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Концепція ресурсозбереження у контексті забезпечення 

еколого-економічної безпеки національної економіки* 

 
О. В. КУБАТКОi, А. А. ІСКАКОВii  

 
 

У статті досліджено основні підходи до розуміння поняття «ресурсозбереження» та 

запропоновано авторське бачення сутності поняття у контексті забезпечення еколого-економічної 

безпеки. Проаналізовано динаміку впровадження інновацій на промислових підприємствах 

України за 2010–2015 рр. та визначено, що частка впроваджених маловідходних, безвідходних та 

ресурсозбережних технологічних процесів має тенденцію до зниження. Авторами виділено низку 

факторів, що стримують активність у сфері ресурсозбереження, зокрема: недостатнє державне 

фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, нестача коштів у 

підприємств на реалізацію проектів, недосконалість правового поля та слабкий рівень 

менеджменту на промислових підприємствах. У статті запропоновано низку нормативно-

правових та організаційно-технічних заходів, що, на думку авторів, стимулюють суб’єктів 

господарювання до провадження ресурсозбережної діяльності. Серед основних заходів, що мають 

значний вплив на стан ресурсозбереження в країні, авторами виділено: застосування податкових 

та кредитних пільг; укладання міжнародних договорів із трансферу ресурсозбережних технологій 

та створення міжнародних організацій для обміну досвідом; встановлення планових показників 

ресурсоефективності на галузевому рівні; моніторинг та аналіз статистичної звітності. 
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Постановка проблеми. Враховуючи вичерпність ресурсів, що забезпечують 

безперервність світового промислового виробництва, швидкі темпи зростання 

виробництва, розвиток знань, технологій, зростання цін на ресурси та збільшення 

кількості населення, перед людством постає питання щодо необхідності їх 

раціонального та ефективного використання. Процеси ресурсозбереження вже давно 

стають основою для реалізації стратегічних планів розвитку на усіх рівнях ведення 

господарської діяльності у країнах із потужним економічним розвитком, де активно 

розвивається приватне партнерство у цій сфері, соціально-екологічна відповідальність 

компаній тощо. Українська економіка характеризується високим рівнем зношення 

ресурсомістких основних фондів та застарілими технологіями виробництва продукції, 

тому пошук ефективних шляхів використання ресурсів є головним напрямком 

забезпечення еколого-економічної безпеки та прогресивного розвитку національної 

економіки в цілому. Україні як невід’ємній складовій світової економіки необхідно 
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спрямувати власні зусилля на впровадження ресурсоефективних заходів та реалізацію 

державної політики ресурсозбереження, що дасть можливість забезпечити сталий 

розвиток суспільства. Проблема управління та ефективності використання ресурсів 

приводить до необхідності визначення цілей, завдань та складових процесу 

ресурсозбереження. Перехід до ринкових відносин сприяє появі нових підприємств, 

посиленню спеціалізації та конкуренції в різних галузях економіки, що є рушійною 

силою до впровадження ресурсозбережних технологій та підвищення рівня еколого-

економічної безпеки України. 

Аналіз останніх публікацій. Питання розроблення, реалізації та мотивації 

впровадження заходів із ресурсозбереження досліджувалися у наукових працях 

В. М. Геєця [1], І. М. Сотник [2, 3], Б. В. Буркинського [4], Б. М. Андрушківа, 

Ю. Я. Вовка, В. А. Паляниці, І. І. Стойка [5] та І. П. Вовк [6]. Перспективи підвищення 

ефективності ресурсозбереження та практичні рекомендації висвітлені у працях 

В. Г. Щербак [7], С. В. Кривенка [8] та Л. Г. Мельника [9]. У працях [10, 11] 

досліджувалися питання формування потенціалу ресурсозбереження та ресурсної 

взаємозаміщуваності у національній економіці внаслідок еколого-економічних 

флуктуацій. Однак в умовах постійних суспільних трансформацій, вичерпності 

природних джерел енергії та низького рівня контролю у цій сфері, що супроводжується 

кризовими явищами в українській економіці, виникає необхідність у продовженні 

досліджень у цьому напрямі. 

Метою статті є дати визначення поняття «ресурсозбереження» у контексті 

забезпечення еколого-економічної безпеки, виокремити базові елементи 

ресурсозбереження, визначити основні фактори, що негативно впливають на активність 

у сфері ресурсозбереження, що стоять перед українською економікою на шляху до 

ефективного та раціонального ресурсокористування, та запропонувати нормативно-

правові й організаційно-економічні заходи із ресурсозбереження, що допоможуть 

підвищити рівень еколого-економічної безпеки національної економіки.  

