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Досліджено основи ресурсозбереження на підприємстві та його взаємозв'язок з виробничим 

процесом. Приведено перелік основних напрямів ресурсозбереження на підприємстві. Визначено 
послідовність прийняття управлінських рішень з ресурсозбереження на підприємстві. Встановлено 
взаємозв’язок елементів системи управління ресурсозбереженням на підприємстві. Розглянуто 
схему вибору стратегічних напрямів ресурсозбереження на підприємстві. 

Ключові слова: ресурсозбереження, ресурсомісткість, управління ресурсозбереженням, про-
грама ресурсозбереження. 

Постановка проблеми. Структурні зміни, 
які відбуваються в економіці після становлення 
незалежності України, змінюють не тільки підхід 
до управління підприємством, але й саму філо-
софію бізнесу. Обмеженість ресурсів та доступ 
до них підприємств висувають нові вимоги до 
управління підприємством, які полягають у впро-
вадженні ресурсозбереження як стратегічної ме-
ти його функціонування. Особливо дбайливого 
ставлення вимагають наступні види ресурсів: 
фінансові, трудові, матеріально-технічні, без за-
стосування яких процес виробництва неможли-
вий. Таким чином, в умовах ринкової економіки та 
обмеженості ресурсів підприємство повинно 
сформувати відповідну стратегію управління ре-
сурсозбереженням. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Питанням управлінню ресурсозбе-
реженням на підприємстві в своїх наукових до-
слідженнях приділяють увагу такі науковці, як 

Р.І.Балашова, М.В.Барун, М.І.Іванов, 
І.Я.Іпполітова, Н.Й.Коніщева, Д.В.Липницький, 
О.М.Масліченко, І.М.Сотник, Л.Т.Хижняк, А.І. Ша-
повал, А.О. Шаповал та ін. Так, І.Я.Іпполітова 
розглядає послідовність прийняття управлінських 
рішень з ресурсозбереження на підприємстві за 
допомогою методів логічного узагальнення [2-3]; 
О.М.Масліченко підходить до проблеми ресур-
созбереження як одного з факторів підвищення 
економічної ефективності підприємства [5]; 
Л.Г.Мельник, С.А.Скоков, І.Н.Сотник приділяють 
увагу формуванню оптимальної організаційної 
структури управлінням ресурсозбереженням на 
підприємстві [7]; С.Суперека відводить провідну 
роль ресурсозбереження в системі конкурентос-
проможності виробничих підприємств [9]; 
А.І.Шаповал і А.О.Шаповал досліджують мето-
дичні підходи до формування ефективної систе-
ми управління ресурсозбереженням на 
підприємстві [10] тощо. Однак в мінливих умовах 
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господарювання дане питання потребує додатко-
вого пророблення. 

Мета статті полягає в розкритті змісту 
управління ресурсозбереженням, його послідов-
ності та вибору стратегічних напрямів ресурсоз-
береження на підприємстві. 

Результати досліджень. Розглядаючи ре-
сурсозбереження як комплексне використання 
всіх економічних ресурсів на кожному етапі виро-
бництва  слід враховувати, що їх економія може 
бути забезпечена лише за умови вдосконалення 
техніки, технологій, організації праці і вироб-
ництва, що можливе лише при наявності 
відповідного рівня моральної і матеріальної за-
цікавленості як працівників так і менеджерів, 
підвищення їх відповідальності за результати 

своєї праці [10, с. 186]. 
Під ресурсозбереженням на підприємстві 

мається на увазі захищеність його науково-
технічного, технологічного, виробничого та кад-
рового потенціалу від активних або пасивних 
економічних загроз. Необхідне постійне коректу-
вання стану ресурсів підприємства, при якому га-
рантується стабільність його функціонування, 
фінансово-комерційний успіх, прогресивне науко-
во-технічне і соціальний розвиток [8]. 

В самому загальному вигляді процес ре-
сурсозбереження можна зобразити у вигляді вхо-
ду і виходу різних ресурсів на підприємстві, спря-
мованих на оптимальне їх використання у бізнес-
процесах (рис. 1). 
 

