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АНОТАЦІЯ
У статті проведено дослідження категорій «енергозбере-

ження» та «організаційно-економічний механізм енергозбе-
реження». Розроблено організаційно-економічний механізм 
енергозбереження підприємства з метою підвищення його 
енергоефективності. Визначено основні структурні елементи 
запропонованого механізму.
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енергетичні ресурси, ресурсозбереження, організаційно-еко-
номічний механізм енергозбереження.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование категорий «энергосбе-

режение» и «организационно-экономический механизм энер-
госбережения». Разработан организационно-экономический 
механизм энергосбережения предприятия с целью повышения 
его энергоэффективности. Определены основные структур-
ные элементы предложенного механизма.

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффектив-
ность, энергетические ресурсы, ресурсосбережение, органи-
зационно-экономический механизм энергосбережения.

ANNOTATION
The article deals with the categories of «energy saving» and 

«organizational-economic mechanism of energy saving». Devel-
oped an organizational-economic mechanism of energy saving 
of enterprise to improve its energy efficiency. Identified the main 
structural elements of the proposed mechanism.

Keywords: energy conservation, energy efficiency, energy re-
sources, resource saving, organizational-economic mechanism of 
energy saving.

Постановка проблеми. Оскільки Націо-
нальним пріоритетом розвитку України є зни-
ження енергетичної залежності, а також впро-
вадження відповідно до світових стандартів 
енергозберігаючих технологій з метою значного 
заощадження енергоресурсів, то дослідження 
процесу управління енергозбереженням на під-
приємствах нашої держави є необхідною умо-
вою. Разом з тим проблеми організації процесу 
енергозбереження на підприємстві мають роз-
глядатися комплексно, із урахуванням всієї 
сукупності умов, які впливають на цей процес. 
І, крім того, неабиякого значення набуває здат-
ність топ-менеджменту підприємства створити 
ефективний організаційно-економічний меха-
нізм, завданням якого є підвищення енерго-
ефективності підприємства, що, в свою чергу, 
буде впливати на енергоефективність соціально-
економічних систем на різних рівнях держави.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У сфері сучасних наукових досліджень про-
блеми забезпечення енергозбереження про-
мислових підприємств та енергетичної безпеки 
досліджувалися в роботах таких вітчизняних і 
зарубіжних учених, як Афанасьєв М.В., Гаприн-
дашвілі Б.В., Гнідий М.В., Гордієнко О.С., 
Кизим М.О., Микитенко В.В., Салашенко Т.І., 
Суходоля О.М. [1–8] та ін. Проте ці дослідження 
не є вичерпними і потребують подальшого роз-
витку, удосконалення та уточнення.

Мета статті полягає у подальшому розви-
тку теоретичних та методичних аспектів управ-
ління процесом енергозбереження підприємства 
на основі аналізу категорій енергозбереження 
та шляхом формування організаційно-еконо-
мічного механізму енергозбереження для під-
вищення енергоефективності функціонування 
підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Енергозбереження слід розглядати як багато-
рівневу економічну категорію, складовими якої 
мають бути визначення і роль енергозбереження 
на різних рівнях, які можна поєднати в ієрар-
хію рівнів енергозбереження (рис. 1). Поточний 
стан кожного нижчого суб’єкта енергозбере-
ження формує енергозбереження більш висо-
кого суб’єкта, однак, у свою чергу, стан рівня 
енергозбереження більш високого суб’єкта 
впливає на стан рівня нижчого суб’єкта.

Енергозбереження на міжнародному рівні

Національне енергозбереження

Регіональне енергозбереження

Галузеве енергозбереження

Енергозбереження на рівні підприємств

Рис. 1. Ієрархія рівнів енергозбереження
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У науковій літературі йде полеміка відносно 
різниці між поняттями «енергозбереження» та 
«енергоефективність». У даному дослідженні 
автори зосередять свою увагу на енергозбе-
реженні як підсистеми управління, для якої 
буде сформовано організаційно-економічний 
механізм. Передусім слід зазначити, що енер-
гозбереження разом із матеріалозбереженням 
є складовими такого загального напряму, як 
ресурсозберігаюча діяльність.

