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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання підприємства
різних галузей національного господарства змушені
функціонувати та розвиватися в умовах ресурсних об)
межень, які можуть бути викликані як зовнішніми, так і
внутрішніми чинниками. Все це знаходить відбиток на
діяльності не лише окремих суб'єктів господарювання,
але й галузей в цілому.
Україна, займаючи територію 603,7 тис. км2, що ста)
новить близько 0,4 % світової поверхні, є однією із
найбільш багатих на корисні копалини країн [1]. Із її надр
вилучається близько 5 % світового видобутку корис)
них копалин. Майже 48 % промислового потенціалу
України пов'язано з видобутком, переробкою та вико)
ристанням мінеральних ресурсів, що фактично, збігаєть)
ся з такими ж показниками Росії, Казахстану та ряду
інших країн [1].
Разом з тим слід відзначити, що як в усьому світі,
так і на Україні в останні роки щодня виробляється
більше товарів і послуг ніж за весь 1900 рік. Це свідчить
про великий обсяг споживання ресурсів, необхідних для
здійснення процесу промислового виробництва. Але
ефективність такого процесу є надзвичайно низькою.

За оцінками експертів більш ніж 97—99 % усіх ресурсів,
що використовуються, ідуть у відходи, потрапляючи в
навколишнє середовище та створюючи значне техно)
генне навантаження [2].
У зв'язку з цим, на думку економістів, першочерго)
вим завданням подальшого розвитку національного гос)
подарства є перехід економіки на концепцію ресурсоз)
береження.
Обмеженість ресурсів є причиною виникнення
необхідності застосування ресурсозбереження на
підприємствах різних галузей національного гос)
подарства та вдосконалення процесу управління
ним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
В сучасній економічній літературі є значний доро)
бок наукових праць, в яких досліджуються поняття ре)
сурсів, а саме Ю.П. Майданевич, М.І. Бєляєв, І.Г. Бє)
рєжной, В.Н.Маргєлов, Г.А.Петров, В.І. Семенов,
В.П. Пантелєєва, Я.С. Ларіна, С.В. Мочерний, О.А. Ус)
тенко, С.І. Юрій та інші. Результати їх досліджень охоп)
люють широке коло зазначеної проблеми.
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Ɍɟɪɦɿɧ «ɊȿɋɍɊɋɂ»
ȼɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɿɞɯɿɞ
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ (ɡɚɫɨɛɢ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɩɪɚɰɿ)

Ɇɚɣɞɚɧɟɜɢɱ ɘ.ɉ.,
ɉɚɧɬɟɥɽɽɜɚ ȼ.ɉ.,
Ʌɚɪɿɧɚ ə.ɋ.,
Ɇɨɱɟɪɧɢɣ ɋ.ȼ.,
ɍɫɬɟɧɤɨ Ɉ.Ⱥ.,
ɘɪɿɣ ɋ.ȱ.

+

ȼɪɚɯɨɜɭɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚɹɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ,
ɚɥɟ ɣ ɬɿ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ
ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ

–

Ɉɛɦɟɠɭɽ ɫɮɟɪɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɥɢɲɟ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɸ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ

+

ȼɢɱɟɪɩɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ

–

ȼɢɡɧɚɱɚɽ ɜɢɞɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɧɟ ʀɯ
ɫɭɬɧɿɫɬɶ

+

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɦɚɣɧɨɜɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ

–

ɇɟ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɬɿ ɜɢɞɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ
ɧɟ ɽ ɦɚɣɧɨɦ ɬɚ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɜɚɪɬɨɫɬɿ

+

ȼɪɚɯɨɜɭɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɦɚɣɧɨ, ɚɥɟ ɣ
ɞɠɟɪɟɥɚ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ,
ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ
ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ,
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ,
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ,
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ
ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ

Ȼɽɥɹɽɜ Ɇ.ȱ.,
Ȼɽɪɽɠɧɨɣ ȱ.Ƚ.,
Ɇɚɪɝɽɥɨɜ ȼ.ɇ.,
ɉɟɬɪɨɜ Ƚ.Ⱥ.,
ɋɟɦɟɧɨɜ ȼ.ȱ.

Ɇɚɣɧɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ
Ⱥɤɬɢɜɢ, ɬɨɛɬɨ ɦɚɣɧɨ
ɜ ɣɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɣ ɿ
ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɣ
ɮɨɪɦɚɯ

Ȼɨɱɤɚɪɶɨɜɚ ȱ.ȱ.,
Ȼɢɤɨɜ ȼ.Ⱥ.,
ɋɬɚɧɟɤ Ɇ.,
Ʉɟɥɶɹɧ Ʉ.

Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ
Ɂɚɩɚɫɢ, ɰɿɧɧɨɫɬɿ,
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ
ɞɠɟɪɟɥɚ ʀɯ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ

ɉɿɞɯɿɞ ɬɚ ɣɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

Ⱥɡɪɿɥɿɹɧ Ⱥ.ɇ.,
Ȼɨɪɢɫɨɜ Ⱥ.Ȼ.,
ȼɨɡɧɸɤ Ƚ.Ʌ.,
Ɂɚɝɨɪɨɞɧɿɣ Ⱥ.Ƚ.,
Ɂɨɥɨɬɨɪɨɝɨɜ ȼ.Ƚ.,
Ɇɢɤɢɬɸɤ ɋ.Ɉ.,
ɒɜɽɞɨɜɚ ɇ.ɘ.
ɉɪɢɛɿɱɧɢɤɢ
ɩɿɞɯɨɞɭ

–

ɇɟ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɽ ɚɤɬɢɜɧɭ ɬɚ
ɩɚɫɢɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ

ɉɟɪɟɜɚɝɢ (+) ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (–)
ɩɿɞɯɨɞɿɜ

Рис. 1. Підходи до визначення сутності терміна "ресурси"

МЕТА СТАТТІ

У рамках виробничого підходу ресурси можна ви)
Метою статті є поглиблення та аналіз теоретико) значити як основні елементи виробничого потенціалу,
методичних аспектів трактування поняття ресурси та їх тобто засоби виробництва, що включають до свого
класифікації.
складу засоби праці та предмети праці, взаємодія яких
і дозволяє створити певне суспільно)корисне благо
(продукцію). До прибічників виробничого підходу мож)
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розпочинати дослідження сутності терміна "ресур) на віднести таких науковців, як Майданевич Ю.П., Пан)
созбереження" доцільно з вивчення сутності терміна телєєва В.П. [7, с. 166—167], Ларіна Я.С., Мочерний
"ресурси" [3]. О.I.Апаршина стверджує, що саме цей С.В., Устенко О.А., Юрій С.І. [8, c. 463].
З трактовки сутності терміна "ресурси" за виробни)
термін є основним у трактуванні поняття "ресурсо)
збереження" [4, c. 157]. Він походить від франц. — чим підходом випливає, що даний підхід враховує не
ressource та означає допоміжний засіб, грошові кошти, лише наявні ресурси, але й ті, які можуть бути залучені
цінності, запаси, можливості, джерела коштів, доходів в майбутньому. Тобто з точки зору даного підходу
термін "ресурси" набуває актуально)потенційного
[5, c. 1013].
Досить докладно сутність терміна "ресурси" розг) відтінку. Водночас виробничий підхід обмежує сферу
лянуто в роботі Предєіна А.М. [6]. На базі його дослід) застосування ресурсів виключно виробничою діяльні)
жень нами було побудовано схему (рис. 1), на якій пред) стю, що, на наш погляд, не припустимо.
ставлено основні підходи до трактування сутності цьо)
Відповідно до структурного підходу термін "ресур)
го поняття.
си" характеризується як сукупність матеріальних, фі)
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Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɨɡɧɚɤɚ
Ɂɚ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ

ɉɟɪɜɢɧɧɿ

ȼɢɞɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ȼɬɨɪɢɧɧɿ

Ɂɚ ɜɢɱɟɪɩɧɿɫɬɸ

ȼɢɱɟɪɩɧɿ

Ɂɚ ɪɿɜɧɟɦ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ

ɉɪɨɝɧɨɡɧɿ

ȼɢɹɜɥɟɧɿ

ȼɢɜɱɟɧɿ

Ɂɚ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɸ ɞɥɹ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ

Ⱦɨɫɬɭɩɧɿ

Ɋɟɡɟɪɜɧɿ

ɇɟɞɨɫɬɭɩɧɿ

Ɂɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ

Ɉɞɧɨɰɿɥɶɨɜɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ

Ȼɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ

Ɂɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ

ɋɩɨɠɢɜɚɧɿ

Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɿ

Ɂɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɞɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɿɝɭ

Ⱦɿɣɫɧɿ (ɪɟɚɥɶɧɿ)

Ɇɨɠɥɢɜɿ (ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ)

