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ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ
НАПРЯМІВ ПРОВЕДЕННЯ
АКТИВНОЇ
РЕСУРСОСБЕРІГАЮЧОЇ
ПОЛІТИКИ НА
ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Розглянуто проблему низької ресурсоефективності, причиною
якої є застарілі технології виробництва й устаткування, використо9
вувані на підприємствах провідних галузей промисловості, а також
недостача фінансових коштів на переоснащення виробництв енерго9
і ресурсозберігаючим устаткуванням. Запропоновано комплекс за9
ходів, спрямованих на ефективне використання всіх факторів вироб9
ництва, при цьому акцент робиться на енергозбереження (як на
найбільш актуальний напрям для вітчизняної промисловості) і сис9
темне розроблення інструментів організації фінансування, заплано9
ваних інвестиційних заходів.
The problem of the bad of resource efficiency, the reason of which is
the past production technology and equipment, which are used on the
enterprises of key branches of industry, and also deficit of financial means
for new equipment for energy and resource economy production is
examined. The complex of measures, which are directed to effective using
the all factors of production, and at the same time the accent is doing to
energy economy (as the most actual direction for home industry) and
systematic studying of organization financing instruments, planed
infestation means is offered.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З
НАУКОВИМИ Й ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ
Проблема нераціонального й
найчастіше марнотратного викорис!
тання ресурсів продовжує залиша!
тися однієї з головних особливостей
структурної перебудови економіки
України. Високі показники спожи!
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вання ресурсів, особливо не понов!
люваних, наочно свідчать про не!
ефективність їхнього використання.
При збільшенні витрат виробництва
зростає собівартість товарної про!
дукції, і цей процес найчастіше суп!
роводжується низькими показника!
ми конкурентоспроможності. Ресур!
созберігаюча діяльність украй важ!
лива як для держави в цілому, так і
для кожного підприємства окремо.

Ефективне впровадження процесів
ресурсозбереження на підприєм!
ствах, безумовно, позитивно позна!
читься на рості економіки всієї краї!
ни. Але для цього необхідна цілесп!
рямована участь держави в розробці
програм і заходів з підвищення ефек!
тивності використання ресурсів шля!
хом підтримки реалізації цього про!
цесу на підприємствах.
Існує безліч причин, що змушу!
ють керівництво промислових під!
приємств займатися вивченням ре!
сурсів. Причини, що спричиняють цю
необхідність, у цілому можна розді!
лити на наступні види:
— поліпшення фінансових по!
казників діяльності підприємства;
— підвищення рівня виробницт!
ва промислової продукції;
— нарощування обсягів вироб!
ничої діяльності промислового під!
приємства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ Й ПУБЛІКАЦІЙ
На думку ряду вчених і фахівців,
у більшості випадків причиною низ!
кою ресурсоефективності є застарілі
технології виробництва й устатку!
вання, використовувані на підпри!
ємствах провідних галузей промис!
ловості, а також недостача фінансо!
вих коштів на переоснащення вироб!
ництв энерго! і ресурсосберегаючим
устаткуванням. При цьому вироб!
ництво ресурсоефективного й ресур!
созберігаючого устаткування й ма!
теріалів в Україні в порівнянні із за!
хідними країнами розвинене недо!
статньо [1].
Для подолання даних проблем
базовим принципом нашої держави
повинне стати ресурсозбереження.
Проблема недостатнього зако!
нодавчого забезпечення процесів
ресурсозбереження займає на сьо!
годнішній день чільну позицію. У
першу чергу, це недостатнє пророб!
лення правового забезпечення про!
цесів ресурсозбереження. Найчас!
тіше законодавчі акти стосуються
лише проблем енергозбереження. У
той же час для реалізації на практиці
яких!небудь заходів і програм з ре!
сурсозбереження відсутні норма!
тивні показники для порівняння от!
риманих даних з отриманими резуль!
татами. Все це ускладнює оцінку ре!
зультативності роботи з ефективно!
го впровадження процесів ресурсоз!
береження [2].
У світовому співтоваристві про
ресурсозбереження говориться в
декількох правових актах: Кіотський
протокол, Концепція стійкого роз!
витку й ін. Вони стосуються най!
більш загальних питань, у них роз!
глядаються процеси стійкого розвит!
ку людства, які дозволять забезпе!
чити широкий і справедливий роз!
поділ благ і ресурсів глобалізації, а
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також рішення локальних, регіо!
нальних і національних проблем
стійкого розвитку [3].
В умовах ринку для більшості
українських промислових підпри!
ємств дуже гостро стоїть питання
підвищення конкурентоспромож!