Відповідно до ДСТУ 3051-95 «Ресурсозбере-
ження» [9], під ресурсозбереженням розуміють 
діяльність (організаційну, економічну, 
технічну, наукову, практичну, інфор-
маційну), методи, процеси, комплекс 
організаційно-технічних заходів, що 
супроводжують усі стадії життєвого 
циклу об’єктів і спрямовані на раціо-
нальне використання та ощадне витра-
чання ресурсів.

У зв’язку з тим, що у науковій літе-
ратурі немає єдиного підходу до визна-
чення понять «енергозбереження», у 
таблиці 1 наведено підходи до визна-
чення поняття «енергозбереження» за 
різними джерелами.

Аналіз літературних джерел дозволив виді-
лити п’ять основних підходів до визначення 
сутності поняття «енергозбереження» (рис. 2).

У Модельному законі «Про енергозбере-
ження», прийнятому на 12-му засіданні Між-
парламентської Асамблеї держав – учасниць 
СНД 08.12.1998 р. [16], під енергозбереженням 
мається на увазі «реалізація правових, організа-
ційних, наукових, виробничих, технічних, еко-
номічних заходів, які спрямовані на підвищення 
ефективності використання енергетичних ресур-
сів». Отже, в цьому міжнародному нормативно-

Таблиця 1
Підходи до визначення сутності поняття «енергозбереження»

Автор Зміст поняття «енергозбереження»
1. Енергозбереження як діяльність

Проект Закону України «Про 
енергоефективність» [10]

Діяльність, спрямована на економне витрачання паливно-енергетичних 
ресурсів

Закон України «Про енергоз-
береження» [11]

Діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спря-
мована на раціональне використання та економне витрачання первинної та 
перетвореної енергії та природних енергетичних ресурсів в національному 
господарстві і яка реалізується з використанням технічних, економічних 
та правових методів

2. Енергозбереження як процес
Гнідий М.В. [3] Процес реалізації комплексу напрямів із заощадження різних видів ПЕР

Гордієнко О.С. [4] Процес, у ході якого скорочується потреба в енергетичних ресурсах на оди-
ницю кінцевого корисного ефекту від їхнього використання
3. Енергозбереження як складова управління

Міжнародне енергетичне 
агентство (МЕА) [12]

1. Ефективність управління енергетичним попитом з метою збільшення 
продуктивності енергоспоживання 2. Використання енергії більш ефек-
тивно шляхом зміни трудової поведінки, удосконалення рівня управління 
та впровадження нових технологій

Захарова О.В. [13]

Загальні положення енергозбереження повинні здійснюватися в рамках 
енергетичного менеджменту, який є сукупністю методів, що дозволяють 
підприємству з найменшими витратами і в найкоротший строк впровадити 
концепцію енергозбереження

4. Енергозбереження як результат

Директива Європейського 
Союзу [14]

Кількість заощадженої енергії, яка визначається на підставі вимірювання 
та/чи оцінювання споживання до та після впровадження одного чи більше 
заходів щодо підвищення енергоефективності, що забезпечує узгодження 
системи за умовами зовнішнього середовища, які впливають на рівень 
енергоспоживання

Михайлов С.А., Мешал- 
ки В.П., Балябина А.А. [15]

Ефективне використання енергії споживачами, у тому числі мінімізація 
енерговитрат на одиницю продукції

5. Енергозбереження як метод господарювання

Гаприндашвілі Б.В., 
Лазепко І.М. [2]

Комплекс організаційних, наукових, економічних, екологічних і технологіч-
них дій, спрямованих на раціональне та безпечне використання енергетич-
них і природних ресурсів у національному господарстві з метою скорочення 
витрат при виробництві продукції, наданні послуг і задля досягнення кінце-
вих корисних соціально-економічних ефектів від їх використання

Енергозбереження

Напрям 
менеджменту

Перелік видів діяль-
ності та їх методів, 

які залучені до проце-
су енергозбереження

Зазначення виду 
ресурсу, який 
зберігається

Нормативно-
правові акти 

України, 
Модельний закон 

«Про 
енергозбереження»

Рекомендації 
МЕА, Тимофє-

єв В. М., 
Немировсь-

кий І. А., 
Захарова О. В.