 

 
Рис. 1. Процес ресурсозбереження на підприємстві та його взаємозв'язок з виробництвом 

 

У своїй роботі Г.Н.Маслова приводить пе-
релік основних напрямів ресурсозбереження на 
підприємстві [6]: 

- впровадження ресурсозберігаючих техно-
логій і конструкцій; 

- застосування інформаційних технологій; 
- взаємозаміна ресурсів; 
- нормування ресурсів; 
- економія ресурсів. 
Найважливішими напрямами ресурсозбе-

реження в контексті підвищення економічної 
ефективності є [7, c. 49]: 

- зниження енерго- і матеріаломісткості про-
дукції; 

- скорочення і ліквідація втрат сировини та 
енергії; 

- поліпшення якості продукції; 
- ресурсозабезпечення виробництва за 

рахунок розширення залучення вторинних ре-
сурсів у господарський обіг. 

Поряд з поняттям "ресурсозбереження" 
доцільно застосовувати категорію "ресур-
сомісткість". Останнє являє собою кількість за-
трачених ресурсів, які містяться у кінцевому ре-
зультаті (або на його одиницю). Такими ресурса-
ми є сировина й матеріали, паливо й енергія, ма-
теріально-технічні та інші ресурси виражені в 
натуральних та/або грошових одиницях. 

За твердженням Г.А. Жучкової, 
І.В. Міняйленко, В.А. Оченаш: "ресурсомісткість 

як одна з економічних категорій характеризує 
ефективність виробництва і впливає на темп і 
пропорції розвитку економіки держави, ріст 
національного доходу. Невипадково рівень ро-
звитку держави знаходиться по ресурсомісткісті 
валового внутрішнього продукту, відповідно 
ефективність діяльності підприємства – по ресур-
сомісткісті його продукції" [1, с. 206-208]. 

Таким чином, очевидний взаємозв'язок 
двох економічних категорій. Зниження рівня ре-
сурсомісткості виробництва чи продукції дося-
гається за рахунок обґрунтованої, виваженої 
політики ресурсозбереження. 

Прийняття управлінського рішення з ресур-
созбереження на підприємстві являє собою про-
цес вибору оптимальних заходів, спрямованих на 
вирішення проблеми ефективного використання 
ресурсів підприємства, а також розумного підходу 
до недопущення зайвого витрачання ресурсів [3]. 

Процес ухвалення управлінського рішення 
з ресурсозбереження, на думку І.Я.Іпполітової, є 
важливою фазою в циклі управління ресурсозбе-
реженням на підприємстві. Тому якість й ефек-
тивність управлінської праці в цьому напрямку 
виражається через призму якості та ефективності 
прийнятих і реалізованих рішень. Проте для 
ухвалення ефективного управлінського рішення з 
ресурсозбереження на підприємстві необхідно 
визначити послідовність його прийняття (рис. 2) 
[2]. 

 

Вхід Вихід 

Політика ресурсозбереження 

Процес виробництва 

Ресурси: 
- фінансові; 
- трудові; 
- матеріально-технічні; 
- земля. 

Технології  
Інновації 

Результат: 
- продукція (товари); 
- роботи; 
- послуги. 
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Рис. 2. Послідовність прийняття управлінських рішень 

з ресурсозбереження на підприємстві 

Як зазначають А.І.Шаповал і 
А.О.Шаповал, управління ресурсозбереженням в 
системі управління підприємством є відносно са-
мостійною підсистемою, що містить сукупністьс-
пецифічних інструментів, правил, структурних ор-
ганів, інформації і процесів, націлених на підгото-
вку і забезпечення виконання планів ресурсозбе-
реження. При управлінні ресурсозбереженням 
здійснюється обґрунтований вибір основних на-
прямків ресурсозбереження на підприємстві в ці-
лому і для кожної структурної одиниці зокрема. 
Головною рисою ресурсозберігаючої діяльності 
підприємства на сьогодні повинна бути орієнтація 
на проведення комплексу заходів, які швидко ре-
алізуються, охоплюють різні сторони його діяль-
ності та дозволяють досягти максимального ефе-
кту економії. Об'єктивні умови для їх здійснення, 
на думку авторів, повинна забезпечити цілісна 
система управління ресурсозбереженням на під-
приємстві (рис. 3) [10, с. 190-191]. 

Управління процесом ресурсозбереження 
передбачає розробки її стратегії. 

Стратегія ресурсозбереження – це ком-
плекс принципів, чинників, методів, заходів, що 
забезпечують неухильне зниження витрати су-
купних ресурсів на одиницю корисного ефекту 
конкретного товару за умови забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства [9, с. 193]. 

