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АНОТАЦІЯ 

на магістерську роботу  Грибова Іллі Євгеновича  

«Оцінка ефективності енергозберігаючих заходів на підприємстві» 

 

Список ключових слів: оцінка економічної ефективності, промислове 

підприємство, підприємство, аналіз, ефективність. 

Метою дослідження стало вдосконалення оцінки економічної 

ефективності впровадження енергозберігаючих заходів. 

Предметом дослідження є методи оцінки ефективності 

енергозберігаючих проєктів. 

Об'єктом дослідження є промислові підприємства Одеської області, які 

мають потенціал підвищення енергоефективності. 

Наукова новизна роботи: вдосконалення методики оцінки ефективності 

впровадження заходів з енергозбереження, що полягає в обліку прогнозної 

динаміки цін на енергоносії при розрахунку грошових потоків від 

впроваджень енергозберігаючих заходів, що дозволяє проводити більш точну 

оцінку їх ефективності 

У вступі відображена актуальність роботи, мета та завдання, предмет та 

об'єкт дослідження, методи дослідження, ступінь розробленості теми, 

наукова новизна магістерської роботи, а також практична значущість 

дослідження, зазначена емпірична база. 

У першому розділі магістерської роботи розглядається сутність та 

особливості впровадження енергозберігаючих заходів, формулюються 

основні поняття, цілі енергозбереження, а також наводяться та порівнюються 

методики оцінки економічної ефективності енергозберігаючих заходів у  

українській науково-дослідній практиці. 

У другому розділі наведено динаміку цін на енергоносії у Одеській 

області для підприємств, проведено порівняльний аналіз зміни цін у даній 

сфері та у сфері кредитування, а також було проведено емпіричне 

дослідження з визначення того, які методики, показники використовуються 

на практиці при розрахунку оцінки ефективності впровадження 

енергозберігаючих проєктів. 

У третьому розділі представлено вдосконалення оцінки ефективності 

впровадження енергозберігаючих проєктів з урахуванням вартості тарифів на 

енергоносії. Також у цьому розділі представлена апробація розробленого 

вдосконалення.  

У висновку містяться основні висновки по науковому дослідженню. 

Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел. Робота містить 78 сторінок, 22 таблиці, 12 

малюнків.  
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SUMMARY 

for the master's thesis of Gribov Ilya Yevgenyevich 

" Evaluation of the effectiveness of energy saving measures at the 

enterprise " 

List of key words: assessment of economic efficiency, industrial 

enterprise, enterprise, analysis, efficiency. 

The aim of the study was to improve the assessment of the economic 

efficiency of the implementation of energy saving measures. 

The subject of research is methods for evaluating the effectiveness of 

energy saving projects. 

The object of the study are industrial enterprises of Odessa region, which 

have the potential to increase energy efficiency. 

Scientific novelty of the work: improvement of the methodology for 

assessing the effectiveness of energy saving measures, which is to take into 

account the forecast dynamics of energy prices when calculating cash flows from 

the implementation of energy saving measures, which allows a more accurate 

assessment of their effectiveness 

The introduction reflects the relevance of the work, purpose and 

objectives, subject and object of research, research methods, the degree of 

development of the topic, the scientific novelty of the master's thesis, as well as 

the practical significance of the study, the empirical basis. 

The first chapter of the master's thesis considers the essence and features 

of energy saving measures, formulates the basic concepts, goals of energy 

saving, as well as provides and compares methods for assessing the economic 

efficiency of energy saving measures in Ukrainian research practice. 

The second section presents the dynamics of energy prices in Odessa 

region for enterprises, comparative analysis of price changes in this area and in 

the field of lending, as well as an empirical study to determine which methods, 

indicators are used in practice to calculate the effectiveness of energy saving. 

projects. 

The third section presents the improvement of the assessment of the 

effectiveness of the implementation of energy saving projects taking into account 

the cost of energy tariffs. Also in this section the approbation of the developed 

improvement is presented. 

The conclusion contains the main conclusions. 

The master's thesis consists of an introduction, three chapters, conclusions 

and a list of sources used. The work contains 78 pages, 22 tables, 12 figures. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Зниження споживання паливно-

енергетичних ресурсів, є важливим завданням промислових підприємств 

України. Необхідність розвитку та впровадження енергозберігаючих заходів 

на енергоємних промислових підприємств обумовлено наявністю стійких 

негативних тенденцій зростання цін на паливно-енергетичні ресурси в 

України. 

Стоїть проблема недостатньої опрацьованості методів оцінки та 

прийняття рішень при впровадженні енергозберігаючих проєктів. На 

сьогоднішній день впровадження енергозберігаючих проєктів розглядається 

здебільшого з погляду технологічного аспекту, а не економічного. 

Таким чином, необхідність удосконалення методів оцінки ефективності 

енергозберігаючих заходів, разом з аналізом та прогнозом на зміни цін 

паливно-енергетичних ресурсів для більш обґрунтованого прийняття рішення 

про впровадження енергозберігаючих проєктів визначили актуальність 

магістерської роботи. 

Метою дослідження стало вдосконалення оцінки економічної 

ефективності впровадження енергозберігаючих заходів. 

Поставлена  мета дослідження визначила вирішення наступних 

завдань: 

- дослідити теоретичні засади оцінки економічної ефективності 

впровадження енергозберігаючих заходів на підприємстві; 

- вивчити та порівняти існуючі методи оцінки економічної 

ефективності; 

- - проаналізувати ціни на тарифи паливно-енергетичних ресурсів; 

- розробити рекомендації щодо вдосконалення оцінки економічної 

ефективності впровадження енергозберігаючих заходів на підприємстві. 

