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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 

ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Неефективне витрачання енергоресурсів є проблемою номер один в Україні. Ефективне та раціональне 

використання суб’єктом господарювання паливно-енергетичних ресурсів характеризується багатьма поняттями. 

В статті виявлено, що найбільш поширеним та загальноприйнятим у світовій практиці є поняття «енерго-

ефективність». В статті описано переваги впровадження систем енергетичного менеджменту (СЕМ) в усіх сек-

торах вітчизняної економіки, а надто – в промисловому секторі. Впровадження СЕМ також повністю корелюєть-

ся з концепцією Держенергоефективності щодо стимулювання промислових підприємств до енергоефективності. 
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енергоменеджменту. 

 

Постановка проблеми. На початку ХХІ ст. 

сформувалося сучасне бачення місії світової 

енергетики. Воно полягає у максимально ефек-

тивному використанні природних паливно-

енергетичних ресурсів (ПЕР) та потенціалу 

енергетичного сектора для зростання світової 

економіки, нарощення її потенціалу та підви-

щення якості життя населення планети. У 

зв’язку цим сьогодні у провідних країнах від-

бувається формування нової енергетичної ци-

вілізації, основними рисами якої стають 

енергоефективність; інтелектуальні енергетич-

ні системи, побудовані згідно концепції Smart 

Grid; децентралізація енергетики; нові джерела 

енергії. 

Для України проблема неефективного вит-

рачання енергоресурсів усіма видами спожива-

чів очолює низку проблем першочергового ви-

рішення, оскільки саме низька енергоефектив-

ність є ключовим фактором негативного 

впливу на політичну стабіль-ність та 

національну безпеку нашої держави [1, с. 52]. 

Реалізація дієвої політики підвищення енер-

гоефективності і розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії, 

альтернативних видів палива та вторинних 

енергоресурсів уможливить створення в 

Україні умов для зниження рівня енергоємнос-

ті валового внутрішнього продукту та оптимі-

зації структури енергетичного балансу держа-

ви. Для України енергоефективність сама по 

собі стала найважливішим ресурсом і гаран-

том формування необхідного потенціалу для 

подальшого розвитку держави і суспільства. 

Активізація державного курсу на енерго-

ефективність в Україні зумовлена багатьма 

факторами, зокрема [2]: 

- перспективою подальшого зростання 

внутрішніх цін на енергоносії; 

- необхідністю підвищення конкуренто-

спроможності української економіки в умовах 

зростання тарифів та триваюче зростання в 

ціні кінцевої продукції частки витрат на 

придбання енергії; 

- зростанням тарифів, що є потужним 

дестабілізуючим впливом на соціально-

політичну сферу, а зниження енергоспожи-

вання за рахунок енергозбереження може 

розглядатися як фактор, що компенсує 

зростання ціни на енергоресурси; 

- загрозою критичного впливу дефіциту 

енергоресурсів, для подолання якої одним із 

найбільш пріоритетних та дієвих механізмів є 

підвищення енергоефективності; 

- привабливістю українського ринку збуту 

технологій та обладнання у сфері енергозбере-

ження та підвищення енергоефективності, ос-

кільки ринок енергозберігаючих технологій у 

світі вже склався. 

Філософія енергозбереження та підвищен-

ня енергоефективності для України має свої 

характерні риси. Задекларована пріоритет-

ність політики енергозбереження в Україні 

тривалий час не була підкріплена ефективною 

формою та механізмами взаємодії влади, біз-

несу та наукового потенціалу у питаннях впро-

вадження інноваційних енергозберігаючих 

технологій. Відтак, мета енергозберігаючої по-
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літики полягає не в обмеженні споживання 

енер-горесурсів, а у підвищенні ефективності 

використання первинних енергоносіїв. 

