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У статті проведено аналіз категорій «енергозбереження» та «енергоефективність» в управлінні підприємством. Визначено 
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In the article the analysis of «energy saving» and «energy efficiency» categories in the enterprise management was carried out. The 
role of the energy saving and the energy efficiency in the implementation of the energy saving potential of the enterprise was identified. 
The principal outline, that shows the interdependence between energy saving and energy efficiency of the enterprise was proposed.
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Постановка проблеми. Актуальність питань управ-
ління енергоефективністю підприємств пов’язана з 
тенденціями сучасного середовища їх функціонування. 
Національним пріоритетом розвитку нашої держави 
є зниження енергетичної залежності, а також впро-
вадження відповідно до світових стандартів енергоз-
берігаючих технологій, задля значного заощадження 
енергоресурсів. З огляду на високий рівень експор-
тоорієнтованості вітчизняного виробництва та підви-
щення вартості енергоносіїв ускладнюється фінансо-
во-економічне становище промислових підприємств.  
В Україні питомі витрати енергоресурсів більш як  
у 2,5 рази вищі, ніж у країнах Європи [1]. Це робить 
вирішення проблеми підвищення енергоефективнос-
ті актуальним завданням підприємств та організацій, 
адже на зниження енергоємності ВВП країни безпо-
середньо впливає енергоефективність підприємств як 
суб’єктів мікроекономічного ієрархічного рівня.

Дослідження енергоефективності здебільшого 
охоплюють проблеми макроекономічного та мезоеко-
номічного ієрархічного рівнів соціально-економічних 
систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В на-
уковій літературі не існує єдиного підходу до визна-
чення змісту понять енергозбереження та енергое-
фективність підприємства. Аналіз даних понять на 
рівні національної економіки та галузей промисло-
вості проведено в роботах Микитенко В.В., Немиров-
ського О.М., Суходолі О.М., Мельника В.І., Кизима 
Н.О., Афанасьєва М.В., Салашенко Т.І. Крім того, 
визначення цих понять запропоновано багатьма про-
грамними документами відповідних міжнародних 
організацій. Розглядом проблеми на мікроекономіч-
ному рівні стосовно підприємств та організацій за-
ймалися Йохна М.А., Миколюк О.А., Стадник В.В.

Проте вирішення питань підвищення ефективнос-
ті споживання енергетичних ресурсів на мікроеко-
номічному рівні є не менш актуальною науковою та 
прикладною проблемою.

Постановка завдання. Метою дослідження є по-
дальший розвиток теоретичних та науково-методич-
них основ управління енергоефективністю підпри-
ємства на основі аналізу категорій енергозбереження 
та енергоефективності та визначення їх значення  
у діяльності з реалізації потенціалу підприємства,  
в тому числі потенціалу енергосбереження, для вдо-
сконалення системи управління енергоефективністю 
підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Необ-
хідність проведення аналізу змісту понять «енергоз-
береження» та «енергоефективність» пов’язана із 
тим, що в сучасній науковій літературі не існує єди-
ного підходу до визначення цих понять.

У Законі України «Про енергозбереження» нада-
но пояснення енергозбереженню як діяльності із ра-
ціонального використання та економного витрачання 
первинної та перетвореної енергії. Тобто енергозбе-
реження стосується енерговикористання. Крім того,  
в законі визначено, що енергозбереження являє собою 
процес, що включає наукову, технічну, організацій-
ну, економічну, практичну та інформаційну діяль-
ність щодо реалізації заходів з енергозбереження [2].

Енергозбереження характеризує кількість заоща-
дженої енергії як різниці між базовим рівнем спожи-
вання енергії та тим, що став можливим за рахунок 
проведення заходів із зростання енергоефективності 
та стану приведення системи у відповідність до умов 
зовнішнього середовища [3, с. 26].

Немировський О.М. та ще ряд дослідників роз-
глядають енергозбереження як складову енергетич-
ного менеджменту разом із впровадженням та вико-
ристанням нетрадиційних джерел енергії, ціновою 
політикою, оперуванням на ринку [4; 5].

Що стосується енергоефективності, то в Законі 
України «Про енергозбереження» вона визначена як 
діяльність (організаційна, наукова, практична, ін-
формаційна) з ефективного використання ПЕР, що 
забезпечує їх раціональне використання [2].
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Відповідно до «Енергетичної хартії», підвищення 
енергоефективності означає заходи, спрямовані на 
збереження випуску тієї ж одиниці продукції (то-
вару або послуги) без зниження якості або робочих 
характеристик цієї продукції при зменшенні витрат 
енергії, необхідних для виробництва цієї продукції 
[6, с. 76].

