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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
МЕХАНІЗМУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Анотація. Дано характеристику передумов формування організаційно-економічного 

механізму ресурсозбереження на прикладі машинобудівного підприємства. Обґрунтовано 

необхідність використання цільової функції заходів з ресурсозбереження для вибору 

оптимальної стратегії ефективного управління ресурсами в умовах соціально-економічної 

трансформації підприємств. Ефективним таке управління може бути за рахунок 

використання важелів ресурсономіки, як новітньої науки. В контексті ресурсономіки, 

запропоновано інноваційний ланцюг дослідження проблем управління ресурсозбереженням. 

Найбільш оптимальним напрямом формування організаційно-економічного механізму 

ресурсозбереження визначено забезпечення підприємства обладнанням, технологіями, 

персоналом, системою управління, а також аналізу впливу кожного із факторів зовнішнього 

і внутрішнього середовища підприємства в умовах соціально-економічних трансформацій, 

та якісних і кількісних показників використання ресурсів. 
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механізм, оптимальне використання ресурсів, показники, ресурсозбереження, ресурсономіка, 
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Аннотация. Дана характеристика условий формирования организационно-

экономического механизма ресурсосбережения на примере машиностроительного 

предприятия. Обосновано необходимость использования целевой функции мероприятий по 

ресурсосбережению для выбора оптимальной стратегии эффективного управления 

ресурсами в условиях социально-экономической трансформации предприятия. 
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Эффективным это управления может считаться при использовании рычагов 

ресурсономики, как новейшей науки. В контексте ресурсономики, предложено 

инновационную цепь исследования проблем управления ресурсосбережением.  

Оптимальное направление формирования организационно-экономического механизма 

ресурсосбережения – обеспечение предприятия оборудованием, технологиями, персоналом, 

системой управления, а также, анализ влияния каждого фактора внешней и внутренней 

среды предприятия в условиях социальных трансформаций, качественных и количественных 

показателей использования ресурсов. 

Ключевые слова: инновационная цепь ресурсономики, организационно-экономический 

механизм, оптимальное использование ресурсов, показатели, ресурсосбережение, 
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SOCIAL ECONOMICAL TRANSFORMATION OF ENTERPRISES 
 

Abstract. Resources maintenance organizational economical mechanism formation pre-

conditions characteristic is showed on the example of a machine building enterprise. The necessity 

of resources maintenance measures objective function usage for the choice of effective resources 

management optimal strategy under the condition of social economical transformation of 

enterprises. The very management can be effective for an account of resources economy levers 

usage as a new science. In the context of resources economy an innovational chain of resources 

maintenance management problems research is proposed. 

The most optimal ways of resources maintenance organizational economical mechanism 

formation on the basis of resources usage qualitative and quantitative indexes are highlighted, 

using the levers of resources economy and taking to consideration the providing an enterprise with 

equipment, technologies, personnel, management system and the influence of each inner and outer 

factors on an enterprise under the condition of social economical transformation. 
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Постановка проблеми. Складність процесу управління ресурсозбереженням на 
машинобудівному підприємстві визначається наступними особливостями: по-перше, процес 
управління протікає тут в межах складної динамічної системи; по-друге, суб’єкт управління 
впливає на складний об’єкт, що складається з різноманітних ресурсів (матеріально-
сировинних, фінансових, інформаційних, трудових тощо); по-третє, процес управління 
ресурсозбереженням складається з численних функціональних операцій, що виконуються 
різними структурними підрозділами підприємства, які взаємодіють між собою і зовнішнім 
середовищем (органи управління, банківські структури, промислові й транспортні 
підприємства тощо). Управління ресурсозбереженням в умовах соціально-економічної 
трансформації підприємств., носить комплексний, системний характер, тобто управлінські 
взаємовідносини мають різноманітні сторони (політичні, соціальні, економічні, 
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організаційні, технічні) відповідно до функцій, виконуваних в процесі управління процесом 
ресурсозбереження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та науково-методичні 
підходи до управління інноваційною ресурсозберігаючою політикою на різних рівнях 
господарювання досліджені в працях зарубіжних і вітчизняних вчених: Б. М. Андрушківа [1], 
Н. Б. Кирич, І. І. Стойка, Ю. Я. Вовка [19], С. І. Дорогунцова, М. І. Долішнього, 
Б. М. Данилишина, В. А. Жовтянського, В. М. Трегобчука, О. О. Веклич, Л. Г. Мельника, 
С. М. Ілляшенка, І. М. Сотника, Д. Медоуза, К. Боулдінга, Р. Солоу, Т. Тітенберга, 
Г. Тейлора, У. Ростоу, Г. та Е. Одумів, Дж. Форрестера, Г. Дейлі, І. Іполітової, І. Голуб та 
інших. 

