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СТІЙКИЙ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ, ВЛАСТИВОСТІ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ

SUSTAINABLE RESOURCE-SAVING ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF ENTERPRISES: ESSENCE, PROPERTIES AND EVALUATION INDICATORS

АНОТАЦІЯ
Метою цього дослідження є встановлення сутності, виді-

лення властивостей та розроблення показників оцінювання 
стійкого ресурсозберігаючого економічного розвитку підпри-
ємств. Представлено авторський підхід до визначення сутності 
цього типу економічного розвитку. Показано, що стійкий ресур-
созберігаючий економічний розвиток може відбуватися на різ-
них рівнях, зокрема на рівні окремого підприємства, галузі еко-
номіки та всієї економіки держави. Установлено, що результати 
оцінювання стійкого ресурсозберігаючого економічного розви-
тку підприємств значною мірою залежать від того, який проміж-
ок часу береться за базовий. Виокремлено низку властивостей 
досліджуваного типу економічного розвитку суб’єктів госпо-
дарювання. Зокрема, до найважливіших його характеристик 
віднесено рівень стійкого ресурсозберігаючого економічного 
розвитку, його рівномірність, збалансованість, частість тощо. 
Окремі увагу приділено потенціалу економічного зростання та 
потенціалу зниження споживання економічних ресурсів. За-
пропоновано індикатори оцінювання властивостей стійкого ре-
сурсозберігаючого економічного розвитку підприємств. 

Ключові слова: підприємство, розвиток, ресурсозбере-
ження, характеристика, оцінювання, показник.

АННОТАЦИЯ
Целью настоящего исследования является установление 

сущности, выделение свойств и разработка показателей оцен-
ки устойчивого ресурсосберегающего экономического разви-
тия предприятий. Представлен авторский подход к определе-

нию сущности этого типа экономического развития. Показано, 
что устойчивое ресурсосберегающее экономическое развитие 
может происходить на разных уровнях, в частности на уровне 
отдельного предприятия, отрасли экономики и всей экономики 
государства. Установлено, что результаты оценки устойчивого 
ресурсосберегающего экономического развития предприятий 
в значительной степени зависят от того, какой промежуток 
времени принимается за базовый. Выделен ряд свойств ис-
следуемого типа экономического развития хозяйствующих 
субъектов. В частности, к важнейшим его характеристикам 
отнесены уровень устойчивого ресурсосберегающего эконо-
мического развития, его равномерность, сбалансированность, 
распространенность и тому подобное. Отдельное внимание 
уделено потенциалу экономического роста и потенциалу сни-
жения потребления экономических ресурсов. Предложены ин-
дикаторы оценки свойств устойчивого ресурсосберегающего 
экономического развития предприятий.

Ключевые слова: предприятие, развитие, ресурсосбере-
жение, характеристика, оценка, показатель.

ANNOTATION
Ensuring stable long-term growth of financial and econom-

ic results of the economic activity of enterprises in a competitive 
environment requires the elaboration and implementation of the 
program of their economic development. It is important that the 
development was not only absolute but also relative, i.e. accom-
panied by an increase in the level of the economic efficiency of 
enterprises. In particular, in conditions of limited volumes and high 
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prices for certain types of economic resources, increasing the level 
of competitiveness of enterprises can be achieved by reducing the 
unit cost of these resources. Such a reduction will be achieved 
based on the implementation of the resource-saving model of the 
economic development of enterprises. Therefore, the purpose of 
this study is to establish the essence, highlight the properties and 
develop indicators for assessing the sustainable resource-saving 
economic development of enterprises. The author’s approach to 
defining the essence of this type of economic development is pre-
sented. It is shown that the sustainable resource-saving economic 
development can occur at different levels, in particular, at the level 
of an individual enterprise, industry and the entire economy. At the 
same time, various generalizing indicators can be used to assess 
this type of economic development, one of which may be the val-
ue-added indicator. It is established that the results of the assess-
ment of sustainable resource-saving economic development of 
enterprises largely depend on what period is taken as the base-
line. A number of properties of the studied type of the economic 
development of economic entities are singled out. In particular, its 
most important characteristics include the level of sustainable re-
source-saving economic development, its uniformity, balance, fre-
quency, and so on. Particular attention is paid to the potential for 
economic growth and the potential for reducing the consumption 
of economic resources. Indicators for assessing the properties of 
sustainable resource-saving economic development of enterpris-
es are proposed. The practical application of the proposed indica-
tors for assessing the properties of sustainable resource-saving 
economic development will make it possible to provide a detailed 
description and identify reserves for intensification in the future.

