важливим вектором ресурсозбереження на 

Рис. 2. Лінійне представлення ресурсоспоживання [3]
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підприємстві є зниження питомих витрат у 
процесі виробництва, що дає змогу істотно за-
ощадити ресурси. 

До перспектив подальших наукових розро-
бок слід віднести формування практичного та 
ефективного інструментарію щодо оцінювання 
ефективності ресурсозберігаючих заходів на 
промислових підприємствах, які будуть прости-
ми та ефективними в обчисленні.
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Рис. 3. Ефект від ресурсозбереження [4]
 

Ефект від ресурсозбереження 

Для 
підприємства 

Для працівників Для споживачів Для торгових 
партнерів 

– пряма економія 
ресурсів; 

 – зниження 
платежів за забруд -
нення середовища і 
використання прир. 
ресурсів, витрат на 
поточні ремонти 

устаткування; 

 – зростання обсягів 
реалізації продукції 
за рахунок підви- 
щення її якості;  

– зростання 
вартості немате- 
ріальних активів 

підприємства 

– матеріальне 
стимулювання 
працівників за 

рахунок 
економії;  

– гарантується 
зайнятість;  

– зростає 
творчий 

складник праці 

– поліпшення 
якості 

продукції;  

– підвищення її 
екологічності;  

– економія 
витрат у процесі 

експлуатації 
такої продукції 

– збільшення 
попиту на 

реалізовану 
продукцію;  

– скорочення 
складських 

витрат;  

– зниження 
транспортних 

витрат 



312

Випуск 6(11) 2018

Класичний приватний університет

Taranovska Yu.М.
Student,

Vasyl Stus Donetsk National University

Buha N.Yu.
Candidate of Economic Sciences,

Senior Lecturer at Department of Marketing
Vasyl Stus Donetsk National University

RESOURCE-SAVING ROLE FOR ENTERPRISE SUSTAINABLE DEVELOPMENT

This article considers problems connected with the sustainable development of enterprises within 
the limits of programs savings of resources in the conditions of modernization of industrial-economic 
activities. The urgency of resource-saving control in the food industry is due to the necessity of sav-
ing and rational use of all resources. This problem requires a solution for the proper organisation of 
sustainable development of an enterprise.

In addition to this, the theoretical aspects of sustainable development were identified. For each 
managing subject, it is important not simply to keep stability but to achieve effective stability. The 
structures, able to re-establish the starting position of equilibrium after any disturbance (under the 
influence of the internal environment), which brings to deflection of the system parameters from 
the normal state, are considered to be the most effective. The steady development of economic struc-
ture is characterized by the complex system of parameters reflecting economic growth in dynamics, 
strengthening of the financial condition, and an increase of efficiency of the use of all set and each 
kind of resources, the performance of obligations to workers, other organizations and the state for 
the accounting period.

To ensure resource-saving in the enterprise, the main directions of development of low-waste tech-
nologies and non-waste industries are distinguished, including:

• creation of new processes for obtaining traditional types of products that allow the use or reduc-
tion of processing stages or technological stages, in which the bulk of the waste is generated;

• development and implementation of waste recycling systems that should be considered as second-
ary material resources;

• creation of territorial production complexes with a closed structure of material flows of raw 
materials and waste within them.

Processes of resource conservation at the enterprise have a positive effect on a wide range of 
subjects perceiving its results. These include: the company executing resource-saving measures, con-
sumers of its products, trading partners, employees of the enterprise. For each subject, the effect 
of resource conservation is to improve the conditions of activity, increase its income, and improve 
product quality.


