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Мірошниченко О.В., Мурашко І.С. Ресурсозбере-
ження серед принципів забезпечення стійкого розвитку 
підприємства. 

У статті досліджуються принципи і фактори забез-
печення сталого розвитку на рівні підприємства та роль 
ресурсозбереження у цьому процесі. У статті сформу-
льовано, що стійкий розвиток підприємства, зокрема 
екологізація виробництва є не лише його обов`язком 
перед суспільством, але й способом забезпечення ефек-
тивного функціонування та покращення фінансових 
результатів діяльності.  

Ключові слова: сталий розвиток, підприємство, 
ефективність, ресурсозбереження 

 
Мирошниченко А.В., Мурашко И.С. Ресурсосбере-

жение среди принципов обеспечения устойчивого разви-
тия предприятия. 

В статье исследуются принципы и факторы обеспе-
чения устойчивого развития на уровне предприятия и 
роль ресурсосбережения в этом процессе. В статье 
сформулировано, что устойчивое развитие предприятия, 
в частности экологизация производства является не 
только его обязанностью перед обществом, но и 
способом обеспечения эффективного функциониро-
вания и улучшения финансовых результатов деятель-
ности. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, предприятие, 
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Miroshnichenko O.V., Myrashko I.S. Resourse-saving 

among principles of providing of sustainable development 
of enterprise. 

In the article principles and factors of providing of 
sustainable development of enterprise. and role of resourse-
saving in this process are prospected. It is set forth in the 
article, that steady development of enterprise, in particular 
an ecologization of production is not only his duty before 
society but also method of providing of the effective 
functioning and improvement of financial results of activity. 

Keywords: steady development, enterprise, efficiency, 
resourse-saving 

а сучасному етапі розвитку людської 
цивілізації виникають значні екологічні 
проблеми, причинами яких є результати 
недбалого, нераціонального господарю-

вання. Рішення таких проблем, особливо акту-
альних і для України, можливо за рахунок 
екологізації виробництва та переходу до збалан-
сованого (сталого) розвитку, тобто гармонізації 
економічних, екологічних та соціальних аспектів 
розвитку суспільства. 

Підприємство виступає провідним елементом 
сучасної економіки, що забезпечує ринок това-
рами та послугами, сприяє розвитку здорової 
конкуренції, задовольняє потреби споживачів. 
Багато авторів наголошують на необхідності ефек-
тивного використання ресурсів, але при цьому 
розглядається лише ефективність діяльності під-
приємства, а не його відповідальність перед сус-
пільством за збереження та відтворення матері-
альних та трудових ресурсів, навколишнього 
середовища в контексті переходу до концепції 
сталого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Проблема сталого розвитку розглядалась у 
працях багатьох вчених, таких як Н. Алексєєнко, 
О. Дедіков, Н. Дєєва, О. Зеткина, М. Лебедев, 
Д. Львов, Л. Макуха, В. Медведєв, В. Подольська, 
А. Севастьянова, Т. Сухорукова, А. Урсул, О. Ша-
поренко, А. Шеремет, Й. Шумпетер, О. Ярім. 

Незважаючи на те, що цій проблемі присвя-
чено багато уваги, залишається низка невиріше-
них питань. Розуміння поняття «сталий розвиток» 
(стійкий, збалансований), визначення ключових 
факторів, що на нього впливають розвиток, є 
вихідним для подальшого забезпечення сталості 
розвитку як на рівні підприємств, так і на більш 
високому рівні. 

Метою статті є дослідження принципів і 
факторів сталого розвитку підприємства та ролі 
ресурсозбереження у цьому процесі. 

Виклад основного матеріалу 

Сучасним економічним словником стійкий 
розвиток підприємства визначається як «фінан-
сове становище підприємства, господарська діяль-

Н 
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ність якого забезпечує в нормальних умовах вико-
нання всіх його обов`язків перед робітниками, 
іншими організаціями, державою завдяки достат-
нім доходам і відповідно доходів і витрат»[9]. 

Тобто поняття стійкості на рівні підприємства, 
як правило, розглядається з точки зору його 
фінансового становища, і, відповідно, стійкий роз-
виток підприємства визначається як: 
 «стабільне перевищення доходів над витра-

тами шляхом ефективного їх використання, що 
сприяє безперебійному процесу виробництва 
та реалізації продукції» [8]; 

 «забезпечення його рентабельної виробничо-
комерційної діяльності за рахунок збільшення 
ефективності використання виробничих ресур-
сів та управління підприємством, стійкого 
фінансового стану за рахунок покращання 
структури активів, а також, стабільного роз-
витку потужності підприємства соціального 
розвитку колективу при самофінансуванні в 
умовах зовнішньої середи» [4]; 

