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Анотація. У статті, на основі аналізу існуючих механізмів, запропоновано дієвий 

організаційно�економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів, який 

дозволить ефективно використовувати наявні ресурси підприємства. 
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Аннотация. В статье, на основе анализа существующих механизмов, предложено 

действенный организационно�экономический механизм управления рациональным 

использованием ресурсов, который позволит эффективно использовать имеющиеся ресурсы 

предприятия. 
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Abstract. The article, based on analysis of existing mechanisms, proposed an effective 

organizational and economic mechanism of rational use of resources that will effectively utilize 

available resources in the enterprise. 
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Постановка проблеми. Забезпечення реалізації політики енерго  та 

ресурсозбереження на рівні підприємства потребує формування розвинутого механізму 

управління раціональним використанням ресурсів, який охоплює виробничу, комерційну, 

науково дослідну та постачальницьку діяльності господарського суб’єкта, ефективно 

зацікавлюючи окремі підрозділи та служби підприємства у проведенні комплексних робіт з 

раціоналізації використання ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Останні наукові дослідження щодо 

доцільності застосування методів управління з метою підвищення ефективності 

використання ресурсів на машинобудівному підприємстві свідчать, що в умовах ринкової 

економіки на мікрорівні найбільш дієвими для стимулювання раціонального використання 
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ресурсів є економічні методи управління, зокрема, питаннями раціонального використання 

ресурсів займалися О. І. Бараєв, В. І. Барканов, В. Є. Тонкаль, І. І. Стоянова, Є. В. Гагурін, 

Ю. О. Мазін, Т. С. Мальцев, М. А. Матушкін, В. В. Микитенко, А. А. Захаркін, 

С. М. Ілляшенко, Л. О. Рубан, С. А. Скоков, І. Н. Сотник, С. В. Шевцова, М. К. Шикула,  

М. Г. Чумаченко [1 2, 4 11]. 

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Це обумовлює актуальність 

формування та розвитку дієвих організаційно економічних механізмів управління 

раціональним використанням ресурсів на машинобудівних підприємствах. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у формуванні дієвого організаційно 

економічного механізму управління раціональним використанням ресурсів на 

машинобудівних підприємствах, постановці основних завдань. 

Виклад основного матеріалу. Основною метою формування організаційно 

економічного механізму управління раціональним використанням ресурсів на 

машинобудівному підприємстві є максимізація прибутку від діяльності за рахунок виявлення 

та практичного використання наявних резервів використання ресурсів на всіх стадіях 

життєвого циклу виробу. Основними завданнями такого механізму є [4]: 

  відображення результатів заходів із раціоналізації використання ресурсів, 

впроваджених на всіх стадіях життєвого циклу машинобудівної продукції, у фінансово 

економічній звітності підприємства за допомогою відповідної системи економічних 

показників; 

  формування економічних обмежень щодо нераціонального використання ресурсів 

протягом життєвого циклу продукції; 

  встановлення взаємозалежності між досягнутим ступенем використання ресурсів 

окремими підрозділами та службами підприємства та рівнем витрат на виробництво і 

реалізацію продукції; 

  економічне стимулювання раціоналізації використання ресурсів підрозділами та 

службами підприємства, його окремими працівниками. 

Організаційно економічний механізму управління раціональним використанням 

ресурсів на мікрорівні має ґрунтуватися на таких принципах: 

  системності – охоплення інноваційними процесами ресурсозбереження усіх ланок 

(взаємопов’язаних підсистем) управлінського циклу на підприємстві: організаційних, 

технічних, економічних, соціальних, ідеологічних заходів, методів та засобів, спрямованих 

на економію ресурсів та раціоналізацію використання ресурсів підприємства; 

  цілісності – дотримання єдності системи управління раціональним використанням 

ресурсів на підприємстві, заснованої на взаємозв’язку та взаємообумовленості процесів 

проектування, технічної підготовки виробництва, виробництва продукції, експлуатаційної та 

утилізаційної стадій та узгодженні їх показників; 

  довгострокової перспективи – формування довгострокових засад здійснення 

раціоналізації використання ресурсів на підприємстві: вибір стратегії раціоналізації, 