Отже, дослідження будь-яких аспектів 

ефективного використання енергоресурсів є 

актуальним і вартим уваги як науковців, так і 

фахівців-практиків. Світовий досвід свідчить, 

що лише там відбулось швидке досягнення 

міжнародної конкурентоспро-можності держа-

ви, де наріжним каменем державної політики 

постала енергоефективність. Якщо в Західній 

Європі величина потенціалу енергозбереження 

дорівнює 10-20% обсягів споживання енерго-

ресурсів, то в Україні ця цифра перевищує 

45% [2]. Зростання енергоефективності в на-

шій країні можливе за рахунок реалізації нау-

ковообґрунтованої, системної, програмно і за-

конодавчо підкріпленої політики енергоефек-

тивності на макрорівні з одночасною оптимі-

зацією споживання енергоресурсів на рівні 

первинних суб’єктів господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

На сьогодні питаннями енергоефек-тивності в 

Україні займаються Державне агентство з 

енергоефективності та енергозбереження 

(Держенергоефективності) [3], Асоціація з 

енергоефективності та енерго-збереження [4], 

деякі питання висвітлює Біоенергетична асоці-

ація України [5] та Інститут відновлюваної 

енергетики НАН України [6]. У 2015 р. спеціа-

лістами та експертами [3-5] було проведено 

ряд форумів, конференцій та семінарів для по-

пуляризації енергоефективних заходів та збі-

льшення інформованості населення, підпри-

ємств, працівників житлового господарства 

щодо енергоефективних рішень та технологій. 

Всебічному вивченню енергоефективного 

розвитку присвячена значна кількість науко-

вих робіт вітчизняних та зарубіжних авторів. В 

Україні дослідження енергоефективності лише 

набуває обертів, однак наразі вже сформовані 

певні авторські бачення науковців щодо зна-

чення енергоефективності економіки для за-

безпечення національної безпеки, факторів і 

аргументів існуючого низького рівня енерго-

ефективності в Україні, можливих напрямів 

забезпечення енергоефективності у галузях 

господарювання та шляхів забезпечення 

енергоефективного розвитку промислових під-

приємств, які знайшли відображення у науко-

вих доробках О. Суходолі, Ф. Майсснера, Д. 

Науменка, Й. Радеке, В. Микитенка [7-10] та 

інших. Фундаментальні основи теорії управ-

ління енергоефективністю та енергозбережен-

ням, проблеми та шляхи удосконалення дер-

жавної політики України у сфері енергоефек-

тивності, сучасний стан і роль енергозбере-

ження на промислових підприємствах висвіт-

лені у працях О. Амосова, М. Войнаренка, С. 

Денисюк, В. Джеджули, І. Островського, Т. 

Сердюк, Н. Тюріної, О. Цапко-Піддубної [11-

18] та інших. 

Разом з тим, дотепер ще не сформований 

системний підхід щодо управління енерго-

ефективністю, який ґрунтується на сучасних 

тенденціях управління. Тому вважаємо над-

звичайно актуальним дослідження можливос-

тей впровадження систем енергетич-ного ме-

неджменту в умовах вітчизняних промислових 

підприємств, який би відповідав вимогам та 

викликам сьогодення, поєднував фундамента-

льні основи управління економічними систе-

мами, законодавчі вимоги та кращі світові 

практики.  

Постановка завдання. Метою статті є дос-

лідження перспектив впровадження системи 

енергоменеджменту для промислового підпри-

ємства в сучасних економічних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перш за все слід зазначити, що у вітчизняній 

науковій літературі та законодавчо-норма-

тивній базі відсутнє однозначне та чітке трак-

тування поняття, що характеризує ефективне 

та раціональне використання суб’єктом госпо-

дарювання паливно-енергетичних ресурсів. 

Замість того, зустрічається наступна терміно-

логія щодо досліджуваної проблеми: «енерго-

ефективність», «енергозбереження», «ресурсо-

збереження» та «енергоощадність».  

На законодавчому рівні в Україні більше 

закріплене поняття «енергозбереження». 