Михайлов С. А., 
Жовтянський В. А., 

директива ЄС, 
Моррис Г.

Метод 
господарю-

вання

Комплекс 
напрямів

Гні-
дий М. В.,
Гордієн-
ко О. С.

Гаприндашві
лі Б. В., 

Лазепко І. М.

Рис. 2. Систематизація наукових підходів  
до форм прояву поняття «енергозбереження»
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правовому документі енергозбереження ототож-
нюється з підвищенням енергоефективності.

Тимофєєв В.М. та Немировський І.А. [17] 
вважають, що енергозбереження є однією із 
складових енергетичного менеджменту як прак-
тична сторона його діяльності, яка використо-
вує передові технології та обладнання.

Аналіз наукових джерел свідчить, що голов-
ною суперечністю в понятті «енергозбере-
ження» є визначення його об’єктів. До об’єкту 
енергозбереження Михайлов С.А. відносить 
ефективне використання енергії; Жовтянський 
В.А. – заощадження різних видів ПЕР; відпо-
відно до директиви ЄС – заощадження енергії; 
Моррис Г. – підвищення ефективності викорис-
тання енергетичних ресурсів; ЗУ «Про енергоз-
береження» – раціональне використання й еко-
номне витрачання первинної та перетвореної 
енергії і природних енергетичних ресурсів; у 
рекомендаціях МЕА – ефективність управління 
енергетичним попитом.

Тому, незважаючи на різні підходи, біль-
шість дослідників з цього питання прямо чи 

опосередковано ототожнюють поняття «енергоз-
береження» з підвищенням енергоефективності. 
І цей процес не є можливим без формування на 
рівні підприємства дієвого організаційно-еко-
номічного механізму енергозбереження. Тому 
розглянемо процес формування організаційно-
економічного механізму енергозбереження на 
підприємстві.

Передусім треба відзначити, що енергозбере-
ження як різновид ресурсозберігальної діяль-
ності є процесом скорочення споживання ПЕР, 
а не енергії: кожен напрям енергозберігальної 
діяльності спрямований у кінцевому результаті 
на збереження ПЕР через скорочення втрат енер-
гії чи заміну одних енергоресурсів іншими [6].

Проведемо дослідження сутності та змісту 
категорії «організаційно-економічний механізм 
енергозбереження», які використовуються в 
економічній літературі (табл. 2).

Організаційно-економічний механізм енер-
гозбереження поєднує в собі дві основні скла-
дові: організаційну та економічну. Організа-
ційна складова дозволяє дослідити та визначити 

Таблиця 2
Економічна сутність категорії «організаційно-економічний механізм енергозбереження»

Автор Визначення

Неміш П.Д. [18]

Економічний механізм енергозбереження – це сукупність заходів, що забезпечують 
максимально ефективне використання енергетичного потенціалу при мінімальних 
питомих витратах енергії на виробництво одиниці продукції. Він повинен мати 
яскраво виражений стимулюючий характер, з використанням економії коштів, яка 
досягається у результаті підвищення енергоефективності виробництва сільськогоспо-
дарської продукції

Сизонова І.В. [19]

Функціонування економічного механізму можливе за умови наступних складових: 
державного регулювання енергоспоживання, удосконалення організаційно-економіч-
ного механізму господарювання, оптимізації технічного та технологічного потенціалу, 
застосування нетрадиційних та відновлювальних енергетичних ресурсів

Бевз І.В. [20]

Це сукупність організаційних та економічних важелів (кожному з яких властиві 
власні форми управлінського впливу), які чинять вплив на економічні й організаційні 
параметри підприємства, що сприяє формуванню та посиленню енергетичного потен-
ціалу, отриманню конкурентних переваг та ефективності діяльності підприємства в 
цілому

