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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: абстракції – при визначенні сутності категорії «ресурсозбереження»;
статистичного – при вивченні статистичних даних щодо показників розвитку
ресурсозбереження в Україні; аналізу – при побудові висновків про стан та
проблеми

сфери

функціонування

ресурсозбереження

та

вторинного

використання ресурсів.
Результати. Виявлено варіативність категорії

«ресурсозбереження» та

запропоновано найбільш доцільне її трактування в сучасних умовах як методу
господарювання, за якого раціональне використання усіх ресурсів фірми
обов’язково супроводжується впровадженням ресурсозберігаючих технологій та
прийняттям стосовно них ефективних управлінських рішень.
Показано,

що рівень активності вітчизняних підприємств у сфері

ресурсозбереження та вторинного використання ресурсів є невисоким і таким,
що характеризується цілим рядом проблем, які ведуть до подальшого
технологічного відставання України та її неспроможності виготовляти
конкурентоспроможну

високотехнологічну

продукцію.

Виявлено

основні

проблеми у сфері вторинного використання відходів та енергозбереження, а
також

охарактеризовано

потенціал

України

з

вироблення

енергії

з

альтернативних видів палива.
Запропоновано систему заходів економії матеріальних та енергетичних
ресурсів, що може бути використана на підприємствах України. Визначено
пріоритетні напрямки здійснення активної політики ресурсозбереження на
вітчизняних підприємствах.
Новизна. На основі аналізу ситуації, що склалася в Україні в сфері
ресурсозбереження та вторинного використання різних ресурсів, удосконалено

механізм поводження з ресурсами та відходами на рівні окремого підприємства
та держави в цілому.
Практична значущість. Розглянуто найбільш гострі еколого-економічні
проблеми, що постають перед українським суспільством. Запропоновано
орієнтири для економічної політики держави у сфері ресурсозбереження та
конкретні практичні заходи економії ресурсів на підприємствах країни.
Ключові

слова:

ресурсозбереження,

енергозбереження,

ресурсовикористання, природно-ресурсний потенціал.
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