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ВИБІР ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розбудова ресурсоефективної економіки стала закономірним трендом розвинутих 

країн. Так, в Євросоюзі були прийняті два базових документи, спрямовані на 

«озеленення» економіки: «Дорожня карта ресурсоефективної економіки Європи» та 

«Стратегія економіки замкненого циклу» (2015). У 2017 році країни Великої двадцятки 

сформували нову платформу «Діалог з ресурсної ефективності G-20» для більш тісної 

співпраці у сфері ефективного та сталого використання природних ресурсів впродовж 

усього життєвого циклу природних ресурсів, продуктів та інфраструктури [1]. 

Україна намагається не стояти осторонь світових економічних перетворень. Так, на 

національному рівні було прийнято та адаптовано 17 Цілей сталого розвитку. Україна 

також підтримала Декларацію країн Східного партнерства про співробітництво в сфері 

екології та зміни клімату та Батумську ініціативу Зеленої економіки. Втім, за даними 

дослідження [2], за індексом «Малі та середні підприємства (МСП) в зеленій економіці» 

Україна поки посідає одне з останніх місць серед країн Східного партнерства». 

Нові завдання побудови зеленої економіки України включатимуть роботу з 

підприємствами, адже одна із її складових – ресурсоефективне та чисте виробництво – 

повинна впроваджуватися на їхньому рівні. Ресурсоефективність підприємства має 

багато трактувань, але її основної ідеєю є «робити більше, витрачаючи менше». У 

випадку виробництва розглядається ефективність, з якою вхідні компоненти або ресурси 

(наприклад, енергія, сировина, вода) перетворюються у корисні вихідні (продукція) на 

всьому виробництві чи на якійсь його ділянці. При цьому звертається увага на некорисні 

вихідні компоненти (викиди, відходи, стічні води). Ресурсоефективність передбачає 

отримання тієї ж кількості вихідного продукту без погіршення його якості при 

зменшенні споживання ресурсів за рахунок зменшення втрат і відходів. 

 Для оцінки та моніторингу удосконалення виробничих процесів підприємств 

ключовими є показники ресурсоефективності. На даний момент нема єдиного показника, 

яким можна було б оцінити ефективність перетворення енергії, матеріалів і води в 

кінцеву продукцію, при цьому враховуючи також вплив на навколишнє середовище та 

соціальні аспекти. Тому для оцінки ресурсоефективності використовуються різні 

показники, зважаючи на конкретні цілі оцінки, її межі, а також доступну інформацію. 

Так, щоб оцінювати прогрес у виконанні «Дорожньої карти ресурсоефективної 

економіки Європи» та відслідковувати прогрес країн чи окремих галузей виробництва, в 

ЄС ведеться панель «Ресурсоефективна Європа» [3]. Основним показником є 

продуктивність ресурсів, яка визначається як відношення валового внутрішнього 

продукту (ВВП) до загального споживання ресурсів і вимірюється в євро/кг. Середня 

продуктивність ресурсів у Європі з 2000 по 2016 рік зросла майже в півтора рази – з 1,47 

до 2,08 євро/кг. Серед інших показників є споживання матеріалів на душу населення 

(т/душу населення), продуктивність земель (мільйонів стандартів купівельної 

спроможності/км2), індекс використання води (%), продуктивність води (євро/м3), еко-

ефективність (відношення ВВП, вираженого в євро, до якогось загального показника 

впливу на довкілля) [4, 5]. Такі показники складно застосовувати на рівні підприємств. 

Для оцінки ресурсоефективності підприємства доцільнішими є простіші 

показники, які охоплюють найважливіші чинники виробництва [6]: продуктивність 



енергії як відношення випуску продукції до споживання енергії (т/кВт*год), 

продуктивність матеріалів (т/т), продуктивність води (т/м3), інтенсивність відходів як 

відношення утворення відходів до випуску продукції (т/т), інтенсивність стоків (м3/т), 

інтенсивність викидів (т СО2-екв./т). Перші три показники відображають, скільки 

продукції виробляється з одиниці ресурсу, і в процесі розвитку підприємства вони мають 

збільшуватися. Останні три – скільки утворюється відходів при виробництві одиниці 

продукції, вони повинні зменшуватися. В Україні більш розповсюджені показники 

питомого споживання, тобто скільки енергії/ресурсів/води витрачено на виробництво 

одиниці продукції і скільки при цьому утворилося викидів/відходів/стоків. 

Показники ресурсоефективності розраховуються за достатньо довгий, 

репрезентативний відрізок часу, наприклад, за рік. Для оцінки кількості виробленої 

продукції варто зупинитися на масових показниках, оскільки вони полегшують 

складання матеріального балансу виробництва. 

Помилковим підходом є оцінка ресурсоефективності в абсолютних показниках. 

Так, зниження загального споживання електроенергії може бути викликане не ростом 

енергоефективності, а сезонним зменшенням випуску продукції. Також не 

рекомендується використовувати розрахунок частки ресурсу, наприклад, електроенергії 

у собівартості продукції. Такий поширений за радянських часів спосіб оцінки не 

відповідає сучасним умовам і економічним процесам: зміні цін, девальвації тощо. 

 

Висновки: 

1. Відстежування показників ресурсоефективності на державному рівні є 

необхідною умовою для визначення прогресу країни в напрямку «озеленення» її 

економіки. 

2. Для оцінки ресурсоефективності підприємств та розробки заходів щодо її 

підвищення доцільно використовувати питомі показники споживання основних ресурсів 

і утворення відходів, виражені в натуральних одиницях. 

3. Перспективним напрямком досліджень є розробка інтегрального показника з 

ресурсоефективності, який би включав матеріальні, екологічні та економічні критерії. 
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