Ɂɚ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ

Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ

Ɂɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ
ɩɪɢɪɨɞɨɸ

Ɋɟɫɭɪɫɢ-ɚɤɬɢɜɢ

Ɂɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ

ȼɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɿ

ɑɚɫɬɤɨɜɨ
ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɿ

ɇɟɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɿ

Ɂɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ
ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹ

ɉɨɧɨɜɥɸɜɚɧɿ

ɑɚɫɬɤɨɜɨ
ɩɨɧɨɜɥɸɜɚɧɿ

ɇɟ ɩɨɧɨɜɥɸɜɚɧɿ

Ɂɚ ɞɟɮɿɰɢɬɧɿɫɬɸ

ɇɟɞɟɮɿɰɢɬɧɿ

Ⱦɟɮɿɰɢɬɧɿ

ɇɟɜɢɱɟɪɩɧɿ

Ɍɟɯɧɿɱɧɿ

Ɂ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ
ɜɢɫɨɤɨɸ
ɩɨɬɪɟɛɨɸ

ȼɢɫɨɤɨɞɟɮɿɰɢɬɧɿ

Ɂ ɜɢɫɨɤɨɸ
ɩɨɬɪɟɛɨɸ

Ɂ ɧɢɡɶɤɨɸ
ɩɨɬɪɟɛɨɸ

Ɂ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ
ɩɨɬɪɟɛɨɸ

Ɋɟɫɭɪɫɢ-ɩɚɫɢɜɢ

Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɭ
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ
Ɂ ɞɭɠɟ
ɧɢɡɶɤɨɸ
ɩɨɬɪɟɛɨɸ

Ɍɪɭɞɨɜɿ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ

Рис. 2. Класифікація ресурсів національного господарства

нансових, енергетичних, технічних засобів та робочої
сили. Тобто прибічники цього підходу, а саме: Бєляєв
М.І., Бєрєжной І.Г., Маргєлов В.Н., Петров Г.А., Семе)
нов В.І. [9, c. 86] розглядають термін "ресурси", здійсню)
ючи їх декомпозицію на складові частини, що дозволяє
охарактеризувати структуру ресурсів та визначити еле)
менти, що входять до їх складу. Водночас, даний підхід
скоріше сприяє визначенню видів ресурсів, а не розум)
інню сутності цього поняття.
За майновим підходом, прибічниками якого є
Бочкарьова І.І. [10, c. 223], Биков В.А., Станек М.,
Кельян К., термін "ресурси" слід визначати як су)
купність активів, тобто майна в його матеріальній і
нематеріальній формах. Таке визначення дає вичерп)
ну характеристику майновій складовій ресурсів, тоб)
то тій їх частині, яка є майном та має свою вартість.
Водночас деякі ресурси можуть не мати вартості на
даний момент. Тому неприпустимим є неврахування