Виклад основного матеріалу. Природні ресурси є одним з основних елементів 

виробничого потенціалу національної економіки, що використовуються для досягнення 

цілей економічного розвитку. Якщо ресурсозбереження розглядати як комплексне 

використання усіх економічних ресурсів на кожній виробничій стадії (від підготовчої 

стадії до стадії реалізації кінцевого продукту), необхідно враховувати той факт, що їх 

ефективне та раціональне використання можливе за умови вдосконалення техніки, 

технічних процесів, впровадження прогресивних методів організації праці і 

виробництва, а це можливо лише за наявності розвиненого мотиваційного механізму, 

що підвищував би не лише рівень матеріальної і моральної зацікавленості працівників, 

але й рівень відповідальності за результати своєї праці. 

Через обмеженість природних ресурсів складається деяке протиріччя між інтересами 

та можливостями економічної системи, внаслідок чого здійснюється пошук резервів 

підвищення ефективності використання ресурсів. Тому на сучасному етапі світового 

економічного розвитку однією з найбільших глобальних проблем стає вироблення 

такого механізму ресурсозбереження, що не тільки спонукав би до раціонального та 

ефективного використання природних ресурсів, але й задовольняв потреби національної 

економіки. В умовах кризи, коли у сфері оптимізації виробничих процесів існує безліч 

невирішених проблем, концепція ресурсозбереження перетворюється на одну з 

головних умов розвитку країни [12].  
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Багатогранність поняття «ресурсозбереження» та різноманітність підходів, що 

застосовуються різними дослідниками в економічній науці, приводить до появи безлічі 

трактувань сутності цього поняття. Так, наприклад, Р. І. Балашова вважає, що 

ресурсозбереження є тією економічною категорією, що являє собою процес підвищення 

ефективності використання ресурсів на підприємствах усіх типів і форм власності та 

виявляється у зниженні витрат живої та матеріалізованої праці на виробництво одиниці 

споживчої вартості продукції з урахуванням усіх видів фінансових надходжень [13].  

І. О. Ляшенко вважає, що ресурсозбереження є поняттям, яке охоплює широкий 

спектр заходів, у результаті яких оптимізуються виробничі процеси, підвищується 

продуктивність праці та покращуються умови виробництва, оновлюються основні 

фонди, впроваджуються новітні або більш досконалі технологічні процеси виробництва, 

вдосконалюються організаційні та управлінські процеси та здійснюється ефективне 

використання відходів виробництва [14]. 

На думку авторів, поняття ресурсозбереження необхідно розглядати у нерозривному 

зв’язку із еколого-економічною безпекою, що більш повно характеризує його сутність 

на сучасному етапі досліджень у даному напрямку. Тому під ресурсозбереженням 

необхідно розуміти такий механізм проектування, виробництва та реалізації продукції, 

за якого не порушуються життєво важливі інтереси суспільства, суб'єктів 

господарювання та навколишнього середовища в результаті виникнення загроз у 

процесі здійснення взаємовідносин з приводу природокористування і збереження 

якісного стану навколишнього природного середовища. 

Далі постає питання про визначення базових елементів ресурсозбереження. За 

видами діяльності І. М. Сотник виділяє виробничо-технічну, організаційно-економічну, 

правову, маркетингову (комерційну), освітню (інформаційну), науково-дослідну, 

соціальну та екологічну складові [2]. Виходячи із сучасних тенденцій до глобалізації та 

цілей щодо підвищення рівня еколого-економічної безпеки України, на думку авторів, 

до перелічених елементів ресурсозбереження слід додати міжнародну діяльність 

(рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Базові складові ресурсозбереження за видами діяльності 

[побудовано та доповнено автором на основі праці [2]] 

 

До функцій виробничо-технічної складової відносять розроблення і впровадження 

нових технологій ресурсозбереження та нових видів продукції, постійну зміну 

старіючих основних фондів, скорочення термінів освоєння нової техніки, тобто ця 

складова забезпечує необхідні технічні передумови для побудови довгострокових 

планів щодо ресурсозбереження. 
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Організаційно-економічна складова ресурсозбереження пов’язана із формуванням 

господарського механізму здійснення ресурсозбереження та відповідних інструментів 

для реалізації державної політики (наприклад, фіскальні, кредитні інструменти, 

страхування тощо). 