Енергоефективність також визначається як влас-
тивість виробництва щодо співвідношення обсягу ви-
робництва до витрат енергії [7]. Разом з тим біль-
шість авторів погоджуються, що енергоефективість 
– це відносна величина, яка характеризує якісний 
стан економічної системи.

При визначенні взаємозв’язку енергоефективнос-
ті та енергозбереження важливо брати до уваги різ-
ницю споживання та використання енергії. Енергос-
поживання характеризує загальний обсяг придбаних 
або вироблених підприємством енергетичних ресур-
сів, які використовуються в господарських процесах. 
Ефективність споживання енергетичних ресурсів за-
лежить від ефективності їх використання, а також 
рівня втрат енергетичних ресурсів.

Тобто ефективність енергоспоживання можна уза-
гальнити як співвідношення корисно використаної 
енергії до загальної суми спожитої підприємством 
енергії. Тому можна стверджувати, що енергоефек-
тивність – це відносна величина, корисно використа-
ної енергії до наявної енергії (з врахуванням втрат). 
Отже, аналіз змісту понять дає змогу визначити їх 
взаємозв’язок (рис. 1).

Потенціал енергозбереження системи
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Рис. 1. Взаємозв’язок категорій «енергозбереження» 
та «енергоефективність» підприємства

Таким чином, реалізація можливостей енергоз-
береження має забезпечити максимальну енергое-
фективність підприємства стосовно заданих страте-
гічними цілями обсягів випуску продукції (товарів, 
послуг), а також у відповідності до тенденцій розви-
тку факторів зовнішнього середовища підприємства. 

Відповідно до обґрунтованого у роботі [8, с. 7], 
визначення потенціалу ресурсозбереження соціаль-
но-економічної системи як можливості зі зниження 
втрат та зниження ентропії системи, потенціал енер-
гозбереження, що є складовою потенціалу ресурсоз-
береження, також знаходить свою реалізацію через 
діяльність зі збільшення рівня самоорганізації соці-
ально-економічної системи.

Реалізація потенціалу енергозбереження забез-
печує досягнення максимальної енергоефективності 
підприємства відповідно до стратегічних цілей його 

розвитку. Для розмежування категорій «енерго-
збереження» та «енергоефективності» підприємства 
розглянемо стан соціально-економічної системи. Ре-
зультатом управління розвитком підприємства (або 
ж соціально-економічної системи) є перехід від по-
точного її стану до цільового. Що і зображено на 
рис. 1. Такий перехід між станами системи зумовле-
ний необхідністю пристосування (адаптації) до змін 
зовнішнього середовища.

Відповідно до теорії систем, адаптація до швидко 
змінюваного середовища можлива тільки за рахунок 
збільшення рівня самоорганізації системи. Так, ба-
чимо на схемі нижче поточний та цільовий рівень 
самоорганізації системи, трансформація відбувається 
за рахунок діяльності зі збільшення рівня самоорга-
нізації [9, с. 63].

Далі закономірним є наступний елемент, а саме 
рівень ентропії. Діяльність зі зменшення втрат енер-
гії в системі сприяє переходу від поточного до цільо-
вого рівня ентропії в системі. Зменшення ентропії 
відповідає збільшенню рівня самоорганізації, а отже 
гарантує більшу адаптивність системи до змін зо-
внішнього середовища.

Тобто діяльність із енергозбереження є одним із 
факторів, що забезпечує зниження рівня ентропії  
в системі. Це відображається в рівні енергозбережен-
ня системи (поточному та цільвому) – тобто зміні об-
сягів використаної енергії.

Спираючись на проведений аналіз змісту понять 
енергозбереження та енергоефективність, можна 
стверджувати, що енергозбереження стосується кіль-
кості використаної енергії. В той час як енергоефек-
тивність стосується ефективності споживання енергії.

Переведення системи із поточного стану до ці-
льового можливе за рахунок управління. В даному 
випадку більш конкретну підсистему управління 
підприємством, а саме за рахунок енергетичного ме-
неджменту.

Енергетичний менеджмент є інструментом, 
спрямованим на енергоефективність роботи під-
приємства. Енергетичний менеджмент формує 
ефективну підсистема управління бізнес-процесами 
організації виходячи з оптимізації ПЕР, спираю-
чись на сукупність професійних знань, принципів, 
форм і засобів управління енергозбереженням під-
приємства. Головним завданням такого управління 
є зниження витрат на використання енергетичних 
ресурсів [10].