Key words: enterprise, development, resource-saving, char-
acteristic, estimation, indicator.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Будь-яке підприємство 
повинно прагнути до забезпечення стійкого 
економічного розвитку, який відображається 
у довготривалому зростанні величини еконо-
мічного потенціалу суб’єктів господарювання 
та підвищенні рівня його реалізації. Унаслідок 
цього відбуватиметься збільшення економічних 
результатів діяльності підприємств, що, своєю 
чергою, надасть їм додаткові фінансові ресур-
си для подальшого розвитку. Однак, окрім фі-
нансових ресурсів, економічне зростання може 
потребувати додаткового залучення значних об-
сягів виробничих ресурсів, окремі види яких, 
зокрема певні різновиди невідновних джерел 
енергії, можуть бути обмеженими або мати ви-
соку ціну. Тому важливо, щоб за такими ви-
дами ресурсів стійкий економічний розвиток 
підприємств мав ресурсозберігаючий характер. 
Проте обґрунтування та реалізація заходів із 
забезпечення цього типу розвитку суб’єктів гос-
подарювання потребують попереднього визна-
чення його сутності, властивостей та розроблен-
ня способів їх кількісного оцінювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Питання за-
безпечення довготривалого економічного роз-
витку підприємств знаходиться у центрі уваги 
багатьох науковців. Зокрема, значних успіхів 
у розробленні методологічних засад оцінюван-
ня й управління економічним, зокрема інно-
ваційним, розвитком досягли такі вчені, як 
О.І. Амоша [1], Л.О. Волощук [2], В.М. Ге-

єць [3], В.Г. Герасимчук [4], С.П. Гладій [5], 
Н.В. Захарченко [6], А.О. Касич [7], Н.Г. Мі-
ценко [8], В.С. Найдюк [9; 10], Г.Т. П’ятницька 
[10] та ін. Цими науковцями визначено основні 
ознаки економічного розвитку на рівні підпри-
ємств та на макрорівні, запропоновано показ-
ники оцінювання ступеня економічного розви-
тку, розроблено науково обґрунтовані підходи 
до управління ним. Окрему увагу заслуговують 
результати досліджень низки науковців, при-
свячені проблемі підвищення ефективності ви-
користання різних видів економічних ресурсів, 
насамперед енергоносіїв. Ці дослідження вико-
нано, зокрема, такими вченими, як Н.І. Вер-
хоглядова [11], Н.Я. Бойчук [12], І.Ю. Єпі-
фанова [13], К.С. Жадько [14], А.В. Линенко 
[15], С.В. Майстро [16], Р.В. Севастьянов [17], 
Т.В. Склярук [18], В.М. Шарманська [19] та ін. 
Водночас питання оцінювання стійкого ресур-
созберігаючого економічного розвитку підпри-
ємств на разі не є повністю вивченим і потребує 
подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою дослідження є встановлення 
сутності, виділення властивостей та розроблен-
ня показників оцінювання стійкого ресурсозбе-
рігаючого економічного розвитку підприємств. 
Для досягнення поставленої мети слід вирішити 
такі головні завдання: уточнити зміст стійко-
го ресурсозберігаючого економічного розвитку 
суб’єктів господарювання, виокремити найваж-
ливіші характеристики цього типу розвитку 
підприємств, побудувати систему індикаторів, 
за допомогою яких можливо здійснити кількіс-
ний опис цих характеристик.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Забезпечення довготривалої тен-
денції підвищення ефективності використання 
підприємствами застосовуваних ними ресурсів 
є одним із головних результатів їх стійкого еко-
номічного розвитку [20]. Зокрема, це стосується 
енергетичних [21; 22] та трудових [23] ресурсів, 
тенденція до скорочення питомого споживання 
яких є характерною для багатьох підприємств 
різних країн світу. За таких умов стійкий роз-
виток суб’єктів господарювання має ресурсозбе-
рігаючий характер.