розбудова системи комплексного економічного управління раціональним використанням 

ресурсів на підприємстві, розроблення необхідних заходів довготермінового характеру; 

  нормативності – запровадження та постійне вдосконалення підприємством власної 

системи стандартів використання ресурсів на різних ділянках та стадіях виробництва, 

розробленої на основі загальнодержавних та галузевих нормативів, із застосуванням 

адекватних економічних санкцій до порушників при невиконанні встановлених вимог; 

  замкненої відповідальності служб підприємства за досягнення кінцевого результату 

раціонального використання ресурсів – забезпечення комплексної відповідальності усіх 

працівників, підрозділів та служб підприємства  відповідно до закріплених за ними функцій 

за рівень використання ресурсів як в натуральному, так і вартісному вимірі, посилення 

особистої відповідальності кожної структурної одиниці за організацію всього виробничого 

процесу, підвищення зацікавленості в ініціативному та точному виконанні закріплених 

функцій; 
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  адекватного та оперативного відображення – врахування максимальної кількості 

факторів впливу, які формують кількісні значення проміжних та підсумкових економічних 

показників використання ресурсів на підприємстві. Аналіз зазначених факторів та показників 

дозволяє визначити ступінь участі окремих служб та підрозділів в процесі оптимізації 

використання виробничих ресурсів та підвищенні ефективності витрат на раціональне 

використання ресурсів; 

  врахування вартості упущених можливостей – забезпечення постійного 

співставлення вартості альтернативних варіантів використання ресурсів при розробленні 

нових продуктів та виробництві існуючих з урахуванням резервів раціонального 

використання ресурсів; 

  економічного стимулювання – встановлення прямого взаємозв’язку фондів 

матеріального заохочення працівників за результатами раціоналізації використання ресурсів 

всього підприємства в цілому, його окремих підрозділів та служб, забезпечення стабільної 

зацікавленості персоналу та окремого працівника у постійному зростанні продуктивності 

праці, підвищенні обсягів виробництва якісної продукції тощо. 

Головними напрямами реалізації зазначених принципів та формування відповідного 

організаційно економічного механізму на машинобудівному підприємстві є: 

  визначення інноваційної стратегії розвитку машинобудівного підприємства з 

урахуванням вимог раціонального використання ресурсів; 

  розробка диференційованої системи стандартів підприємства щодо витрат ресурсів 

на одиницю виробленої продукції; 

  удосконалення системи зовнішньої та внутрішньої звітності підприємства з метою 

збору та аналізу інформації, що відображає поточний стан та результати впровадження 

заходів з раціонального використання ресурсів на різних етапах життєвого циклу 

машинобудівної продукції; 

  запровадження системи контролю за виконанням вимог з раціонального 

використання ресурсів, встановлених підприємством, на кожній стадії виробництва; 

  вдосконалення системи прогнозування та планування витрат ресурсів на 

підприємстві відповідно до системи внутрішньозаводських стандартів та досягнутих 

результатів раціонального використання ресурсів (з систематичним корегуванням стандартів 

підприємства, якщо досягнуті результати з раціонального використання ресурсів дозволяють 

зробити їх більш чіткими); 

  формування системи фінансування інноваційних заходів з раціонального 

використання ресурсів (пошук джерел фінансування, визначення оптимальних з точки зору 

співвідношення результатів та витрат заходів з раціонального використання ресурсів); 

  формування системи регулювання раціонального використання ресурсів за 

допомогою різних методів управління:  

економічних – запровадження комплексу економічних санкцій (заохочень) для 

працівників у разі невиконання (виконання, перевиконання) ними вимог раціонального 

використання ресурсів на підприємстві;  

адміністративних – застосування заходів адміністративного впливу до порушників 

встановлених вимог;  

соціально психологічних – морального стимулювання [3]; причому перевага має бути 

надана саме економічним методам регулювання як найбільш дієвим в ринкових умовах. 

