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ECONOMIC PROBLEMS OF ENERGY SAVING AND ENERGY EFFICIENCY AT 

ENTERPRISES 
 
Встановлено, що сучасні нормативно-правові акти й наукові літературні джерела 
енергетичної та економічної сфер містять різні підходи щодо визначення й трактування 
понять «енергозбереження» та «енергоефективність». В статті систематизовано 
категорійно-термінологічний апарат енергетичного менеджменту підприємства та 
конкретизовано економічну сутність цих понять. Уточнено відповідні техніко-економічні 
та фінансові показники й індикатори, що характеризують дані категорії. Встановлено, що 
поняття «енергозбереження» та «енергоефективність», які застосовуються в єдиній 
системі енергетичного господарства підприємства, є взаємозалежними, але 
нетотожними. Виявлено, що обидва поняття описують як діяльність чи процес, так і 
результат. Доведено, що «енергозбереження» є процесом заощадження енергії, у ході якого 
скорочується потреба в енергетичних ресурсах. Зроблено висновок, що для формування 
ефективної енергетичної системи підприємства та її подальшого розвитку, окрім 
стратегії енергозбереження, необхідне впровадження стратегії енергоефективності. 
Встановлено, що  «енергоефективність» пов’язана із  інтенсивним споживанням енергії в 
разі впровадження новітньої техніки та технологій, що описує його якісні характеристики. 
Доведено, що підґрунтям ефективної енергетичної політики на рівні підприємства є оцінка 
результатів доцільності та ефективності впровадження енергозберігаючих заходів та 
енергоефективних проектів. Виявлено, що основними техніко-економічними та 
організаційно-правовими заходами  енергетичного менеджменту на підприємстві є: 
використання енергоефективних новітніх технологій; власне генерування та 
транспортування енергії; теплоізоляція будівель; диверсифікація енергоджерел; заміна 
викопних джерел енергії на відновлювальні, застосування економічних енергоносіїв; 
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використання пільгових тарифів на енергоносії; організація автоматизації обліку 
енергоносіїв і контролю споживанням енергії; модернізація енергомереж та вдосконалення 
схем енергоспоживання; контроль втрат енергоресурсів; розробка і впровадження 
програми з енергозбереження на підприємстві. 
 
It is established that current regulations and scientific literary sources of energy and economic 
spheres contain different approaches to the definition and interpretation of the concepts of "energy 
saving" and "energy efficiency". The categorical and terminological apparatus of the enterprise’s 
energy management is systematized and the economic essence of these concepts is specified in the 
article. The relevant technical, economic and financial indicators, which characterizing these 
categories, have been clarified. It is established that the concepts of "energy saving" and "energy 
efficiency", which are used in a single energy system of the enterprise, are interdependent, but not 
identical. It was found that both concepts describe both the activity or process and the result. It is 
proved that "energy saving" is a process of energy economizing, during which the need for energy 
resources is reduced. The conclusion is made that for forming an efficient energy system of the 
enterprise and its further development, apart from the energy saving strategy, it is necessary to 
implement the energy efficiency strategy. It is established that "energy efficiency" is associated with 
intensive energy consumption in the case of the introduction of the latest technologies, which 
describes its quality characteristics. It is proved that the basis of effective energy policy at the 
enterprise level is to evaluate the results of the feasibility and effectiveness of implementing energy-
saving measures and energy-efficient projects. It is revealed that the main technical, economic and 
organizational-legal measures of energy management at the enterprise are: using the latest energy 
efficient technologies; own generation and transportation of energy; thermal insulation of 
buildings; diversification of energy sources; replacing fossil to renewable energy sources, using 
economical energy carriers; using preferential energy tariffs; organization of automation of energy 
accounting and control of energy consumption; modernization of energy networks and improvement 
of energy consumption schemes; control of losses of energy resources; development and 
implementation of the enterprise energy conservation program. 
 