Докуніна К.І. [21]
Структура механізму енергозбереження передбачає правовий, організаційно-управ-
лінський, економічний та технічний аспект, взаємодія яких в кінці повинна мати 
позитивний економічний результат

Сердюк Т.В. [22]
Система взаємопов’язаних економічних та організаційних елементів, спрямованих на 
активізацію економного витрачання ПЕР, впровадження енергозберігаючих заходів з 
урахуванням інноваційних досягнень в галузі, як технологічних, так і продуктових

Михайленко І.Д., 
Афонченкова Т.М. 
[23]

Це сукупність заходів, що забезпечує максимальне використання енергетичного 
потенціалу при мінімальних питомих витратах енергії на виробництво одиниці про-
дукції

Джеджула В.В. 
[24]

Організаційно-економічний механізм енергозбереження промислових підприємств – 
це сукупність економічних, організаційних, мотиваційних методів і способів, що 
направлені на економічно обґрунтоване виявлення та максимальне використання 
потенціалу енергозбереження з метою мінімізації питомих витрат на виробництво 
продукції та зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище

Чистов Ю.І. [25]
Система інструментів, яка, за певного застосування, приводиться в дію та здійснює 
процес енергозбереження, за рахунок якого має надавати позитивний ефект відразу у 
декількох площинах, що відображає багатовекторну природу механізму

Вовк Ю. [26]
Комплексна система управління, яка характеризується раціональним використанням 
ресурсів на підприємстві, що може використовуватися для досягнення управлінських 
цілей за допомогою економічних методів

Авторське визна-
чення

Поєднання та інтеграція організаційних та економічних цілей, стимулів і управлін-
ських дій, спрямованих на енергозбереження за допомогою методів та інструментів 
управління, що здійснюються шляхом впливу суб’єкта на об’єкт енергозбереження з 
метою зниження енергозалежності, отримання конкурентних переваг та підвищення 
ефективності функціонування підприємства в довгостроковій перспективі

Джерело: узагальнено авторами на основі [18–26]
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перелік функцій управління, учасників процесу 
енергозбереження та відповідальних за отри-
мані результати. Економічна складова меха-
нізму енергозбереження повинна визначати 
економічні шляхи реалізації енергозберігаючих 
заходів. Крім того, організаційно-економічний 
механізм енергозбереження повинен містити у 
собі такі компоненти:

– суб’єкт та об’єкт управління енергозбере-
женням;

– принципи і завдання управління;
– методи та інструменти управління;
Метою створення організаційно-економіч-

ного механізму енергозбереження підприємств 
є зниження енергетичної залежності підприєм-
ства шляхом науково обґрунтованого процесу 
енергозбереження на всіх організаційних рів-
нях підприємства.

З урахуванням вищенаведених вимог авто-
рами було розроблено організаційно-економіч-
ний механізм енергозбереження на підпри-
ємстві (рис. 2). Даний механізм передбачає 
наявність наступних головних категорій: 

1) суб’єкт управління процесом енергозбере-
ження на підприємстві – керівництво 
підприємства, акціонери, менеджери, 
співробітники, тобто всі групи стейк-
холдерів, які зацікавлені в процесі 
енергозбереження;

2) об’єкт управління – бізнес-про-
цеси підприємства (стратегічне управ-
ління, організаційна структура, вну-
трішні бізнес-процеси, стандарти 
підприємства, система корпоративних 
відношень, технологічні процеси); 

3) функціональна система – осно-
вні функції управління (планування, 
організація, мотивація і контроль про-
цесу ефективного використання енер-
горесурсів підприємства) та функції 
забезпечення; 

4) цільова система – цілі та основні 
результати діяльності підприємства;

5) принципи управління – принцип 
першочерговості здійснення заходів з 
метою підвищення енергоефективності 
на підприємстві, принцип єдності 
мети, принцип гнучкості, принцип 
створення мотиваційного середовища, 
принцип відповідності; 

6) методи підвищення енергое-
фективності на підприємстві – орга-
нізаційні, адміністративні, технічні, 
структурні, балансові заходи;

7) інструменти управління – орга-
нізаційні, кадрові, технічні, інформа-
ційно-аналітичні, договорно-правові, 
фінансові, комерційні.