Зокрема, у Законі Україні «Про енергозбере-

ження» наведене визначення: «енергозбере-

ження – діяльність (організаційна, наукова, 

практична, інформаційна), яка спрямована на 

раціональне використання та економне витра-

чання первинної та перетвореної енергії і при-

родних енергетичних ресурсів в національно-

му господарстві і яка реалізується з викорис-

танням технічних, еконо-мічних та правових 

методів» [22], а тлумачення поняття «енерго-

ефективність» відсутнє, натомість є визначен-

ня енергоефективної продукції, технології, 

обладнання. 
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У ДСТУ 3051–95 йдеться про «ресурсозбе-

реження» як діяльність (організаційну, еконо-

мічну, технічну, наукову, практичну, інформа-

ційну), методи, процеси, комплекс організа-

ційно-технічних заходів, що супроводжують 

всі стадії життєвого циклу об’єктів і спрямо-

вані на раціональне вико-ристання та економ-

не витрачання ресурсів [23, с. 1-15]. 

На закордонному рівні понятійний апарат у 

напрямі енергоефективності закріплений у 

нормах права та міжнародних стандартах [19]. 

Так, у Міжнародному стандарті ISO 50001 

«Системи енергетичного менеджменту», який 

був затверджений у форматі Державного стан-

дарту України в 2015р., представлений термін 

«енергоефективність» (energy efficiency), що 

означає співвідношення (коефіцієнт) або ін-

ший кількісний взаємозв’язок між отриманим 

результатом, тобто між виконаною роботою, 

послугами, товарами чи енергією і вхідним по-

казником, тобто вихідним рівнем енерго-

витрат. 

У Британському стандарті BS EN 

16001:2009 «Системи енергетичного мене-

джменту – вимоги по використанню» вико-

ристано поняття «енергетична ефективність», 

яке означає відношення результату діяльності 

організації, виробленої продукції або надання 

послуг до кількості витраченої енергії. 

Міжнародна енергетична агенція (МЕА) 

розмежовує поняття «енергозбереження» та 

«енергоефективність». Перше стосується 

обмеження або зниження споживання ПЕР за 

рахунок зміни способу життя або пове-дінки, а 

друге – обмеження або зниження споживання 

ПЕР шляхом застосування більш ефективних 

пристроїв, удоскона-лення рівня управління та 

впровадження новітніх технологій, тобто нас-

лідування інтенсивного шляху розвитку, отри-

мання більшого спектра послуг, виробів за ви-

користання одного і того самого обсягу ПЕР. 

Таким чином, виходячи з результатів дос-

лідження вітчизняних наукових праць, законо-

давчо-нормативної бази України, міжнародних 

стандартів серії ISO, Британського стандарту 

BS EN 16001:2009, а також наукових розробок 

МЕА можемо узагальнити, що поняття 

«енергоефективність» є більш поширеним та 

загальноприйнятим у світовій практиці, а тому 

саме на цьому понятті необхідно закцентувати 

увагу як на такому, що має наймасштабніший 

комплексний вимір і прямий взаємозв’язок з 

екологічністю, конкурентоспроможністю та 

соціальною ефективністю. 

За даними рейтингу енергоефективності 

областей України «Ukrainian Energy Index» за 

2013-2015 рр., Україна має значний нереалізо-

ваний потенціал енергозбереження у промис-

ловому секторі, який становить 48-50% пито-

мої ваги сектора в потенційному енергозбере-

женні (рис. 1) [24, с. 18]. 

  

Рис. 1. Питома вага секторів економіки України у загальному потенційному енергозбереженні 

 

Така картина щодо нереалізованості 

потенціалу енергозбереження у вітчизняному 

промисловому секторі обумовлена реально 

існуючими бар’єрами на шляху розвитку 

енергоефективності в Україні (рис. 2). 