Функція правової складової полягає у формуванні відповідного правового поля, в 

рамках якого будуть впроваджуватися ресурсозбережні проекти. Сюди входять різного 

роду сертифікації, ліцензування продукції, правові норми, що стимулюють до 

ресурсозбережної діяльності, тощо.  

Функція освітньої (інформаційної) складової полягає у інформуванні суб’єктів 

господарювання та громадськості про вигоди й переваги використання технічних і 

технологічних новинок у сфері ресурсозбереження, про необхідність раціонального та 

ефективного використання ресурсів як на промисловому, так і на побутовому рівні. 

Завданням маркетингової складової є просування на ринку новітніх технологій і 

товарів, спонукання споживачів до їх придбання і використання та формування в них 

позитивної думки про ресурсозбережну продукцію.  

Завданням науково-дослідної діяльності є розроблення та випробування нових 

технологій і матеріалів, докладне вивчення перебігу процесів ресурсозбереження, що 

передбачає створення наукової бази, ефекту від їх використання, а також модернізація 

існуючих інструментів ресурсозбереження. 

Функція соціальної складової полягає у підвищенні рівня добробуту суспільства, 

зміні стилю життя, поліпшенні робочих та побутових умов тощо.  

Міжнародна складова (іншими словами – міжнародна співпраця) покликана 

створити єдину глобальну систему контролю за використанням ресурсів у сфері 

ресурсозбереження та за обсягами критично важливих ресурсів. Важливими функціями 

також є створення відповідних організацій для обміну новітніми знаннями та 

науковцями з метою вирішення проблем у сфері ресурсозбереження та створення 

міжнародних фондів для фінансування заходів із ресурсозбереження у країнах, що 

розвиваються. Таким прикладом є підписання 9 червня 2008 року ПРООН та 

Міністерством екології та природних ресурсів України Меморандуму про 

взаєморозуміння з метою забезпечення виконання двостороннього співробітництва у 

сфері сталого розвитку, навколишнього природного середовища та енергетики. Згідно з 

Меморандумом особлива увага звертається на реалізацію спільних зусиль з метою 

пом’якшення негативного впливу зміни клімату на довкілля України шляхом підтримки 

запровадження енергоефективних та ресурсозбережних технологій.  
На сьогоднішній день ресурсозбереження не є відокремленим напрямком в 

економіці, за яким можна було б знайти агреговану статистичну інформацію. Державна 

служба статистики України надає інформацію про інноваційну діяльність в країні, а це є 

досить важливою складовою у структурі ресурсозбереження. Так, зрушення в 

інноваційних процесах на промислових підприємствах національної економіки у період 

з 2010 по 2015 рік представлені у таблиці (табл. 1).  

З таблиці можна побачити, що у 2010–2015 рр. кількість видів інноваційної 

продукції та найменувань істотно збільшилася (на 30,23 %); у той самий час у структурі 

інноваційної продукції відбулося й значне зростання кількості нових видів техніки (на 

45,7 %) За аналізований період відбулося (на 40,43 %) скорочення кількості 

впроваджених нових технологічних процесів, причому значне скорочення відбулося у 

період із 2011 по 2013 рік. Також проблемною є ситуація із впровадженням 
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ресурсозбережних процесів, адже їхня кількість у 2015 р. порівняно з 2010 р. 

скоротилася на 4,38 %. 

Україна значно поступається високорозвиненим країнам за часткою підприємств, що 

займаються впровадженням інновацій. Так, у 2010 році з 31 тис. промислових 

підприємств інноваційною діяльністю у промисловості займалися 1 217 підприємств, 

або 3,93 %, тоді як у 2015 році з 31,7 тис. промислових підприємств інноваційною 

діяльністю займалися 723 підприємства (2,28 %), що свідчить про те, що частка 

інноваційно активних промислових підприємств знизилася майже на 42 %. Ця 

статистика в сукупності зі скороченням частки впроваджених маловідходних, 

безвідходних та ресурсозбережних технологічних процесів не формує належного 

підґрунтя для подальшого сталого розвитку національної економіки, адже різного роду 

інноваційні технології та розробки у сфері ресурсозбереження можуть забезпечувати 

досягнення високого рівня еколого-економічної безпеки за рахунок низької 

ресурсомісткості виробничих процесів при аналогічних або менших витратах. 

