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АНОТАЦIЯ 

 

Копецька Ю.О. Ефективність використання енергетичних ресурсів 

на підприємствах. – Квалiфiкацiйна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спецiальнiстю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності). – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освiти i науки України, Київ, 2020. 

У дисертації відображено авторське бачення  розв’язання  важливого з 

наукової і практичної точок зору завдання – підвищення ефективності 

використання  енергетичних ресурсів на основі поглиблення теоретичних, 

методичних і практичних засад  використання енергетичного потенціалу, в т.ч. 

поновлюваних джерел енергії,  впровадження енергетичного аудиту та  

енергетичного менеджменту з урахуванням екологічних стандартів на 

підприємствах целюлозно-паперової промисловості України. 

На підставі узагальнення та критичного аналізу досліджень учених-

економістів автором висвітлено сутність понять енергетичні ресурси та 

ефективність їх використання; розроблено класифікацію видів енергетичних 

ресурсів; проаналізовано та дано оцінку обсягу, тенденцій, рівня 

використання енергетичних ресурсів і сформульовано напрями підвищення 

ефективності їх використання на підприємствах целюлозно-паперової галузі 

промисловості. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження ефективності 

використання енергетичних ресурсів на підприємствах» охарактеризовано 

сутність та ефективність використання енергетичних ресурсів, показано види 

та виявлені 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. 
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 У другому розділі «Ефективність використання енергетичних ресурсів 

на підприємствах целюлозно-паперової  промисловості» досліджено обсяг, 

тенденції та ефективність використання енергетичних ресурсів на 

підприємствах целюлозно-паперової  галузі, виявлено фактори, які впливають 

на цей процес. 

У третьому розділі «Напрями підвищення ефективності використання 

енергетичних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості» сформульовано пропозиції щодо  використання 

поновлюваних джерел енергетичних ресурсів, впровадження енергетичного 

аудиту  та удосконалення управління енергоресурсами на підприємствах 

целюлозно-паперової промисловості в умовах сталого розвитку. 

У дисертації вирішено важливе наукове завдання з розвитку 

теоретичних основ та розробки практичних рекомендацій із підвищення 

ефективності використання енергетичних ресурсів в умовах екологічної 

модернізації виробництва і впровадження поновлюваних джерел енергії на 

підприємствах целюлозно-паперової промисловості.  

Автором вперше сформована концептуальна науково-організаційна  

модель енергетичної модернізації підприємств целюлозно-паперової 

промисловості України, що передбачає впровадження поновлюваних джерел 

енергії у виробництві теплової енергії з біомаси і 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 

проекти з оцінювання ринку біомаси, стандарти енергоефективності, 

обов’язковий енергетичний аудит і сертифікація системи енергетичного 

менеджменту) та локальному (кооперація виробників і споживачів біомаси). 

Реалізація цієї моделі дозволить покращити фінансове, ринкове та 

інфраструктурне забезпечення підприємств досліджуваної галузі при 
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використанні відновлюваних енергетичних ресурсів, посилення їх 

енергонезалежності. 

Автором удосконалено методичні положення щодо 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 обчислення), аналітико-методичний (аналіз 

показників ефективності  використання енергоресурсів, методи  та 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 стратегії енергетичного управління на підприємствах. 

У дисертації вдосконалено методичне забезпечення бенчмаркінгу 

ефективності використання енергетичних ресурсів підприємств 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 удосконалено шляхом 
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імплементації організаційно-методичного алгоритму (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, підготовка технічних експертів) та 

інформаційно-документальний модуль (звіт енергетичного аудиту, робочі 

документи аудиторів та ін.), що дозволяє  підвищити  об’єктивність і 

достовірність висновку енергетичного аудиту, знизити аудиторські ризики, 

обґрунтувати напрями впровадження найкращих доступних технологій у 

сфері енергоефективності. 

