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Ресурсозбереження – це прогресивний напрям використання природно-

ресурсного потенціалу, що забезпечує економію природних ресурсів та 

зростання виробництва продукції при тій самій кількості використаної 

сировини, палива, основних і допоміжних матеріалів. Основні стратегічні 

напрями ресурсозбереження можуть бути зведені до таких: комплексне 

використання мінерально-сировинних і паливних ресурсів; впровадження 

ресурсозберігаючої техніки і технології; широке використання в галузях 

переробної промисловості вторинної сировини; стабілізація земельного фонду, 

відновлення родючості землі, рекультивація відпрацьованих кар’єрів тощо; 

ефективне регулювання лісокористування, підтримання продуктивності лісів, 

активне лісовідновлення; збереження рекреаційних ресурсів при розміщенні 

нових промислових об’єктів. 

Одним з вагомих компонентів ресурсозбереження є вторинний 

ресурсний потенціал. Навіть за кризових умов господарювання щорічно 

утворюється близько 600-700 млн. т відходів з номенклатурою більше ніж 50 

найменувань, в структурі яких переважає видобувна, паливно-енергетична, 

металургійна, хімічна промисловість. У перспективі передбачається 

формування ефективного механізму вторинного ресурсоспоживання і 

залучення у цю сферу іноземних інвестицій. Зокрема, значного розвитку 

набуде вторинна металургія. Особлива увага приділятиметься розширенню 

напрямів використання макулатури, полімерної вторинної сировини, деревини; 



створюватимуться потужності по переробці картонної, скляної, металевої та 

пластикової тари і упаковки. 

Особливим пріоритетом є підвищення ефективності енергозбереження у 

зв’язку з тим, що Україна належить до енергодефіцитних країн і за рахунок 

власних джерел задовольняє свої потреби в паливно-енергетичних ресурсах 

менш ніж на 50%. 

В цілому комплексний розвиток усіх напрямів ресурсозбереження дасть 

змогу сформувати нову ідеологію господарювання, що базується на 

економному використанні наявної ресурсної бази, оптимальному 

співвідношенні первинних і вторинних ресурсів та маловідходному 

виробничому циклі. 

До списку увійшли статті із періодичних видань 2011-2015 рр., навчальні 

посібники, наявні у фондах бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка, в яких 

висвітлюються проблеми ресурсозбереження. 

Сподіваємось, що список буде корисний викладачам економічних 

дисциплін, студентам, учителям, всім, хто цікавиться цією актуальною 

проблемою. 
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Раціональне використовування природно-ресурсного 

потенціалу і своєчасне його відновлення, використання нових, 

екологічних та ресурсозберігаючих технологій, підтримка 

виробництва державою, національна свідомість кожного 

громадянина, який думає і дбає за майбутнє своєї країни – все це є 

позитивними факторами ресурсозбереження, що впливають на 

підвищення рівня виробництва в Україні. 

 

 