Ресурсозбереження, в контексті даного дослідження, розглядається як процес 
зниження матеріалоємності та енергоємності одиниці продукції, скорочення витрат у 
виробництві, збільшення виходу кінцевої продукції шляхом впровадження науково-
технічних досягнень та застосування організаційно-економічних механізмів управління 
запропонованих ресурсономікою, як наукою. 

Наукові дослідження стосовно доцільності використання різноманітних методів 
управління з метою підвищення ресурсоефективності в умовах соціально-економічної 
трансформації підприємств свідчать, що в умовах ринкової економіки найбільш дієвим для 
стимулювання ресурсозбереження на мікрорівні є економічні методи управління. 
Визначальною стратегією перспективного розвитку машинобудівного комплексу України 
повинна стати реалізація ресурсозберігаючої політики, яка передбачає подолання існуючих 
організаційно-економічних проблем – недосконалості законодавчої бази і системи органів 
державного управління ресурсозбереженням; відсутності правової відповідальності за 
перевитрати ресурсів; дефіциту спеціалістів щодо ресурсозбереження; відсутності 
розвинутої інфраструктури по ресурсозбереженню; недостатнього економічного 
стимулювання ресурсозбереження; неефективного використання цінових інструментів, що 
обумовлюється збільшенням матеріально-ресурсної складової собівартості продукції; 
несприятливого інвестиційного клімату; дефіциту фінансових коштів для виділення 
ефективних ресурсозберігаючих технологій; неефективного захисту від недобросовісної 
конкуренції з боку закордонних виробників [2]. 

Для реалізації основних завдань ресурсозберігаючої політики в умовах соціально-
економічної трансформації підприємств необхідне вдосконалення організаційно-
економічного механізму ресурсозбереження, оптимальне використання наявних у 
виробництві ресурсів і охорони довкілля. Нині немає єдиного методологічного підходу до 
визначення, формування і функціонування механізму управління ресурсозбереженням, 
заснованого на оптимізації споживання сукупних ресурсів і спрямованого на підвищення 
ефективності їх використання. Тому розробка такого механізму має не лише теоретичне, але 
і важливе практичне значення.  

Поняття «організаційно-економічний механізм управління» стосовно різноманітних 
економічних об'єктів досить часто зустрічається в сучасній науковій економічній літературі 
[3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. На жаль, загальноприйнятого розгорнутого визначення цього терміну, 
який повністю розкриває його сутність, поки не дано, що викликає певні труднощі при 
розробці концепції організаційно-економічного механізму управління ресурсозбереженням. 

На думку Ю. Лисенка і П. Єгорова «організаційно-економічний механізм – це система 
формування цілей і стимулів, які дозволяють перетворити у процесі трудової діяльності рух 
(динаміку) матеріальних і духовних потреб членів суспільства на рух засобів виробництва і 
його кінцевих результатів, спрямованих на задоволення платоспроможного попиту 
споживачів» [8]. Даного трактування організаційно-економічного механізму дотримується й 
А. Козаченко [10]. Механізм у даному випадку розглядається як система, тобто сукупність 
елементів, які знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним та утворюють певну 
цілісність, єдність. Проте, процес управління не обмежується тільки питаннями формування 
цілей і стимулів, але і припускає реалізацію, як мінімум, трьох основних функцій управління 
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– планування, організації та контролю. До того ж, не знайшли відображення у 
пропонованому авторами формулюванні ще такі найважливіші елементи механізму 
управління, як методи і структура управління. При цьому Ю. Лисенко і П. Єгоров 
справедливо відзначають, що «ядром організаційно-економічного механізму є система 
стимулів, які формують спонукальні мотиви до підвищення ефективності функціонування 
виробничих систем».  

Заслуговує на увагу визначення, запропоноване Г. Астаповою [3]. Тут автор розглядає 
організаційно-економічний механізм управління як систему елементів організаційного й 
економічного впливу на управлінський процес. У даному випадку системний підхід до 
формулювання самого механізму розкривається і конкретизується за допомогою 
організаційної та економічної складових.  

