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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Виконання Енергетичної стратегії України на період 

до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», у якій 

планується до 2035 р. знизити енергоємність ВВП більш як у два рази, значною 

мірою залежить від енергоефективності підприємств, зокрема, у целюлозно-

паперовій промисловості.  Ця галузь відіграє важливу роль в економіці, 

задоволенні соціальних суспільних потреб та у впровадженні енергосистем з 

низьким вмістом вуглецю, проте належить до виду діяльності зі значною 

енергоємністю. Відповідно до Технологічної карти Європейського стратегічного 

плану енергетичних технологій, середні енергетичні витрати у целюлозно-

паперовій промисловості країн Європейського Союзу становлять від 16 до 30 %, 

у той час як в Україні – до 40 %. Підвищення ефективності використання 

енергетичних ресурсів є важливим завданням сталого економічного розвитку 

галузі, утримання ринкових позицій, забезпечення конкурентоспроможності в 

умовах впровадження європейських екологічних, технічних та енергетичних 

стандартів. 

         Розкриттю теоретичних і методичних підходів дослідження сутності,  

аналізу та ефективного використання ресурсного потенціалу галузевих ринків, 

регіонів і окремих суб’єктів  господарювання на принципах сталого розвитку, 

корпоративної соціальної відповідальності присвячені наукові праці багатьох 

вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, управлінців, практиків. Серед них 

слід відзначити таких як: У. Андрусів, В. Базилевич, Д. Баюра, Н. Бикова, В. 

Боголюбов, К. Вінцер, Ю. Воєводкіна, П. Вяткін, Л. Гаєвська, О. Грішнова, 

Горбонос, В. Дудюк, М. Йохансон, А. Ігнатюк, Р. Колісник, М. Комаров,                        

Р. Крамар, Г. Купалова, Ю. Ландау, П. Мондал, Н. Мхітірян, Д. Овчаренко, Л. Де 

Пре, А. Прокіп, В. Проскуряков, Р. Самуйлявичус, Т. Сафранов, І. Сотник, Д. 

Твайделл, А. Уейр, Р. Уллман, О. Чернова, П. Чжоу.  

        Незважаючи на досягнуті наукові результати, потребують поглибленого 

вивчення з урахуванням специфіки галузей суспільного виробництва  питання 

змістовного трактування, класифікації, раціонального використання 

енергетичних ресурсів, організації екологічного аудиту для науково 

обґрунтованого оперативного і стратегічного управління. Недостатнє наукове 

вивчення та нагальна потреба  практичного вирішення зазначених вище питань 

зумовило вибір теми, формулювання мети і завдань дисертаційної роботи. 

           Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано згідно з планом наукових досліджень 

економічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Вона є складовою теми економічного факультету «Макроекономічна 

стратегія реалізації європейського вектора економічного розвитку України: 

концептуальні засади, виклики та протиріччя» №16 БФ 040-01 (номер державної 

реєстрації 0116U004822),  підрозділ «Теоретико-методологічні засади розвитку 

екологічного підприємництва, торгівлі та логістики в Україні». Внесок автора 

полягає у розробці методичних підходів та оцінці впливу факторів на 

використання енергоресурсів  у целюлозно-паперовій промисловості. 
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Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розвитку 

теоретичних основ та розробці практичних рекомендацій із підвищення 

ефективності використання енергетичних ресурсів в умовах екологічної 

модернізації виробництва і впровадження альтернативних джерел енергії на 

підприємствах. 

Для досягнення поставленої мети було поставлено такі завдання:  

    висвітлити сутність понять енергетичні ресурси та ефективність їх 

використання; 

    здійснити класифікацію видів енергетичних ресурсів з урахуванням 

особливостей їх використання на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості;  

    сформувати структурно-логічну схему аналізу та оцінки ефективності  

використання енергетичних ресурсів за центрами відповідальності на 

підприємствах целюлозно-паперової промисловості; 

       зробити аналіз та дати оцінку обсягу, тенденцій та ефективності 

використання енергетичних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості;  

     виявити чинники, що впливають на ефективність використання 

енергетичних ресурів на підприємствах; 

     сформулювати напрями підвищення ефективності використання 

енергетичних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості. 

Об’єктом дослідження є використання енергетичних ресурсів на 

підприємствах целюлозно-паперової промисловості України з урахуванням дії 

економічних, технологічних та екологічних факторів. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних положень 

щодо підвищення ефективності використання енергетичного потенціалу 

суб’єктами господарювання. 

           Методи дослідження. В дослідженні категоріального апарату в частині 

трактування економічної сутності енергетичних ресурсів як об’єкта управління 

застосовано загальнологічні методи наукового пізнання: спостереження, аналізу 

і синтезу, індукції  і  дедукції,  абстрагування,  узагальнення,  групування і 

моделювання (пп. 1.1). Класифікацію видів енергетичних ресурсів підприємств 

целюлозно-паперової промисловості здійснено за допомогою ієрархічного 

методу,  порівняння, групування  (п. 1.2). Обсяг і тенденції використання 

енергетичних ресурсів досліджено із застосуванням рядів динаміки, порівняння, 

середніх величин, групування, індексного та графічного методів (п. 2.1). 

Комплексний аналіз ефективності використання енергетичного потенціалу на 

підприємствах целюлозно-паперової галузі зроблено за допомогою методів 

інтегральної комплексної оцінки, стандартизації, групування, монографічного, 

балансового, соціологічного  (пп. 1.3, 2.2). Методи кореляційно-регресійного 

аналізу дозволили виявити фактори впливу на ефективність використання 

енергетичних ресурів, встановити зв’язок між часткою використаних 

поновлюваних енергетичних ресурсів та електроємністю виробництва паперу, 

картону (пп. 2.2, 2.3). Для ідентифікації перешкод щодо використання біомаси 
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для виробництва теплової енергії на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості здійснено свот-аналіз та експертне опитування фахівців галузі (п. 