 

Таблиця 1  

Динаміка впровадження інновацій на промислових  

підприємствах України у 2010–2015 рр. [побудована на основі [15]] 
 

Показник Рік Відхилення 

2015 р. від 

2010 р., % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Впровадження 

інноваційних видів 

продукції, 

найменувань 

2408 3238 3403 3138 3661 3136 +30,23 

зокрема нових видів 

техніки 
663 897 942 809 1314 966 +45,70 

Впровадження нових 

технологічних 

процесів 

2043 2510 2188 1576 1743 1217 -40,43 

із них маловідходних, 

безвідходних 

та ресурсозбережних 

479 517 554 502 447 458 -4,38 

 

Активність у ресурсозбережній сфері стримується недостатнім державним 

фінансуванням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, нестачею 

власних активів компаній, проблемами з постачанням сировинних матеріалів та 

комплектуючих виробів, недосконалістю правового поля у сфері ресурсозбереження, а 

також низьким рівнем конкурентоспроможності порівняно із західними компаніями на 

відповідних ринках (наприклад, приблизно 1 % усіх вироблених машин та обладнань у 

машинобудівній галузі перебувають на одному рівні або вище від рівня міжнародних 

стандартів) [5]. 

Необхідно також згадати, що управлінський механізм на підприємствах України 

характеризується тим, що методи, які використовуються в управлінських процесах за 

умов здійснення господарської діяльності в ринкових умовах, залишаються без істотних 

змін. Тому національна економіка потребує впровадження прогресивних методів 

управління через намагання поєднати вже накопичений управлінський досвід 

менеджерів із новими досягненнями і технологіями у сфері управління. 
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Проблематика інноваційного ресурсозбереження в організаційно-економічній сфері 

пов’язана з функціонуванням недосконалих механізмів управління ним, основа яких 
закладена в нормативно-правовій базі. Так, недостатньо ефективно на державному та 
місцевих рівнях управління керівники використовують економічні інструменти, які б 
стимулювали до реалізації ресурсозбережних проектів. Як правило, застосовуються 
права на володіння та користування природними ресурсами, платежі за користування 

ресурсами, за забруднення навколишнього середовища, але практично не 
використовується фінансовий інструментарій – лізингові схеми, гранти, субсидії та ін., 
що є основою для стимулювання суб’єктів господарювання до здійснення 
ресурсозбережних заходів.  

З метою підвищення мотивації до впровадження ресурсозбережних проектів 
рекомендується ввести деякі зміни та доповнення до нормативно-правових актів, що 
пов’язані з веденням діяльності у ресурсозбережній сфері: 

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» – 

розширити спектр застосування податкових, кредитних пільг, методів цінового 
регулювання у сфері інноваційної продукції, вдосконалити систему екологічного 
маркування продукції (зробити її обов’язковою) та сферу екологічного страхування, 
впровадити систему ресурсозбереження на всіх рівнях управління, впровадити систему 
підготовки та перепідготовки кадрів з метою підвищення обізнаності та зацікавленості у 

веденні ресурсозбережної діяльності; 
- Податковий Кодекс України («Розділ ІІІ. Податок на прибуток підприємств») – 

спростити включення до валових витрат ті витрати, що пов’язані із провадженням 
ресурсозбережних проектів, зниження розміру податку на прибуток для суб’єктів 

господарювання на період від одного до декількох років з моменту реалізації на 
підприємстві ресурсозберігаючого проекту; 

- Податковий Кодекс України («Розділ V. Податок на додану вартість») – 
звільнити від сплати податку на додану вартість у випадку, якщо суб’єкти 
господарювання здійснюють купівлю або продаж ресурсозбережних технологій, 

проектів та устаткування; 
- Закон України «Про інвестиційну діяльність» – впровадити системи надання 

пільг для тих інвесторів, які фінансують активи для виробництва та поширення 
ресурсозбережних технологій та устаткування; 

- Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інші нормативні акти – 
знизити або скасувати митні платежі на ввіз ресурсозбережного устаткування, що не 
має аналогу в Україні. 