Проте слід відзначити, що стійкий ресурсоз-
берігаючий економічний розвиток підприємств 
може бути як відносним, так і абсолютним. 
У першому випадку зростання економічних ре-
зультатів супроводжується збільшенням рівня 
ефективності використання тих чи інших видів 
ресурсів. Щодо абсолютного ресурсозберігаючо-
го економічного розвитку, то за нього збільшен-
ня економічних результатів супроводжується 
зменшенням обсягів споживання певних видів 
ресурсів. У подальшому у цій роботі розгляда-
тиметься лише другий з описаних випадків.

Отже, під стійким ресурсозберігаючим еко-
номічним розвитком доцільно розуміти процес 
тривалого економічного зростання з одночасним 



84

Випуск 1(24) 2021

Класичний приватний університет

скороченням споживання певного виду ресурсів 
(або сукупності певних ресурсів), при цьому цей 
процес має потенціал тривати й у майбутньому. 
Необхідно відзначити, що такий розвиток може 
відбуватися як на рівні підприємств, так і на 
галузевому та загальнодержавному рівнях.

З урахуванням викладеного вище досліджен-
ня закономірностей стійкого ресурсозберігаю-
чого економічного розвитку потребує, насампе-
ред, виділення показника, за допомогою якого 
оцінюватиметься економічне зростання. У разі 
дослідження такого зростання на рівні країни 
як показник доцільно застосовувати валовий 
внутрішній продукт (ВВП) у зіставних цінах. 
Якщо ж розглядається випадок галузі економі-
ки або окремого підприємства, то показником 
їх економічного зростання може виступати, зо-
крема, додана вартість, оскільки вона безпосе-
редньо визначає загальний ВВП країни.

Нехай відомими є обсяги споживання під-
приємством певного ресурсу та величина дода-
ної вартості відповідно у звітному та базовому 
роках. Тоді для того щоб відбувся ресурсозбе-
рігаючий економічний розвиток суб’єкта гос-
подарювання у звітному році порівняно з ба-
зовим роком необхідним, необхідно, по-перше, 
забезпечення збільшення величини його дода-
ної вартості, тобто її індекс повинен переви-
щувати одиницю. По-друге, цей індекс не по-
винен бути занадто високим, оскільки у цьому 
разі відбудеться зростання споживання ресур-
су. Очевидно, що для цього індекс доданої вар-
тості підприємства не повинен перевищувати 
індекс ефективності за досліджуваним видом 
ресурсів (при цьому під ефективністю розумі-
тиметься величина доданої вартості у розра-
хунку на одиницю фізичного обсягу споживан-
ня певного ресурсу).

Також слід відзначити ту обставину, що ре-
зультати оцінювання стійкого енергозберіга-
ючого економічного розвитку значною мірою 
залежать від того, який часовий період береть-
ся за базовий. У подальшому розглядатиметь-
ся випадок постійного базового періоду, тобто 
всі показники зіставлятимуться з їх минулими 
значеннями за один і той самий рік. Стосовно 
випадку змінної бази (за якого розглядаються 
ланцюгові темпи росту показників), то він по-
требує окремого розгляду.