3.1). Метод моделювання використано у розробці науково-організаційної 

моделей енергетичної модернізації виробництва,  інформаційно-ресурсного 

забезпечення та організаційно-логічної моделі енергетичного аудиту й 

енергетичного менеджменту  на підприємствах (пп. 3.1, 3.2, 3.3). Метод 

багатовимірних порівнянь застосовано для ранжування енергетичних ресурсів 

підприємств целюлозно-паперової промисловості за суттєвістю впливу (п. 3.3). 

Інформаційною базою дослідження слугували наукові праці, розробки  

провідних учених, науково-дослідних  установ та організацій, нормативно-

правові документи, статистичні і методичні матеріали Міністерства енергетики 

та захисту довкілля України, Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України,  Державної інспекції енергетичного нагляду 

України, Державної служби статистики України, документи міжнародних 

організацій, первинні документи, звітність підприємств целюлозно-паперової 

промисловості, матеріали вибіркових монографічних та соціологічних 

досліджень автора, інтернет-ресурси. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розширенні та 

збагаченні теоретичних, методичних і практичних положень, які вирішують 

науково-практичне завдання – підвищення ефективності використання 

енергетичних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості  з 

урахуванням принципів сталого розвитку.  

Основні положення дисертаційної роботи, які містять елементи наукової 

новизни та особистий доробок автора: 

вперше: 

 сформовано концептуальну науково-організаційну  модель енергетичної 

модернізації підприємств целюлозно-паперової промисловості України шляхом 

впровадження поновлюваних джерел енергії у виробництві теплової енергії з 

біомаси, що включає фінансово-економічні, організаційні, екологічні, 

нормативно-правові, технологічні, науково-освітні (кадрові) та інші інструменти 

для реалізації на різних рівнях управління, зокрема, на регіональному (біржа 

біомаси, міжгалузеві наукові проєкти з оцінювання ринку біомаси, стандарти 

енергоефективності, обов’язковий енергетичний аудит і сертифікація системи 

енергетичного менеджменту) та локальному (кооперація виробників і 

споживачів біомаси). Їх реалізація дозволить поліпшити фінансове, ринкове та 

інфраструктурне забезпечення підприємств досліджуваної галузі щодо 

використання поновлюваних енергетичних ресурсів, а також посилення їх 

енергонезалежності. 

Удосконалено:  

  методичні положення дослідження споживання енергоресурсів на 

підприємствах целюлозно-паперової промисловості в частині застосування 

запропонованої інформаційно-програмної моделі аналізу  ефективності їх 

 використання з виділенням таких структурних блоків: програмно-технологічний 

(АСКОЕ, SIMATIC powerrate, Gnumeric, WinCC/B. Data,  McExcell, хмарні 
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обчислення), аналітико-методичний (аналіз показників ефективності  

використання енергоресурсів, методи аналізу) та інформаційно-документальний 

(внутрішні документи енергетичного менеджменту, оперативна звітність, 

графіки, прогнози), а також за рахунок розробленої структурно-логічної схеми 

аналізу  ефективності використання вказаних ресурсів за центрами 

відповідальності з урахуванням специфіки виробництва (цех з виробництва 

пари, цех з виробництва паперу, цех з виробництва картону, котельня та ін.). Це 

поліпшить інформаційно-аналітичне забезпечення енергетичного моніторингу і 

стратегічного енергетичного управління на підприємствах; 

  методичне забезпечення бенчмаркінгу ефективності використання 

енергетичних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової галузі шляхом 

розрахунку інтегрального показника енергоефективності, що включає не лише, 

зазвичай прийняті, виробничі (електроємність продукції, теплоємність 

продукції), економічні (частка енергетичних витрат у структурі собівартості 

продукції) показники, а й екологічні (викид СО2, частка рециклінгу відходів), що 

дає змогу ранжувати підприємства галузі, виявляти найуспішніші з них у 

питаннях енергозбереження, енергоменеджменту;  

 теоретико-організаційні засади внутрішнього енергетичного аудиту 

підприємств целюлозно-паперової промисловості шляхом імплементації 

організаційно-методичної моделі його проведення, що, на відміну від 

розповсюджених підходів, враховує технологічні особливості енергоспоживання 

та інформаційні потреби управління і включає методичний модуль (методики і 

процедури енергетичного аудиту), технічний модуль (амперметри, вольтметри 

теплолічильники та ін.), кадровий модуль (організація аудиторської служби, 

підвищення кваліфікації фахівців, залучення технічних експертів) та 

інформаційно-документальний модуль (звіт енергетичного аудиту, робочі 

документи аудиторів та ін.), що дозволяє  підвищити  достовірність висновку 

енергетичного аудиту, знизити аудиторські ризики, обґрунтувати напрями 

впровадження найкращих технологій у сфері енергоефективності; 

 аналітичний інструментарій управління у сфері енергоефективності за 

рахунок розробки багатофакторної регресійної моделі, яка описує залежність 

рівня енергетичних витрат на 1 т паперу (картону) від впливу виробничих 

(продуктивність папероробних машин, знос обладнання) та еколого-

економічних факторів (інвестиції в енергозберігаючі заходи, частка 

поновлюваних джерел), що поліпшує інформаційні дані для порівняння 

ефективності капітальних та організаційних заходів у сфері енергозбереження, 

прогнозування енергетичних витрат, стратегічного енергетичного управління; 

