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РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ  

ЯК ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК  
ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ,  

ВПЛИВ НА ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ 
 
Ресурсозбереження – це сучасний альтернативний напрям 

господарювання оснований на використанні природно-ресурсного 
потенціалу та інших можливостей території, що гарантує економію 
всіх ресурсів при одночасному збільшенні виробництва продукції 
не підвищуючи кількості використаних ресурсів. Реалізувати це 
можливо завдяки впровадженню ресурсозберігаючих технологій, 
інновацій, безвідходного виробництва, екологізації економіки та 
прийняття ефективних управлінських рішень в даній сфері.  

На сучасному етапі науковці і практики розглядають ресурсо-
збереження у двох напрямах: по-перше, ресурсозбереження 
являється будь-якою діяльністю, спрямованою на охорону навко-
лишнього середовища; по-друге, ресурсозбереження передбачає 
раціональне використання усіх без винятку ресурсів, включаючи 
природні. Більшість науковців визначає ресурсозбереження як 
комплекс заходів, спрямованих на раціональне використання 
ресурсів та забезпечення зростаючих потреб у них головним чином 
за рахунок економії. 
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У високорозвинених країнах ресурсозбереження вже давно 
стало основною складовою стратегічних планів розвитку на різних 
рівнях господарювання, активно розвинене публічно-приватне 
партнерство регіонів у цій сфері, соціо-екологічна відповідальність 
компаній тощо.  

Україна як невід’ємна складова світової економіки поступово 
також спрямовує власні зусилля на ресурсоефективні заходи, проте 
ми все ще знаходимося у самому початку шляху.  

Базовими стратегічними напрями ресурсозбереження 
виступають:  

– комплексне й збалансоване споживання мінерально-сировин-
них і паливних ресурсів;  

– інноваційних підходів до використання ресурсів та сировини; 
– ресурсозберігаючої техніки і технології;  
– відновлення родючості земель; 
– активне лісовідновлення, ефективне регулювання лісо-

користування.  
Одним з вагомих складників ресурсозбереження є вторинний 

(повторний) ресурсний потенціал. Навіть за кризових умов 
господарювання щорічно утворюється близько 500 млн. т відходів. 
У перспективі передбачається формування ефективного механізму 
вторинного ресурсоспоживання і залучення у цю сферу іноземних 
інвестицій та інновацій. Зокрема, значного розвитку набуває 
вторинна металургія. Значно розширюються напрями переробки 
пластику, використання макулатури, полімерної вторинної сиро-
вини, деревини; створюються потужності по переробці картонної, 
скляної; металевої та пластикової тари і упаковки, а також 
сільськогосподарських відходів. 

Основними тенденціями, що визначатимуть світове майбутнє 
стануть значне підвищення ефективності використання ресурсів, 
інформатизація та роботизація усіх сфер життя, подальше 
поширення зелених інтегрованих startup-технологій, використання 
надпотужних альтернативних джерел енергії, медицина на генному 
рівні, модульоване сільське господарство, що дозволить наперед 
задавати властивості продукції та необхідні обсяги.  
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Важливо збагнути, що ресурсозбереження – це не просто, 
сучасна тенденція у світлі інноваційного розвитку, а виправдана 
необхідність, котра не лише допомагає раціоналізувати викорис-
тання наявних благ, цінностей, а і підвищує рівень та якість життя, 
конкурентні переваги на ринку, а відтак визначає зростання 
показників ефективного розвитку економіки регіонів. 
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Аналізуючи хронологію розвитку концепції зеленої економіки 

можливо відмітити існування взаємозалежних понять – зелена 
економіка, зелене зростання та сталий розвиток. Зелене зростання 
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є умовою зеленої економіки і характеризується як такий тип 
економічного зростання, яке формується на основі зелених 
інвестицій та посилення зеленого сектору економіки і створення 
нових зелених робочих місць на умовах соціальної інклюзії.  
В свою чергу, зелене зростання забезпечує становлення зеленої 
економіки, тобто такої економічної системи, яка забезпечує 
сталість навколишнього середовища за рахунок екологізації бізнесу 
і є умовою досягнення глобальних цілей сталого розвитку. Тобто 
зелене зростання – це тип економічного розвитку, за якого 
досягається зелена економіка як економічна система, в рамках 
функціонування якої стає можливим досягнення глобальних цілей 
сталого розвитку.  

За Прушківською Е. та Шевченко Ю. [1], ці три концепції 
можливо розглянути в порівняльному аналізі за трьома аспектами: 
економічним, екологічним та соціальним. В економічному аспекті 
зелене зростання є основою економічного прогресу за рахунок 
зелених інновацій, технологій, робочих місць, яке враховує стан 
навколишнього середовища, а не просто досягається за рахунок 
нарощування ВВП. Зелена економіка, в свою чергу, сприяє 
залученню зелених інвестицій державного та приватного рівня і 
формує гнучкість економічної системи за рахунок нових видів 
економічної діяльності. Сталий розвиток передбачає зменшення 
інвестицій у ті сфери економічної діяльності, які є екологічно 
шкідливими, а також обмеження виробництва і споживання у 
економічно розвинених країнах з одночасною підтримкою країн 
третього світу. 

В соціальному аспекті зелене зростання забезпечує добробут 
населення за рахунок товарів і послуг «зеленого» сектору та 
створює нові «зелені» робочі місця на умовах соціальної інклюзії. 
Зелена економіка формує умови для досягнення високого рівня 
життя населення і забезпечення основних прав і свобод людини на 
умовах гендерної рівності та інклюзивності. Сталий розвиток 
передбачає вирівнювання економічного добробуту та соціальної 
справедливості між всіма членами суспільства з одночасним 
підвищенням рівня людського капіталу. 