Удосконалено аналітичний інструментарій управління у сфері 

енергоефективності за рахунок розробки багатофакторної регресійної моделі, 

яка описує залежність рівня енергетичних витрат від дії виробничих 

(продуктивність папероробних машин, знос обладнання) та еколого-

економічних факторів (інвестиції в енергозберігаючі заходи, частка 

відновлюваних джерел), що поліпшує інформаційні дані для порівняння 

ефективності капітальних та організаційних заходів у сфері 

енергозбереження, прогнозування енергетичних витрат, стратегічного 

енергетичного управління. 

Визначено напрями удосконалення теоретичного базису 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 



7 
 

 

сертифікацію системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 

«Системи енергетичного менеджменту». 

Набули подальшого розвитку: 

  класифікація видів енергетичних ресурсів шляхом доповнення  

такими класифікаційними ознаками як: напрям використання, господарське 

призначення, 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 технологічного використання у целюлозно-паперовій 

промисловості для забезпечення кращого оперативного і стратегічного 

енергетичного управління підприємством; 

  трактування економічного змісту поняття 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 на підприємствах, 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 зазвичай поширено, а й екологічного, що створює 

передумови для врахування екологічних параметрів капітальних інвестицій у 

сфері енергоефективності. 
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Розроблені  теоретичні, методичні положення і практичні рекомендації 

збагачують наукові засади дослідження  проблеми ефективності використання 

енергетичного потенціалу підприємств целюлозно-паперової галузі. 

Результати  дисертації  використані фахівцями Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження України, Управління екологічного 

нагляду (контролю) у Житомирській області Державної екологічної інспекції 

Поліського округу, ПАТ «Малинська паперова фабрика-Вайдманн», а також у 

навчальному процесі. 

Ключові слова: ефективність, енергетичні ресурси, джерела енергії, 

енергетичні витрати, енергетичний аудит, енергетична модернізація, 

управління енергоресурсами,  екологічний менеджмент.  

 

ABSTRACT 

Yuliana Kopetska. Energy Efficiency in Enterprises. – Manuscript.  

Thesis for a PhD Degree in Economics in the specialty 08.00.04. – 

Economics and Enterprise Management (by types of economic activity). – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, the Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2020. 

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. 
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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 

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. 
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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.  
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ВСТУП  

 

 

Целюлозно-паперова промисловість відіграє важливу роль в економіці, 

задоволенні соціальних суспільних потреб та у впровадженні енергосистем з 

низьким вмістом вуглецю. Одночасно ця галузь належить до енергоємних  

через суттєву частку споживання енергетичних ресурсів. У 2017 р. цей 

показник становив 5,6 % сукупного промислового споживання енергетичних 

ресурсів у Європейському Союзі, 6,8 % – у США, 9,4 % – у Китаї, 6,8 % – у 

Канаді. 

Зростання попиту на целюлозно-паперову продукцію і, відповідно, 

обсягів її виробництва зумовлюють збільшення енергоспоживання галузі.  З  

2000 р. по 2016 р. енергоспоживання у галузі становило 0,1 % за рік, тоді як 

виробництво збільшувалося на 1,4 % за рік. За даними Міжнародного 

енергетичного агентства, у 2017 р. кінцеве споживання енергії у целюлозно-

паперовій промисловості світу зросло на 1,8 % при збільшенні виробництва 

паперу і картону на 2,3 %.  

Розкриттю теоретичних і методичних підходів дослідження сутності,  

аналізу та ефективного використання ресурсного потенціалу, у тому  числі 

енергетичного, проблем енергозбереження та енергетичного  менеджменту, 

впровадження  енергоефективних технологій, формування енергетичної 

політики регіонів і окремих суб’єктів  господарювання на принципах сталого 

розвитку, корпоративної соціальної відповідальності присвячено 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. 
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Самуйлявичус, Т. Сафранов, І. Сотник, Д. Твайделл, А. Уейр, Р. Уллман, О. 

Чернова, П. Чжоу. 