 теоретичний базис енергетичного менеджменту підприємств целюлозно-

паперової промисловості за рахунок галузевої адаптації уніфікованих методів 

енергетичного планування, спеціалізації формалізованих документів 

(енергетична програма підприємства, стратегічний і оперативний план 

енергетичного менеджменту), що дозволить знизити  фінансові і трудові затрати 

на впровадження і сертифікацію системи енергетичного менеджменту 

відповідно до ISO 50001 «Системи енергетичного менеджменту». 
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Набули подальшого розвитку: 

  класифікація видів енергетичних ресурсів шляхом доповнення  такими 

класифікаційними ознаками як: напрям використання, господарське і 

технологічне призначення, джерело надходження, спосіб залучення у 

виробничий процес, ступінь регулювання, що дозволяє розкрити не лише 

походження цих ресурсів і природний потенціал відновлення, а й особливості 

використання у целюлозно-паперовій промисловості для забезпечення кращого 

оперативного і стратегічного енергетичного управління; 

 трактування економічного змісту енергетичних ресурсів  як 

контрольованої підприємствами сукупності видів енергії, природних і 

техногенних джерел їх утворення, генерування, які використовуються або 

можуть бути використані ними у комерційній і некомерційній діяльності. Це 

дозволяє розглядати енергоресурси на рівні суб’єктів господарювання як об’єкта 

управління, а не традиційно на макрорівні в ролі елемента ресурсно-

сировинного забезпечення суспільного виробництва, що дозволило уточнити і 

збагатити категоріальну базу енергетичного менеджменту та аналізу на 

підприємствах целюлозно-паперової промисловості; 

 понятійно-категоріальний апарат управління у сфері енергозбереження 

в частині розкриття сутності поняття «ефективність використання енергетичних 

ресурсів» не лише з урахуванням економічного  і виробничого ефектів, як це 

зазвичай поширено, а й екологічного, що створює передумови для врахування 

екологічних параметрів капітальних інвестицій у сфері енергоефективності. 

Практичне значення одержаних результатів.  Основні теоретико-

методичні та практичні результати  дослідження впроваджено у виробництво. 

Пропозиції щодо модернізації системи управління енергетичними ресурсами на 

підприємствах целюлозно-паперової галузі сформовані за результатами 

дисертаційної роботи та викладені в доповіді-аналізі «Удосконалення 

управління енергетичними ресурсами на підприємствах», використані 

фахівцями Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження 

України у підготовці пропозицій щодо розробки законодавчого підґрунтя для 

стимулювання впровадження енергетичного менеджменту та ЕСКО-механізму  в 

промисловості  (довідка від 15.01. 2019 р. № 7).  

Управління екологічного нагляду (контролю) у Житомирській області 

Державної екологічної інспекції Поліського округу використало матеріали 

інформаційно-аналітичної доповіді «Стимулювання використання 

поновлюваних джерел енергії на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості» у розробці і реалізації Обласної програми охорони 

навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2018-2022 

рр. в частині стимулювання використання поновлюваних енергетичних ресурсів  

(біомаси) і посилення вимог до зменшення антропогенного впливу підприємств, 

у тому числі  целюлозно-паперової промисловості,  на довкілля (довідка від 

28.01.2020 р. № 284/1-03). 

Матеріали аналітичної записки Копецької Юліани Олександрівни 

«Удосконалення управління енергетичними ресурсами на підприємствах 
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целюлозно-паперової промисловості» використані фахівцями ПАТ «Малинська 

паперова фабрика-Вайдманн» при розробці та впровадженні системи 

енергетичного менеджменту відповідно до ДСТУ ISO 50001:2016 «Системи 

енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання». Це 

сприяло підвищенню оперативності та ефективності прийняття рішень у сфері 

енергозбереження, зниженню енергетичних витрат (довідка від 11.12.2019 р.                 

№ 12/11).  

Положення дисертації використані на кафедрі екологічного менеджменту 

та підприємництва економічного факультету у викладанні дисциплін «Сучасні 

технології зеленого бізнесу» та «Екологічна економіка»  (довідка № 013/96 від 

03.03.2020).  

 Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним 

науковим дослідженням, у якому відображено авторське бачення  в частині 

розв’язання  важливого з наукової і практичної точок зору завдання – підвищення 

ефективності використання  енергетичних ресурсів на основі вдосконалення 

теоретичних, методичних і практичних засад  використання енергетичного 

потенціалу,  поновлюваних джерел енергії,  впровадження енергетичного аудиту 

та  енергетичного менеджменту на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості з урахуванням екологічних стандартів. Наукові положення, 

висновки і рекомендації, які виносяться на захист, є одноосібними здобутками 

автора. 

Апробація результатів дисертації.  Результати дослідження  було 

оприлюднено і  перевірено на практиці на 9 міжнародних і вітчизняній науково-

практичних конференціях, форумі: V Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих учених «Зелений бізнес: життя заради майбутнього» (м. 

Київ, 2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Аналіз сучасних 

тенденцій забезпечення ефективності економіки країни» (м. Київ, 2018 р.);  

Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація та наукові 

дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій» (м. 

Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Економічна 

система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи 

розвитку» (м. Львів, 2018 р.); VI Міжнародній науково-практичній конференції  

«Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи» (м. 

Тернопіль – м. Яремче, 2018 р.);  Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки 

України і регіонів» (м. Запоріжжя, 2018 р.); ІІ Спеціалізованому міжнародному 

запорізькому екологічному форумі «Еко Форум – 2018» (м. Запоріжжя, 2018 р.); 

IV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

економіки та менеджменту» (м. Запоріжжя, 2018 р.); І Міжнародній науково-

практичній конференції «Підприємництво в аграрній сфері:  глобальні виклики 

та ефективний менеджмент» (м. Запоріжжя, 2020 р.).  

Основні результати, висновки дисертації розглянуто та обговорено на 

засіданнях вченої ради, кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, 

викладено у науковій роботі та оприлюднено на Всеукраїнському творчому 
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конкурсі проектів з екологічного та енергетичного менеджменту, м. Запоріжжя, 

2018 р. (нагорода – диплом І ступеня). 