Відзначимо визначення, подане О. Єрьоменко-Григоренко [5], яке багато в чому 
збігається з думкою дослідника Б. Іваненка [6]. В інтерпретації О. Єрьоменко-Григоренко 
«організаційно-економічний механізм управління підприємством являє собою систему 
технологічного, економічного, організаційного і соціального блоків, які включають у себе 
їхні елементи». Дослідник дає ще одне визначення організаційно-економічному механізму 
управління підприємством як «сукупності соціально-економічних і організаційно-
економічних відносин» [5]. 

Більш аргументованої позиції дотримується І. Булєєв, який розглядає організаційно-
економічний механізм управління як сукупність форм, методів та інструментів управління 
[4]. Тут ми вже бачимо відображення процесу управління і засобів здійснення цього процесу, 
у той же час залишається не розкритим термін «механізм», тому що сама по собі «сукупність 
форм, методів і інструментів» не припускає перетворення впливу одних елементів 
сукупності на необхідну зміну інших. 

Поняття «механізм» було запозичене економістами з механіки й у загальному випадку 
означає систему ланок, які перетворюють рух одних ланок на необхідний рух інших, 
причому наявні вхідна і вихідна ланки [11]. Ґрунтуючись на даному базовому посиланні, 
французький дослідник А. Кульман, розглядаючи економічний механізм у 
макроекономічному аспекті, відзначає, що його можна визначити як необхідний 
взаємозв'язок, який виникає між різними економічними явищами. Механізм містить у собі 
певну послідовність економічних явищ: його складовими елементами одночасно виступають 
вхідне, вихідне явище і весь процес, який відбувається в інтервалах між ними. Дослідник 
також відзначає, що механізми – це системи взаємозв'язків економічних явищ, які виникають 
за певних умов під впливом первісного імпульсу [7]. 

Таким чином, організаційно-економічний механізм ресурсозбереження в умовах 
соціально-економічної трансформації підприємств. можна розглядати як систему елементів 
управління ресурсозбереженням (цілей, функцій, методів, структури, суб'єктів управління) й 
об'єктів управління ресурсозбереженням, в якій відбувається цілеспрямоване перетворення 
впливу елементів ресурсозбереження на необхідний стан або реакцію об'єктів управління і 
яка має вхідні посилки і результуючу реакцію. Так, А. Кульман стверджує, що «економічний 
механізм визначається або природою початкового явища, або кінцевим результатом серії 
явищ», і уточнює, що «складовими елементами механізму завжди одночасно виступають і 
початкове явище, і кінцеві явища, і увесь процес, який відбувається в інтервалі між 
ними» [7]. 

Скупар Г. М. [12] зазначає, що розробка організаційно-економічного механізму 
потребує застосування методології системно-цільового підходу. Визначає організаційно-
економічний механізм, як специфічну багатофункціональну та багатокомпонентну систему, 
що складається з комплексу взаємопов’язаних елементів, сприятливих до впливу зовнішніх і 
внутрішніх чинників, і утворюють визначальну цілісність. Ці елементи пов’язані єдиним 
принципом – забезпечення результативного здійснення управлінських рішень. 

Процес управління ресурсозбереженням здійснюється, як і будь яка інша управлінська 
діяльність, в певній послідовності операцій та процедур, які в цілому складають технологію 
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управлінських робіт. В процесі управління ресурсозбереженням використовуються 
різноманітні способи, прийоми для реалізації поставлених цілей та завдань, які складають 
системи методів управління виробництвом. Під організаційно-економічним механізмом 
ефективного управління ресурсозбереженням, в контексті ресурсономіки [1], на наш погляд, 
слід розуміти систему організації й управління, що включає певну сукупність 
взаємопов’язаних організаційно-економічних, соціально-психологічних, нормативно-
правових, техніко-технологічних методів, які мають специфічні особливості у конкретних 
умовах суспільного виробництва враховуючи ці особливості, суб’єкт управління, 
спираючись на економічні закони та застосовуючи економічні методи управління, узгоджує 
особисті інтереси з інтересами об’єкта управління (підприємства, цеху, бригади, окремого 
робітника). Останні в свою чергу, керуючись цими методами планують, організують та 
здійснюють свою діяльність з метою досягнення визначених цілей. 