Незважаючи на досягнуті наукові результати, в сучасних складних, 

економічно та політично нестабільних умовах господарювання потребують 

поглибленого вивчення з урахуванням специфіки галузей суспільного 

виробництва  питання змістовного трактування, класифікації, раціонального 

використання енергетичних ресурсів за рахунок екологічної модернізації 

технологічних процесів, 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 

комплексній оцінці впливу факторів на використання непоновлюваних і 

поновлюваних джерел енергії  на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості. 

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:  
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    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 підприємств; 

    за результатами аналізу сформулювати основні 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 

систематизації наукових  і нормативно-правових підходів щодо трактування 

економічної сутності енергетичних ресурсів як об’єкта управління та 

ефективності, особливостей  їх використання застосовано загальнологічні 

методи наукового пізнання: спостереження, аналізу і синтезу, 

індукції  і  дедукції,  абстрагування,  узагальнення,  групування і моделювання 

(пп. 1.1; 1.2). Класифікацію видів енергетичних ресурсів підприємств 

целюлозно-паперової промисловості здійснено за допомогою ієрархічного 
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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 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 моделі енергетичної 

модернізації виробництва,  інформаційно-ресурсного забезпечення й 

організаційно-логічної моделі енергетичного аудиту та енергетичного 

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

порівнянь, зокрема метод суми місць з урахуванням важливості показників,  

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. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці 

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 обчислення), аналітико-методичний (аналіз показників 

ефективності  використання енергоресурсів, методи аналізу) та інформаційно-

документальний (внутрішні документи енергетичного менеджменту, 
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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 
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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». 

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 
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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 в умовах євроінтеграції, 

сформовано за результатами дисертаційної роботи та викладено у доповіді-

аналізі «Удосконалення управління енергетичними ресурсами на 

підприємствах», використано 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). 
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Матеріали аналітичної записки Юліани Олександрівни Копецької 

«Удосконалення управління енергетичними ресурсами на підприємствах 

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 використано на кафедрі екологічного менеджме-

нту та підприємництва економічного факультету у викладанні дисциплін 

«Сучасні технології зеленого бізнесу» та «Екологічна економіка»  (довідка   

№ 013/96 від 03.03.2020 р.), що сприяло кращому засвоєнню студентами  нав-

чального матеріалу та підвищення якості підготовки фахівців з екологічного 

менеджменту та підприємництва. 

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,  відновлюваних 

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 
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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 

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 
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сторінках, 18 рисунків на 8 сторінках. У списку використаних джерел наведено 

178 найменувань на 21 сторінці. У роботі є 4 додатки. 
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РОЗДІЛ 1. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

 

1.1. Сутність понять енергетичні ресурси та ефективність їх 

використання  

 

 

Одним із головних завдань України у сфері енергетики в умовах 

євроінтеграції є сприяння підвищенню енергоефективності та 

енергозбереження суб’єктів господарювання. Для цього необхідно розробити 

та реалізувати дієву державну політику щодо енергозбереження, енергетичної  

та екологічної модернізації виробництва, імплементувати норми 

європейського права в українську правову систему та запровадити міжнародні 

стандарти у сфері енергозбереження. З метою підвищення ефективності 

використання енергетичних ресурсів і впровадження міжнародних підходів 

енергетичного управління в Україні затверджено: 

1. ДСТУ ISO 50001:2014 «Енергозбереження. Системи енергетичного 

менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування»  (наказ Міністерства 

економічного розвитку України від 16.09.2014 р. № 1111) [40].   

2. ДСТУ ISO 50002:2016 «Енергетичні аудити. Вимоги та настанови 

щодо їх проведення» (наказ Міністерства економічного розвитку України від 

29.04.2016 р. № 125) [41]. 