Предмет дослідження: методи оцінки ефективності енергозберігаючих 

проєктів. 

Об'єктом дослідження є промислові підприємства Одеської області, які 
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мають потенціал підвищення енергоефективності. 

У процесі дослідження застосовувалися такі методи: 

- порівняльний аналіз теоретико-смислових конструкцій в 

визначення термінів «оцінки ефективності» та «енергоефективності»; 

- статистичні методи аналізу (одномірні методи дослідження рядів 

динаміки, дослідження середніх величин); 

- експертне опитування з подальшим аналізом отриманих даних. 

Ступінь розробленості теми. Вивченням тим пов'язані з 

енергоефективністю підприємств займалися як і вітчизняні, і зарубіжні 

ученые. Велика увага приділяється розробці стратегій ефективного 

використання енергоресурсів у таких вітчизняних авторів наукових праць як 

А. М. Асаула, О. М. Алімова, О. І. Амоші, Є. М. Ахромкіна, М. П. 

Войнаренка, В. М. Гейця, А. А. Долінського, В. В. Стадник, А. В. 

Парховника, С. В. Філиппової, К. Riedle, R. Taud, Д. К. Турченко, Г. М. 

Калетника 

Методологічні основи оцінки та виміру енергоефективності 

виробництва, шляхи її збільшення розглядаються також у роботах наступних 

учених О.В. Бондар-Підгурська, Г. Я. Вагина, 

Також хотілося б зазначити, що чимала увага приділяється 

прогнозуванню споживання енергоресурсів на підприємств та 

перспективному розвитку енергетики у України загалом, наступними 

авторами Е. В. Оборина, Д. В. Волошин, С. Г. Ажнакин, К.Э. Шурда. 

Незважаючи на широке дослідження проблем оцінки ефективності, не 

отримали повноцінного відображення питання, пов'язані зі змістом поняття 

«комплексний підхід до розгорнутої оцінки енергоефективності підприємства 

та вибору напрямів її підвищення на промислових підприємствах», 

визначенням критеріїв для вибору ефективного заходу щодо 

енергозбереження. 

Наукова новизна роботи: вдосконалення методики оцінки ефективності 

впровадження заходів з енергозбереження, що полягає в обліку прогнозної 
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динаміки цін на енергоносії при розрахунку грошових потоків від 

впроваджень енергозберігаючих заходів, це дозволяє проводити більш точну 

оцінку їх ефективності. 

Практична значимість проведеного дослідження полягає в отриманій 

внаслідок апробації розробленого вдосконалення методики оцінки 

ефективності впровадження заходів щодо енергозбереження, а також у 

розроблених практичних рекомендаціях для економістів підприємства. 

Емпіричною базою дослідження стали матеріали внутрішньої звітності 

промислового підприємства, статистика зміни цін на паливно-енергетичні 

ресурси. З метою аналізу оцінки інвестиції в енергозберігаючі заходи було 

проведено опитування серед осіб, які приймали рішення щодо впровадження 

енергозберігаючих заходів. 

Структура роботи. Магістерська дисертація складається з вступу, трьох 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Робота містить 80 

сторінок, 22 таблиці, 12 малюнків. 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

У процесі виконання даної випускної кваліфікаційної було виконано 

поставлені завдання: вивчено теоретичні основи оцінки економічної 

ефективності впровадження енергозберігаючих заходів на підприємстві, 

вивчили та порівняли існуючі методи оцінки економічної ефективності, 

розроблено рекомендації щодо вдосконалення оцінки економічної 

ефективності впровадження енергозберігаючих заходів на підприємстві, 

проведено апробацію. 

Спираючись на дані, представлені у першому розділі, можна сказати, 

що єдиного та загальноприйнятого підходу до оцінки економічної 

ефективності впровадження енергозберігаючих заходів на промисловому 

підприємстві немає. 

Однак можна зазначити, що в основному оцінки економічної 

ефективності енергозберігаючого заходу підходять з точки зору оцінки 

ефективності інвестиції. 

У другому розділі магістерської роботи було проведено емпіричне 

дослідження серед 9 промислових компаній та 24 експертів, які приймали 

рішення про впровадження енергозберігаючих проєктів. З цього дослідження 

ми виявили такі актуальні питання, що виникають на практиці у сфері 

енергозбереження та енергоменеджменту: проблеми з використанням 

методик аналізу та прогнозування цін на тарифи на ПЕР; проблеми з 

ефективністю використання методик аналізу та прогнозування ризиків. 

У третій главі ми пропонуємо вдосконалення оцінки економічної 

ефективності впровадження енергозберігаючих заходів на основі аналізу 

динаміки цін на паливно-енергетичні ресурси. 

За допомогою реалізації алгоритму аналізу динаміки цін на тарифи 

ПЕР у загальний алгоритм проведення оцінки економічної ефективності. 
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Апробація алгоритму, який ми застосували на практиці в 3 розділі, 

успішно працює, і, слідуючи розробленому алгоритму, економісти 

промислових підприємств можуть дати більш точне обґрунтування 

майбутніх доходів від заходів з енергозбереження, що проводяться, і вибрати 

найбільш економічно ефективне енергозберігаючі заходи. 

Виконана робота з розробки та впровадження може бути 

рекомендована для застосування і на інших підприємствах промислового 

сектора. 
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