 «рівноважний збалансований стан економічних 
ресурсів, який забезпечує стабільну прибутко-
вість та нормальні умови для розширеного 
відтворювання у довгострокової перспективі з 
урахуванням найважливіших зовнішніх та 
внутрішніх факторів» [6]; 

 «стабільне перевищення доходів над витра-
тами, що забезпечує вільне маневрування на-
явними ресурсами підприємства і шляхом 
ефективного їх використання сприяє безпере-
бійного процесу виробництва і реалізації 
продукції, іншими словами, стійкість підпри-
ємства – стан його матеріальних, економічних 
та трудових ресурсів, їх розподіл та викорис-
тання, що забезпечують розвиток підприємства 
на основі зростання прибутку та капіталу при 
збереженні платоспроможності та кредито-
спроможності в умовах допустимого рівня 
ризику» [1]. 
За визначенням Всесвітньої ради підприємців 

по сталому розвитку, сталий розвиток – це такі 
зміни, які збільшують додану вартість при ско-
роченні потреб та відходів. 

Проте сталість розвитку підприємства не 
можна визначати лише через його фінансове 
становище, оскільки при цьому не враховується 
інші ключові фактори ефективності функціо-
нування виробничої системи. Найважливішими з 
яких є виробничо-технологічний потенціал під-
приємства і його здатності до продовження 
виконання своєї основної функції – виробляти  
продукцію, на яку є попит. Зношений виробничий 
апарат, застарілі технологій, людський капітал, 
який не здатен сприймати нововведення, завжди 
тягне за собою ослаблення стійкості підприємства, 
оскільки при цьому порушуються його функ-
ціональні властивості, з іншого боку – навіть при 
банкротстві підприємства його виробничий 
потенціал може не бути зруйнованим. 

Отже, стійкість підприємства пов`язана не 
лише з його фінансовим становищем, але й з його 
виробничо-техологічними параметрами, з їхньою 
можливістю реагувати на зміни у зовнішньому 
середовищі. 

Також, оскільки розуміння питання забезпе-
чення сталого розвитку на рівні підприємства не 
може виходити за межі реалізації концепції 
сталого розвитку національному та світовому 
рівні, і природні ресурси є визначальним чин-
ником виробництва і споживання, то екологізація 
виробництва і споживання для підприємств вис-
тупає чинниками підвищення конкурентноздат-
ності та відіграє таку ж роль, як і інші чинники 
(технологія, заробітна плата тощо). 

Міжнародна комісія з навколишнього середо-
вища визначає сталий розвиток як такий розвиток, 
що задовольняє потреби сучасного часу, але не 
ставить під загрозу майбутні покоління задоволь-
няти свої власні потреби (1987 р.). Тобто «воно 
включає два ключових поняття: поняття потреб, 
зокрема потреб, необхідних для існування най бід-
ніших верств населення, які повинні бути пред-
метом першоступеневого пріоритету, а також 
поняття обмежень, що обумовлені станом техно-
логії та організації суспільства, які відбиваються 
на здатність навколишнього середовища задоволь-
няти теперішні та майбутні потреби» [8]. 

Загалом, існує цілий ряд визначень поняття 
сталого розвитку. Зокрема, Д. Львов розглядає 
сталий розвиток в широкому та вузькому розу-
мінні, у вузькому розумінні сталий розвиток 
включає екологічну сталість, а в широкому – усі 
види сталості (демографічна, економічна, соціаль-
на і технологічна тощо) [5]. 

На думку А. Урсула сталий розвиток – «це 
процес, який визначає новий тип існування і 
розвитку світової цивілізації, що заснований на 
радикальних змінах орієнтирів, які склалися 
історично, в усіх практично параметрах буття: 
економічних, соціальних, екологічних, культуро-
логічних тощо. При такому розумінні сталого 
розвитку мова йде про оптимальне управління не 
лише природно-ресурсним потенціалом, але й 
усією соціокультурною сферою» [8]. 

Т. Горностаєва наголошує, що «перехід до 
виміру буття людини повинен відбуватися не з 
точки зору лише задоволення його зростаючих 
матеріальних потреб, а з точки зору «природного» 
буття. Інакше кажучи, люди в організації повинні 
виходити не з принципу «Ми можемо це зробити 
для свого добробуту, та ми це зробимо», а з прин-
ципу «Ми можемо це зробити для свого добро-
буту, і ми це зробимо, не погіршуючи природне 
середовище». Тобто вихідним моментом для 
початку будь-якої господарської діяльності орга-
нізації повинно стати звертання до свого ноосфер-
ного оточення з завданням збереження рівноваги 
біосфери як необхідної і достатньої умови 
виживання людини» [3]. 