В загальному вигляді структуру організаційно економічного механізму управління 

раціональним використанням ресурсів на машинобудівному підприємстві представити 

поетапно, яка утворює комплексну систему управління раціональним використанням 

ресурсів на підприємстві, що може використовуватися для досягнення управлінських цілей 

за допомогою економічних методів (рис. 1). 

Зокрема, такими цілями, що формуються на першому етапі зазначеного механізму на 

основі аналізу поточних та перспективних проблем підприємства, пов’язаних з раціональним 

використанням ресурсів, виступають: 
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  оптимізація витрат на виготовлення нових виробів з урахуванням резервів 

раціонального використання ресурсів на всіх стадіях життєвого циклу виробу; 

  вдосконалення існуючої системи нормативів витрат ресурсів на підприємстві; 

активізація пошуку резервів раціонального використання ресурсів на окремих ділянках 

виробництва з метою зниження рівня ресурсоємності існуючих виробів; 

  зниження шкідливого впливу діяльності підприємства на навколишнє природне 

середовище за рахунок повного використання наявних ресурсів. 

Уточнення цілей шляхом формулювання відповідних завдань відбувається на другому 

етапі. Зокрема, здійснюється удосконалення конструкції існуючих виробів з покращенням 

показників використання матеріалу, забезпечення більш постійного постачання підприємства 

необхідними матеріалами, удосконалення технологічного процесу виготовлення виробів 

тощо. 

На третьому етапі визначаються суб'єкти та об'єкти цільового впливу відповідно до 

поставлених завдань. 
 

 
Визначення цілей щодо раціонального використання ресурсів на підприємстві 

 

Вибір інструментарію реалізації заходів раціонального використання ресурсів, 

визначення джерел фінансування 

Формування комплексу заходів з раціонального використання ресурсів,  
оцінка його ефективності та оптимізація 

Оцінка результатів раціонального використання ресурсів 
 

Формування завдань щодо раціонального використання ресурсів на підприємстві  

Визначення суб’єктів та об’єктів раціонального використання ресурсів 

Практична реалізація заходів раціонального використання ресурсів, 
 контроль за їх виконанням 

 
 

Рис. 1. Етапи організаційно-економічного механізму управління раціональним 
використанням ресурсів на машинобудівному підприємстві 

 

На четвертому етапі формується множина альтернативних варіантів заходів з 

раціонального використання ресурсів (технічних, соціальних, організаційних, економічних, 

екологічних), виходячи з визначеного кола суб'єктів і об'єктів впливу. На цьому етапі також 

проводиться економічна оцінка ефективності заходів з урахуванням стадій життєвого циклу 

машинобудівної продукції та відбір найбільш ефективних з них. 

На п’ятому етапі здійснюється підбір адекватного інструментарію для реалізації 

комплексу відібраних заходів з раціонального використання ресурсів та визначаються 

джерела їх фінансування. Зазначений інструментарій охоплює застосування методів 

управління: адміністративних, економічних та соціально психологічних. 

На шостому етапі, після визначення інструментів впливу та джерел фінансування, 

відбувається практична реалізація через ухвалення та виконання відповідних управлінських 

рішень, а також здійснюється контроль за ходом їх виконання.  
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Останнім етапом є оцінка результатів впливу заходів з раціонального використання 

ресурсів на об'єкти управління. На цьому етапі визначається рівень досягнення поставлених 

цілей та окреслюється коло проблем, що підлягають вирішенню у майбутньому та 

слугуватимуть для визначення цілей управління в наступному циклі. Після оцінки 

результатів впливу цикл повторюється знову, забезпечуючи ефективне управління 

раціональним використанням ресурсів на підприємстві. 

Проілюструємо, яким чином запропонований організаційно економічний механізм 

може бути застосований (за необхідністю у дещо модифікованому вигляді) для досягнення 

конкретної управлінської цілі – забезпечення оптимального рівня повних витрат за життєвим 

циклом нового машинобудівного виробу. Модифіковану структурну схему такого механізму 

показано на рис. 2. 

Метою механізму є раціоналізація використання ресурсів у розрахунку на весь 

життєвий цикл виробу. Розглянемо детальніше сутність кожного із структурних елементів 

механізму. 
 