ності продукції, що випускається.
Очевидно, що вирішення цього зав!
дання може досягатися тільки на ос!
нові комплексного розгляду й анал!
ізу всіх елементів діяльності госпо!
дарюючого суб'єкта (підприємства),
які включають використовувані тех!
нології виробництва, технологічне
встаткування, підходи до ціноутво!
рення, ефективність внутрішніх
бізнес!процесів. Все перераховане —
лише мала частина тих елементів, які
впливають на конкурентоспро!
можність продукції.
У період кризи керівники під!
приємств шукали всі наявні резерви
для підвищення конкурентоспро!
можності продукції й ефективної
діяльності підприємства. Однак за!
гальновизнаним і системостворю!
вальним фактором конкурентосп!
роможності є те, наскільки ефек!
тивне підприємство використовує
виробничі ресурси. Найбільш пріо!
ритетним і довгостроковим проек!
том, що може привести до економії
засобів виробництва, є ресурсозбе!
реження. Проблемами ресурсозбе!
реження й ефективного викорис!
тання ресурсів займаються вже дав!
но, але скрізь по!різному — залеж!
но від ситуації на конкретному про!
мисло вому підприємстві. Якщо
підприємство має власну сировинну
базу, тоді впровадження заходів з
ресурсозбереження відбувається не
так, як на підприємстві у якого цієї
сировинної бази немає або є в недо!
статній кількості. Ресурсозбере!
ження — це такий же реальний ме!
ханізм зниження собівартості, як і
впровадження нової техніки й тех!
нологій або реконструкції підприє!
мства [4].
Отже, промислове підприємство,
що прагне забезпечити конкуренто!
спроможність продукції й мати свою
частку ринку, повинне здійснювати
управління ресурсозбереженням і
контролювати ці процеси. Підсумко!
вим результатом керування процеса!
ми ресурсозбереження повинна бути
послідовна, обгрунтована й практич!
на реалізація затвердженої підпри!
ємством ресурсозберігаючої політи!
ки як одного з найважливіших ос!
новних внутрішніх нормативних до!
кументів промислового підприєм!
ства.
Метою роботи є визначення ос!
новних напрямів у проведенні актив!
ної й послідовної ресурсозберігаю!
чої політики на промислових підпри!
ємствах Харківської області.
Процеси ресурсозбереження яв!

www.economy.in.ua

ляють собою сполучення планових,
практичних і економічних заходів,
спрямованих на підвищення ефек!
тивності функціонування діяльності
підприємства. При цьому необхідно
враховувати всі фактори промисло!
вого виробництва.
Найважливішою складовою ре!
сурсозбереження є енергозбере!
ження. Загальновідомо, що енер!
гоємність виробничих і технологіч!
них процесів в Україні в 2—3 рази
вища, ніж у розвинених країнах, тре!
тина використовуваних енергетич!
них ресурсів використовується й
витрачається досить неефективно
внаслідок наступних причин:
— неефективна й низька заван!
таженість виробничих потужностей;
— недосконалість техніки й тех!
нологій;
— відсутність належного конт!
ролю за витратами палива й елект!
ричної енергії.
Необхідно, щоб ресурсозберіга!
юча політика промислового підпри!
ємства містила в собі реалізацію ком!
плексу заходів у правовому техніч!
ному, технологічному, економічно!
му й фінансовому аспектах раціо!
нального використання різних видів
ресурсів виробництва. Значна еконо!
мія ресурсів на промислових під!
приємствах може бути досягнута
шляхом використання ресурсоенер!
гоефективних технологій і ресурсо!
енергоефективного устаткування.
Можливості їхнього впровадження
визначаються специфікою вироб!
ництва й рівнем його розвитку на
підприємстві.
Серед основних напрямів у про!
веденні активної ресурсозберігаючої
політики на промислових підприєм!
ствах України можна виділити:
— вирішення проблеми недо!
статнього законодавчого забезпе!
чення процесів ресурсозбереження;
— підвищення рівня контролю й
обліку за раціональним використан!
ням всіх видів ресурсів;
— придбання або власна розроб!
ка й випуск технологічного устатку!
вання, що відповідають вимогам ре!
сурсозберігаючої політики підпри!
ємства й держави;
— удосконалювання й реконст!
рукція систем теплоенергопоста!
чання промислових підприємств на
основі використання в технологіч!
ному процесі вторинних і похідних
енергоресурсів, комплексної й все!
бічної оптимізації технологічних
процесів;
— проведення енергетичних і
технологічних обстежень із метою
виявлення втрат і нераціональних ви!
