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Анотація 

Проведено аналіз досягнень у розвитку інноваційної складової потенціалу в системі енергозбереження 

підприємств. Показано, що при виборі інноваційного розвитку енергозбереження підприємства доцільно 

керуватись економічними критеріями для обгрунтування найкращих варіантів. 
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Abstract 

Where was analyzed an achievements in development of innovative potential component in the energy-savings 

system for companies. It was shown that the choice of innovative energy saving for companies guided by economic 

criteria to justify the best option. 
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Вступ 

Позитивні зміни в економіці передбачають розроблення стратегії інноваційного розвитку 

енергозбереження, створення цілісної нормативно-правової бази регулювання основних параметрів 

науково-технологічного процесу та системи енергозбереження, конкретних механізмів інвестиційної 

підтримки промислового сектору суспільного виробництва. Ефективна організація інноваційної 

діяльності промислових підприємств у напрямі енергозбереження ґрунтується на дослідженні 

інноваційного потенціалу. 
 

Результати дослідження 

Проблемою першорядної ваги України постає енергозбереження, підвалиною у цьому напрямі має 

стати ініціатива держави, формування та ефективне управління інноваційним розвитком 

енергозбереження промислових підприємств [1]. 

Основними методами активізації інноваційної діяльності у напрямі впровадження енергозберігаючих 

інновацій на підприємстві має бути [2]: 

– удосконалення системи фінансування інноваційних проектів енергозбереження; 

– поліпшення інформаційної та маркетингової роботи завдяки удосконалення інформаційно-

аналітичного забезпечення розвитку енергозбереження; 

– удосконалення системи стимулювання праці на підприємстві; 

– посилення інноваційної спрямованості стратегії інноваційного розвитку енергозбереження 

підприємства та його адаптації до мережевої інформаційної системи. 

Варіантом інновацій в сфері енергозбереження може бути використання  концепції Smart Grid на 

основі геоінформаційних систем, оскільки застосування ГІС в даній концепції можливе через їх 

здатність до інтелектуального аналізу даних і енергозберігаючого ефекту [3]. 

Формування та реалізація стратегії інноваційного розвитку енергозбереження підприємства має 

включати цілі його інноваційної діяльності, вибір засобів щодо досягнення цих цілей і обґрунтування 

джерел залучення необхідних ресурсів (рис. 1).  

Інноваційний потенціал енергозбереження промислових підприємств доцільно розглядати як 

гіпотетичний і фактичний [4]. 

До економічних критеріїв вибору інноваційних проектів енергозбереження на промисловому 

підприємстві можна віднести: прибуток, простий термін окупності, дисконтований термін окупності, 

приведені витрати, чиста поточна вартість, розмір інвестицій, чистий дохід, дисконтований дохід, 

нарощений дохід, капіталізований дохід, індекс рентабельності інвестицій, внутрішня норма 

прибутку, коефіцієнт ефективності інвестицій, модифікована внутрішня норма прибутку [5]. 
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Рис. 1. Модель формування стратегії інноваційного розвитку енергозбереження промислових підприємств 

 

Висновки 

Для ефективного управління інноваційною діяльністю та системою енергозбереження на 

промислових підприємствах необхідне вироблення стратегії інноваційного розвитку 

енергозбереження. При виборі інноваційного розвитку енергозбереження підприємства доцільно 

керуватись економічними критеріями для обгрунтування найкращих варіантів. 
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