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- мінімізація шкідливого впливу барвників при виробництві на 

працівників підприємств 

Сприятливий політичний та економічний клімат послужить значним 

важелем при залученні іноземних інвесторів, які не боятимуться за вкладені 

кошти. Позитивний досвід одних інвесторів – приплив нових джерел 

інвестування. 

Запровадження технологій, кваліфікований робочий персонал та якісна 

сировинна база – шлях до конкурентоспроможності підприємства за межами 

держави. А різноманіття переробних підприємств – до 

конкурентоспроможності України в цілому.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУСРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ 

ТЕХНОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

доц. Карінцева О. І., студент ЕДм-51 Голюк К. О. 
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В умовах обмеженості та постійного збільшення цін на ресурси більшість 

країн вже давно вводять ресурсозберігаючі та маловідходні технології на 

підприємствах. Україна належать до енергодефіцитних країн, з високою 

кількість ресурсомістких та енергомістких підприємств, тому підвищення 

енергозбереження та екологізація виробництва – головні напрямки розвитку 

економіки України. 

В сучасних ринкових умовах ресурсозбереження є важливою складовою 

конкурентоспроможності підприємств. Підприємство впроваджує 

ресурсозберігаючі та маловідходні технології з метою отримання 

конкурентних переваг на ринку товарів та послуг, стимулюючись 

споживачами, які слідують новітнім тенденціям щодо збереження 
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навколишнього середовища та охорони здоров’я, все більше орієнтуючись на 

товари вироблені за «зеленими технологіями». 

Характерною рисою ресурсозбереження на промислових підприємствах є 

гармонійне поєднання економічної, соціальної та екологічної складових, в 

результаті якого підприємство може отримати синергетичний ефект, що 

характеризується наступними аспектами: 

- підвищення загальної економічної ефективності промислового 

підприємства в результаті більш ефективного використання ресурсів, 

зменшення кількості відходів виробництва; 

- підвищення конкурентоспроможності та стійкості підприємства; 

- підвищення якості та ефективності роботи персоналу у зв’язку з 

покращенням умов праці, підвищення безпеки виробництва; 

- зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. 

Фрагментарне або точкове впровадження ресурсозбереження на 

підприємстві не може забезпечити стале отримання позитивних ефектів. 

Діяльність підприємства має постійно функціонувати на засадах 

ресурсозбереження та, відповідно, потребує належного управління і 

формування системи ресурсозбереження. 

Оцінка економічного рівня ресурсозбереження характеризуватиме 

результати впливу ресурсозбереження на ефективність виробництва, 

отриману на основі виявлення якісних та кількісних змін сукупності 

технічних, економічних, екологічних та соціальних показників діяльності 

суб’єкта господарювання. 
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Із загостренням глобальних екологічних загроз, що виникли протягом 

останніх десятиліть, відбувається швидке проникнення ідей сталого розвитку 

в економічну, політичну, соціальну, етичну та правову сфери людського 

суспільства. Цей процес отримав назву «екологізація» і полягає у поширенні 

екологічних принципів та підходів на природничі і гуманітарні науки, 

виробничі процеси й соціальні явища [1]. 

Питання глобальної екологізації економічних систем вперше були 

розглянуті міжнародною спільнотою на конференції ООН з охорони природи 

у 1972 р. у Стокгольмі. Для розвитку процесів екологізації економіки на 

глобальному рівні важливе значення мають також міжнародні конференції, 


