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Анотація 

У роботі висвітлено актуальність проблеми енергетичної ефективності підприємств та значущість 

оцінки економічної ефективності використання енергоресурсів. Представлено перелік основних показників 

енергоефективності. 
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Abstract 

In this work was explained the problem of energy efficiency of enterprise and the significance of assessing the 

economic efficiency of using energy resources. Presented the list of main indicators of energy efficiency. 
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Вступ 

Головним завданням будь-якого підприємства, особливо в сучасних надскладних економічних 

умовах, виступає максимізація прибутку за мінімізації використання ресурсів. Вітчизняні 

підприємства потребують в першу чергу суттєвого зменшення використання паливно-енергетичних 

ресурсів (ПЕР), зменшення екологічного навантаження на довкілля. Дослідження економічних 

процесів, що відбуваються в промисловому підприємстві, має визначальне значення для його 

розвитку. Отже, питання енергетичної безпеки та стану енергоспоживання є досить актуальними як 

на рівні держави, так і на рівні промислових підприємств [1].  
 

Результати дослідження 

Під економічною ефективністю використання енергії та паливно-енергетичних витрат 

розуміється здатність системи енергопостачання (СЕП) у процесі функціонування створювати 

економічний ефект (потенційна ефективність) і реальне створення такого ефекту (фактична 

ефективність). Кількісна характеристика СЕП з погляду зіставлення витрат і результатів 

функціонування, дозволяє оцінити ефективність однієї системи в різних умовах, порівнювати 

ефективність різних систем між собою, визначити економічний ефект за визначений період [2, 3]. 

Здійснення оцінки економічної ефективності використання енергоресурсів потребує розрахунку 

коефіцієнту енергоефективності, який обчислюється за формулою: 

енK R C ,  

де R – результат або ефект від здійснення енергозберігаючих заходів, грн.; C – витрати капіталу або 

обсяг інвестиції для реалізації енергоефективного проекту, грн. 

Розраховуючи цей показник підприємство ставить перед собою три оптимізаційні завдання [2, 4]: 

1. Досягнення оптимального співвідношення між витратами і  результатами виробництва (або 

оцінка співвідношення між витратами C і результатами R) при заздалегідь нефіксованих витратах і 

результатах. 

2. Мінімізація витрат при заданих результатах (або оцінка витрат при заданих результатах), 

тобто min. 

3. Максимізація результатів при заданих витратах (або оцінка результатів при заданих витратах), 

тобто max. 

Показники енергоефективності можуть бути прямі, тобто такі, які безпосередньо визначають 

ефективність використання ПЕР, і непрямі, в яких ефективність використання ПЕР прямо не 

відображається, але значною мірою залежить від рівня та структури використання ПЕР. 

До прямих показників відносяться [2]: 

1. Енергоємність випуску продукції, кг у.п.: . . ,в пр вe P V де P – обсяг споживання ПЕР на 

енергетичні цілі, кг у. п.; вV  – обсяг випуску продукції на підприємстві, грн. 
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2. Енергоємність валової доданої вартості (ВДВ), кг у.п./грн.: ,вдв вдвe P V де вдвV  – обсяг ВДВ на 

підприємстві. 

3. Паливоємність ( , )в ВДВ ВВПВ , електроенергоємність ( , )в ВДВ ВВПW , теплоенергоємність ( , )в ВДВ ВВПQ  

випуску продукції: ( , ) ( , ) ,в ВДВ ВВП i в ВДВ ВВПВ B V  ( , ) ( , ) ,в ВДВ ВВП i в ВДВ ВВПW W V  

( , ) ( , ) ,в ВДВ ВВП i в ВДВ ВВПQ Q V де В – обсяг споживання органічного палива, кг у.п./грн., W – обсяг 

споживання електроенергії кВт  год; Q – обсяг споживання теплової енергії, Гкал. 

4. Коефіцієнт корисного використання енергії: ,кв к з
K E E  де  – загальна кількість 

електроенергії; - кількість використаної електроенергії. 

5. Питомі витрати палива, кг у.п./од. продукції, робіт, послуг (ПРП); питомі витрати 

електроенергії, кВт год/од.ПРП; питомі витрати теплової енергії, Гкал/од.ПРП: ,id B П  

,iw W П  ,iq Q П  де П – обсяг ПРП за певний  проміжок часу, натуральних одиниць. 

До непрямих показників відносяться [2]: 

1. Середня ціна одиниці спожитих ПЕР, грн/т у. п. 

2. Енергоємність основних виробничих фондів, т у. п./грн. 

3. Вартість спожитих ПЕР на одиницю обсягу випуску продукції, грн. 

4. Частка витрат на ПЕР в обсязі проміжного споживання (випуску), %. 

5. Частка витрат ПЕР у собівартості продукції, робіт, послуг, %. 

6. Коефіцієнт енергоозброєності праці. 

Основне призначення системи показників енергоефективності – оптимальне використання ПЕР 

під час виробництва товарів та послуг, тобто використання їх в економіці підприємства. 
 

Висновки 

Система розглянутих показників дає можливість підрахувати результати реалізації 

енергоефективного проекту на промисловому підприємстві [5]: динаміку енергоємності 

виробництва одиниці продукції (виконаних робіт, наданих послуг); динаміку втрат паливно-

енергетичних ресурсів при виробленні одиниці продукції (виконаних робіт, наданих послуг); 

забезпечення економії коштів (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, 

санітарних норм та правил тощо) на утримання підприємства, за рахунок запровадження 

відповідних енергозберігаючих заходів та проектів. 
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