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сформованих обставинах і здійснювати подальші наукові розробки в 
даному напрямку. 
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ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ 

 

Розглянуто шляхи покращення забезпеченості будівельних підприємств матеріаль-
ними ресурсами. Визначено схему повного життєвого циклу використання матеріальних 
ресурсів у будівельному комплексі та систему менеджменту, яка забезпечує ресурсоефек-
тивність будівельного підприємства. 

 

Рассмотрены пути улучшения обеспеченности строительных предприятий материа-
льными ресурсами. Определена схема полного жизненного цикла материальных ресурсов 
в строительном комплексе и система менеджмента, которая обеспечивает ресурсоэффек-
тивность строительного предприятия. 

 

Ways of improving the provision of construction enterprises material resources. The 
scheme of full life cycle of material resources in the construction industry and management 
system that provides efficiency of resources construction company. 
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Побудова в Україні суверенної незалежної демократичної, соціаль-
ної, правової держави можливо лише за умови наявності сучасної рин-
кової економіки. Така економіка повинна орієнтуватися на задоволення 
потреб людини, а не власних, що було властиве економіці Радянського 
Союзу. Перевага так званої групи «А» над групою «Б» призвела до пе-
рекосів у соціальній політиці, що з демократизацією суспільства вима-
гало змін не тільки в соціальній сфері, але й економіці. 

Підняття й динамічний розвиток останньої неможливо без приве-
дення її інфраструктури у відповідність до сучасних вимог природоохо-
ронного законодавства, ресурсозбереження, ергономічності [1]. На дум-
ку В.Я. Шевчука та О.В. Грищенко будівельний комплекс повинен ви-
конувати перш за все всі народногосподарські функції, а саме: створен-
ня основних фондів і виробничих потужностей з впровадженням пере-
дових досягнень науково-технічного прогресу, швидку модернізацію 
діючих підприємств на основі прогресивних технологій, комплексну і 
своєчасну реалізацію соціальних програм, забезпечення високої якості 
будівельної продукції, скорочення строків будівництва і підвищення 
ефективності інвестування [2, 3]. 

Ресурсозберігаюча політика окремо взятого підприємства в самому 
загальному вигляді може бути представлена як хронологічна послідов-
ність реалізації ряду інвестиційних проектів. Далі, перше питання, яке 
виникає при формуванні будь-якого інвестиційного рішення – це фінан-
сування. При виборі правильного напряму реалізації запланованого про-
екту необхідно розробити та оцінити існуючі альтернативи, основними з 
яких є модернізація існуючих основних фондів або придбання нових. 

У разі прийняття рішення про придбання нового обладнання необ-
хідно вибрати – закуповувати вітчизняне або імпортне обладнання. На-
ступний крок – вибір підходу до порівняльної оцінки цих альтернатив. 
Необхідно також враховувати, що, найчастіше, це по своїй суті екологі-
чні капіталовкладення, специфіка оцінки яких проявляється у відміннос-
тях ефектів, що досягаються в результаті, у видах враховуються ефектів 
і методи їх визначення. 

Тим не менш, розрахунки повинні будуватися на основі загально-
прийнятої методики визначення економічної ефективності капіталовк-
ладень, що враховує нерівноцінність однакових сум надходжень і плате-
жів, що відносяться до різних періодів часу, і дозволяє зіставити їх шля-
хом дисконтування на базі розрахункової ставки. 
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Необхідною умовою організації виробництва будівельних підпри-
ємств є забезпечення його матеріальними ресурсами: сировиною, мате-
ріалами, паливом, енергією, напівфабрикатами і т.ін.  

Метою статті є пошук інструментів поступального нарощування 
впровадження ресурсозберігаючих технологій та підвищення ефектив-
ності ресурсозбереження у будівництві. 

Задоволення потреби будівельного підприємства в матеріальних 
ресурсах може забезпечуватися двома шляхами: екстенсивним і інтен-
сивним (рис. 1). Екстенсивний шлях припускає збільшення видобутку і 
виробництва матеріальних ресурсів і пов'язаний з додатковими витрата-
ми. Крім того, зростання обсягу виробництва при існуючих технологіч-
них системах привів до того, що темпи виснаження природних ресурсів і 
рівень забруднення навколишнього середовища вийшли за припустимі 
межі. Тому зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах 
повинен здійснюватися за рахунок більш економного їх використання в 
процесі виробництва продукції або інтенсивним шляхом [3]. 