 

 
Рис. 3. Взаємозв’язок елементів системи управління ресурсозбереженням на підприємстві 
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Враховуючи економічну сутність стратегії 
ресурсозбереження на підприємстві, на думку 
В.І.Куцик і М.В.Олійник, існує у методологічному 

аспекті необхідність визначення концептуальної 
схеми її формування, як це можна побачити на 
рисунку 4. 

 

 
Рис. 4. Схема вибору стратегічних напрямів ресурсозбереження на підприємстві 

 

Визначальною стратегією перспективного 
розвитку вітчизняних підприємств повинна стати 
реалізація ресурсозберігаючої політики, яка пе-
редбачає подолання суттєвих організаційно-
економічних проблем, зокрема таких як: недоско-
налість законодавчої бази і системи органів дер-
жавного управління ресурсозбереженням; від-
сутність правової відповідальності за надмірне 
використання ресурсів; нестача спеціалістів з ре-
сурсозбереження; відсутність розвинутої інфра-
структури зі ресурсозбереження; недостатнє еко-
номічне стимулювання економії ресурсів; нее-
фективне використання цінових інструментів, яке 
обумовлюється збільшенням матеріально-
ресурсної складової собівартості продукції; 
несприятливий інвестиційний клімат; дефіцит 
коштів для придбання ефективних ресурсоз-
берігаючих технологій [5, с. 339]. 

На кожному підприємстві виходячи з стра-
тегічної мети функціонування, управління проце-
сом ресурсозбереження зосереджується в руках 
різних виконавців: заступника директора, марке-

тологів, постачальників ресурсів, технологів, ін-
женерів, електриків, механіків тощо. На нашу 
думку функції щодо збереження повинні знахо-
дитися у відділі ресурсозбереження, до якого по-
винні увійти на постійній основі по одному 
фахівцю, відповідаючому за одну з ділянок робо-
ти на підприємстві, пов'язану з ресурсозбережен-
ням. Очолювати такий підрозділ може або за-
ступник директора, або начальник відділу, безпо-
середньо підпорядкований директору підприєм-
ства. Функціонувати даний підрозділ повинен по 
мірі виникнення нових проблем на підприємстві, 
тобто на періодичній основі. Поточні справи 
включають моніторинг та звіти фахівців даного 
підрозділу начальнику або заступнику директора. 

Висновки. Управління ресурсозбережен-
ням на підприємстві є важливою складовою 
підвищення його конкурентоспроможності. Тільки 
за умови економного, ощадливого ставлення до 
наявних та залучених в обіг ресурсів можливо 
досягти зниження ресурсомісткості виробленої 
продукції, а отже досягти поставлених завдань 
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політики ресурсозбереження. Менеджери та 
фахівці, відповідальні за реалізацію стратегії ре-
сурсозбереження повинні бути мотивованими, що 
дозволить ефективно й якісно виконувати покла-
дені на них функціональні обов'язки.  

Таким чином, управління ресурсозбере-
женням на підприємстві включає сукупність ор-
ганізаційних, техніко-технологічних, корегуючих 

та контролюючих заходів, направлених на ефек-
тивне використання наявних ресурсів (трудових, 
матеріально-технічних, фінансових) та впро-
вадження інноваційних технологій з метою зни-
ження ресурсомісткості продукції (робіт, послуг) 
та виконання інших завдань програми ресурсоз-
береження. 
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УДК 338.43:664.1 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК  

В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 
А. В. Доронін, к.е.н, старший науковий співробітник, Національна академія аграрних наук України 
 
Визначено чинники формування конкурентоспроможності виробництва біоетанолу та біоди-

зеля. Обґрунтовано пропозиції щодо забезпечення конкурентоспроможності виробництва біоета-
нолу з продукції переробки цукрових буряків в Україні, найбільш конкурентоспроможним є переробка 
меляси на біоетанол. Встановлено, що виробництво і використання біогазу з субстратів великої 
рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах дозволить налагодити виробництво еколо-
гічно чистого альтернативного палива, забезпечити продовольчу безпеку. Доведена необхідність і 
економічна доцільність виробництва і використання біопалива в контексті продовольчої безпеки 
України. 

