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Анотація. Досліджено існуючі методичні підходи до формування стратегії ресурсозбере-
ження на підприємствах машинобудівного комплексу. Виокремлено переваги й недоліки кож-
ного з існуючих методик формування стратегії ресурсозбереження на підприємствах маши-
нобудівного комплексу в сучасних економічних умовах. Встановлено необхідність формування 
оптимального варіанта організаційно-економічного механізму ресурсозбереження на підпри-
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Поняття ресурсозбереження багатоаспек-
тне і може проявлятися, а саме з боку суспіль-
но необхідної праці – зменшення витрат на 
випуск продукції, зростання норми прибутку, 
поліпшення стану навколишнього природного 
середовища, з боку підприємства – у вигляді 
енергозбереження, матеріалозбереження, пра-
цезбереження.

На нашу думку, ресурсозбереженням слід 
розуміти як прогресивний напрям викорис-
тання ресурсного потенціалу підприємства, 
безперервний процес економії на всіх етапах 
виробничо-господарської діяльності, який за-
безпечить зменшення витрат виробництва, 
зростання виробництва продукції, зменшення 
собівартості при тій самій кількості викорис-
тання ресурсів, сировини та палива. Також 
слід зазначити, що ресурсозбереження – це 
наукова, комерційна, організаційна та інфор-
маційна діяльність, яка спрямована на раціо-
нальне та комплексне використання всіх видів 
ресурсів підприємства з врахуванням існую-
чого стану НТП та стану навколишнього при-
родного середовища.

У процесі ресурсозбереження на підпри-
ємстві використовується комплекс організа-
ційно-технічних заходів, методів і процесів, 

які спостерігаються на всіх стадіях життєвого 
циклу продукту.

Беручи до уваги багатоаспектність і багато-
рівневість поняття «ресурсозбереження», за-
уважимо, що воно має такі прояви, як: сфера 
економічної діяльності суспільства – організа-
ційно-економічна система; процес раціональ-
ного використання всіх видів ресурсів; резуль-
тат – сума всіх видів ефекту.

Проблемні питання управління розвитком 
ринку ресурсозбереження в Україні досліджу-
вали такі вітчизняні науковці: І. М. Сотник, 
Ю. О. Мазін [1]. Ресурсозберігаючі техно-
логії на внутрішньому ринку України: про-
блеми просування та способи їх вирішення 
досліджували М. І. Сотник, І. М. Сотник [2]. 
І. М. Сотник досліджував також проблеми 
оцінки ефективності ресурсозбереження на 
рівні підприємства та стратегії управління ре-
сурсозбереженням: соціо-еколого-економічні 
аспекти [3, 4].

Базою для прийняття управлінських рішень 
у ході формування стратегії ресурсозбережен-
ня повинні слугувати показники ефективності 
управління ресурсозбереженням, а саме: по-
казники, що відображають міру використання 
ресурсів підприємства. Традиційно ефектив-
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ність діяльності підприємства оцінює систе-
ма економічних показників, що комплексно 
характеризують абсолютні та відносні резуль-
тати його діяльності, серед яких виокремлю-
ють прибуток, обсяг валової продукції, обсяг 
реалізованої продукції, показники ефектив-
ності використання всіх видів ресурсів під-
приємства, показники рентабельності, розмір 
економії певного виду ресурсу або загальна 
економія від зниження собівартості продукції, 
що випускається [1]. 

Більшість авторів визначають такі групи 
показників, які характеризують ефективність 
використання ресурсів підприємства [2, с. 192]: 

1) узагальнюючі показників ефективності 
діяльності підприємства; 

2) показники ефективності використання 
трудових ресурсів; 

3) показники ефективності використання 
виробничих фондів; 

4) показники використання фінансових ре-
сурсів. 

Н. В. Мельничук додає до цього переліку 
показники ефективності використання мате-
ріальних ресурсів, обігових коштів і капіталь-
них вкладень підприємства [3]. 

Крім часткових показників ефективності 
використання ресурсів, необхідно викорис-
товувати показник, що зможе узагальнити ін-
формацію про рівень ресурсозбереження на 
підприємстві та допоможе прийняти відповід-
не його значенню управлінське рішення з ре-
сурсозбереження. 

В економічній літературі [4] зазначається, 
що показником, який дає таку інформацію, є 
прибуток підприємства. Безумовно, прибуток 
є узагальнюючим показником, який характе-
ризує фінансові результати діяльності. Проте 
рівень прибутку залежить у першу чергу від 
того, наскільки продукція, що випускається, 
задовольняє попит споживача, а також від її 
собівартості та кількості, продуктивності пра-
ці, ступеня використання виробничих фондів. 

Тому прибуток не завжди може бути уза-
гальнюючим показником, бо зростання при-
бутку може відбуватися не тільки за рахунок 
більш ефективного використання ресурсів 
підприємства, а якщо підприємство є моно-
полістом на певному ринку. Унаслідок цього 

для найбільш об’єктивної оцінки ресурсозбе-
реження доцільно прийняти таку економічну 
категорію як ефективність заходів із ресурсоз-
береження. 