Витрати енергії наявні у всіх компонентах систе-
ми, але вартість їхнього усунення істотно різниться. 
Досліджуючи в процесі енергетичного менеджменту 
можливості енергозбереження, такі системи слід роз-
глядати комплексно.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чи-
ном, можна зробити висновок, що для формування 
системи управління енергоефективністю на промис-
ловому підприємстві важливо розмежування катего-
рій «енергозбереження» та «енергоефективність» під-
приємства, а також встановлення їх взаємозв’язку та 
ролі в реалізації потенціалу енергозбереження.

Встановлено, що обсяг поняття «енергозбере-
ження» менший за обсяг поняття «енергоефектив-
ність». Енергозбереження стосується раціонального 
та ощадливого використання енергії, в той час як 
енергоефективність є якісною характеристикою, 
співвіддношення енерговикористання та енергос-
поживання. На енергоефективність підприємства 
можна впливати за рахунок зміни таких факторів 
як використання інноваційних технологій, органі-
заційні зміни, економічні фактори. Вплив на рівень 
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енергозбереження здійснюється тільки за рахунок 
заходів із енергозаощадження або раціонального ви-
користання енергії.

Зміна енергоефективності діяльності може від-
буватися за рахунок управління на основі енерге-
тичного менеджменту. Тому подальший розвиток 
теоретичних та науково-методичних основ побудо-
ви системи енергоефективності підприємства потре-
бує розгляду системи енергетичного менеджменту, 
яка знаходить своє відображення в тому числі через 
функції управління енергоефективністю, визначення 
яких є важливим елементом подальших досліджень.
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ПЕРЕДУМОВИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ  
ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Проблема насиченості внутрішнього ринку імпортними товарами гостро постала актуальною для економіки держави. Стра-
тегічне планування діяльності вітчизняних підприємств з урахуванням внутрішніх та зовнішніх чинників впливу зумовило запро-
вадження політики імпортозаміщення на  власному виробництві. Такий крок має далекоглядні перспективи випуску експортоо-
рієнтовної продукції, але дана модель поведінки передбачає проведення економічного аналізу у декілька етапів для виявлення 
шляхів її реалізації та оцінки ризику.

Ключові слова: диверсифікація, імпортозаміщення, протекціонізм, модифікована матриця БКГ, група товарів, модель «ри-
нок-продукт».

Кисиль Т.В. ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВНЕДРЕНИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Проблема насыщенности внутреннего рынка импортными товарами остро стала актуальной для экономики государства. 
Стратегическое планирование деятельности отечественных предприятий с учетом внутренних и внешних факторов влияния 
обусловило введение политики импортозамещения на собственном производстве. Такой шаг должен дальновидные перспективы 
выпуска экспортоориентованной продукции, но данная модель поведения предполагает проведение экономического анализа в 
несколько этапов для выявления путей ее реализации и оценки риска.

Ключевые слова: диверсификация, импортозамещение, протекционизм, модифицированная матрица БКГ, группа товаров, 
модель «рынок-продукт».

Kysil T.V. PRELIMINARY DECISION ON IMPLEMENTATION TOWARDS IMPORT SUBSTITUTION IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
The problem of saturation of the domestic market of imported goods acutely relevant to the state’s economy. Strategic planning for 

national enterprises, taking into account internal and external factors influence led to the introduction of a policy of import substitution 
for own production. Such a move has far-reaching prospects products of export-oriented release, but this pattern of behavior provides 
economic analysis in several stages to identify ways of its implementation, and evaluation of risk.

Keywords: diversification, import substitution, protectionism, modified BCG matrix, product group, the model of «market-product».

Постановка проблеми. У сучасних умовах еконо-
мічного дисбалансу держава має оперативно прийма-
ти відповідальні рішення стосовно перспектив роз-
витку. Від’ємне значення зовнішньоторговельного 
балансу, висока залежність економіки України від 
зовнішньополітичної ситуації, насиченість внутріш-
нього ринку імпортними товарами, в наслідок чого 

вітчизняні підприємства загнані в глухий кут – все 
це дестабілізує самостійність, незалежність та ефек-
тивність діяльності як малих підприємств, так і про-
мислових комплексів, що безпосередньо відобража-
ється на економіці держави. Відсутність мотивації 
національного виробника призвела до того, що ніші 
внутрішнього ринку заполонила імпортна продукція. 