 

 
 

Рис. 1 – Шляхи покращення забезпеченості будівельних підприємств матеріальними 
ресурсами 

 

Промислове відтворювання сировини останнім часом оказує вели-
кий вплив на виробництво будівельної галузі в цілому. У зв’язку з все 
зростаючим дефіцитом природних ресурсів, збільшенні відходів ресур-
сів і збільшення темпів виробництва будівельної продукції із вторинної 
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сировини не виникає сумніву, що питання відтворювання матеріальних 
ресурсів вийдуть на один з перших планів у напряму підвищення ефек-
тивності ресурсозбереження. Для всебічного вивчення цього питання 
необхідно ознайомлення з повним життєвим циклом використання ре-
сурсів виробництва для підприємств будівельного комплексу (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2 – Схема повного життєвого циклу використання матеріальних ресурсів у 
будівельному комплексі 
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Головним вектором ресурсозбереження на підприємстві є запобі-
гання зростанню і зниження ситуаційних витрат, що виникають у проце-
сі виробництва, що дозволить істотно зберегти матеріальні, трудові і 
фінансові ресурси, а також скоротити, а в більшості випадків виключити 
втрати інших видів ресурсів – людських, екологічних і т. д. 

Крім цього, зниження ситуаційних витрат дозволить збільшити 
тривалість виробничого процесу, скоротити терміни планових зупинок 
виробництва. Зростання ж ситуаційних витрат обумовлено підвищенням 
швидкості витрачання матеріальних і трудових ресурсів внаслідок від-
сутності своєчасної і цілеспрямованої реакції персоналу на підвищення 
швидкості зносу обладнання через низьку спостереження факторів 
впливу. 

Тому ресурсозбереження на виробничому підприємстві полягає в 
своєчасному виявленні та цілеспрямованому впливі на фактори підви-
щення швидкості витрачання матеріальних і трудових ресурсів при екс-
плуатації обладнання. Забезпечити ці процеси можна за допомогою мо-
ніторингу технічного стану обладнання та ефективності дій персоналу 
щодо ресурсозбереження. 

Сучасні системи існуючого менеджменту будівельних підприємств 
роблять певні кроки для визначення інструментарію підвищення ефек-
тивності ресурсозбереження.   

Основним недоліком методів виміру ресурсомісткості будівельної 
продукції є недоліки у рівні загальної оцінки відтворювальних процесів, 
методів динаміки ресурсних потоків, методів виміру ресурсомісткості 
будівельної продукції. 

Для якісного господарювання підприємств будівельного комплексу 
необхідна розробка моделі показника ресурсомісткості будівельної про-
дукції [4]. Модель оцінки ресурсних потоків у будівельному виробницт-
ві повинна враховувати обсяги споживання виробничих ресурсів, тобто 
витрати ресурсів на одиницю конкретної потреби у їх споживанні, вра-
ховуючи загальний обсяг ресурсів, які споживаються будівельним під-
приємством, цін на них: 

де  – витрати конкретного виду матеріальних ресурсів на одиницю кон-

кретного виду будівельної продукції, натур. од.;  – кількість одиниць 
виробів, натур. од.;  – ціна за одиницю матеріальних ресурсів, грн.  

Вивчаючи досвід будівельних підприємств з питання виміру ресур-
сомісткості нами розроблено модель, яка дозволяє провести аналіз різ-

                            
,                                     (1) 
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них варіантів ресурсних потоків у виробництві будівельної продукції та 
визначити найбільш економічно доцільні з приводу ресурсомісткості. Ця 
модель також дає змогу визначити оптимальні масштаби використання 
конкретних видів матеріальних ресурсів для виробництва будівельної 
продукції: 

   
,          (2) 

де  – витрати ресурсу-аналога на одиницю конкретного виду матеріа-

льних ресурсів на одиницю конкретного виду будівельної продукції, на-
тур. од.;  – кількість одиниць конкретних виробів, яка задовольняє 

потребу  , натур. од.;  – ціна за одиницю ресурсу-аналога, грн.  

Ця модель може бути використана для будівельних підприємств рі-
зного типу власності, завдяки універсальному виразу основної ідеї зни-
ження ресурсомісткості будівельної продукції.  

Основною позицією сучасних будівельних підприємств є знання 
того, що будь-яка організація домагається успіху і найкращої результа-
тивності в області використання ресурсів шляхом розробки і впрова-
дження систем сучасного менеджменту, які відповідають таким універ-
сальним вимогам, і вже розповсюдженим у таких ключових областях, як 
якість, охорона навколишнього середовища, промислова та економічна 
безпека і охорона праці. У якості забезпечення ресурсоефективності ви-
робництва впровадження системи менеджменту припускають повну 
підпорядкованість всіх підрозділів в частині споживання всіх видів ви-
робничих ресурсів підприємства (рис. 3). 