Публікації. Результати проведеного дослідження знайшли відображення у 

18 наукових працях, у яких висвітлено основні теоретичні і практичні положення 

дисертації, загальним обсягом 6,72 д.а. (6,60 д.а. належать особисто автору), з 

них: 9 наукових статей у фахових виданнях (5,27 д.а.) та 9 публікацій – 

матеріали та тези конференцій, форуму (1,45 д.а. – 1,33 д.а. належать особисто 

автору). 

Структура та обсяг дисертації.  Дисертаційна робота містить вступ, три 

розділи, висновки, список використаних джерел і додатки і за загальним обсягом 

176 сторінок комп’ютерного тексту. Вона містить 25 таблиць на 20 сторінках, 18 

рисунків на 8 сторінках. У списку використаних джерел наведено 178 

найменувань на 21 сторінці. У роботі є 4 додатки. 
 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

        У вступі  висвітлено актуальність теми, зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами, окреслено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 

сформульовано елементи наукової новизни, зазначено практичне значення одержаних 

результатів, особистий внесок здобувача, апробацію результатів дисертації, 

публікації, структуру та обсяг роботи. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження ефективності 

використання енергетичних ресурсів на підприємствах» охарактеризовано 

сутність понять енергетичні ресурси та ефективність використання 

енергетичних ресурсів, показано види та виявлено особливості їх використання 

на підприємствах у сучасних умовах господарювання, запропоновано методичні 

підходи до аналізу та оцінки ефективності використання вказаних ресурсів з 

урахуванням специфіки виробництва у целюлозно-паперовій промисловості. 

Встановлено, що донині відсутнє єдине, науково обґрунтоване 

тлумачення, яке б розкривало сутність енергетичних ресурсів   як об’єкта 

енергетичного менеджменту, аналізу та аудиту, а також трактування 

ефективності їх використання. Вважаємо, що енергетичні ресурси підприємства 

– це контрольована  ним сукупність видів енергії та джерел їх генерування 

(природного та/або техногенного походження), які використовуються або 

можуть бути використані для задоволення виробничих і господарських потреб.  

Сукупність енергетичного, економічного та екологічного ефектів, які  

виникають в результаті реалізації комплексу виробничих, організаційно-

технологічних та еколого-соціальних заходів, спрямованих на зниження 

енергоспоживання і використання відновлюваних  джерел енергії, 

характеризують ефективність використання енергетичних ресурсів на 

підприємствах целюлозно-паперової промисловості. 

З урахуванням технологічних особливостей і потреб енергетичного 

менеджменту пропонується класифікувати енергетичні ресурси підприємств 

целюлозно-паперової промисловості за такими ознаками: напрям використання, 

господарське призначення, технологічне призначення, джерело надходження, 

спосіб залучення у виробничий процес, ступінь регулювання (рис. 1). 
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Рис. 1. Класифікація видів енергетичних ресурсів для управління на 

підприємствах целюлозно-паперової промисловості України 

Джерело: складено автором. 

Для поліпшення інформаційно-аналітичного забезпечення енергетичного 

менеджменту на підприємствах целюлозно-паперової промисловості 

запропоновано інформаційно-програмну модель аналізу ефективності 

використання енергетичних ресурсів, що включає такі структурні блоки: 

програмно-технологічний (прикладне програмне забезпечення: АСКОЕ, 

SIMATIC, Рowerrate, Gnumeric, WinCC/B. Data,  Mc Excell та ін., хмарні 

обчислення); аналітико-методичний (аналіз ефективності  використання 

енергоресурсів, методи  та способи аналізу) та інформаційно-документальний 

(внутрішні документи енергоменеджменту, оперативна звітність, графіки). Ці 

структурні блоки необхідно поєднати в єдину організаційну схему аналізу 

ефективності використання енергетичних ресурсів за центрами відповідальності: 

виробництво пари, транспортування пари та виробництво паперу і картону. Для 

аналізу енергоефективності доцільно також застосовувати досить поширений у 

зарубіжній практиці метод бенчмаркінгу. Він дозволяє виявити кращий досвід 

щодо раціонального  використання енергетичного потенціалу підприємств, 

накопичити первинні дані для розробки базової лінії системи енергетичного 

менеджменту з максимальним  врахуванням специфіки досліджуваної галузі. 

        У другому розділі «Ефективність використання енергетичних ресурсів на 

підприємствах целюлозно-паперової  промисловості» досліджено обсяг, 
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тенденції та ефективність використання енергетичних ресурсів на підприємствах 

целюлозно-паперової  галузі, виявлено фактори, які впливають на цей процес. 

В Україні виробництво паперу та паперових виробів  належить до виду 

діяльності з високою енергоємністю. У 2018 р. целюлозно-паперова 

промисловість разом з поліграфічною спожили 264 тис. т.н.е. (тонн нафтового 

еквіваленту), тим часом як в інших галузях цей показник був значно нижче 

(будівництво – 197 тис. т.н.е., транспортне   устаткування – 159 тис., текстильна 

і шкіряна галузі – 62 тис. т.н.е.). У структурі споживання енергетичних ресурсів 

вітчизняних підприємств целюлозно-паперової промисловості переважає 

теплова енергія. На неї припадає понад 57,2 %  сукупного споживання 

енергоресурсів, тим часом як на електроенергію – більше третини і  на 

природний газ – 7%.  За останні п’ять років  збільшилося споживання всіх видів 

вказаних ресурсів (у середньому в рік на 2,4%), окрім відновлюваних джерел, 

обсяг яких незначний – 0,3 тис. т.н.е., що не відповідає світовим тенденціям. 