Ключові слова: енергозбереження, енергоефективність, енергоємність, 
показники,стратегія. 
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Постановка проблеми. Закономірним наслідком промислової революції у світі є прискорене 

збільшення споживання викопних енергетичних ресурсів за умов їх обмеженості, що обумовлює невідворотне 
зростання ціни на них. Через постійне зростання попиту та цін на енергоресурси все більш актуальним стає 
впровадження енергоефективних інноваційних технологій, що є шляхом не тільки забезпечення ефективного 
функціонування та розвитку підприємства, а й вирішенням проблем енергетичної безпеки країни і зміни 
клімату в усьому світі. Традиційно найбільшого використання зазнають невідовлювальні викопні енергетичні 
ресурси (природний газ, нафта і вугілля), що складають до 60 % енергетичного балансу України. У цей час, 
через підвищення цін на викопні ресурси, розробку та впровадження новітніх енергоефективних технологій та 
наявність світових екологічних трендів, споживання інших ресурсів енергії поступово зростає. Судячи з 
світових тенденцій в енергетичній сфері невідворотним є перехід від домінування викопних енергетичних 
ресурсів та неефективних енергомереж до моделі виробництва, що характеризується наявністю декількох 
альтернативних джерел та шляхів постачання енергоносіїв. 

Отже для забезпечення сталого економічного розвитку будь-якої країни й її суб’єктів господарювання 
та протидії процесу глобального потепління стратегічно необхідним є запровадження енергозберігаючих 
заходів та енергоефективних технологій. Так, у «Енергетичній стратегії України на період до 2035 року 
«Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»» [1] наголошується на необхідності впровадження та 
постійного вдосконалення системи енергетичного менеджменту на рівні підприємств, відповідно до вимог 
стандартів та міжнародних угод; стимулювання енергозбереження; підвищення енергоефективності та 
зниження втрат енергії. «Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року» [2] передбачає 
запровадження системи енергоаудиту та енергоменеджменту, визначення критеріїв енергоефективності, 
встановлення вимог до енергоефективності товарів, робіт і послуг, що обумовлює актуальність вирішення 



економічних проблем енергозбереження та енергоефективності на підприємствах. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідники проблем забезпечення енергозбереження та 

підвищення енергоефективності, зокрема, М.В. Афанасьєва, Б.В. Гаприндашвілі, М.В. Гнідий, Е.Г. Гашо, 
О.С. Гордієнко, В.В. Джеджула, К.І. Докуніна, І.Я. Іпполітова, М.О. Кизим, М.Р. Маслікевич, В.В. Микитенко, 
О.Є. Перфілос, Т.І. Салашенко, Р.В. Севастьянова, М.В. Степанова, С.М. Срібнюк, О.М. Суходоля у своїх 
дослідженнях приділяють увагу різним аспектам вирішення проблеми створення організаційно-економічного 
механізму енергозбереження та енергоефективності на рівні країни та її суб’єктів. 

В цей же час стратегічні для сфери енергетики нормативно-правові акти, а саме: Закони України «Про 
енергетику», «Про енергопостачання», «Про енергозбереження» та інші, не містять чіткого трактування цих 
понять та переліку показників їх виміру, що негативно позначається на ефективності функціонування 
вітчизняних підприємств. Отже, недостатність досліджень у цьому напрямі обумовлює необхідність 
вдосконалення та систематизації понятійно-термінологічного апарату, уточнення відповідних економічних 
показників й індикаторів, що є основою забезпечення стійкості, конкурентоспроможності підприємств та 
подальшого розвитку підприємництва в Україні.  

Постановка завдання. Впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та диверсифікація 
джерел енергоресурсів вимагає значних обсягів інвестицій, що зумовлює необхідність обґрунтування 
доцільності прийняття управлінських рішень на основі відповідних показників. Вони, в свою чергу, є базуються 
на відповідній термінології енергетичного менеджменту, що є пріоритетом при виконанні цілей «Енергетичної 
стратегії України на період до 2035 року» [1]. Основними проблемами цієї сфери, у економічному сенсі, є 
розмежування понять «енергозбереження» і «енергоефективність», що є відповідними стратегіями 
енергетичного менеджменту підприємства; уточнення їх економічних показників й індикаторів; розробка 
підходів щодо оцінювання інтенсифікації цих процесів, доцільності та ефективності впровадження 
енергозберігаючих заходів та енергоефективних технологій.  