Таким чином загальновизнаним є розуміння 
того, досягнення стійкого розвитку можливо лише 
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при гармонійному розвитку трьох його взаємо-
пов`язаних складових: економічної (збільшення 
обсягів виробництва, покращення фінансово-
економічних результатів діяльності тощо), соці-
альної (досягнення повної зайнятості населення, 
відтворення трудових ресурсів) та екологічної 
(дбайливе ставлення до навколишнього середо-
вища, застосування природоохоронних та ресурсо-
зберігаючих технологій). Отже, стійкий розвиток 
підприємства неможливо звести до лише еконо-

мічної стійкості ігноруючи стійкість соціальну та 
екологічну. 

Для забезпечення сталого розвитку підпри-
ємства важливим є визначення зовнішніх та 
внутрішніх факторів впливу на підприємство 
(рис. 1), до яких відносяться економічні, еколо-
гічні, соціальні та інші (серед зовнішніх – полі-
тична стабільність, криміногенна ситуація тощо, 
внутрішніх – інноваційні, технологічні тощо). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рис. 1. Класифікація факторів, що впливають на сталий розвиток підприємства 
 

 

Більшість авторів серед факторів, що вплива-
ють на сталий розвиток підприємства виділяють 
загальноекономічні та ринкові фактори. Класиці-
кацію економічних факторів наведено на рис. 2. 

Проте, необхідним є виокремлення еколо-
гічних та соціальних факторів. До зовнішніх 
екологічних факторів відносяться природні умови, 
стан навколишнього середовища та природних 
ресурсів, ступінь розвитку законодавства по еко-
логічним питанням. До зовнішніх соціальних – 
соціальний розвиток регіону, позитивні демогра-
фічні тенденції у регіоні. До внутрішніх еколо-
гічних факторів належать наявність необхідних 
ресурсів, використання ресурсозберігаючих техно-
логій тощо. 

До внутрішніх соціальних факторів відно-
сяться рівень плинності кадрів, співвідношення 
рівня заробітної плати на підприємстві з серед-
ньою по галузі, ступінь кваліфікованості та 
мотивації роботи працівників та інші. 

Виходячи з вищенаведеного, можна виділити 
принципи сталого розвиту підприємства, до яких 
відносяться: 
 принцип системності, що полягає в урахуванні 

внутрішніх багатосторонніх зв`язків між еле-
ментами підприємства, їх взаємообумовле-
ності, та передбачає розробку та вбудову 
необхідних елементів забезпечення сталості 
розвитку підприємства, раціонального та ефек-
тивного використання усіх ресурсів підприєм-
ства. що проявляється у взаємозв’язаному 
комплексному охопленні системи фінансового 
управління; 

 принцип адаптивності означає пристосування 
підприємства до мінливих зовнішніх умов, що 

потребує постійного контроля за зовнішніми 
факторами, їхнього аналізу, і забезпечення 
належного функціонування всіх підсистем під-
приємства; 

 принцип ресурсозбереження передбачає раціо-
нальне використання наявних ресурсів, засто-
сування у виробництві ресурсозберігаючих 
технологій, випуск екологічної продукції, для 
чого необхідно впровадження нових техно-
логій, запровадження мало- та безвідходних 
технологій; 

 принцип раціонального використання ресурсів 
полягає в стабільному підвищенні ефектив-
ності використання усіх наявних ресурсів 
підприємства (трудових, фінансових, матері-
альних) у відповідності до цілей підприємства; 

 принцип гнучкості передбачає можливість 
підприємством переходу до випуску нової 
продукції, зміну технологічного циклу та но-
менклатури, пошук зовнішніх джерел фінан-
сування для застосування ресурсозберігаючих 
технологій, нарощування та оновлення існу-
ючого виробничого апарату для підвищення 
економічної стійкості підприємства; 

 принцип цілісності полягає у рівномірному 
розвитку всіх підсистем підприємства та збере-
ження їхньої єдності; 

 принцип цілеспрямованості передбачає встано-
влення довгострокових, перспективних та 
короткострокових цілей підприємства, спів-
ставлення цілей і завдань кожного підрозділу 
підприємства не тільки з наявністю ресурсів, 
але й з принципом ресурсозбереження та раці-
онального використання ресурсів, як обов`-
язкової умови досягнення сталого розвитку 
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підприємства, тобто у своїй діяльності підпри-
ємство повинно орієнтуватися на досягнення 
не лише власних економічних цілей, але й 
забезпечення співставлення власних потреб з 
цілями та потребами суспільства: соціальними 
й екологічними. 
В. Геєць виділяє систему специфічних принци-

пів в концепції сталого розвитку: 
 «принцип соціальної відповідальності за вико-

нання місії перед суспільством; 
 принцип інтегративності економічного потен-

ціалу підприємства та здатностей персоналу до 

ефективного використання ресурсів у процесі 
досягнення встановлених цілей; 

