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Розглядаються питання раціонального використання ресурсів на підприємстві, а 
також показники, які характеризують ефективність їх використання, і ресурсоємність 
виробництва як узагальнюючий показник. 

  
Рассматриваются вопросы рационального использования ресурсов на предпри-

ятии, а также показатели, характеризующие эффективность их использования, и ресур-
соемкость производства как обобщающий показатель. 

 

The problems of rational use of resources at an enterprise and the indexes characterizing 
the efficiency of the use of resources and resource intensity of production as a summarizing 
index are considered. 

 

Ключові слова: ефективність використання ресурсів, показники, критерій ефекти-
вності, ресурсоємність виробництва. 

 

Функціонування сучасного українського підприємства, в умовах 
обмеженості ресурсів, ставить перед ним якісно нові вимоги в підхо-
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дах до впровадження на підприємстві ресурсозберігаючих та природо-
охоронних заходів. Причому розгляду потребують всі ресурси підпри-
ємства, такі як фінансові, трудові, матеріальні, виробничі тощо. 

Одним із критеріїв ефективного функціонування підприємства є 
перевищення результатів над витратами, тобто показники рентабель-
ності, а показником ефективності ресурсозбереження на підприємстві 
є збільшення ступеню використання всіх видів ресурсів підприємства.  

Раціональне використання різних видів ресурсів у процесі вироб-
ництва має особливо важливе значення в економіці, а саме: 

- досягається зростання продуктивності праці, рентабельності ви-
робництва, фондовіддачі, прибутку шляхом зменшення питомих ви-
трат, втрат ресурсів і зниження кількості відходів, які утворюються; 

- оскільки ресурси є основною частиною оборотних коштів, то 
прискорення їх обігу дозволить визволити додаткові фінансові ресур-
си; 

- зниження матеріало- та енергоємності продукції, використання 
у виробництві вторинних ресурсів і відходів, впровадження технологій 
замкнутого циклу зменшує негативний вплив на навколишнє середо-
вище. 

Ефективність діяльності підприємства традиційно оцінюється че-
рез систему економічних показників, які комплексно характеризують 
результати його діяльності, до яких відносяться абсолютні та відносні: 
обсяг валової продукції, обсяг реалізованої продукції, прибуток, пока-
зники ефективності використання всіх видів ресурсів підприємства, 
показники  рентабельності, розмір економії окремого виду ресурсу або 
загальна економія від зниження собівартості продукції, що випуска-
ється [1]. 

Показники, що характеризують ефективність використання ре-
сурсів підприємства, визначаються в роботах [2, 3] як: 
1) узагальнюючі показників ефективності діяльності підприємства; 
2) показники ефективності використання трудових ресурсів; 
3) показники ефективності використання виробничих фондів; 
4) показники використання фінансових ресурсів; 
5) показники ефективності використання матеріальних ресурсів, обі-

гових коштів та капітальних вкладень. 
Слід зауважити, що до узагальнюючих показників, які характери-

зують ступінь використання ресурсів на підприємстві, можна віднести: 
• виробництво продукції на одиницю витрат ресурсів; 
• витрати на одиницю реалізованої продукції; 
• прибуток на одиницю загальних витрат; 
• рентабельність реалізованої продукції; 
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• частка приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва; 
• темп зростання реалізованої продукції; 
• показники відносної економії ОВФ, нормованих оборотних коштів, 

матеріальних витрат, ФОП [4]. 
Крім  часткових показників ефективності використання ресурсів, 

необхідно використання показника, що зможе узагальнити інформацію 
про рівень ресурсозбереження на підприємстві. 

Таким узагальнюючим показником, згідно з [1], може стати при-
буток підприємства. Так, цей показник є узагальнюючим і характери-
зує фінансові результати діяльності підприємства. Проте рівень прибу-
тку залежить, у першу чергу, від того, наскільки продукція, що випус-
кається, задовольняє попит споживача, а також від її собівартості та 
кількості, продуктивності праці, ступеню використання виробничих 
фондів. Тому прибуток не завжди може виступати узагальнюючим 
показником, бо зростання прибутку може відбуватися не тільки за ра-
хунок більш ефективного використання ресурсів підприємства, а й 
якщо підприємство є монополістом на певному ринку.  

На нашу думку, узагальнюючим показником можна назвати пока-
зник ресурсоємності виробництва Р. Цей показник відображає співвід-
ношення результатів діяльності з витратами підприємства, що були 
витрачені для одержання максимального доходу. 

Даний показник було  уточнено і конкретизовано авторами  [5, 6]:  
ПС ІОВ ФВ ВК ІВ

Р
ЧД ІОД ДК ІФД ІД НД

+ + + +=
+ + + + +

,                           (1) 

де Р – ресурсоємність підприємства, грн./грн.; ПС – повна собівартість 
реалізованої продукції; ІОВ – інші операційні витрати; ФВ – фінансові 
витрати; ІВ –  інші витрати; ЧД  –  чистий доход від реалізації (това-
рів, робіт, послуг); ІОД – інші операційні доходи; ДК – доход від уча-
сті в капіталі; ІФД – інші фінансові доходи; ІД  – інші доходи; НД  – 
надзвичайні доходи. 

Даний показник є відображенням співвідношення всіх витрат під-
приємства до його сукупних доходів. Він враховує як витрати, так і 
доходи від усіх видів діяльності на підприємстві. 

Перевагою запропонованого показника є те, що він враховує як 
собівартість реалізованої продукції, так і інші витрати, які не входять 
до її складу, але зменшують прибуток. Також цей показник враховує 
витрати, пов’язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підпри-
ємства, а оскільки підприємство може здійснювати не один вид діяль-
ності, то цей показник можна назвати узагальнюючим. Крім того, ана-
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лізуючи показник в динаміці, можна визначити відхилення рівня ре-
сурсозбереження на підприємстві: 

пот базР Р Р∆ = − , 

де Р∆  – рівень ресурсозбереження на підприємстві; потР  – ресурсо-

ємність підприємства у звітному періоді; базР  – ресурсоємність під-

приємства в базисному періоді. 
До переваг даного показника слід також віднести доступність йо-

го розрахунку. Його можна використовувати в оперативному та стра-
тегічному управлінні витратами і доходами підприємства, а також для 
визначення тенденції змін рівня ресурсозбереження. 

Отже, необхідність використання як часткових, так і узагальнюю-
чого показника ефективності використання ресурсів на підприємстві 
обумовлена перш за все обмеженістю ресурсної бази в Україні та її 
раціональним використанням. Крім того, при правильному підході до 
управління ресурсозбереженням можна виявити ті негативні чинники, 
які викликають підвищення рівня ресурсоємності на підприємстві та 
оперативно управляти цими чинниками. 
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