Енергоємність виробництва паперу і картону підприємствами целюлозно-

паперової промисловості у 2018 р. становила 0,335 т.н.е./1т. Порівняно з 

розвиненими країнами ЄС в Україні висока енергоємність виробництва у 

досліджуваній галузі. Так, у 2017 р. на виробництво паперу і картону було 

витрачено 480,4 кг у.п./т, у той час як в Італії та  Іспанії – 406-407, що на 15-16 % 

менше, Німеччині – 354,6 (на 26,2 % менше) і в Нідерландах  –282,4 кг у.п./т (на 

41,2 % менше). 

       Незважаючи на великі запаси біомаси в аграрному секторі й лісовому 

господарстві, вітчизняні підприємства целюлозно-паперової промисловості 

надзвичайно мало використовують поновлювані ресурси і значно відстають від 

зарубіжних країн. У 2017 р. частка використаних поновлюваних джерел енергії у 

сукупному енергоспоживанні становила  лише 0,1 %, тим часом як  в Австрії – 

45,1%, Польщі – 46,1, Фінляндії– 57,6,  Португалії – 60,7  і  Швеції – 65,5%.  

На ефективність використання енергетичних ресурсів на целюлозно-

паперових підприємствах  впливає сукупність внутрішньогосподарських і 

зовнішніх чинників. Автором встановлено зв’язок між рівнем енергетичних 

витрат на виробництво 1 т паперу (картону) і такими показниками як: 

продуктивність папероробних машин, частка рекуперації тепла, частка 

поновлюваних енергетичних ресурсів, знос обладнання, інвестиції в 

енергозберігаючі заходи (табл. 1). 

Результати проведеного багатофакторного кореляційно-регресійного 

аналізу підтверджують  існування зв'язку між енергетичними витратами на 

виробництво 1 т паперу або готової продукції  (Y – результативний показник) і 

найбільш значимими факторними  ознаками: продуктивністю папероробних 

машин (х1, т/добу), зносом обладнання (х2, %) та обсягом інвестицій в 

енергозберігаючі заходи (х3, грн/1 т) 

. 
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Таблиця 1 

Залежність рівня енерговитрат на виготовлення паперу (картону) від 

організаційно-виробничих, енергетичних та екологічних факторів на целюлозно-

паперових підприємствах України, 2016-2018 рр. 

 

Показник 

Групи підприємств за 

обсягом енерговитрат на    

1 т паперу, грн / т 

В 

серед-

ньому 

(разом) 

Відно-

шення  

показник

ів І 

групи до 

ІІІ, % 

І ІІ ІІІ 

До 

3600 

3600-

4000 

Більше 

4000 

Середні енерговитрати у групі, грн. 3450 3820 4220 3835 81,8 

Кількість підприємство-років, од. 8 11 7 26 114,3 

Продуктивність паперо-

переробних машин, т/добу 232,6 196,8 156,7 194,65 148,4 

Частка рекуперації тепла, % 36,2 28,4 22,6 29,4 13,6 п.п. 

Частка поновлюваних 

енергетичних ресурсів, % 56 33 8 32 48,0 п.п. 

Знос обладнання, % 52 68 72 62 -20 п.п. 

Інвестиції в енергозберігаючі 

заходи, грн/т 125 95 52 88,5 240,4 

Обсяг викидів СО2, тис. т 18560 18756 15692 17126 118,3 

Частка рециклінгованих відходів, 

% 14 17 12 13 -2,0 п.п.  

Джерело: розраховано автором за даними проведеного вибіркового 

обстеження  підприємств. 

Коефіцієнт множинної кореляції r=0,728 свідчить про сильний зв’язок, а 

коефіцієнт детермінації R2=0,5298 показує, що майже 53% енергоємності 

виробництва паперу та інших паперових виробів формується під впливом 

вказаних вище  включених у модель факторів. 

У третьому розділі «Шляхи підвищення ефективності використання 

енергетичних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості»  розкрито питання і сформульовано пропозиції щодо  

використання поновлюваних джерел енергетичних ресурсів, впровадження 

енергетичного аудиту  та вдосконалення управління енергоресурсами на 

підприємствах целюлозно-паперової промисловості в умовах сталого розвитку. 

           Для ідентифікації найбільш значимих перешкод щодо використання 

біомаси для виробництва теплової енергії на підприємствах целюлозно-

паперової промисловості у 2019 р. автором проведено експертне опитування 

фахівців галузі.  За результатами опитування встановлено, що енергетичну 

модернізацію, спрямовану на нарощення частки використання поновлюваних 

джерел енергії в целюлозно-паперовій промисловості України, стримують: 

відсутність коштів на капітальні інвестиції (26,9 % відповідей), слабкий 

розвиток інфраструктури для транспортування й зберігання біомаси (19,2 %), 

низька пропозиція переробленої біомаси (19,2 %), необхідність переобладнання 
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внутрішньої системи енергопостачання (15,4 %), великі витрати на 

транспортування біомаси (11,5 % відповідей). 

Автором розроблена науково-організаційна модель енергетичної 

модернізації підприємств целюлозно-паперової промисловості для виробництва 

теплової енергії з біомаси. Вона включає  сукупність економічних та 

організаційних інструментів, які мають реалізовуватися на регіональному і 

локальному рівнях, спрямовуватися на формування міжгалузевих логістично-

збутових, фінансових та науково-інформаційних потоків (рис. 2).  

Сучасним інструментом формування інформаційної бази є енергетичний 

аудит. Для отримання об’єктивних даних, розробки обґрунтованої  енергетичної 

програми на підприємствах целюлозно-паперової промисловості необхідно 

сформувати оптимальне інформаційно-ресурсне забезпечення внутрішнього 

енергетичного аудиту (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Блок-схема інформаційно-ресурсного забезпечення внутрішнього 

енергетичного аудиту на підприємствах целюлозно-паперової промисловості 

Джерело: сформовано автором. 