тих видів ресурсів, які не є майном, а отже не мають
вартості.
На наш погляд, найбільш повним є комплексний
підхід до визначення сутності терміна "ресурси". За
цим підходом, представниками якого є Азріліян А.Н.
[11, c. 894], Борисов А.Б. [12, c. 382], Вознюк Г.Л.,
Загородній А.Г. [13, c. 783], Золоторогов В.Г., Мики)
тюк С.О., Швєдова Н.Ю., ресурси — це запаси,
цінності можливості та джерела їх формування.
Дійсно, запаси є основною складовою — матеріаль)
ною частиною ресурсів. Цінності розширюють коло
ресурсів нематеріальними складовими. Можливості
характеризують ті нематеріальні складові ресурсів,
які на даний момент не є цінними, але можуть бути
потенційно залу ченими, а отже, в плив ають на
діяльність суб'єкта господарювання як в теперішньо)
му, так і в майбутньому. Дещо дискусійним видаєть)
ся віднесення до ресурсів джерел їх формування.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Однак цей недолік можна усунути розмежувавши ак)
тивну та пасивну частини ресурсів.
Отже, в загальному розумінні ресурси представля)
ють собою сукупність елементів, які можуть бути вико)
ристаними людиною для життєдіяльності та залучени)
ми в процес праці для виробництва різноманітних спо)
живчих вартостей. Ресурси в економіці — це реальні по)
токи й запаси всіх видів чинників, використовуваних сус)
пільством
У сучасній економічній літературі існують різні
підходи до класифікації ресурсів. Так, Закаблук Г.О. [14,
c. 89] стверджує, що ресурси класифікують за такими
ознаками: за походженням; за характером використан)
ня; за виробництвом; за способом відтворення. Апар)
шина О.І. підкреслює, що існує багато різних класифі)
кацій ресурсів [4] та відзначає, що вони можуть бути
розглянуті: за фізичним змістом, за призначенням у про)
цесі виробництва, за ступенем використання у вироб)
ничому процесі. В своїй роботі Лопатніков Л.І. [15] роз)
глядає ресурси як сукупність природних, виробничо)тех)
нічних, організаційних, та соціальних факторів. Най)
більш поширеною є класифікація ресурсів за фізичним
змістом, що передбачає їх поділ на чотири основні види
ресурсів: матеріальні, людські, фінансові та інфор)
маційні [3, 16]. За думкою інших авторів [17], ресурси
складаються з наступних компонентів: технічні, техно)
логічні, трудові, територіальні, інформаційні, органі)
заційні та фінансові ресурси.
Систематизація поглядів різних науковців стосовно
видів ресурсів дозволило сформувати класифікацію
ресурсів національного господарства (рис. 2).
1. За походженням виділяють первинні та вторинні
ресурси. До первинних ресурсів відносять ті, що ство)
рені природою, а до вторинних — ресурси, які створені
працею людини.
2. За вичерпністю всі ресурси можна розподілити
на вичерпні та невичерпні. Вичерпними є такі ресурси,
які при їх видобутку і використанні не відтворюються
природою або відновлюються в терміни, значно більші
у порівнянні із швидкістю їхнього використання. Ресур)
си, існування яких необмежене часом, називаються не)
вичерпними. При будь)якому інтенсивному споживанні
їх кількість не зменшується, або зменшується настільки
мало, що ця величина на практиці ігнорується.
3. За рівнем вивченості розрізняють прогнозні, ви)
явлені та вивчені ресурси.
4. За доступністю до використання ресурси можна
розділити на доступні, резервні та недоступні.
5. За характером використання виділяють ресурси
одно)цільового та багатоцільового призначення.
6. За способами використання виділяють споживані
ресурси (повністю споживаються в ході їхнього вико)
ристання, втрачаючи свою матеріально)речову форму),
застосовувані (можуть використовуватися протягом три)
валого часу, не змінюючи своєї матеріально)речової
форми).
7. За можливістю залучення до господарсько)
го обігу природні ресурси можна поділити на дійсні
(реальні) та можливі (потенційні). Реальні ресурси
— ті ресурси, які в даний час використовуються. По)
тенційні ресурси хоча й наявні, але не використо)
вуються внаслідок певних причин (недостатнього
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рівня розвитку техніки, недосконалості технології
або економічної неефективності). Нерідко існуван)
ня таких ресурсів має прогнозний і навіть імовір)
ний характер.
8. За фізичним змістом пропонуємо виділяти мате)
ріальні, технічні, трудові, фінансові та інформаційні
ресурси.
9. Цікавою є класифікація ресурсів, запропонова)
на Волковою С.В.[18], яка розрізняє ресурси)активи та
ресурси)пасиви. До ресурсів)активів вона відносить нео)
боротні та оборотні активи, а до ресурсів)пасивів —
власні, довгострокові та короткострокові залучені дже)
рела їх формування.
10. Залежно від здатності до відтворення у природі
ресурси поділяють на відтворювані та невідтворювані.
До відтворюваних ресурсів належать ті, що можуть
відтворюватися в природних процесах і підтримуватися
у деякій постійній кількості, визначеній рівнем їх щорі)
чного відтворення і споживання. До невідтворюваних
ресурсів належать такі, використання яких можливе
тільки один раз, і воно неминуче призводить до висна)
ження їх запасів. Поповнення цих запасів неможливе,
оскільки відсутні умови, в яких вони виникли, або відбу)
вається дуже повільно. На наш погляд, доцільно виді)
лити проміжний вид ресурсів, а саме частково відтво)
рювані, тобто такі, що можуть відтворюватись у природі,
але темпи їх відтворення є нижчими за обсяги їх щоріч)
ного використання.
11. За поновлюванням всі ресурси поділяють на по)
новлювані, частково поновлювані та не поновлювані.
Поновлювані ресурси — ті, що відновлюються після
їхнього використання та поновлення яких залежить від
тривалості їх життєвого циклу. Частково поновлювани)
ми є ресурси, темпи поновлення яких значно відстають
від темпів експлуатації.
12. За рівнем дефіцитності виділяють недефіцитні,
дефіцитні та високо дефіцитні ресурси.
Слід відзначити, що з огляду на предмет нашого
дослідження десята, одинадцята та дванадцята класи)
фікаційні ознаки є найбільш значимими з усіх перера)
хованих вище, адже саме на їх основі відбувається відне)
сення ресурсів до одного з різновидів за останньою
ключовою ознакою, якою є розподіл ресурсів за потре)
бою у ресурсозбереженні. За цією ознакою пропонує)
мо виділяти ресурси з дуже низькою, низькою, серед)
ньою, високою та надзвичайно високою потребою у
ресурсозбереженні. На основі цієї класифікації розстав)
ляють пріоритети серед ресурсів до застосування ре)
сурсозбереження.