Стійкий ресурсозберігаючий економічний 
розвиток як на макрорівні, так і на рівні галузей 
і підприємств характеризується різноманітними 
властивостями. Своєю чергою, кількісне оціню-
вання цих властивостей потребує розроблення 
та застосування відповідних індикаторів. Зокре-
ма, до головних властивостей ресурсозберігаю-
чого економічного розвитку доцільно віднести: 
рівень цього розвитку; потенціал економічного 
зростання та потенціал зниження споживання 
певного ресурсу; фактичний рівень використан-
ня відповідно потенціалу економічного зростан-
ня та потенціалу скорочення споживання пев-
ного виду ресурсів; збалансованість; частість. 

Пропоновані способи оцінювання перелічених 
властивостей представлено в табл. 1. 

Зокрема, однією з найважливіших харак-
теристик стійкого ресурсозберігаючого еко-
номічного розвитку є його рівень. Цей рівень 
характеризує відносну міру одночасного збіль-
шення результуючого показника економічного 
зростання (доходу, доданої вартості тощо) та 
зменшення фізичних обсягів споживання пев-
ного ресурсу. При цьому з урахуванням різно-
спрямованості бажаних тенденцій зміни цих 
двох параметрів під час оцінювання їх дина-
міки доцільно зіставляти: для результуючого 
показника – його звітне значення з базовим; 
для показника споживання ресурсу – його ба-
зове значення зі звітним. За таких умов рі-
вень стійкого ресурсозберігаючого економічно-
го розвитку визначатиметься меншим із двох 
розрахованих значень результатів описаного 
зіставлення.

Загалом оцінювання властивостей стійко-
го ресурсозберігаючого економічного розвитку 
підприємств потребує наявності інформації про 
низку показників, до яких належать, переду-
сім, такі:

1) середній темп приросту результуючого 
показника економічного зростання протягом 
досліджуваного проміжку часу у частках оди-
ниці (Тс1), що обчислюватиметься за такою 
формулою: 

Т
Р

Рс
n

n1
1

1 1� �� ,                    (1)

де n – кількість років у досліджуваному 
періоді; 

Рn, Р1 – значення результуючого показни-
ка відповідно в останньому та першому роках 
досліджуваного періоду, грошових одиниць 
виміру; 

2) середній темп зниження споживання пев-
ного ресурсу протягом досліджуваного проміж-
ку часу у частках одиниці (Тс2), який розрахо-
вуватиметься за допомогою такого виразу:

Т
Р

Рс
с

сn

n2
1

1 1� �� ,                   (2)

де Рс1, Рсn – фізичні обсяги споживання пев-
ного енергоресурсу відповідно у першому та 
останньому роках досліджуваного періоду;

3) рівні ефективності використання певного 
ресурсу відповідно у першому (е1) та останньому 
(еn) роках досліджуваного періоду. Для їх роз-
рахунку слід використовувати такі формули:

е
Р

Рс
1

1

1

= ;                       (3)

 е
Р

Рn
n

сn

= ;                       (4)

4) кількість років досліджуваного періоду, у 
які на підприємстві відбувався ресурсозберіга-
ючий за певним видом ресурсів розвиток. Для 
встановлення цієї кількості років слід для кож-
ного року досліджуваного періоду, починаючи 
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Таблиця 1
Основні властивості стійкого ресурсозберігаючого економічного розвитку підприємств та 

загальні підходи до їх кількісного оцінювання
Назви властивостей Характеристики властивостей Способи кількісного оцінювання властивостей
1. Рівень розвитку Характеризує масштабність 

процесу економічного зростання 
з одночасним скороченням 
обсягів споживання певного виду 
економічних ресурсів

Вибір мінімального значення з двох, а саме: 
середнього темпу приросту результуючого 
показника економічного зростання протягом 
досліджуваного проміжку часу та середнього 
темпу зниження споживання певного ресурсу 
протягом досліджуваного проміжку часу 

2. Рівномірність Характеризує наближеність 
середнього темпу приросту 
результуючого показника 
економічного зростання до 
середнього темпу скорочення 
споживання певного ресурсу

Визначення максимального значення з двох 
указаних у попередньому рядку таблиці; 
ділення рівня розвитку на це максимальне 
значення 

