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Постановка проблеми. Сучасний стан науково-тех-
нічного прогресу супроводжується зростанням потреб у
сировинних та енергетичних ресурсах для виробництва
матеріальних і нематеріальних суспільних благ. Обмеже-
ність, вичерпність та постійне підвищення вартості невід-
новлювальних джерел енергії загрожує поступальному
розвитку сучасних промислових підприємств. Збільшення
викидів токсичних речовин у навколишнє середовище
погіршує екологічну ситуацію і разом із проблемою обме-
женості енергоресурсів вимагає від суспільства рішучих
кроків для зниження рівня енергоспоживання. Питання
енергозбереження стало предметом досліджень учених на
початку 1970-х років, із настанням першої нафтової кризи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В Україні
опубліковано невелику кількість наукових праць, присвя-
чених енергозбереженню і підвищенню енергоефективно-
сті промислових підприємств, але, враховуючи важливість
цього питання, його дослідження є вкрай актуальними.
Основні визначення напряму «енергозбереження» наве-
дено в нормативній та довідковій літературі [1–5]. Пробле-
мами енергозбереження займалися такі вчені, як Н. В. Ми-
ца [6], В. В. Микитенко [7], Ю. І. Чистов [8], О. М. Суходоля
[9], Г. Дзяна [10], К. Рідлі (K.Riedle), Тауд Р. (R.Taud) [11] та
ін. Але недостатньо розробленими залишаються питання
понятійно-категорійного апарату енергозбереження, ме-
ти, ієрархії цілей та об’єктів його здійснення на промисло-
вому підприємстві.

Мета статті – дослідити і розвинути понятійно-кате-
горійний апарат енергозбереження, мету, ієрархію цілей
та об’єкти його проведення; визначити фактори, що впли-
вають на споживання енергії. 

Основні результати дослідження. Україна лише ча-
стково забезпечена власними енергоресурсами, а тому
змушена вдаватися до їх імпорту, що ставить країну в за-

лежність від країн-експортерів. Окрім того, наша країна
доволі неефективно використовує енергоресурси. Лише в
кінці 1990-х років відбулося помітне зменшення енер-
гоємності ВВП України за одночасного його зростання.
Але зазначена динаміка стала можливою не через упро-
вадження енергозбережувальних заходів, а значною
мірою через фізичне і моральне зношення обладнання.
Скорочення та подорожчання природних запасів нафти і
газу призводить до порушення надійності функціонування
промисловості, транспорту та інших галузей господарства.
Одночасно погіршується екологічна ситуація, що пов’яза-
но із збільшенням вмісту парникових газів у повітрі.

Найбільш адекватною реакцією на сучасні виклики і
загрози в енергетичній сфері для України мають стати
радикальні структурні реформи в усіх напрямах енерге-
тичної політики з метою підвищення енергоефективності,
формування конкурентних енергетичних ринків, дивер-
сифікації енергопостачання, збільшення в енергетичному
балансі частки альтернативних джерел енергії та видів
палива [1, с. 10].

Шляхом видобутку власних невідновлювальних палив-
но-енергетичних ресурсів Україна зможе забезпечити по-
треби в нафті на 10–12%, природного газу – на 20–25%,
кам’яного вугілля – на 85–90%. При цьому необхідно зва-
жати на те, що витрати на видобуток або купівлю тонни
умовного палива у 2,5 раза вищі, ніж палива, отриманого
завдяки енергозбереженню [2, с. 3]. 

Згідно із [3, с. 3], паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) –
сукупність усіх природних і перетворених видів палива та
енергії, які використовуються в національному госпо-
дарстві.

Сьогодні відсутня єдина думка стосовно економічної
сутності поняття «енергозбереження». У Законі України
«Про енергозбереження» [4, с. 1] воно визначається як
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діяльність (організаційна, наукова, практична, інфор-
маційна), що спрямована на раціональне використання та
економне витрачання первинної та перетвореної енергії і
природних енергетичних ресурсів у національному госпо-
дарстві й реалізується із використанням технічних, еко-
номічних та правових методів. У наведеному документі
ототожнюються поняття «енергозбережувальний» і
«енергоефективний», при цьому енергоефективність про-
дукції, технології, обладнання розкривається таким чином:
продукція або метод, засіб її виробництва, що забезпечу-
ють раціональне використання паливно-енергетичних ре-
сурсів порівняно з іншими варіантами використання або
виробництва продукції однакового споживчого рівня чи з
аналогічними техніко-економічними показниками. 