 Визначення якісних і кількісних властивостей нового виробу за участі конструкторів, 

технологів, маркетологів та експертів зі сторони 

Оцінка ефективності заходів з раціонального використання ресурсів 

Раціоналізація використання ресурсів для виготовлення виробу з урахуванням 

державних та галузевих стандартів, нормативів підприємства та пропозицій працівників 

Формування множини варіантів виготовлення нового виробу (технологічних процесів) 

Визначення рівня ефективності використання ресурсів виробу (на усіх стадіях 

життєвого циклу) 

 
Рис. 2. Структурна схема організаційно-економічного механізму управління 

раціональним використанням ресурсів (при підготовці виробництва нових виробів) 
 

Початковий етап механізму раціоналізації використання ресурсів за весь життєвий 

цикл проектованого виробу охоплює сферу передпроектних досліджень, на основі 

результатів яких у подальшому на підприємстві відбувається формування набору основних 

техніко економічних властивостей нового продукту згідно виявлених споживацьких переваг 

і смаків та врахування наявних засобів виробництва. 

На другому етапі механізмом передбачено формування множини альтернативних 

варіантів виготовлення нового виробу, які суттєво відрізняються як за своїми споживчими 

властивостями відповідно до обраних пріоритетів, так і за особливостями застосовуваних 

технологічних процесів виробництва. При проходженні цього етапу, на наш погляд, доцільно 

створити максимально сприятливі умови для технічної творчості з використанням методів 

креативного менеджменту, залучивши до розроблення варіантів виробу якомога більше 

експертів та забезпечивши врахування думки кожного з них, навіть якщо в подальшому їх 

ідеї виявляться не зовсім вдалими з окремих позицій, пов’язаних зі специфікою виробництва, 

експлуатації продукції тощо. 

На третьому етапі передбачається інтерпретація напрацьованої множини 

альтернативних варіантів виготовлення продукції в економічну площину з метою визначення 

рівня ефективності використання ресурсів виробу (на усіх стадіях життєвого циклу). 
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Четвертий етап полягає у раціоналізації використання ресурсів для виготовлення 

виробу з урахуванням державних та галузевих стандартів, нормативів підприємства та 

пропозицій працівників. 

П’ятий, завершальний етап полягає у визначенні ефективності, яка може бути оцінена 

показниками економічного ефекту від впровадження заходів із раціонального використання 

ресурсів, досягнутого в цілому за життєвим циклом виробу, за окремими його стадіями, а 

також за окремими видами ресурсів. 

Висновки. Отже, організаційно економічний механізм управління раціональним 

використанням ресурсів на машинобудівному підприємстві дозволить вирішити такі основні 

завдання: 

  проводити постійний моніторинг виникаючих на підприємстві виробничих, 

соціальних, економічних та екологічних проблем, вирішення яких може бути забезпечене за 

рахунок раціонального використання ресурсів, сприяти своєчасному їх вирішенню; 

  здійснювати раціоналізацію витрат ресурсів на підприємстві під час розроблення 

нових виробів, вдосконаленні існуючих, підвищувати рівень організації виробництва, 

продуктивності праці, покращувати її умови за рахунок раціонального використання 

ресурсів; 

  проводити економічну оцінку результатів раціонального використання ресурсів на 

підприємстві, у тому числі за окремими комплексами заходів з раціонального використання 

ресурсів, видами ресурсів, визначати конкретний внесок у загальний результат 

раціонального використання ресурсів окремих підрозділів підприємства та працівників; 

  зацікавити працівників підприємства у постійному пошуку та реалізації заходів із 

раціонального використання ресурсів на всіх етапах життєвого циклу машинобудівної 

продукції шляхом створення ефективної системи економічних санкцій та заохочень, 

сформувати стійку мотивацію працівників до раціонального використання ресурсів; 

  максимізувати прибуток машинобудівного підприємства за рахунок систематичного 

виявлення та використання наявних резервів раціонального використання ресурсів, посилити 

його позиції на ринку шляхом підвищення рівня конкурентоспроможності виготовлюваної 

продукції. 
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