Нагальною необхідністю для підприємств целюлозно-паперової 

промисловості є розробка та імплементація в загальну систему управління 

прикладних інструментів енергетичного менеджменту, що дозволить  підвищити 

ефективність управління енергетичними ресурсами. При цьому необхідно 

забезпечити взаємодію основних елементів системи енергетичного 

менеджменту: планування, обліку, аналізу та контролю.  

Ресурсно-

інформаційне 

забезпечення 

внутрішнього 

енергоаудиту 

підприємства 

Кадрове: 

Відділ внутрішнього аудиту. 

Внутрішній енергоаудитор. 

Відповідальні фахівці структурних 

підрозділів. Технічні експерти. 

Методичне  

забезпечення: 

Методика проведення 

внутрішнього 

енергетичного аудиту. 

Критерії енергоаудиту. 

Технічні засоби: 

АСКОЕ, амперметри, 

вольтметри, 

фазометри, ватметри, 

варметри, 

теплолічильники, 

тепломіри, 

тепловізори. 

  
Інформаційно-документальне забезпечення: 

Первинні документи, оперативна звітність підприємства, програма 

енергоменеджменту, Звіт про використання паливно-мастильних матеріалів, 

акти повірки лічильників, базова енергетична лінія. Робочі документи 

аудитора.  
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Рис. 2. Науково-організаційна модель енергетичної модернізації підприємств целюлозно-паперової промисловості  
України для виробництва теплової енергії з біомаси Джерело: сформовано автором.
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Одним із найважливіших етапів впровадження і функціонування 

системи енергетичного менеджменту на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості є визначення суттєвого споживання енергетичних ресурсів. 

Відповідно до стандарту, для виявлення суттєвого енергоспоживання 

підприємство повинно: а) проаналізувати типи енергоспоживання і витрати 

енергії; б) ідентифікувати типи енергоспоживання і витрати енергії, значущі 

типи енергоспоживання та області значних витрат енергії. 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі сформовано  ряд теоретичних, методичних і 

практичних положень, які в цілому вирішують важливе науково-практичне 

завдання підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів 

шляхом екологічної модернізації виробництва і впровадження 

альтернативних, поновлюваних  джерел енергії на підприємствах целюлозно-

паперової промисловості України в умовах сталого розвитку, впровадження  

корпоративної соціальної відповідальності. Основні результати дослідження 

знайшли відображення у висновках і пропозиціях в контексті визначених у 

дисертації мети і завдань.   

1. В умовах реформування енергетичного сектору України, 

впровадження нової моделі енергетичних ринків,  гармонізації національного 

законодавства відповідно до європейських норм нагальною вимогою часу є 

підвищення ефективності використання традиційних і поновлюваних джерел 

енергії у виробничій діяльності суб’єктів господарювання, зокрема у 

целюлозно-паперовій промисловості.  У цій галузі промисловості енергетичні 

ресурси відіграють визначальну технологічну та економічну роль при 

виробництві паперу і картону. Раціональне, науково обгрунтоване 

використання таких ресурсів сприятиме зниженню енергоємності, витрат 

виробництва, а також рівня антропогенного впливу на повітряні, водні і 

земельні ресурси.   

2. Імплементація міжнародних стандартів енергетичного управління  

зумовлює доцільність удосконалення категоріальної бази у сфері 

енергетичного менеджменту. Необхідно уточнити сутність ключових понять – 

«енергетичні ресурси підприємства» та «ефективність використання 

енергетичних ресурсів». Пропонується розглядати енергетичні ресурси 

підприємства як контрольовану підприємством сукупність видів енергії та 

джерел їх генерування (природного та/або техногенного походження), які 

використовуються або можуть бути використані для задоволення виробничих 

і господарських потреб. Застосування такого визначення сприятиме уніфікації 

категоріальної бази енергетичного менеджменту підприємств, розширенню 

сфери його застосування, уникненню критичних помилок в ідентифікації 

енергетичних потоків, формуванні базової енергетичної лінії та індикаторів 

енергоефективності. 

3. Ефективне використанням енергетичних ресурсів слід розуміти як 

досягнення сукупного економічного, енергетичного та екологічного 

результату за рахунок реалізації комплексу виробничих, організаційно-
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технологічних та еколого-соціальних заходів, спрямованих на зниження 

енергоспоживання і використання поновлюваних  джерел енергії. При цьому 

ефективність використання енергетичних ресурсів на підприємствах 

целюлозно-паперової промисловості доцільно розглядати як сукупність 

енергетичного, економічного та екологічного ефектів, отриманих як результат 

поступального поліпшення технологічних  і організаційних умов 

використання енергетичних ресурсів у господарському процесі. 

4. В умовах дефіциту інвестиційних ресурсів для капітальної 

модернізації енергетичного комплексу, швидкого розвитку технологій 

нагальною вимогою часу є розробка класифікації енергетичних ресурсів. Для 

стратегічного й оперативного енергетичного управління на підприємствах 

целюлозно-паперової промисловості енергетичні ресурси доцільно 

класифікувати за такими ознаками: технологічне призначення, джерело 

походження, господарське призначення, спосіб залучення у виробничий 

процес, джерело надходження, ступінь регулювання. Застосування такої 

класифікації спростить аналіз та оцінку ефективності використання 

енергетичних ресурсів на підприємствах, дозволить виявити резерви 

підвищення енергоефективності, оцінити результат від заміщення викопних 

енергоносіїв   поновлюваними, спланувати проведення енергозберігаючих 

заходів. 

5. Для поліпшення інформаційно-аналітичного забезпечення 

енергетичного менеджменту на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості доцільно застосовувати розроблену автором інформаційно-

програмну модель аналізу ефективності використання енергетичних ресурсів. 