Розкриємо зміст основних складо-
вих елементів механізму енергозбере-
ження на підприємстві.

В цьому механізмі виділяються 
керуюча та керована системи енер-

гозбереження, які знаходяться в постійній 
взаємодії та являють собою замкнений кон-
тур управління. Оскільки процес енергозбере-
ження розглядається як безперервний процес, 
то для його управління можна використовувати 
процесний підхід, який можна ефективно від-
творювати за допомогою функцій управління: 
основних, конкретних та забезпечуючих. Визна-
чення змісту основних функцій управління 
енергозбереженням дозволить більш ефективно 
запровадити механізм енергозбереження на під-
приємстві. Тому у таблиці 3 визначено зміст 
основних функцій управління процесом енер-
гозбереження на підприємстві.

Можливий перелік конкретних функцій 
управління процесом енергозбереження на під-
приємстві може бути наступним:

1. Визначення енергоємності за кожним 
видом продукції; виявлення резервів підви-
щення ефективності використання ПЕР; аналіз 
можливостей використання енергозберігаючих 
технологій й обладнання.

2. Формування цільових параметрів енергоз-
береження.
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Рис. 3. Організаційно-економічний механізм енергозбереження
Джерело: авторська розробка 
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3. Розробка заходів зі зниження рівня енер-
гоємності на підприємстві; розрахунок варіан-
тів потреби в ПЕР в залежності від можливих 
змін.

4. Залучення працівників всіх рівнів в про-
цес енергозбереження на підприємстві.

5. Забезпечення підтримки пропонованих 
змін.

6. Розробка та реалізація системи матеріаль-
ного стимулювання за зростання рівня енергоз-
береження на підприємстві.

7. Впровадження і постійна перевірка клю-
чових показників ефективності процесу підви-
щення енергоефективності на підприємстві.

До функцій забезпечення управління проце-
сом підвищення енергоефективності на підпри-
ємстві можна віднести:

1. Інформаційна підтримка працівників всіх 
рівнів: своєчасне ознайомлення з розробленою 
програмою енергозбереження членів організації 
з новими обов’язками, процедурами, технікою.

2. Проведення навчальних заходів з метою 
підвищення необхідних знань, як керівників, 
так і всіх працівників.

Цільовою системою механізму підвищення 
енергоефективності на підприємстві є цілі та 
основні результати діяльності підприємства. 
Цілями підвищення енергоефективності на під-
приємстві можуть бути наступні: зниження 
значення показника енергоємності виробництва 
та його поступове наближення до середньосві-
тового рівня; підвищення конкурентоспромож-
ності підприємства; зниження собівартості про-
дукції через зниження витрат на енергоносії; 
підвищення рівня рентабельності; створення 
позитивного іміджу підприємства.

Висновки. Таким чином, проведене дослі-
дження дозволило розмежувати категорії 
«енергозбереження» та «енергоефективність» 
та визначити відмінності в трактуванні зазна-
чених понять. У результаті дослідження було 
визначено складові елементи організаційно-
економічного механізму енергозбереження, 
який включає наступні компоненти: принципи 
і завдання управління процесом енергозбере-
ження; суб’єкт та об’єкт управління; функціо-
нальну та цільові системи; принципи, методи, 
форми та інструменти управління. Запропонова-
ний організаційно-економічний механізм енер-
гозбереження дозволить ефективно управляти 
енергоефективністю виробництва. Подальша 
його інтеграція на вищий рівень ієрархії енер-
гозбереження вплине на зменшення рівня енер-
гозалежності країни в довгостроковій перспек-
тиві. Перспективами подальших досліджень 
буде розробка методичного підходу щодо оціню-
вання енергоефективності підприємства. 
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