датків енергоресурсів, складання
енергетичних балансів і розробки
енергетичних паспортів, що включа!
ють у себе дані щодо динаміки й тен!
денцій зміни енергоємності вироб!

ництв, оцінку ступеня впливу вияв!
лених факторів на енергоспоживан!
ня в подальшій перспективі;
— проведення технічного пере!
оснащення виробництва, що забез!
печує орієнтацію на зниження со!
бівартості промислової продукції,
що випускається;
— створення й застосування на
практиці планування науково об!
грунтованої нормативної бази вит!
рат всіх видів ресурсів;
— формування системи ресурсо!
аудиту, до якого входив би весь ком!
плекс робіт з ефективного викорис!
тання ресурсів;
— максимальне використання
вторинних ресурсів, попутних і по!
хідних продуктів виробництва; впро!
вадження безвідхідних і маловідход!
них технологій;
— підвищення ефективності ви!
користання виробничих площ і по!
тужностей;
— диспетчеризація й комп'юте!
ризація окремих виробництв про!
мислового підприємства, їхня взає!
мна кооперація й інтеграція.
Доцільним є проведення пред!
ставлених заходів не тільки на рівні
конкретного промислового підприє!
мства, але й невідкладна їхня реалі!
зація за особистої участі виконавчої
влади регіону, міста, наприклад, че!
рез розробку й затвердження відпо!
відних цільових програм з ресурсое!
нергозбереження.
На регіональному рівні необхід!
но здійснити організаційно!технічні
заходи, які не зажадають значних
інвестицій (не більше 5—7 % дохід!
ної частини бюджету регіону) і мо!
жуть бути здійснені в найкоротший
термін самими промисловими під!
приємствами (тобто протягом 1—3
років). До них варто віднести:
— оснащення всіх промислових
підприємств сертифікованими засо!
бами обліку й контролю за викорис!
танням ресурсів, у першу чергу —
палива, електричної й теплової енер!
гії;
— нормування видатків ресурсів
на технологічні процеси з постійним
виявленням резервів їхньої еко!
номії.
Основними завданнями по впро!
вадженню програм ресурсозбере!
ження на регіональному й галузево!
му рівнях є:
— перехід на регіональному й га!
лузевому рівнях від стратегії енер!
гозбереження до стратегії комплек!
сної раціоналізації використання
всіх без винятку видів ресурсів (тру!
дових, матеріальних, фінансових,
інтелектуальних, інформаційних і
т.д.);
— створення на регіональному
рівні оптимальних організаційно!
економіко!правових умов для реа!
лізації стратегії ресурсозбереження
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в Харківській області й у галузях
економіки, що споживають його
продукцію й перебувають із ним у
коопераційних зв'язках;
— формування на регіональному
рівні механізмів фінансування про!
грам ресурсозбереження, підготов!
ки й підвищення кваліфікації кадрів
для даної сфери, прискореного й
широкомасштабного впровадження
досягнень науково!технічного про!
гресу;
— визначення й реалізація пріо!
ритетних напрямів у сфері створен!
ня в Харківській області новітніх
прогресивних технологій і матері!
алів, що забезпечують якісне по!
ліпшення параметрів ресурсоспожи!
вання в інших галузях економіки ре!
гіону.
Серед основних техніко!техно!
логічних напрямів політики ресур!
созбереження в Харківській області
можна виділити:
— кардинальне відновлення ос!
новних виробничих фондів промис!
лових підприємств на основі впро!
вадження передових технологій і
техніки з високим економічним ефек!
том; створення нових виробництв,
що задовольняють вимоги високої
ресурсоефективності: менш матері!
ало! і енергоємних, маловідходних і
безвідхідних, що забезпечують висо!
кий ступінь переробки використову!
ваної сировини та ін.;
— удосконалювання окремих
технологічних процесів діючих ви!
робництв на основі впровадження
досягнень науки й техніки;
— оптимізація технологічних ре!
жимів роботи устаткування (ство!
рення на підприємствах системи тех!
нічної діагностики; розробка про!
грам заміни зношеного й морально
застарілого обладнання; оптимізація
ремонтної кампанії; удосконалюван!
ня нормування роботи технологічно!
го устаткування; перегляд питомих
норм і правил видатку сировини й
енергоресурсів на одиницю продук!
ції, що випускається, із забезпечен!
ням контролю за їхнім дотриманням;
оптимізація розподілу електричних
і теплових навантажень щодо енер!
годжерел і устаткування);
— установлення стандартів енер!
госпоживання й граничних енерго!
втрат, обов'язкова сертифікація енер!
госпоживаючих приладів і встатку!