Ключові слова: біоетанол, біодизель, біогаз, продовольча безпека, собівартість, ціна, ефек-
тивність, конкурентоспроможність, сільськогосподарські підприємства. 

Постановка проблеми. Україна володіє 
значними обсягами земельних ресурсів для ве-
дення сільськогосподарського виробництва і зда-
тна не лише забезпечити власні потреби в про-
довольстві, але й вирощувати енергетичні куль-
тури для подальшої переробки на біопаливо. 
Альтернативою бензину є виробництво біоетано-
лу, дизеля – біодизеля, природному газу – біога-
зу. Виробництво і використання біопалива прис-
корить вирішення таких стратегічних цілей для 
розвитку України і зокрема сільського господарс-
тва як зменшення залежності виробників від ім-
порту палива та забезпечення задоволення по-
питу на цю продукцію за нижчою ціною. Вирішен-
ня цих питань підвищить конкурентоспроможність 
продукції підприємств АПК України як на внутрі-
шньому так і на зовнішньому ринках.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням актуальних питань виробництва біо-
палива займаються такі вчені, як Г.М. Калетнік, 
М.Ю. Коденська, В.Я. Месель-Веселяк, М.В. Роїк, 
П.Т. Саблук, О.М. Шпичак, В.С. Бондарь, 
Ю.В. Кернасюк, А.В. Фурса, П.Л. Шиян, В.В. Сос-
ницький, С.Т. Олійнічук  та ін. Однак, потребує 
додаткового вивчення питання забезпечення кон-
курентоспроможності виробництва біопалива в 
контексті продовольчої безпеки України. 

Постановка завдання. Метою досліджен-
ня є розробка практичних рекомендацій щодо за-
безпечення конкурентоспроможності альтернати-
вних видів палива з продукції сільського господар-
ства в контексті продовольчої безпеки України.  

У процесі дослідження застосовано методи 
системного аналізу й логічного узагальнення для 
вивчення передумов виробництва і використання 
альтернативного палива в сільськогосподарських 
підприємствах; порівняльний аналіз – у процесі 
аналізу статистичної інформації; розрахунково-
конструктивний – при визначенні собівартості бі-
опалива; індукції та дедукції – для узагальнення 
результатів дослідження; абстрактно-логічний – 
при формулюванні висновків і пропозицій. 

Результати дослідження. В Україні на по-
чатку 90-х років XX століття при переході до рин-
кових відносин для усіх галузей економіки було 
створено умови вільного ціноутворення, а для 
сільського господарства запроваджено орієнтовні 
ціни, які зростали значно нижчими темпами, ніж 
на товари і послуги, які споживаються сільським 
господарством, що спричинило диспаритет цін не 
на користь аграріїв. Це, в свою чергу, вплинуло 
на структуру посівних площ сільськогосподарсь-
ких культур – збільшення технічних культур, як 
більш рентабельних (табл. 1). 

Таблиця 1  
Структура площ посіву основних сільськогосподарських культур в Україні  
Сільськогосподарські культури Структура площ посіву за роками, % 

1990 2013 
Зернові культури 45,0 57,2 
Кормові культури 37,0 8,1 
Технічні культури 11,6 27,8 
Картопля та овоче-баштанні культури 6,4 6,9 

Джерело: розрахунок за даними Державної служби статистики України [1] 
 

У структурі площ посіву за період 1990–
2013 років маємо збільшення частки технічних 
культур до 27,8 % в 2013 р. (1990 р. – 11,6 %), 
відповідно зернових культур – до 57,2 % в 2013 р. 
(1990 р. – 45,0 %). При цьому помітне значне 
зменшення частки кормових культур – 8,1 % в 
2013 р. (1990 р. – 37,0 %), що негативно вплину-
ло на розвиток тваринництва в Україні. В струк-
турі площ посівів залишаються майже без змін 

картопля та овоче-баштанні культури – 6,4 % в 
1990 р. до 6,9 % в 2013 р. 

За останні роки рівень рентабельності ви-
робництва насіння соняшнику підвищився з 
18,4 % в 2008 р. до 28,5 % в 2013 р., відповідно 
сої – з 1,3 % в 2008 р. до 15,8 % в 2013 р., але 
рівень  рентабельності виробництва ріпаку зни-
зився з 51,3 % в 2008 р. до 8,6 % в 2013 р., відпо-
відно цукрових буряків – з 7,1 % в 2008 р. до 