3. Потенціал 
економічного 
зростання 
підприємства

Максимально можливе 
за існуючого темпу росту 
ефективності використання 
ресурсу відносне збільшення 
величини результуючого показника 
цього зростання за умови, що 
споживання певного виду ресурсів 
не підвищиться порівняно з його 
величиною у базовому періоду

Визначення невідомого значення х з такого 
рівняння:

Р1 (1 + х) / en = Рс1,
де Р1 – величина економічного результату 
у першому році звітного періоду; en – 
ефективність використання ресурсу в 
останньому році звітного періоду; Рс1 – обсяги 
споживання ресурсу у першому році звітного 
періоду

4. Потенціал 
зниження 
споживання 
підприємством 
певного ресурсу

Максимально можливе відносне 
скорочення споживання певного 
виду ресурсів за умови, що 
величина результуючого показника 
економічного зростання не 
знизиться порівняно з його 
значенням у базовому періоді

Визначення невідомого значення х з такого 
рівняння:

Рс1 (1 – х) en = Р1,
де зміст позначень ідентичний тому, який 
наведено у попереднього рядку таблиці

5. Фактичний 
рівень використання 
потенціалу 
економічного 
зростання 
підприємства

Відносна міра фактичного 
використання потенціалу 
економічного зростання 
підприємства

Відношення фактичного середнього 
темпу приросту результуючого показника 
економічного зростання протягом 
досліджуваного проміжку часу до рівня 
потенціалу економічного зростання 
підприємства

6. Фактичний 
рівень використання 
потенціалу 
скорочення 
споживання 
підприємством 
певного ресурсу

Відносна міра фактичного 
використання потенціалу 
скорочення споживання 
підприємством певного виду 
ресурсів

Відношення фактичного середнього темпу 
зниження споживання певного економічного 
ресурсу протягом досліджуваного проміжку 
часу до рівня потенціалу зниження 
споживання підприємством цього ресурсу

7. Збалансованість Характеризується наближеністю 
фактичного рівня використання 
потенціалу економічного зростання 
до фактичного рівня використання 
потенціалу скорочення споживання 
певного виду ресурсів

Визначення мінімального значення серед 
значень двох показників, а саме: фактичного 
рівня використання потенціалу економічного 
зростання підприємства та фактичного 
рівня використання потенціалу скорочення 
споживання підприємством певного виду 
ресурсів; ділення отриманого значення на 0,5

8. Частість Характеризує розповсюдженість 
стійкого ресурсозберігаючого 
економічного розвитку протягом 
звітного періоду

Для усіх n–1 років звітного періоду, 
починаючи з другого року, ідентифікується 
тип економічного розвитку порівняно з 
першим роком періоду, який досліджується; 
фактична кількість років звітного періоду, 
у які зареєстровано ресурсозберігаючий тип 
розвитку, ділиться на n–1

Джерело: авторська розробка

з другого, оцінити наявність або відсутність ре-
сурсозберігаючого розвитку у зіставленні з пер-
шим роком періоду;

5) темп приросту результуючого показника 
економічного зростання протягом досліджу-
ваного проміжку часу у частках одиниці (Т1), 
який обчислюється за такою формулою:

Т
Р Р

Р
n

1
1

1

�
�

;                    (5)

6) темп зниження споживання певного ре-
сурсу протягом досліджуваного проміжку часу 
в частках одиниці, який розраховується за та-
кою формулою:

Т
Р Р

Р
с сn

с

1
1

1

�
�

.                  (6)

Необхідно відзначити ту обставину, що між 
переліченими вище властивостями стійкого 
ресурсозберігаючого економічного розвитку 
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підприємств існують тісні взаємозв’язки. Це 
твердження ілюструє рис. 1, на якому також 
представлено послідовність процесу оцінюван-
ня основних характеристик досліджуваного у 
цій роботі типу економічного розвитку.