Окрім об’єктивно існуючих бар’єрів, 

стримуючих розвиток енергоефективності в 

Україні, управління енергоефективністю 

ускладнюється тим, що воно знаходиться «в 

полі зору» науки та діючого законодавства, 

часто виходячи за рамки компетентності 

керівництва промислових підприємств, 

оскільки ПЕР є стратегічним ресурсом, а, 

відповідно, ефективне управління енерго-

ефективністю – пріоритетний напрям як для 

України, так і світу загалом. 
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У зв’язку з цим, вважаємо цілком логічним 

та першочерговим впровадження систем енер-

гетичного менеджменту (СЕМ) в усіх секторах 

вітчизняної економіки, а надто – в промисло-

вому секторі, для забезпечення зростання заг-

ального рівня енергоефективності в Україні. 

Фундаментом для впровадження СЕМ мо-

жуть стати елементи інших систем менедж-

менту, які вже є в наявності на підприємстві 

(системи якості, охорони природи, охорони 

праці тощо) та існуюча, перевірена практикою 

документація (робочі процедури, операційні 

інструкції, стандарти, регламенти, положення, 

плани, програми тощо). 

Впровадження СЕМ, як правило, здійснює-

ться поетапно із залученням профільного 

фахівця (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожен з наведених етапів є важливим для 

ефективного функціонування СЕМ, однак 

одним з найскладніших для практичної реалі-

зації виявляється 3 етап. Саме на цьому етапі 

проводиться комплексний аналіз діючої сис-

теми з енергоефективності з використанням 

результатів власного проведеного аналізу, да-

них енергетичного обстеження та енергетич-

ного аудиту, бенчмаркінгу на основі наявного 

на підприємстві енергетичного обліку, енерге-

Етапи 

впровадження 

СЕМ 

Етап 1. Документальне затвердження 

намірів щодо впровадження СЕМ 

Етап 2. Налагодження 

робочого процесу 

Етап 3. Системати-зація 

енергетичного 

планування Етап 4. Розробка та  

затвердження необхідної 

документації для реалізації СЕМ 

Етап 5. Поступова 

реалізація усіх попередніх етапів, 

поточний моніторинг результатів 

впровадження СЕМ та кожного 

елементу окремо 
Етап 6. Проведення внутрішнього аудиту 

СЕМ, оцінка ефективності її функціонування, 

виявлення проблемних ділянок та внесення 

коректив 

Рис. 3. Етапи впровадження СЕМ (складено за [19]) 
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тичного балансу тощо. За відсутності система-

тизованих даних енергоспоживання промисло-

вого підприємства, їх необхідно зібрати, уза-

гальнити та проаналізувати, виходячи з фак-

тичного споживання як підприємством зага-

лом, так і окремими структурними підрозді-

лами, виробничими лініями тощо. 

Бенчмаркінг енергоефективності дозволяє 

дослідити кращий досвід та реалізувати його 

на практиці. Серед загальних переваг бенчмар-

кінгу енергоефективності для підприємств 

України можна виділити наступні: можливість 

виявлення критичного споживання енергоре-

сурсів на певних ділянках технологічного про-

цесу чи фіксація ефективного використання 

енергоресурсів; підвищення рівня конкуренто-

спроможності підприємства; усвідомлення 

керівництвом оптимального рівня енергоефек-

тивності, що можна реально досягти, та спо-

собів досягнення покращення; орієнтація на 

безперервний процес підвищення рівня 

енергоефективності на підприємстві. Проте 

існує ряд проблем, що можуть негативно впли-

нути на успішне проведення бенчмаркінгу 

енергоефективності на вітчизняних підпри-

ємствах: часові обмеження, нестача ресурсів; 

конкурентні бар’єри, недоступність чи важко-

доступність необхідної інформації про конку-

рентів; нестача управлінських та професійних 

кадрів тощо. 

Впровадження бенчмаркінгу енергоефек-

тивності як методу управління в діяльності 

вітчизняних промислових підприємств дозво-

лить зорієнтувати його керівництво на дотри-

мання кращих міжнародних стандартів, а ви-

користання інструментарію бенчмаркінгу по-

легшить впровадження СЕМ на підприємствах 

відповідно до ISO 50001, зорієнтує на кращі 

світові стандарти та практики, сприятиме 

підвищенню їх конкурентоспроможності не 

тільки на внутрішньому галузевому рівні, а й 

на міжнародному рівні, дозволить підвищити 

рівень ефективності, закладе підвалини роз-

витку ефективної управлінської системи віт-

чизняних підприємств. 