Зазначені вище стандарти запроваджено для всіх організацій незалежно 

від їх галузевої належності. На розгляді для подальшого прийняття методом 

підтвердження перебувають такі міжнародні стандарти:  

1. ISO/CD 50003:2014. Аудити систем енергетичного менеджменту, 

компетенція аудитора та оцінювання відповідностей. 
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2. ISO/CD 50004:2014. Вказівки для впровадження, підтримки та 

вдосконалення систем енергетичного менеджменту ISO 50001. 

3. ISO/CD 50006:2014. Базові рівні енергоспоживання та показники 

рівня енергоефективності – загальні принципи та вказівки. 

4. ISO/CD 50015:2014. Моніторинг, вимірювання, аналіз та перевірка 

рівня енергоефективності в організаціях. 

Правові засади реалізації державної політики у сфері підвищення 

ефективності використання енергетичних ресурсів у промисловості України, 

стратегічні енергетичні цілі і задачі в окремих секторах та інструменти їх 

досягнення закріплені в таких нормативно-правових актах:  

 Національний план дій з енергоефективності України на період до 

2020 року (директива 2006/32/ЄС). Згідно з планом Україна до 2020 року має 

досягти 9 % планового енергозбереження середнього кінцевого внутрішнього 

споживання. 

 Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність» (схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р.). Стратегічна мета 

– зниження енергоємності валового внутрішнього продукту до 0,13 т.н.е/1000 

дол. США або на  46 % у 2035 р.  

 Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року 

(директива 2009/28/ЄС). Головна мета – встановлення частки енергоносіїв, 

отриманих з поновлюваних джерел енергії, у кінцевому споживанні  на рівні 

11 % у 2020 р. 100. 

У результаті реалізованих заходів Україна суттєво поліпшила позиції 

щодо енергостійкості. У  2019 р. за індексом енергетичної стійкості (Energy 

Trilemma Index) Україна посіла 61 місце серед 128 країн світу [159]. 

Порівняно з 2017 р. країна піднялась на  12 позицій у світовому рейтингу, 

хоча це на 4 позиції нижче порівняно з 2018 р. [148, с. 9; 159, с. 15]. Індекс 

енергетичної стійкості присвоюється на основі порівняльного аналізу 

енергетичної ситуації в країні і включає три блоки факторів: енергетична 
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безпека (Energy Security), доступність енергії (Energy Equity) та екологічність 

(Environmental Sustainability). З 2010 р. Україна суттєво поліпшила свої 

позиції за рівнем енергетичної безпеки і доступності. Проблемною 

залишається висока емісійність виробництва електричної і теплової енергії, 

інше технологічне споживання енергетичних ресурсів. На думку фахівців 

Всесвітньої енергетичної ради, значний антропогенний вплив енергетичного 

сектору на навколишнє природне середовище в Україні спричинений високою 

часткою викопних видів палива в енергобалансі країни. 

Разом з тим,  тривалий час економіка України залишається однією з 

найенергоємніших у світі. У 2018 р. енергоємність валового внутрішнього 

продукту за паритетом купівельної спроможності у цінах 2015 р. становила 

0,238 кг нафтового еквіваленту (н.е.). Це у 2,2 раза більше аналогічного 

показника розвинених зарубіжних країн світу та на  0,162 кг н.е., або майже у 

3,3 раза більше порівняно з країнами Європейського Союзу [162]. У 2018 р. 

енергоємність валового внутрішнього продукту в Україні була у 3,3 раза 

вищою ніж у Німеччині, 2,9 раза  – ніж в Бельгії, 2,4 раза – Польщі, 2,2 раза – 

Китаї, 1,3 раза – Казахстані [162]. 

Україна суттєво відстає від країн Європейського Союзу за ефективністю 

використання енергетичних ресурсів. Впровадження ринків електричної 

енергії, природного газу, зростання вартості останніх, імплементація 

європейських і міжнародних стандартів у сферу енергетики формують нові 

економічні та енергетичні ризики для промислових підприємств. У таких 

умовах надзвичайно важливими є розробка і реалізація заходів щодо 

поліпшення використання енергетичних ресурсів. У свою чергу це потребує 

розвитку теоретичних і методичних засад,  категоріальної бази, насамперед, 

щодо сутності енергетичних ресурсів, ефективності їх використання, 

енергетичного менеджменту тощо.  