Метою даного дослідження є систематизація категорійно-термінологічного апарату, конкретизація 
економічної сутності понять «енергозбереження» і «енергоефективності» та уточнення відповідних 
економічних показників й індикаторів, що є підґрунтям для розробки ефективної енергетичної політики на рівні 
підприємств в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні нормативно-правові акти й наукові літературні 
джерела енергетичної та економічної сфер містять різні підходи щодо визначення й трактування понять 
«енергозбереження» та «енергоефективність». Так, Згідно Закону України «Про енергозбереження» цей термін 
означає «діяльність (організаційну, наукову, практичну, інформаційну), яка спрямована на раціональне 
використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в 
національному господарстві і яка реалізується з використанням технічних, економічних та правових методів» 
[3].  

О.Г. Кошева розглядає цей термін на макрорівні та трактує його як «процес раціонального 
використання енергетичних ресурсів і залучення у господарський обіг відновлюваних джерел енергії для 
забезпечення енергоефективності економічного розвитку і поліпшення соціальної ситуації в країні, а також 
збереження еко-системи й непоновлюваних джерел енергії для майбутніх поколінь» [4]. Вона вважає, що 
«енергозбереження» є шляхом забезпечення «енергоефективності». Б.В. Гаприндашвілі вважає його 
«комплексом організаційних, наукових, економічних, екологічних і технологічних дій, спрямованих на 
раціональне та безпечне використання енергетичних і природних ресурсів у національному господарстві для 
скорочення витрат під час виробництва продукції, надання послуг і задля досягнення кінцевих корисних 
соціально-економічних ефектів від їх використання» [5]. На його думку «енергозбереження» пов’язано з 
використанням як енергетичних, так і інших природних ресурсів. К.І. Докуніна пов’язує енергозбереження з 
позитивним (економічним) результатом використання енергоресурсів [6]. Раціональним є підхід О.С. 
Гордієнко, яка трактує його як «процес, у ході якого скорочується потреба в енергетичних ресурсах на одиницю 
кінцевого корисного ефекту від їхнього використання» [7].  

Відповідно до «Стратегії з енергоефективності та енергозбереження на підприємствах, в установах та 
організаціях, що належать до сфери управління ДАЗВ, на 2018 – 2020 роки» [8]: «енергоефективність – це 
стабільне енергозабезпечення об'єктів, ефективне (раціональне) використання енергетичних ресурсів, 
використання меншої кількості енергії для забезпечення того ж рівня енергетичного забезпечення будівель та 
споруд або технологічних процесів на виробництві». В цей час «енергоефективність» та «енергозбереження» у 
цьому джерелі вважаються синонімами: «енергозберігаючі (енергоефективні) заходи – це заходи, спрямовані на 
впровадження та виробництво енергоефективних продукції, технологій та обладнання» [8].  

Поняття «енергозбереження» та «енергоефективність» застосовуються в єдиній системі, є 
взаємозалежними, але нетотожними, хоча обидва описують як діяльність чи процес, так і результат. 

«Енергозбереження» як будь-яке «збереження або заощадження» є процесом заощадження енергії, у 
ході якого скорочується потреба в енергетичних ресурсах. Воно пов’язане із екстенсивним споживанням енергії 
в умовах впровадження режиму економії енергоресурсів, що описує кількісні характеристики. Результатом 
цього процесу є економія енергоресурсів за нормальних режимах роботи підприємства та при сталому обсязі 
випуску продукції. При цьому мова йде про певний енергоресурс, який є незмінним та використовується у 
даній енергосистемі за неможливості відмовитись від його використання. Таку стратегію зазвичай 
застосовують за умов сталого функціонування підприємства, що не передбачає його подальшого розвитку. 