ВИСНОВКИ
З урахуванням проаналізованих підходів до трак)
тування терміна "ресурси" підсумуємо, що ресурси
представляють собою сукупність елементів, які можуть
бути використаними людиною для життєдіяльності та
залученими в процес праці для виробництва різномані)
тних споживчих вартостей. Запропонована класифіка)
ція ресурсів дає змогу встановити зв'язок між цілями
ресурсозбереження та необхідними для їх досягнення
ресурсами шляхом реалізації визначених на базі нау)
ково доведених фактів завдань, заходів, дій та конкрет)
них процедур.

Інвестиції: практика та досвід № 16/2015

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Література:
1.Гавриленко Н.М. Минеральные ресурсы Украины.
Современные проблемы и факторы развития минераль)
но)сырьевого комплекса Украины /Н.М. Гавриленко,
Е.А. Кулиш,А.И. Зарицкий, В.С. Мищенко. — Киев: Изд.
Госкомгеологии Украины, 1993. — 122 с.
2.Руденко Л.Г. Природно)ресурсний потенціал еко)
номічного зростання/Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський/
/Вісник НАН України. — 2001. — № 4. — С. 20—32.
3. ДСТУ 3051)95 (ГОСТ 30166)95) Ресурсозбере)
ження. Основні положення. Чинний від 1997.01.01. —
К.: Держстандарт України, 1996. — 15 с.
4. Апаршина О.І. Методологічні підходи до тракту)
вання поняття "ресурсозбереження" / О.І. Апаршина /
/ Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелек)
туальної власності: Збірник наукових праць ПДТУ у
трьох томах) Маріуполь, 2011. — Т. 1. — С. 156—163.
5. Большой знциклопедический словарь / Под ред.
А.М. Прохорова. — изд. 2)е, перераб. и доп. — М.: на)
учное издательство "Большая российская энциклопе)
дия", 1997. — 1454 с.
6. Предєін А.М. Роль ресурсів у стратегічному уп)
равлінні підприємствами / А.М. Предєін// Бізнесін)
форм. — 2012. — № 9. — С. 318—325.
7. Майданевич Ю.П. Визначення активів підприєм)
ства та їх класифікація / Ю.П. Майданевич// Вісник
ЖГП. — 2002. — № 20. — С.166—169.
8. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний слов)
ник [У двох томах] / C.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Ус)
тенко, С.І. Юрій. — Т. 1. — Львів: Світ, 2005. — 616 с.
9. Организация производства и обслуживания
на предприятиях общественного питания. Учебник для
техн. фак. торг. вузов / И.Г. Бережной, В.Н. Маргелов,
Г.А. Петров, В.И. Семенов, М.И. Беляев. — 2)е изд.пе)
реработ. и доп. — М.: Экономика,1980. — 296 с.
10. Бочкарева И.И. Бухгалтерский учет: учебник /
Под ред. Я.В. Соколова / И.И. Бочкарева, В.А. Быков и
др. — М.: ТК Велби, Изд)во Проспект, 2004. — 768 с.
11. Азрилиян А.Н. Большой бухгалтерский сло)
варь/ А.Н. Азрилиян. — М.: Институт новой экономи)
ки, 1999. — 574 с.
12. Борисов А.Б. Большой экономический словарь/
А.Б. Борисов. — М.: Книжный мир, 2001. — 895 с.
13. Загородній А.Г. Фінансово)економічний словник
/ А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. — К.: Знання, 2007. —
1072 с.
14. Закаблук Г.О. Теоретичні аспекти соціально)еко)
номічного розвитку трудових ресурсів / Г.О. Закаблук/
/ Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємниц)
тво. — 2014. — №2. — С.86—93.
15. Лопатников Л.И. Экономико)математический
словарь: Словарь современнй экономической науки. 5)е
изд. перераб. и доп. / Л.И. Лопатников. — М.: Дело,
2003. — 520 с.
16. Пономаренко В.С. Стратегія управління підприєм)
ством/ В.С. Пономаренко. — Х.: Основа,1999. — 620 с.
17. Ансофф И. Статистическое управление/ И. Ан)
софф. — М.: Экономика,1989. — 519 с.
18. Волкова С.В. Инновационно)инвестиционное
обеспечение ресурсосбережения в промышленности:
дис. канд. эконом. наук: 08.00.05. — Белгород: БГТУ,
2010. — 189 с.