Організаційно-економічний механізм управління на машинобудівному підприємстві, 
як сукупності процесів та дій, щодо створення, забезпечення, функціонування і 
вдосконалення системи економічних відносин між суб’єктами і об’єктами виробничого 
процесу, яка здійснюється з метою підвищення ефективності діяльності підприємства та 
ресурсозбереження, зокрема. Дієвим таке управління може бути за рахунок використання не 
лише соціальних, а і організаційних та економічних важелів ресурсономіки, кожному з яких 
властиві власні форми управлінського впливу (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Формування організаційно-економічного механізму ресурсозбереження на 
машинобудівному підприємстві у контексті використання важелів ресурсономіки 

 

В структурі організаційно-економічного механізму ресурсозбереження слід виділяти 
три системи: систему забезпечення, функціональну систему, цільову систему. 
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Рис. 2. Інноваційний ланцюг дослідження проблем управління ресурсокористуванням в 

контексті ресурсономіки 
 

Система забезпечення організаційно-економічного механізму складається з підсистем 
правового, нормативно-методичного, науково-технічного, інформаційного забезпечення 
управління ресурсозбереженням. Організаційно-економічний механізм управління 
ресурсозбереженням складається з наступних функціональних підсистем: планування, 
організації, мотивації, контролю та регулювання. Цільова система організаційно-
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економічного механізму ресурсозбереження складається з цілей і результатів діяльності 
підприємства, а також критерії вибору і оцінки досягнення певних цілей і результатів з 
ресурсозбереження. В якості організаційно-економічного механізму ресурсозбереження слід 
розглядати комплексну систему, що складається з системи забезпечення, функціональної та 
цільової систем, які містять певну сукупність організаційних і економічних важелів і 
впливають на економічні та організаційні параметри управління ресурсозбереженням з 
метою отримання конкурентних переваг. 

Виходячи з вище означеного нами пропонується інноваційний ланцюг етапів 
прийняття управлінських рішень з ресурсозбереження в умовах ресурсономіки (рис. 2). 

Підвищення ефективності ресурсономіки в багатьох випадках забезпечується 
досконалістю управління ресурсозбереженням на підприємстві. В згаданому випадку 
необхідно не тільки використовувати визначення відносної економії кожного виду витрат 
виробничих ресурсів, а й чинники, що впливають на рівень ресурсозбереження та 
використання ресурсів. Цей підхід, в свою чергу передбачає збільшення організаційної та 
методичної робіт, удосконалення методів обліку ресурсів та планування їх використання. 
Аналіз досліджень з даної проблематики дозволив виділити наступні фактори, які 
безпосередньо впливають на процес ресурсозбереження у машинобудівній галузі [1; 2; 7; 17] 
(рис. 3): 
 
 

 
 

Рис. 3. Чинники ресурсозбереження в умовах соціально-економічної трансформації 
підприємств 

 
 

У виробничо-економічних системах розвиток всіх елементів є перехід з одного стану 
в інший, якій відбувається в результаті свідомої, цілеспрямованої управлінської діяльності. 
Що стосується конкретного машинобудівного підприємства, загальним завданням тут є 
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перехід цієї системи із одного стану в інший (оптимізація системи). Це означає 
вдосконалення і зміна всіх елементів виробництва, всіх компонентів об’єкта управління. 
Переведення системи з одного стану в інший може мати дві сторони: кількісну та якісну [13]. 
Якісний аналіз ресурсозбереження складається з дослідження перспектив економії ресурсів, 
обумовленої розвитком науково-технічного прогресу, вивчення ринків ресурсів, прогноз 
попиту і пропозиції, визначення ресурсного потенціалу підприємства, а кількісний аналіз 
стосується переходу на виробництво більш складної продукції, підвищення якості та 
надійності машин і устаткування тощо і є складовою частиною економічного потенціалу 
підприємства. Методологія системного підходу, яка сприяє адекватній постановці проблем 
дослідження та виробленню ефективної стратегії її вивчення, визначається тим, що вона 
орієнтується на розкриття цілісності об’єкту і механізмів, що її забезпечують, на виявлення 
різноманітних типів зв’язків складного об’єкту і зведення їх в єдиний теоретичний комплекс. 
Системний підхід до процесу управління випливає зі специфіки складного об’єкта 
управління, не обмежується особливостями елементів з яких він складається, а виявляється, 
перш за все, в характері зв’язків та відносин між певними елементами [14]. Це дозволяє не 
тільки більш детально вивчити структуру об’єкта дослідження, але й забезпечити аналіз 
процесів, що протікають в ньому, визначивши причини низької ефективності 
функціонування. Механізм управління ресурсозбереженням являє собою, з одного боку, 
комплекс різноманітних понять, що не зводяться одне з одним; з іншого боку, сукупність 
різноманітних елементів, тісно пов’язаних між собою, які в цілому утворюють систему.  