Ефективність роботи підприємства являє 
собою комплексне відображення кінцевих ре-
зультатів використання до оцінки ефективнос-
ті заходів з ресурсозбереження на машинобу-
дівному підприємстві, тому ефективність  слід 
розуміти як досягнення поставлених цілей у 
найкоротші строки й з мінімальними витрата-
ми виробничих ресурсів. 

Для вибору оптимального варіанта орга-
нізаційно-економічного механізму ресурсоз-
береження необхідно обґрунтувати ефектив-
ність здійснюваних заходів (F):

1 2 3 n 1 2 3 nF (X ,X ,X ,...,X ;Y ,Y ,Y ,...,Y ;=

1 2 3 nC ,C ,C ,...,C ;) max,→  (1)

де 1 2 3 nX ,X ,X ,...,X  – показники ресурсозбере-

ження; 
1 2 3 nY ,Y ,Y ,...,Y  – фактори, що впливають 

на організаційно-економічний механізм ре-
сурсозбереження. 

Можливості вибору Xj завжди обмежені зо-
внішніми щодо системи умовами, параметра-
ми. Система обмежень: 

1 2 3 n 1 2 3 mqr(X ,X ,X ,...,X ;Y ,Y ,Y ,...,Y ;

1 2 3 lC ,C ,C ,...,C ) { } 0.<=>  (2)

Вона описує внутрішні технологічні та еко-
номічні процеси функціонування й розвитку 
виробничо-економічної системи, а також про-
цеси зовнішнього середовища, які впливають 
на результат діяльності системи. 

Системний аналіз передбачає використан-
ня методу дерева цілей з метою перевірки 
ефективності пропонованих заходів. Побудова 
дерева цілей полягає в структуризації пробле-
ми (рис. 1).

Отже, основою стратегії [4, с. 211] успіш-
ної діяльності з ресурсозбереження на ві-
тчизняних машинобудівних підприємствах є 
оптимальне використання наявних ресурсів 
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відповідно до вимог, що висувають до вироб-
ництва продукції, робіт і послуг.

Процес управління ресурсозбереженням 
є складовою частиною управління підприєм-
ством, а оскільки підприємство є системою 
елементів, то й управління ресурсозбережен-
ням слід розглядами з погляду системного під-
ходу.

Оскільки процес ресурсозбереження яв-
ляє собою комплексне явище, яке проникає 
у всі сфери діяльності підприємства, то, на 
нашу думку, розглядати сутність управління 
ресурсозбереженням слід із погляду систем-
ного підходу, суть якого полягає у науковому 

обґрунтуванні цілей, стратегій і заходів, що 
мають забезпечити підприємству досягнення 
поставлених цілей, сприяти його подальшому 
функціонуванню та розвитку при обмежуваль-
них умовах внутрішнього та зовнішнього се-
редовища та при забезпеченні умов раціональ-
ного використання ресурсів підприємства.

Правильно підібрані методи управління 
ресурсозбереженням на підприємстві допомо-
жуть знизити матеріалоємність виробництва 
та скоротити час і зусилля під час вибору, об-
ґрунтування та реалізації управлінських рі-
шень.

 Постановка мети підвищення ефективності організаційно-економічних  
заходів з ресурсозбереження в інноваційному ланцюзі:  

освіта – наука – ресурсономіка – виробництво 

Аналіз організаційно-економічного механізму 
ресурсозбереження підприємства 

1 2 3 n 1 2 3 n

1 2 3 n

F (X ,X ,X ,...,X ;Y ,Y ,Y ,...,Y ;
C ,C ,C ,...,C ;) max

=

→
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Рис. 1. Побудова дерева цілей удосконалення організаційно-економічного механізму  
ресурсозбереження підприємств машинобудівного комплексу
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Створення ефективного механізму ресур-
созбереження є важливим завданням, оскіль-
ки він має забезпечити високу ефективність 
ресурсоспоживання підприємства як на етапі 
формування ринкових відносин, так і за умо-
ви повноцінного функціонування інститутів 
економіки. Отже, кінцева мета і завдання еко-
номічної діяльності підприємства полягають 
у намаганні задовольнити різні його потреби 
в умовах обмеженості виробничих ресурсів. 
Актуальним є визначення механізму управлін-
ня ресурсозбереження на підприємстві в умо-
вах ринкових відносин. Відтак, необхідність 
механізму управління ресурсозбереженням 
полягає у досягненні певного збільшення реа-
лізації продукції за умови незмінних або мен-
ших витрат матеріальних ресурсів, зменшення 
її собівартості, зростання прибутку, повнішого 
використання потенційних господарських по-
тужностей і поліпшення ділової активності 
підприємства в умовах ринкових відносин.
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тегии ресурсозбереження на предприятиях машиностроительного комплекса. Выделены 
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Summary. Investigational existent methodical approaches are to forming of strategy of mainte-
nance of resources on the enterprises of machine-building complex. Advantages and defects are dis-
tinguished each of existent methodologies of forming of strategy of maintenance of resources on the 
enterprises of machine-building complex. in modern economic terms. The necessity of forming of opti-
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