Застосування SMART-критеріїв та інстру-

ментарію тайм-менеджменту полегшить виз-

начення енергетичних цілей та задач промис-

лового підприємств, сприяти-ме реальному 

визначенню планового рівня енергоспоживан-

ня та варіативності досягнення поставлених 

завдань. 

Поточний моніторинг та внутрішній аудит 

СЕМ дозволяє реалізувати концепцію ефек-

тивності, економічності та результативності 

при оцінці ефективності функціонування СЕМ 

на промисловому підприємстві. Його головна 

мета досягається шляхом проведення аудиту 

ефективності СЕМ (для визначення співвідно-

шення результатів отриманих внаслідок 

впровадження СЕМ (ефективне витрачання 

ПЕР, економія ПЕР) з понесеними витратами 

на впровадження та функціонування СЕМ), 

аудиту економічності СЕМ (для мінімізації 

витрат на функціонування СЕМ з огляду на 

відповідну якість) та аудиту результативності 

СЕМ (для порівняння результатів діяльності 

СЕМ із затвердженими цілями та зіставлення 

їх із затратами, що були понесені під час 

впровадження та функціонування СЕМ). 

Таким чином, створення на вітчизняних 

промислових підприємствах дієвої управлін-

ської системи, якою є СЕМ, є безумовно необ-

хідною умовою на шляху підвищення ефек-

тивності використання ними ПЕР на усіх ета-

пах їх функціонування. Перевагами створення 

СЕМ є їх гнучкість, адаптивність до змін у 

організаційному середовищі підприємства, 

замкнутість (на відміну від інших систем, на-

правлених на підвищення рівня ефективності 

використання ПЕР), циклічність, орієнтова-

ність на постійне вдосконалення та покращен-

ня базових енергетичних параметрів промис-

лового підприємства, виходячи із змісту зат-

вердженої керівництвом енергетичної політики. 

Більше того, впровадження СЕМ в 

промисловості є перспективним напрямком, 

що дозволить цьому сектору використати свій 

достатньо великий потенціал до енерго-

збереження й досягти запланованого змен-

шення енергоспоживання у цій сфері на 25% 

відповідно до Національного плану дій з 

енергоефективності до 2020 року в Україні.  

Держенергоефективності спільно з Україн-

сько-данським енергетичним центром розро-

било механізм стимулювання промислових 

підприємств до енергоефективності, суть яко-

го полягає у спрямуванні коштів від вуглеце-

вого податку на заходи з енергоефективності 

та використання відновлюваних джерел енер-

гії на підприємствах [25]. Впровадження СЕМ 

цілком вписується в концепцію стимулювання 

промислових підприємств до енергоефектив-

ності, яку провадить Держенергоефективності. 
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Для України енергоефективність у вироб-

ничій сфері – оптимальний шлях комплексно 

вирішити енергетичні, екологічні та економіч-

ні питання, а для промислових підприємств – 

це прекрасна нагода стати менш енергозалеж-

ними, скоротити викиди вуглецю, зменшити 

собівартість продукції, наростити обсяги ви-

робництва та підвищити власну конкуренто-

спроможність. Тому є нагальна необхідність 

створення стимулюючого механізму держав-

ної підтримки промислового сектору при 

одночасному впровадженні дієвих заходів з 

енергоефективності на рівні підприємств. У 

результаті впровадження систем енергоме-

неджменту та проектів з енергоефективності, а 

особливо за державної підтримки, промислові 

підприємства функціонуватимуть «розумні-

ше», використовуючи кращі здобутки і досвід 

зарубіжних країн у сфері ефективного енерго-

споживання, а країна міцнітиме як економічно, 

так і енергетично. 