Базою для прийняття управлінських рішень з ресурсозбереження повинні слугувати 
показники ефективності управління ресурсозбереженням, а саме: показники, що 
відображають міру використання ресурсів підприємства. Традиційно ефективність діяльності 
підприємства оцінюється системою економічних показників, що комплексно характеризують 
абсолютні та відносні результати його діяльності, серед яких виділяють прибуток, обсяг 
валової продукції, обсяг реалізованої продукції, показники ефективності використання всіх 
видів ресурсів підприємства, показники рентабельності, розмір економії певного виду 
ресурсу або загальна економія від зниження собівартості продукції, що випускається [16].  

Більшість авторів визначають такі групи показників, які характеризують ефективність 
використання ресурсів підприємства [17]: 

– узагальнюючі показників ефективності діяльності підприємства; 
– показники ефективності використання трудових ресурсів; 
– показники ефективності використання виробничих фондів; 
– показники використання фінансових ресурсів. 
Орлов П. А. додає до цього переліку показники ефективності використання 

матеріальних ресурсів, обігових коштів та капітальних вкладень підприємства [18]. 
Крім часткових показників ефективності використання ресурсів, необхідно 

використання показника, що зможе узагальнити інформацію про рівень ресурсозбереження 
на підприємстві та допоможе прийняти відповідне його значенню управлінське рішення з 
ресурсозбереження. 

В економічній літературі [16] визначається, що показником, який дає таку інформацію 
виступає прибуток підприємства. Безумовно, що прибуток є узагальнюючим показником, 
який характеризує фінансові результати діяльності. Проте рівень прибутку залежить, в 
першу чергу, від того, наскільки продукція, що випускається, задовольняє попит споживача, 
а також від її собівартості та кількості, продуктивності праці, ступеню використання 
виробничих фондів. 

Тому, прибуток не завжди може виступати узагальнюючим показником, бо зростання 
прибутку може відбуватися не тільки за рахунок більш ефективного використання ресурсів 
підприємства, а якщо підприємство є монополістом на певному ринку. Як наслідок, для 
найбільш об’єктивної оцінки ресурсозбереження, доцільно прийняти таку економічну 
категорію як ефективність заходів з ресурсозбереження.  
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Рис. 4. Побудова дерева цілей вдосконалення організаційно-економічного механізму 
ресурсозбереження в умовах соціально-економічної трансформації підприємств 

 

Ефективність роботи підприємства являє собою комплексне відображення кінцевих 
результатів використання До оцінки ефективності заходів з ресурсозбереження на 
машинобудівному підприємстві варто виходити з розуміння ефективності як досягнення 
поставлених цілей в найкоротші строки й з мінімальними витратами виробничих ресурсів.  

Для вибору оптимального варіанту організаційно-економічного механізму 
ресурсозбереження необхідне обґрунтування ефективності здійснюваних заходів (F): 

 
 

max),...,,;...,,;,...;,,( 321321321 →= lmn CCCCYYYYXXXXF
,   (1) 
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де X1, X2, ..., Х1, Х2, Х3,... Хn – показники ресурсозбереження; 
Y1, Y2, Y3… Ym – фактори, що впливають на організаційно-економічний механізм 

ресурсозбереження. 
 

Можливості вибору Xj завжди обмежені зовнішніми щодо системи умовами, 
параметрами. 

Система обмежень: 
 

 

qr (X1;X2, ..., Х1, Х2, Х3,... Хn, Y1, Y2, Y3… Ym, С1, С2, С3..., Сl,){< = >}0 

(г = 1,2,...,5)       (2) 
 

 

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

 
 

Xj >0, 0 = 1, 2, ..., п .      (3) 
 

 

Системний аналіз передбачає використання методу дерева цілей з метою перевірки 
ефективності пропонованих заходів. Побудова дерева цілей полягає в структуризації 
проблеми (рис. 4). 

Висновки. Таким чином, основою стратегії успішної діяльності з ресурсозбереження 
на вітчизняних машинобудівних підприємствах в умовах соціально-економічної 
трансформації є оптимальне використання наявних ресурсів відповідно вимогам, що 
ставляться до виробництва продукції, робіт і послуг. Нами запропоновано найбільш 
оптимальні шляхи формування організаційно-економічного механізму ресурсозбереження на 
основі якісних і кількісних показників використання ресурсів, керуючись важелями 
ресурсономіки та враховуючи умови соціально-економічної трансформації підприємств, їх 
забезпечення обладнанням, технологіями, персоналом, системою управління, а також з 
врахуванням впливу чинників зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства в 
інноваційному ланцюзі: освіта – наука – ресурсономіка – виробництво. 
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