Для стимулювання ресурсозбережної діяльності в українській економіці необхідно 

провести ряд організаційно-економічних заходів, серед яких основними є: 
- розроблення методичних рекомендацій щодо впровадження енерго- та 

ресурсозбережних проектів і технологій, а також їх доступне доведення до керуючої 
ланки промислових підприємств; 

- створення спеціалізованих установ або шкіл для підвищення рівня кваліфікації та 

обізнаності працівників з метою їх мотивації до ресурсозбережної діяльності; 
- укладання міжнародних договорів із трансферу ресурсозбережного устаткування 

і технологій та створення міжнародних організацій для обміну досвідом у сфері 
ресурсозбереження; 

- встановлення на галузевому рівні планових показників енерго- та 
ресурсоефективності промислових підприємств; 

- здійснення заходів із моніторингу та аналізу статистичної звітності. 
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Таким чином, з метою забезпечення високих економічних показників у 

промисловості, виробництва конкурентоспроможної продукції з мінімальними 

витратами та отримання високого рівня прибутків необхідно реалізовувати 

інноваційний потенціал ресурсозбереження, що характерно для розвинених країн світу. 

Однак ще більш актуальною є реалізація політики раціонального використання 

природних ресурсів для країн, що розвиваються, та для країн із перехідною економікою, 

прикладом якої є Україна.  

Висновки. Трансформаційні процеси, що відбуваються в українській економіці, 

характеризуються новими та більш жорсткими вимогами до ведення діяльності. 

Раціональне та ефективне використання ресурсів є гострою проблемою української 

економіки, адже керівники усіх рівнів не приділяють значної уваги цій проблемі. У 

контексті цих тенденцій необхідно формувати особливий вектор пріоритетів еколого-

економічного розвитку України, які покликані стимулювати реалізацію прогресивних 

стратегій використання природних ресурсів з урахуванням рівня міжнародної еколого-

економічної безпеки. Тому запровадження комплексної програми з ресурсозбереження 

дасть поштовх до підвищення рівня еколого-економічної безпеки України через 

зростання ефективності використання ресурсів та зниження деструктивного впливу на 

навколишнє природне середовище, що, у свою чергу, забезпечить більш високий рівень 

добробуту країни та суспільства в цілому.  
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В статье исследованы основные подходы к пониманию понятия «ресурсосбережение» и 

предложено авторское видение сущности понятия в контексте обеспечения эколого-

экономической безопасности. Проанализирована динамика внедрения инноваций на 

промышленных предприятиях Украины за 2010–2015 гг. и определено, что доля внедренных 

малоотходных, безотходных и ресурсосберегающих технологических процессов имеет 

тенденцию к снижению. Авторами выделен ряд факторов, сдерживающих активность в сфере 

ресурсосбережения, в частности: недостаточное государственное финансирование научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, недостаток средств у предприятий на 

реализацию проектов, несовершенство правового поля и слабый уровень менеджмента на 

промышленных предприятиях. В статье предложен ряд нормативно-правовых и организационно-

технических мероприятий, стимулирующих, по мнению авторов, хозяйствующих субъектов к 

ведению ресурсосберегающей деятельности. Среди основных мероприятий, имеющих 

значительное влияние на состояние ресурсосбережения в стране, авторами выделено: применение 

налоговых и кредитных льгот; заключение международных договоров трансфера 

ресурсосберегающих технологий и создание международных организаций для обмена опытом; 

установление плановых показателей ресурсоэффективности на отраслевом уровне; мониторинг и 

анализ статистической отчетности. 
 

Ключевые слова: ресурсосбережение, национальная экономика, эколого-экономическая 

безопасность, инновация, эффективность. 
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The main approaches to understanding the concept of resource conservation were investigated and 

the authors’ vision of the essence of the concept in the context of providing ecological and economic 

security was proposed in the article. The dynamics of implementation of innovations at industrial 

enterprises of Ukraine in 2010–2015 was analyzed and it was determined that the share of implemented 

low-waste, non-waste and resource-conserving technological processes tended to decrease. The authors 

highlighted a number of factors restraining the activity in the sphere of resource saving, in particular: 

insufficient state financing of research and development work, lack of funds at enterprises for 

implementation of projects, imperfection of the legal field and weak management level at industrial 

enterprises. The article proposes a number of normative-legal and organizational-technical measures, 

which, in opinion of the authors, stimulate the subjects of management to conduct resource-conserving 

activity. Among the main events that have a significant impact on the state of resource conservation in 

the country the authors highlighted: the application of tax and credit privileges; the conclusion of 

international treaties on the transfer of resource-conserving technologies and the foundation of 

international organizations for experience exchange; establishment of resource efficiency indicators at 

sectoral level; monitoring and analysis of statistical reporting.  
 

Keywords: resource conservation, national economy, ecological and economic security, innovation, 

efficiency. 
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