Інше визначення енергоефективності надає Н. В. Мица
[6, с. 41]: енергоефективність характеризує міру викорис-
тання енергії на одиницю кінцевого продукту. Водночас,
В. Микитенко [7, с. 12] обґрунтувала, що енергоефектив-
ність відображає властивість промислового виробництва,
технологій, складних систем і характеризує обсяг випуску
продукції на одиницю спожитої енергії. Сутність поняття
«механізм енергозбереження» Ю. І. Чистов [8, с. 343] озна-
чив як сукупність вхідних умов – ресурсів (трудових, фі-
нансових, матеріальних і т. ін.), обмежуючих факторів за-
конодавства України, світових норм та бізнес-аналітики.
Деякі вчені, наприклад О. М. Суходоля [9], розмежовують
питання енергозбереження і енергоефективності, пропо-
нуючи вживати термін «енергозбереження» в контексті
результатів діяльності, спрямованих на зберігання енергії,
а термін «енергоефективність» визначати як стан систе-
ми, за якого виконання її функцій відбувається із мінімаль-
ними витратами енергії. Зі свого боку, Г. Дзяна [10, с. 74]
пропонує розглядати «енергоощадність» разом із терміна-
ми «техніка», «технології», кількісні характеристики проце-
су збереження енергії характеризувати терміном «енер-
гозбереження», а якісні – терміном «енергоефективність». 

Узагальнюючи вищевикладене, можна запропонувати
таке визначення терміну «енергозбереження»: діяльність
(організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка
спрямована на раціональне використання і економне вит-
рачання первинної та перетвореної енергії й природних
енергетичних ресурсів у національному господарстві,
зменшення екологічного забруднення навколишнього се-
редовища, перехід на альтернативні та відновлювальні
джерела енергії, що реалізується із використанням
технічних, економічних, правових і організаційних методів. 

Розрізняють певні рівні енер-
гозбереження: світовий, націо-
нальний, регіональний, галузевий
та рівень підприємства. Така
діяльність на промислових під-
приємствах здійснюється в ме-
жах енергозбережувальної полі-
тики, яка мусить ґрунтуватися на
результатах економіко-енерге-
тичного обстеження всіх вироб-
ничих і невиробничих ланок [11;
12]. Структура й глибина подібно-
го обстеження повинна обумов-
люватися цілями, які менедж-
мент підприємства окреслив для
енергоаудиторів. Взаємозв’язок
та ієрархію цілей енергозбере-
ження можна представити у ви-
гляді схеми (рис. 1).

Загальна ієрархія цілей міс-
тить у собі чотири рівня. Найниж-
чий, четвертий рівень вимагає
дослідження існуючого стану
енергоспоживання підприємства,
яке необхідно проводити для
визначення питомого енергоспо-
живання (на одиницю продукції,
одиницю сировини, одну гривню

прибутку чи витрат). Цей рівень також міс-тить результа-
ти аналізу розподілу енергоресурсів за джерелами, вида-
ми і споживачами. Звичайно, зазначені дослідження не
приводять до енергозбереження, але вони дозволяють
оцінити динаміку енергетичних витрат, здійснити дивер-
сифікацію джерел енергії, змінити схему енергопостачан-
ня, запровадити певну сукупність організаційних заходів,
спрямованих на зменшення споживання енергії за певного
рівня енергоефективності підприємства. Від глибини та
якості дослідження стану енергоспоживання підприєм-
ства залежить ефективна реалізація подальших рівнів. 

Третій рівень ієрархії цілей дозволяє визначити по-
тенціал енергозбереження: технологічно доступний, еко-
номічно доцільний, теоретичний і практичний. 