References:
1.Havrylenko, N.M. Kulysh, E.A. Zarytskyj, A.Y. and
Myschenko, V.S. (1993), Myneral'nye resursy Ukrayny.
Sovremennye problemy y faktory razvytyia myneral'no)syr'evoho
kompleksa Ukrayny [Mineral resources of Ukraine. Modern
problems and factors of development the mineral resource
complex Ukraine], Yzd.Hoskomheolohyy Ukrayny, Kyiv, Ukraine.
2.Rudenko, L.H. and Lisovs'kyj, S.A. (2001), "Natural
resource potential of economic growth", Visnyk NAN
Ukrainy, vol.4, pp. 20—32.
3. Derzhstandart Ukrainy (1996), DSTU 3051)95
Resursozberezhennia. Osnovni polozhennia [GOST 3051)
95 Resource. The main provisions], Derzhstandart Ukrainy,
Kyiv, Ukraine.
4. Aparshyna, O. I. (2011), "Methodological approa)
ches to the interpretation of the term "resource",
Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelek)
tual'noi vlasnosti, vol. 1, pp. 156—163.
5. Prokhorov, A. M. (1997), Bol'shoj zntsyklo)
pedycheskyj slovar' [Great Encyclopedic Dictionary], 2)d
ed., nauchnoe yzdatel'stvo "Bol'shaia rossyjskaia
zntsyklopedyia", Moscow, Russia.
6. Prediein, A.M. (2012), "The role of resources in
strategic management", Biznesinform, vol.9, pp.318)325.
7. Majdanevych, Yu.P. (2002), "Identification of assets
and their classification", Visnyk ZhHP, vol.20, pp.166)169.
8. Mochernyj, S.V. Larina, Ya.S. Ustenko, O.A. and
Yurij, S.I. (2005), Ekonomichnyj entsyklopedychnyj slovnyk
[Economic Encyclopedic Dictionary], Svit, L'viv, Ukraine.
9. Berezhnoj, Y.H. Marhelov, V.N. Petrov, H.A. Semenov,
V.Y. and Beliaev, M.Y.(1980), Orhanyzatsyia proyzvodstva y
obsluzhyvanyia na predpryiatyiakh obschestvennoho pytanyia
[The organization of production and services on public catering
establishments], 2)d ed., Ekonomyka, Moscow, Russia.
10. Bochkareva, Y.Y. (2004), Bukhhalterskyj uchet
[Accounting], TK Velby Yzd)vo Prospekt, Moscow, Russia.
11. Azrylyian, A.N. (1999), Bol'shoj bukhhalterskyj
slovar' [Great Accounting Dictionary], Ynstytut novoj
ekonomyky, Moscow, Russia.
12. Borysov A.B. (2001), Bol'shoj ekonomycheskyj
slovar' [Great Dictionary of Economics], Knyzhnyj myr,
Moscow, Russia.
13. Zahorodnij, A.H. and Vozniuk, H.L. (2007),
Finansovo)ekonomichnyj slovnyk [Financial and economic
dictionary], Znannia, Kyiv, Ukraine.
14. Zakabluk, H.O. (2014), "Theoretical aspects of
social and economic development of human resources",
Derzhava ta rehiony. Ser.: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo,
vol. 2, pp. 86—93.
15.Lopatnykov, L.Y. (2003), Ekonomyko)matema)
tycheskyj slovar': Slovar' sovremennj ekonomycheskoj
nauky [Economics and Mathematics Dictionary: Dictionary
of modern economics], Delo, Moscow, Russia.
16. Ponomarenko, V.S. (1999), Stratehiia upravlinnia
pidpryiemstvom [Strategy management of the enterprise],
Osnova, Kharkiv, Ukraine.
17. Ansoff, Y. (1989), Statystycheskoe upravlenye
[Statistics management], Ekonomyka, Moscow, Russia.
18. Volkova, S.V. (2010), "Innovation and investment
maintenance resource in the industry", Abstract of Ph.D.
dissertation, Economy, BHTU, Belhorod, Russia.
Стаття надійшла до редакції 06.08.2015 р.

31