Однак лише «енергозбереження» для формування ефективної енергетичної системи підприємства, що 
забезпечить не лише підтримку його функціонування, а й подальший розвиток, недостатньо.  

У цей час «енергоефективність» пов’язана із інтенсивним споживанням енергії у разі впровадження 
новітньої техніки та сучасних інноваційних технологій, що описує його якісні характеристики. Очікуваним 
результатом від цього процесу є не сама економія енергоресурсів, а досягненням найбільших економічних 
ефектів (наприклад, обсягу виробництва чи прибутку) за найменших витрат енергії в умовах росту чи спаду. 
Така стратегія включає заходи, які можуть не надавати прямої економії енергоресурсів, але впливають на 
техніко-економічні показники функціонування підприємства у цілому. Поліпшення організації виробництва у 
межах стратегії «енергозбереження» приводить до зменшення використання (або споживання) енергетичних 
ресурсів, а впровадження нового обладнення, механізація та автоматизація технологічних процесів у межах 
стратегії «енергоефективності» може призводити до його збільшення. В цьому випадку мова йде як про 
споживання традиційних для даної енергосистеми ресурсів, так і про їх доцільну заміну на більш ефективні, 
дешеві чи відновлювальні (за умов техніко-економічної можливості такої заміни). Таку стратегію застосовують 
за умов розширення й перепрофілювання діяльності підприємства, у межах стратегії зростання у кризових 
умовах або в умовах посилення конкурентної боротьби. Цей процес вимагає підвищення рівня розвитку техніки 
та технології, у той час як «енергозбереження» здійснюється за умов їх існуючого рівня. Те ж стосується 
зменшення техногенного впливу на природне середовище, що є можливим лише за умов впровадження новітніх 
технологій у межах стратегії «енергоефективності» та може не позначитися на економії енергоресурсів 
(енергозбереження у цьому випадку відсутнє). Крім того, впровадження енергоефективних технологій, окрім 
сприятливого впливу на навколишнє середовище, створює позитивний імідж підприємства на ринку. 

Отже, ототожнення понять «енергозбереження» з «підвищенням енергоефективності» не доцільно, 
адже це різні за механізмами та результатами процеси.  

Щодо черговості впровадження заходів енергозбереження та енергоефективних технологій, то на 
початкових етапах вдосконалення організаційно-економічного механізму енергетичного господарства 
підприємства доцільно використовувати потенціал енергозбереження, через менший обсяг коштів, необхідних 
для його впровадження. Але, як свідчить практика, не слід розраховувати на суттєвий ефект від їх 
впровадження. 

Класичним підходом в аналізі ефективності енергетичного господарства підприємства, що залишився з 
часі командно-адміністративної системи, є визначення потреби в енергоресурсах на основі загальної витрати 
енергії та складання енергобалансу за напрямках: на технологічні цілі (призначені для зміни властивостей і 
стану матеріалів); на допоміжні потреби (силова енергія, яка приводить у дію технологічне устаткування; 
виробничо-побутова енергія, яка витрачається на освітлення, вентиляцію, опалення та інші побутові потреби); 
відпуск енергії стороннім споживачам (у разі її виробництва самим підприємством); втрати енергії в мережах. 
Крім того, до енерговитрат відносять витрати стислого повітря та води на технологічних цілі та побутові 
потреби. 

При цьому розрахунки здійснюються окремо за видами енергоносіїв (електроенергія, теплоенергія, 
пара, паливо, стисле повітря, вода) і напрямках використання. Витрати енергії у вартісному вираженні 
розраховуються множенням планованої її потреби на тариф. 

У цей час сучасні загрози та виклики функціонуванню й конкурентоспроможності підприємств 
вимагають вдосконалення методології аналізу шляхом впровадження показників «енергозбереження» та 
«енергоефективності». 