Вона включає такі структурні блоки: програмно-технологічний, аналітико-

методичний та інформаційно-документальний. Практичне впровадження 

моделі сприятиме поліпшенню якості та оперативності аналітичної інформації 

у сфері енергоспоживання, підвищенню ефективності енергетичного 

управління в цілому. Можливості аналізу та оцінки споживання енергетичних 

ресурсів також можна розширити за рахунок використання програмного 

забезпечення для  аналітичної обробки  масивів даних, хмарних ІТ-

технологій, моделювання впливу енергоспоживання на економічну 

ефективність діяльності підприємств.  

6. Целюлозно-паперова промисловість – одна з галузей зі значною 

енергоємністю  в економіці  України і  світу. Споживання енергетичних 

ресурсів у цій галузі  від їх сукупного промислового споживання становило в 

Україні 2,4 %,  у ЄС – 5,6 %,   США і Канаді  –  6,8 %,  у Китаї  –  9,4 %. В 

останні роки на підприємствах досліджуваної галузі спостерігається тенденція 

до зростання обсягу споживання енергетичних ресурсів. Так, у 2018 р. 

порівняно  з  2014 р.  обсяг    споживання  енергоресурсів  тут  збільшився   на      

244 тис. т.н.е., або на 12 %, у т.ч. електроенергії – на 14  тис. т.е.н, або на 20,5 

%. При цьому в останні два роки темпи зростання споживання енергетичних 

ресурсів перевищували темпи нарощення обсягу виробництва продукції. 

Внаслідок зростання цін частка енергетичних витрат у структурі собівартості 
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паперу та картону зросла майже удвічі, що спричинило збитковість 

підприємств галузі.  

7. Потребує удосконалення інформаційно-аналітичне забезпечення 

управління енергоефективністю виробництва на целюлозно-паперових 

підприємствах. Для поліпшення інформаційної бази аналізу та оцінки 

енергоспоживання, реалізації інноваційних заходів із енергозбереження, 

прогнозування енергетичних витрат  пропонується застосовувати розроблену 

багатофакторну кореляційно-регресійну модель. Вона описує залежність  

(коефіцієнт множинної кореляції = 0,728 – сильний зв'язок) рівня 

енергетичних витрат на виробництво 1 т паперу чи картону (результативний 

показник) від впливу виробничих (продуктивність папероробних машин, знос 

обладнання) та еколого-економічних факторів (інвестиції у енергозберігаючі 

заходи, частка поновлюваних джерел).  Обґрунтованість  управлінських 

рішень посилить застосування методу бенчмаркінгу енергоефективності за 

допомогою запропонованого автором інтегрального показника 

енергоефективності. Він включає виробничі (електроємність продукції, 

теплоємність продукції), економічні (частка енергетичних витрат у структурі 

собівартості продукції) та  екологічні (викиди СО2, частка рециклінгу 

відходів) показники, які  дають змогу ранжувати підприємства галузі, 

виявляти найбільш успішні з них для поширення передового досвіду у сферах 

енергетичної політики та енергоменеджменту.  

8. Важливим резервом підвищення ефективності використання 

енергетичних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості 

є використання поновлюваних джерел енергії. У 2018 р. для виробництва 

електричної й теплової енергії підприємства целюлозно-паперової 

промисловості використали 10964 т паливних брикетів і гранул з деревини, 

22050 т деревної стружки і тріски, 6476 т іншого твердого біопалива 

рослинного походження. Проте за рівнем використання поновлюваних 

джерел досліджувані підприємства суттєво відстають від зарубіжних.  

9. Для стимулювання целюлозно-паперових підприємств до 

енергетичної модернізації з використанням поновлюваних енергетичних 

ресурсів необхідно реалізувати сукупність заходів, спрямованих на 

акумулювання фінансових ресурсів, формування й розвиток 

інституціонально-організаційних зв’язків між виробниками і споживачами 

біомаси та посилення інформаційно-освітньої підготовки інженерно-

управлінського персоналу. За результатами дослідження запропоновано 

авторську науково-організаційну  модель енергетичної модернізації 

підприємств целюлозно-паперової промисловості України. Вона включає 

фінансово-економічні, організаційні, екологічні, нормативно-правові, 

технологічні, науково-освітні (кадрові) та інші інструменти для реалізації на 

різних рівнях управліннях, зокрема, на регіональному (біржа біомаси, 

міжгалузеві наукові проєкти з оцінювання ринку біомаси, стандарти 

енергоефективності, обов’язковий енергетичний аудит і сертифікація системи 

енергетичного менеджменту) та локальному (кооперація виробників і 

споживачів біомаси) рівнях.  
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10. Важливими напрямами підвищення ефективності використання 

енергетичних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості  

є впровадження енергетичного аудиту та ефективної системи 

енергоменеджменту з урахуванням технологічних особливостей 

енергоспоживання підприємства та інформаційних потреб управління. 

Запропоновано організаційно-методичний алгоритм енергетичного аудиту 

підприємств целюлозно-паперової промисловості, що включає  методичний 

модуль (методики і процедури енергетичного аудиту), технічний модуль 

(амперметри, вольтметри, теплолічильники та ін.), кадровий модуль 

(організація аудиторської служби, підвищення кваліфікації фахівців, 

залучення технічних експертів) та інформаційно-документальний модуль (звіт 

енергетичного аудиту, робочі документи аудиторів та ін.). Застосування 

такого алгоритму підвищить об’єктивність і достовірність аудиторських 

висновків,  сприятиме оптимізації витрат на його проведення, зниженню 

аудиторських ризиків. Для забезпечення контролю та комунікації 

структурних підрозділів при впровадженні енергетичного менеджменту 

автором визначені напрями  адаптації уніфікованих методів енергетичного 

планування, спеціалізації формалізованих документів (енергетична програма 

підприємства, стратегічний і оперативний план енергетичного менеджменту). 
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АНОТАЦІЯ 

Копецька Ю.О. Ефективність використання енергетичних ресурсів 

на підприємствах. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності). – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020.  