Кількісне оцінювання рівня стійкого енер-
гозберігаючого економічного розвитку підпри-
ємств дає змогу встановити узагальнюючу міру 
такого розвитку, навести його докладну харак-
теристику та може бути використано під час 
прогнозування майбутніх змін параметрів еко-
номічного розвитку суб’єктів господарювання.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Під стійким ресурсозберігаючим економічним 
розвитком доцільно розуміти процес тривалого 
економічного зростання з одночасним скоро-

ченням споживання певного виду ресурсів (або 
сукупності певних ресурсів) при тому, що цей 
процес має потенціал тривати й у майбутньому. 
При цьому такий розвиток може відбуватися 
як на рівні підприємств, так і на галузевому та 
загальнодержавному рівнях. Стійкий ресурсоз-
берігаючий економічний розвиток як на макро-
рівні, так і на рівні галузей і підприємств ха-
рактеризується різноманітними властивостями. 
Своєю чергою, кількісне оцінювання цих влас-
тивостей потребує розроблення та застосування 
відповідних індикаторів. Зокрема, до головних 
властивостей ресурсозберігаючого економічного 
розвитку доцільно віднести: рівень цього розви-
тку; потенціал економічного зростання та по-
тенціал зниження споживання певного ресурсу; 
фактичний рівень використання відповідно по-

Рис. 1. Вихідні дані та послідовність оцінювання властивостей  
стійкого ресурсозберігаючого економічного розвитку підприємства

Джерело: авторська розробка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихідні дані для оцінювання властивостей стійкого ресурсозберігаючого за певним видом 
ресурсів економічного розвитку підприємства 

Тс1 – середній темп 
приросту результуючого 
показника економічного 
зростання протягом 
досліджуваного проміжку 
часу, частки одиниці;  
Тс2  – середній темп 
зниження споживання 
певного ресурсу протягом 
досліджуваного проміжку 
часу, частки одиниці 
 

Т1 – темп приросту 
результуючого 
показника економічного 
зростання протягом 
досліджуваного 
проміжку часу, частки 
одиниці;  
Т2  – темп зниження 
споживання певного 
ресурсу протягом 
досліджуваного 
проміжку часу, частки 
одиниці 
 

е1, еn – рівень ефективності 
використання певного 
ресурсу відповідно у 
першому та останньому 
роках досліджуваного 
періоду  

к – кількість років 
досліджуваного періоду, у 
які на підприємстві 
відбувався 
ресурсозберігаючий за 
певним видом ресурсів 
розвиток 

Рівень розвитку: 
а1 = min (Тс1; Тс2) 

Рівномірність: 
а2 = max (Тс1; Тс2)/ а1 

 

Потенціал зниження споживання 
підприємством певного ресурсу 

а4 = 1 – (e1/en) 

Потенціал економічного 
зростання підприємства 

а3 = (en/e1) – 1 
 

Частість: а8 = к/n-1 

Фактичний рівень використання 
потенціалу економічного 

зростання: а5 = Т1 / а3 

Фактичний рівень використання потенціа-
лу скорочення споживання підприємством 

певного виду ресурсів: а6 = Т2 / а4 

Збалансованість: а3 = min (а51 а6;)/0,5 
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тенціалу економічного зростання та потенціалу 
скорочення споживання певного виду ресурсів; 
збалансованість; частість. Усі ці властивості є 
взаємопов’язаними та піддаються кількісному 
оцінюванню. Практичне застосування запропо-
нованих показників оцінювання властивостей 
стійкого ресурсозберігаючого економічного роз-
витку дасть змогу навести його докладну ха-
рактеристику та виявити резерви щодо інтенси-
фікації у майбутньому. Подальші дослідження 
слід, зокрема, присвятити вивченню особливос-
тей оцінювання стійкого ресурсозберігаючого 
розвитку підприємств у разі змінної бази його 
вимірювання. Також необхідно розглянути 
можливість виявлення додаткових властивос-
тей цього типу економічного розвитку.
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