Більшість дослідників, зокрема, М. М. Мітрахович, І. С. Герасимчук [9]: не приділяють увагу розподілу 
показників за цими стратегіями, що не дозволяє обґрунтувати доцільність та ефективність кожної з них. 

Основними характеристиками енергозбереження є раціональне використання (або споживання) 
енергетичних ресурсів: скорочення їх втрат при транспортуванні й споживанні, підвищення ККД 
енергоустаткування, а також пряма економія енергетичних ресурсів – зменшення їх витрат. Результатом 
енергозбереження є зменшення обсягу споживання енергетичних ресурсів та, як наслідок, зниження 
виробничих витрат підприємства.  

Найбільш інформативним показником енергозбереження є частка втрат енергії у мережах, що 
розраховується у розрізі видів енергоносіїв. Так, результатом запровадження управлінських заходів відповідно 
до нормативно-правових актів [1]: втрати в електромережах повинні зменшитись з 12 % у 2015 р. до 7,5% у 
2035 р., а у тепломережах з 20 % у 2015 р. до 10 % у 2035 р. 

Класичним показником цього процесу, що використовується для енергетичного обладнання, є 
коефіцієнт корисної дії (ККД) енергоустановки – відношення величини корисної енергії, одержуваної на виході, 
до величини підведеної енергії.  

Ще однією проблемою оцінювання рівня «енергозбереження» є визначення розміру економії 
енергоресурсу. Так, наявність загальної економії тих чи інших видів енергоресурсів може не спостерігатися 
через інтенсифікацію виробництва. В цьому випадку економію енергоресурсу можна визначити на основі 
результатів аналізу питомих показників у динаміці. Доцільно розраховувати показник «енергоємності» [10] – 
питому витрату енергії на технологічні потреби у розрахунку на одниницю виробленої продукції, робіт, послуг, 
часу роботи устаткування (наприклад, на 1 кВт.г), або площі (наприклад, на нагрів 100 м2 площі на 1 °С для 
опалювання) тощо. Добуток цього показника та ціни енергоресурсу (тарифу енергопостачання) визначає 
вартість одиниці спожитих енергоресурсів на одиницю продукції (послуг, робіт) тощо.  



Про енергозбереження свідчить показники енергозабезпеченості виробництва та енергоозброєності 
праці. Так, перший є відношенням загальної потужності енергоустановок підприємства до площі 
сільськогосподарських угідь (для сільського господарства), або вартості основних виробничих фондів. 

Другий показник, що характеризує ступінь озброєності живої праці енергетичними потужностями 
енергії всіх видів (тепловою, електричною, механічною енергією тощо), є відношенням фактично спожитої на 
підприємстві енергії (зазвичай, за рік) до середньоспискової кількості робітників за певний період, або 
фактично відпрацьованої робітниками кількості людино-днів, (людино-годин). 

У цей час зменшення негативного впливу на навколишнє середовище та підвищення ефективності 
власного виробництва енергії (ступеня та глибини переробки енергоресурсу) є характеристиками поняття 
«енергоефективність».  

Так, показниками «енергоефективності», що свідчать про техніко-технологічний рівень організацій 
виробництва та використання новітніх технологій на підприємстві, є: питома вага енерговитрат у загальних 
витратах підприємства, питома вага енерговитрат у собівартості продукції (послуг, робіт) та питома вага 
енергоресурсів з відновлювальних джерел. Найбільш перспективним показником енергоефективності є 
наявність та ефективності власного виробництва енергії: собівартість виробленої енергії (що повинна бути 
меншою за вартість енергії з зовнішніх мереж) та витрати на її виробництво. 

Техніко-економічними показниками енергоефективності є: тривалість незапланованих перерв через 
збої у роботи енергетичних мереж; питома вага енергомереж, які знаходяться в аварійному стані; обсяги 
шкідливих викидів (зокрема, пилу, азоту, оксиду вуглецю, сірки, золи); наявність резервних запасів 
енергоресурсів, що можуть бути задіяні у кризових ситуаціях, їх обсяги та тривалість забезпечення 
безперервного функціонування підприємства; середня ціна одиниці витраченого енергетичного ресурсу. 