 принцип інноваційності, що передбачає пос-
тійне удосконалення технологій, системи уп-
равління тощо для досягнення досконалості 
підприємства; 

 принцип екогармонійності, який означає необ-
хідність врахування екологічних наслідків 
діяльності підприємства; 

 принцип економічності, що передбачає забез-
печення сталого розвитку у межах раціональ-
ного» [2]. 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Класифікація економічних факторів, що впливають на сталий розвиток підприємства 
 

 

Також варто відзначити, що екологічні та 
економічні фактори є щільно пов’язаними і 
здійснюють вагомий вплив на сталий розвиток 
підприємства, причому на здатність функціону-
вання підприємства та його фінансові результати 
діяльності екологічні та соціальні фактори мають 
не менш суттєвий вплив, ніж економічні.  

Щодо ресурсного потенціалу – родовищ, ко-
рисних копалин, водних та лісових ресурсів, то 
його кількісний та якісний склад він має особи-
вий вплив на розвиток підприємства. У той же час 
негативний вплив на навколишнє середовище 
підприємством спричиняє зниження прибутку за 
рахунок підвищення витрат, пов’язаних із необ-
хідністю компенсувати наслідки забруднення 
третім особам, усунення негативних наслідків 
забруднення навколишнього середовища. 

При цьому принцип ресурсозбереження та 
раціонального використання ресурсів певним 
чином відіграють ключову роль, поєднуючи усі 
складові сталого розвитку підприємства – еконо-
мічну, екологічну, соціальну: оскільки зрозумілим 
є і те, що раціональне використання природних 
ресурсів є безпосередньо пов’язаним із забезпе-
ченням сталого розвитку та збереженням навко-
лишнього природного середовища; і те, що 
раціональне використання усіх видів ресурсів 
(матеріальних, фінансових, людських тощо) приз-

водить до отримання додаткового прибутку, і крім 
цього – підвищення рівня оплати праці, що також 
має соціальне значення. 

Для ефективної реалізації принципу ресурсо-
збереженя підприємству необхідно: ефективне 
використання залучених ресурсів; виявлення внут-
рішньогосподарських резервів; збільшення при-
бутку за рахунок економічного використання 
коштів; встановлення раціональних фінансових 
відносин з бюджетом, кредиторами, користувача-
ми та іншими контрагентами; контролювання 
фінансового стану, платоспроможності та креди-
тоспроможності підприємства; виявлення внут-
рішніх резервів економії ресурсів; застосування 
ресурсозберігаючої техніки, використання замін-
ників природної сировини та матеріалів та 
розвиток ресурсозберігаючих і маловідходних 
технологій, використання вторинних ресурсів та 
ін. 

Крім того, забруднення підприємством навко-
лишнього середовища має негативні соціальні 
наслідки: захворюваності населення, скорочення 
тривалості життя, підвищення міграції населення 
та інші, що в свою чергу, також спричинить зрос-
тання витрат та скорочення прибутку підприєм-
ства. При цьому підприємство, що виробляє 
екологічно чисту продукцію, певною мірою 
виграє, оскільки вона користується високим попи-
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том. Підприємство, що використовує захисні 
споруди, піклується про навколишнє середовище 
має позитивний імідж у покупців, що також 
сприятиме зростанню попиту на його продукцію. 
Використання ресурсозберігаючих технологій 
допоможе підприємству економити на ресурсах 
тощо. 

Висновки 

За результатами проведеного дослідження 
можна зробити ряд висновків: 
 оскільки підприємство відіграє ключову роль у 

діяльності і розвитку суспільства, то важливим 
є і досягнення сталого розвитку кожним під-
приємством, що в кінцевому результаті забез-
печить підтримку сталого розвитку на націо-
нальному, міжнародному та глобальному рівні; 

 на рівні підприємства поняття «сталий роз-
виток» варто визначати не лише з точки зору 
його фінансового становища та ефективності 

діяльності, але й відповідальності перед 
суспільством; 

 при визначенні сталого розвитку підприємств 
варто дотримуватися єдності трьох його скла-
дових: економічній, соціальній та екологічній, 
при цьому екологічні та соціальні фактори 
мають не менш суттєвий вплив на розвиток, 
функціонування підприємства та фінансові 
результати його діяльності, ніж економічні; 

 дотримання підприємством принципів сталого 
розвитку та турбота про навколишнє середо-
вище є не лише його обов’язком перед суспіль-
ством, але й сприятиме покращенню його 
діяльності; 

 принцип ресурсозбереження відіграє ключову 
роль у забезпеченні сталого розвитку підпри-
ємства, поєднуючи економічну, екологічну та 
соціальну складові. 
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