вання;
— ефективне й найбільш повне
використання вторинних ресурсів
(розробка методів кваліфікованого
використання відходів з перетворен!
ням їх у дорогу продукцію; викори!
стання як паливо відходів виробниц!
тва, які не являють сировинної цін!
ності та ін.); пріоритетне заміщення
традиційних видів сировини, матері!
алів і енергії вторинними ресурсами
й відходами виробництва, що дає як
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економічний, так і екологічний
ефект;
— використання автономних
джерел теплопостачання: контей!
нерних котелень, індивідуальних
теплових пунктів, когенераційних
установок з використанням газотур!
бінних, парогазових, газопоршневих
і газогвінтових агрегатів малої й се!
редньої потужності й ін.;
— організація сучасної штатної
метрології (комплектація підпри!
ємств сучасними приладами техніч!
ного обліку й контролю на всіх ета!
пах вироблення, передачі й спожи!
вання ресурсів; автоматизація керу!
вання режимами енергоспоживання
з метою зниження нераціонального
видатку енергоресурсів, оптимізації
їхнього споживання в години макси!
муму, формування балансів усіх
видів енергоресурсів).
Однак, якщо розглядати промис!
лове підприємство, то одним з основ!
них напрямів програми ресурсозбе!
реження є вдосконалення й реконст!
рукція систем теплоенергопостачан!
ня й комплексна планомірна оптимі!
зація технологічних процесів. Аналіз
теплоенергопостачання більшості
підприємств показує, що воно здійс!
нюється з невисокою ефективністю,
устаткування внутрішніх котельних
підприємств і теплових мереж заста!
ріло морально й фізично, що приво!
дить до нераціонального викорис!
тання паливно!енергетичних ре!
сурсів, завищеного споживання па!
лива й підвищення собівартості про!
дукції. Практика показує, що на
більшості промислових підприємств
існують більші можливості економії
паливно!енергетичних ресурсів при
проведенні заходів, пов'язаних з
їхньою модернізацією й впрова!
дженням нового енергоресурсое!
фективного устаткування.
Так, практика господарювання
ряду промислових підприємств Хар!
ківської області підтвердила, що поси!
лення надійності й стабільності енер!
гопостачання, зниження викидів у ат!
мосферу шкідливих і забруднюючих
речовин, збільшення економічності
енергоресурсозбереження може бути
забезпечене за рахунок впроваджен!
ня об'єктів малої енергетики.
Таким чином, ресурсозберігаю!
ча політика окремо взятого промис!
лового підприємства в загальному
вигляді може бути представлена як
хронологічна й методична послі!
довність реалізації ряду інвестицій!
них проектів. Найголовніше питання
при формуванні будь!якого інвести!
ційного рішення — це фінансування.
При виборі правильного напряму
реалізації планованого інвестицій!
ного проекту необхідна розробка й
оцінка існуючих альтернатив, основ!
ними з яких є модернізація існуючих
основних виробничих фондів або

придбання нових.
У випадку ухвалення рішення
про придбання нового обладнання
необхідно зробити дуже важливий
вибір — закупівля вітчизняного або
імпортного устаткування.
Наступний крок для ухвалення
рішення — вибір підходу до порів!
няльної оцінки цих альтернатив.
Варто також враховувати, що найча!
стіше це екологічні інвестиції, спе!
цифіка оцінки яких проявляється у
різноманітних ефектах, що досяга!
ються в результаті, у видах ефектів,
що враховуються, і методах їхнього
визначення.
Використання загальновизнаних
методик доцільно не тільки в процесі
порівняння альтернативних інвести!
ційних проектів, але й для виявлен!
ня найбільш ефективних інстру!
ментів фінансування для конкретно!
го інвестиційного проекту з ураху!
ванням економічного стану самого
підприємства.
Очевидно, що такий підхід вима!
гає високопрофесійного викорис!
тання всього спектра ринкових
організаційно!фінансових техно!
логій, в першу чергу, глибокого про!
роблення форм фінансування й об!
грунтування ефективності інвес!
тицій у ресурсозберігаючи проекти.
Такий підхід в остаточному підсум!
ку сприяє підвищенню конкуренто!
спроможності підприємства.
ВИСНОВКИ
Таким чином, управління ресур!
созбереженням на промисловому
підприємстві містить у собі комплекс
заходів, спрямованих на ефективне
використання всіх факторів промис!
лового виробництва, при цьому ак!
цент робиться на енергозбереженні
(як найбільш актуальному напрямі
для вітчизняної промисловості) і си!
стемному розробленні інструментів
організації фінансування, заплано!
ваних інвестиційних заходів.
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