Висновки. Таким чином, проведене дослід-

ження дозволяє зробити певні висновки та 

узагальнення: 

- для України проблема неефективного 

витрачання енергоресурсів усіма видами 

споживачів очолює низку проблем першо-

чергового вирішення; 

- у вітчизняній науковій літературі та зако-

нодавчо-нормативній базі відсутнє однознач-

не та чітке трактування поняття, що характе-

ризує ефективне та раціональне використання 

суб’єктом господарювання паливно-енерге-

тичних ресурсів. Натомість зустрічається нас-

тупна термінологія щодо досліджуваної проб-

леми: «енергоефективність», «енергозбережен-

ня», «ресурсозбереження» та «енергоощадність»; 

- виходячи з результатів дослідження 

вітчизняних наукових праць, законодавчо-

нормативної бази України, міжнародних 

стандартів серії ISO, Британського стан-дарту 

BS EN 16001:2009, а також наукових розробок 

МЕА можемо узагальнити, що поняття 

«енергоефективність» є більш поширеним та 

загальноприйнятим у світовій практиці, а тому 

саме на цьому понятті необхідно закцентувати 

увагу як на такому, що має наймасштабніший 

ком-плексний вимір і прямий взаємозв’язок з 

екологічністю, конкурентоспроможністю та 

соціальною ефективністю; 

- для забезпечення зростання загального 

рівня енергоефективності в Україні вважаємо 

цілком логічним та першочерговим впровад-

ження систем енергетичного менеджменту 

(СЕМ) в усіх секторах вітчизняної економіки, 

а надто – в промисловому секторі. Фунда-

ментом для впровадження СЕМ можуть стати 

елементи інших систем менеджменту, які вже 

є в наявності на підприємстві та існуюча, 

перевірена практикою документація; 

- перевагами створення на вітчизняних 

промислових підприємствах дієвої управ-

лінської системи, якою є СЕМ, є їх гнучкість, 

адаптивність до змін у організаційному сере-

довищі підприємства, замкнутість, цикліч-

ність, орієнтованість на постійне вдосконален-

ня та покращення базових енергетичних пара-

метрів про-мислового підприємства, виходячи 

із змісту затвердженої керівництвом енерге-

тичної політики. Впровадження СЕМ цілком 

вписується в концепцію стимулювання про-

мислових підприємств до енергоефективнос-

ті, яку провадить Держенергоефективності. 
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Пастернак В.О.  
Перспективы внедрения системы энергоменеджмента для промышленного предприятия.  
Неэффективное расходование энергоресурсов является проблемой номер один в Украине. Эффективное и рациональное 
использование предприятием топливно-энергетических ресурсов характеризуется многими понятиями. В статье выявлено, что 
наиболее распространенным и общепринятым в мировой практике является понятие «энергоэффективность». В статье 
описаны преимущества внедрения систем энергетического менеджмента (СЭМ) во всех секторах отечественной экономики, 
особенно – в промышленном секторе. Внедрение СЭМ также полностью коррелируется с концепцией Госэнергоэффективности 
по стимулированию промышленных предприятий к энергоэффективности. 
Ключевые слова: топливно-энергетические ресурсы, энергоэффективность, потенциал, промышленный сектор, система 
энергоменеджмента. 

 

Pasternak V.  
Prospects for implementation of the energy management system for the industrial enterprise.  
Inefficient energy consumption is the number one problem in Ukraine. Efficient and rational use by the subject of management of fuel and 
energy resources is characterized by many concepts. The article reveals that the most common and generally accepted in the world practice 
is the concept of «energy efficiency». The article describes the advantages of introducing an effective management system (EMS) in all 
sectors of the national economy, and especially in the industrial sector. The introduction of CEM also fully correlates with the concept of 
State Energy Efficiency to stimulate industrial enterprises to energy efficiency. 
Keywords: fuel and energy resources, energy efficiency, potential, industrial sector, energy management system. 