Інтенсифікацію процесів енергозбереження та енергоефективності на підприємстві доцільно виявляти 
за допомогою ланцюгових індексів відповідних показників. Про її наявність будуть свідчити значення індексів, 
що перевищують одиницю. Збереження енергоресурсів позначається на збільшенні потенціалу підприємства, а 
отже, й обсягу виробництва, що викликає зростання прибутку підприємства більш швидшими темпами. Отже, 
задля забезпечення інтенсивного розвитку підприємства, темпи росту прибутку підприємства повинні 
перевищувати темпи росту обсягів виробництва, які, у свою чергу, повинні бути більшими за темпи росту 
загального обсягу використання енергоресурсів. Якщо ця умова не виконується, функціонування підприємства 
є неефективним, а запровадження енергозберігаючих заходів та енергоефективних технологій – недоцільними. 

Згідно Закону України «Про енергозбереження» економічні заходи для забезпечення енергозбереження 
на рівні підприємства передбачають[3]:  

− «комплексне застосування економічних важелів та стимулів для орієнтації управлінської, науково-
технічної і господарської діяльності підприємств, установ та організацій на раціональне використання і 
економію паливно-енергетичних ресурсів;  

− визначення джерел і напрямів фінансування енергозбереження; 
− введення відрахувань від вартості фактично використаних підприємствами паливно-енергетичних 

ресурсів;  
− надання юридичним і фізичним особам субсидій, дотацій, податкових, кредитних та інших пільг для 

стимулювання розробок, впровадження патентних винаходів та використання енергозберігаючих технологій, 
обладнання і матеріалів;  

− матеріальне стимулювання колективів та окремих робітників за ефективне використання та економію 
паливно-енергетичних ресурсів, впровадження розробок, захищених патентом».  

Судячи з вищезазначеного, основними шляхами забезпечення енергозбереження та енергоефективності 
на підприємстві є наступні техніко-економічні та організаційно-правові заходи: 

− використання енергоефективних новітніх технологій;  
− власне генерування та транспортуванні енергії, підвищення коефіцієнта корисної дії власних наявних 

генеруючих та перетворюючих енергоустановок; 
− диверсифікація енергоджерел; 
− теплоізоляція будівель та споруд;  
− заміна викопних джерел енергії на відновлювальні, застосування економічних енергоносіїв, 

вторинних енергетичних ресурсів, нетрадиційних видів енергії;  
− використання пільгових тарифів на енергоносії. Наприклад, шляхом встановлення 2-х чи 3-х фазних 

лічильників та ведення обліку введення денного і нічного тарифів на електричну енергію та використання 
«зеленого» тарифу; 

− організація автоматизація обліку енергоносіїв і контролю споживанням енергії, що дозволяє виявити 
економію чи перевитрачання за відповідальними особами;  

− модернізація енергомереж та вдосконалення схем енергоспоживання; вдосконалення організації 
ремонту і технічного обслуговування енергоустаткування та енергомереж;  

− контроль втрат енергоресурсів; 
− розробка і впровадження єдиної програми з енергозбереження та енергоефективності на 

підприємстві. 
Висновки і перспективи подальших розвідок. Диференціація, систематизація понять та уточнення 



показників «енергозбереження» та «енергоефективності» на рівні підприємства дозволило уніфікувати й 
універсалізувати термінологічний апарат енергогосподарства підприємства у відповідності до сучасних вимог, 
що є основою для формування світогляду науковців та практиків. Оцінювання рівнів енергозбереження та 
енергоефективності, на основі запропонованих показників, дозволяє оцінити результати, доцільність та 
ефективність впровадження енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів задля забезпечення 
ефективної енергетичної політики на рівні підприємства. Перспективами подальших досліджень у цьому 
напрямі є розробка ефективного організаційно-економічного механізму енергетичного господарства, який би 
поєднав обидві стратегії у комплексі. 
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