Основними складовими інструментарію підвищення ефективності 
ресурсозбереження у будівельній галузі є: 

• концентрація державних і приватних інвестицій на об’єктах, які за-
безпечують упровадження нових ресурсозберігаючих технологій 
виробництва і конструктивних рішень щодо питань ресурсомісткос-
ті будівельної продукції; 

• підвищення рівня координації та якості управління інвестиціями ре-
алізованих в рамках адресних інвестиційних програм і Державних 
цільових програм, спрямованих на підвищення рівня ресурсоефек-
тивності будівельного виробництва і конкурентоспроможності буді-
вельної продукції; 

• активне використання механізмів зниження інвестиційних ризиків у 
ресурсозберігаючі проекти за рахунок державної підтримки заключ-
них стадій досліджень і розробки та доведення їх результатів до 
стадії комерційного освоєння; 
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Рис. 3 – Система менеджменту, яка забезпечує ресурсоефективність будівельного  
підприємства 

 

• розробка механізмів участі держави у ресурсозберігаючих програ-
мах та проектах для підприємств будівельної галузі;   

• активізація діяльності державних банків, державних інвестиційних 
компаній у програмах та проектах з ресурсозбереження для будіве-
льних підприємств; 

• перегляд існуючих механізмів і принципів виділення державних 
коштів у ресурсозберігаючі проекти будівельних організацій. 
Таким чином, для поступального нарощування впровадження ре-

сурсозберігаючих технологій необхідно дотримання певних умов ком-
плексного характеру. До них відносяться темпи зростання та швидкість 

1. Політика зі сторони (при-
йняття зобов’язань) 
- Відповідність вимогам зако-
нодавства; 
- Цілі в області ресурсоефек-
тивності і охорони довкілля 
 

2. Планування 
- Завдання, показники резуль-
тативності заходів; 
- Розробка нормативів вико-
ристання ресурсів і врахуван-
ня стандартів проектування 
будівельної продукції 

5. Аналіз системи зі сторо-
ни керівництва 
- Підготовка звітів для керів-
ництва; 
- Звіт о виявленні невідпові-
дностей; 
- Перегляд цілій і задач вдос-
коналення 

3. Впровадження і функці-
онування моніторингу 
- Визначення організаційної 
структури і відповідальності 
персоналу; 
- Мотивація, змагання та 
перепідготовка кадрів; 
- Виробничий моніторинг і 
відповідальність 

4. Контролюючі та коректую-
чи дії 
- Виявлення невідповідності; 
- Розробка і прийняття коректу-
ючи мір; 
- Порівняльний аналіз у межах 
галузі 
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відновлення виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу, 
масштаби виробничої діяльності будівельних підприємств. 
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В.Н.ТАРАДАЙ 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ  
РЕГІОНУ 

 

Розглянуто питання теоретичного обґрунтування необхідності дослідження  проце-
сів та інструментів управління ресурсами розвитку регіону. Визначено, що механізм 
управління ресурсами розвитку регіону за своєю функціональною приналежністю є систе-
мою контролю витрат і якості в процесі реалізації регіонообразуючих проектів розвитку. 

 

Рассмотрены вопросы теоретического обоснования необходимости исследования 
процессов и инструментов управления ресурсами развития региона. Определено, что ме-
ханизм управления ресурсами развития региона по своей функциональной принадлежнос-
ти является системой контроля затрат и качества в процессе реализации регионообразую-
щих проектов развития. 

 

The considers the question of the theoretical rationale for the study of the processes and 
tools of resource development. Determined that the mechanism of resource development in the 
region by its functional accessory is a system of cost control and quality in the implementation of 
development projects creation in the region. 

 

Ключові слова: ресурси, управління ресурсами, розвиток, механізм, регіон. 
 

Актуальність визначення напрямів ефективного управління ресур-
сами розвитку регіону обумовлена об’єктивними причинами, що 
пов’язані з вирішенням загальної проблеми ефективності використання 
інвестованих в економіку країни ресурсів. В умовах ринкових перетво-
рень, які характеризується мінливістю стану зовнішнього середовища і 
входження України у світове, і, зокрема, європейське співтовариство 
темпи розвитку економіці країни безпосередньо залежать від ресурсного 
розвитку її регіонів.  

Відродження економічної могутності України у світовому співто-
варистві буде в першу чергу визначатися стабільністю розвитку базових 