В дисертації вирішено важливе наукове і практичне завдання щодо 

підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в умовах 

екологічної модернізації виробництва і впровадження поновлюваних джерел 

енергії на підприємствах целюлозно-паперової промисловості України.  

Розкрито економічний зміст енергетичних ресурсів та  ефективності їх 

використання. Набула подальшого розвитку  класифікація видів енергетичних 

ресурсів. Сформована концептуальна науково-організаційна  модель 

енергетичної модернізації підприємств. Запропоновано інформаційно-

програмну модель аналізу та інтегральний  показник  ефективності 

 використання енергоресурсів для проведення бенчмаркінгу. Розроблено 

організаційно-методичні положення проведення  енергетичного аудиту з 

урахуванням технологічних особливостей енергоспоживання та 

інформаційних потреб управління. Удосконалено теоретичні засади 

енергетичного управління на підприємствах в частині посилення спеціалізації 

формалізованих документів і галузевої адаптації уніфікованих методів 

енергетичного планування. 

Ключові слова: ефективність, енергетичні ресурси, джерело енергії, 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.04 - экономика и управление предприятиями (по 

видам экономической деятельности). –  Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – 

Киев, 2020. 

В диссертации решена важная научная и практическая  задача по 

повышению эффективности использования энергетических ресурсов в 

условиях экологической модернизации производства и внедрения 

возобновляемых источников энергии на предприятиях целлюлозно-бумажной 

промышленности Украины. 

Раскрыто экономическое содержание энергоресурсов и эффективности 

их использования. Получила дальнейшее развитие классификация видов 

энергетических ресурсов. Сформирована концептуальная научно-

организационная модель энергетической модернизации предприятий. 

Предложены информационно-программная модель анализа и интегральный 

показатель эффективности использования энергоресурсов для проведения 

бенчмаркинга. Разработаны организационно-методические положения 

проведения энергетического аудита с учетом технологических  особенностей 

энергопотребления и информационных потребностей управления. 

Усовершенствовано теоретические  основы энергетического управления на 

предприятиях в части усиления специализации  формализованных 

документов и отраслевой адаптации унифицированных методов 

энергетического планирования. 

Ключевые слова: эффективность, энергетические ресурсы, источник 

энергии, энергетический аудит, энергетическая  модернизация, 

энергетический менеджмент, предприятие, промышленность.  
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 The thesis presents the author’s vision of solving an important task of 

increasing the efficiency of energy resources utilization by deepening the 

theoretical, methodological and practical foundations of using energy potential, 

renewable energy sources, introducing energy audit and energy management at the 

Pulp and Paper Industry of Ukraine, taking into account environmental standards 

         Based on the generalization and critical analysis of the studies of economists, 

the author has revealed the essence of energy resources and the efficiency of their 

use; classified the types of energy resources; analyzed and assessed the volume, 

trends, level of use of energy resources and formulated directions for increasing the 

efficiency of their use at enterprises of the Pulp and Paper Industry. 

         The author for the first time formed a conceptual scientific and organizational 

model of energy modernization of the Pulp and Paper Industry of Ukraine that is 
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based on introducing renewable energy sources in the production of thermal energy 

from biomass. The model also includes financial, economic, organizational, 

environmental, regulatory, technological, scientific, educational, personnel and 

other tools for implementing it at different levels of management. 

          The methodological provisions of the study of energy resources use at the 

Pulp and Paper Industry enterprises have been improved with regard to the 

application of the proposed information and software model for analyzing the 

efficiency of their use. The following structural blocks have been allocated: 

software-technological, analytic-methodical and information-documentary, as well 

as due to the developed structural and logical schemes for analyzing the efficiency 

of the use of the mentioned resources by responsibility centers, taking into account 

the specifics of production. 

          The theoretical and organizational foundations of the internal energy audit of 

the Pulp and Paper Industry enterprises have been improved by implementing the 

organizational and methodological algorithm (the model) of carrying it out. This 

algorithm, in contrast to common approaches, takes into account the technological 

features of energy consumption and information management needs and includes a 

methodological module, a technical module, a personnel module, and an 

information and document module. 

The author has improved the analytical management tools in the field of 

energy efficiency by developing a multifactorial regression model that describes the 

dependence of the level of energy costs on the effects of production and 

environmental-economic factors, which improves information data for comparing 

the effectiveness of capital and organizational measures in the field of energy 

conservation, forecasting energy costs, strategic energy management. 

        Directions for improving the theoretical basis of the energy management of the 

Pulp and Paper Industry enterprises through the industry adaptation of unified 

methods of energy planning, specialization of formalized documents are 

determined. 

          The following issues have been further developed: the classification of 

energy resources types; the interpretation of economic content of energy resources 

as the aggregate of energy  types, natural and technogenic sources of their 

formation and generating, which are controlled by enterprises and are used or can 

be used in their commercial and non-commercial activities; conceptual and 

categorical management apparatus in the field of energy conservation in terms of 

revealing the essence of the concept of “energy efficiency”, not only taking into 

account economic and production effects, but also environmental ones, which 

creates the conditions for taking into account the environmental parameters of 

capital investments in energy efficiency. 

        The developed theoretical, methodological provisions and practical 

recommendations enrich the scientific foundations of studying the problem of the 

energy potential of the Pulp and Paper Industry use efficiency. 

        Keywords: efficiency, energy resources, energy source, energy audit, energy 

modernization, environmental management, enterprise, industry.  

 