Найбільше зацікавлення викликає практичний по-
тенціал енергозбереження, оскільки він враховує фінансо-
во-економічний стан підприємства, економічну доцільність
та технологічну можливість упровадження певної сукуп-
ності енергозбережувальних заходів на підприємстві.
Основними напрямами дослідження на третьому рівні є
виявлення прямих втрат енергоресурсів і визначення ре-
зервів енергоощадливості. Ліквідація прямих втрат є од-
ним із головних першочергових кроків збереження енергії. 

До резервів енергоощадливості відносять заходи, які
потребують організаційних, економічних, технічних, ви-
робничих змін на підприємстві. Це заходи, пов’язані із
збільшенням коефіцієнту корисної дії обладнання, оптимі-
зацією структури управління, зміною виробничого проце-
су, утилізацією енергії технологічних відходів виробниц-
тва тощо. 

Цілі другого рівня вимагають формування економічно
обґрунтованої сукупності пріоритетних заходів із енер-
гозбереження та їх повне або часткове втілення на під-
приємстві. Сучасні промислові підприємства в змозі ре-
алізувати всі необхідні заходи. Тому на другому етапі на
основі економіко-математичного моделювання виби-
рається сукуп-ність пріоритетних заходів, які найшвидше
принесуть найбільший прибуток підприємству. 

Цілі першого рівня містять у собі вимоги до зменшен-
ня споживання паливно-енергетичних ресурсів на підпри-
ємстві, що повинно супроводжуватися збільшенням при-
бутку, зменшенням екологічного навантаження на
навколишнє середовище, поліпшенням психологічного мі-
кроклімату завдяки покращенню фінансово-економічних
показників діяльності та збільшенню рівня стабільності
роботи промислового підприємства. 

Рис. 1. Взаємозв'язок та ієрархія цілей енергозбереження 
промислового підприємства
Джерело: Розроблено автором
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Діяльність із енергозбереження, як і будь-який інший
вид діяльності, має об’єкти і суб’єктів. Об’єктами енер-
гозбереження на промисловому підприємстві можуть бути
(рис. 2): підприємство у цілому (виробничі та допоміжні
підрозділи) або його окремі частини, енергетичне госпо-
дарство, ланки генерації транспортування, перетворення і
споживання енергії. Паливно-енергетичні ресурси на
підприємство можуть надходити ззовні або генеруватися
безпосередньо на виробництві. Для цього використо-
вується енергія вітру, сонця, біомаси, води та інші при-
родні джерела. Зовнішні й генеровані власними силами
ПЕР складають загальну сукупність енергетичних ре-
сурсів, які можуть транспортуватися безпосередньо до
споживачів або на підприємства з перетворення енергії.
До перетворювачів енергії належать електрогенератори,
трансформатори, котельні, обладнані паровими і водяни-
ми котлами, повітряні компресори та інші пристрої. Від пе-
ретворювачів енергія в потрібній формі транспортується
до споживача. Зауважимо, що найбільші втрати на про-
мислових підприємствах спостерігаються на ланках транс-
портування, споживання і перетворення енергії. 

Суб’єктами енергозбереження можуть бути техно-
логічні процеси, організаційні структури підприємства, ок-
ремі виробничі ланки, системи створення мікроклімату,
інженерні мережі, будівлі, системи енергетичного менедж-
менту тощо. 

Висновки та перспективи подальших досліджень
На основі аналізу наукових джерел нами:
1) досліджено понятійно-категорійний апарат енергоз-

береження; запропоновано власне визначення цього по-
няття; 

2) розглянуто мету та ієрархію цілей при проведенні
заходів енергозбереження на промислових підприєм-
ствах; запропоновано класифікувати цілі на чотири рівні;

3) наведено об’єкти енергозбереження на сучасних
промислових підприємствах; обґрунтовано їх взаємозв’я-
зок та структуру.

У подальших дослідженнях необхідно звернути увагу
на розробку методів розрахунку збільшення прибутку,
який можна отримати від упровадження енергозбережу-
вальних заходів. 
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Рис. 2. Об'єкти енергозбереження на промисловому підприємстві
Джерело: Розроблено автором
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