У той же час, на думку учених-економістів, експертів, практиків, в 

Україні є значний потенціал із енергозбереження. Так, С.П. Денисюк,        

О.В. Коцар, Ю.В. Чернецька зазначають, що в країнах Європейського Союзу 
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потенціал енергозбереження визначено на рівні 10-20 % обсягів споживання 

енергоресурсів, у той час як в Україні цей показник становить понад 45 % [43, 

с. 8]. За результатами дослідження, проведеного у 2016 р. Аналітичним 

центром «Нова соціальна і економічна політика», потенціал нереалізованого 

енергозбереження в  Україні становить 27,1 млн т н.е., або майже 29,9 млрд м3 

природного газу, що значно перевищує обсяг його імпорту. У промисловості 

та житловому секторі до 60 % потенціалу  може бути реалізовано за рахунок 

підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів. При цьому 

щорічний обсяг втрат від неефективного використання енергетичних ресурсів 

перевищує 15–17 млрд дол. США за надвисокого рівня імпортозалежності 

[39, с. 76]. 

Таким чином, одним із пріоритетних напрямів вирішення нагальної 

проблеми зниження енергоємності економіки, забезпечення сталого розвитку 

й енергетичної незалежності України є підвищення ефективності 

використання енергетичних ресурсів, у першу чергу, у високоенергоємних 

галузях національної економіки – металургії, гірничодобувній, хімічній і 

целюлозно-паперовій промисловостях, виробництві неметалічних 

мінеральних продуктів.  

Енергетичні ресурси є важливою складовою виробничого  капіталу 

промислових підприємств. Вони  забезпечують роботу основного 

технологічного обладнання і допоміжних виробничих систем – опалення, 

вентиляції, гарячого водопостачання та ін. В останні роки суттєво посилилася 

роль енергетичних ресурсів у забезпеченні економічної ефективності 

господарської діяльності, сталого функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання високоенергоємних галузей промисловості, насамперед, 

целюлозно-паперової промисловості, металургії, машинобудування та 

хімічної. Суттєве підвищення вартості основних видів енергетичних ресурсів 

– природного газу, електричної і теплової енергії, в умовах неефективного їх 

технологічного й господарського використання, спричинили збільшення 

операційних витрат та собівартості готової продукції, послаблення 
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конкурентоспроможності компаній на ринку.  

Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів є 

першочерговим завданням для целюлозно-паперової промисловості, 

запорукою сталого економічного розвитку підприємств галузі в умовах 

трансформації енергетичного ринку. Частка енергетичних витрат у структурі 

собівартості паперу і картону становить від 25 до 40 %. Вартість 

енергетичних ресурсів становить від 20 до 50 % сукупного оборотного 

капіталу підприємств целюлозно-паперової промисловості. Значне 

підвищення цін на енергетичні ресурси протягом 2014-2018 рр. спричинило 

зростання собівартості паперу і картону, збитковість і погіршення платіжної 

дисципліни підприємств, погіршення конкурентних позицій на ринку. 

Враховуючи зазначене, актуальним є обґрунтування теоретичних, методичних 

та організаційних засад підвищення ефективності використання енергетичних 

ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової галузі.  

В умовах гармонізації національного законодавства і впровадження 

міжнародних стандартів у сфері енергоефективності нагальною вимогою часу 

є  поліпшення теоретичної бази енергетичного менеджменту на 

підприємствах целюлозно-паперової промисловості. Зокрема, необхідно 

узгодити категоріальну базу, уточнити сутність ключових понять – 

«енергетичні ресурси підприємства» та «ефективність використання 

енергетичних ресурсів».   

За результатами критичного аналізу наукових публікацій, присвячених 

проблемам забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, 

встановлено, що донині відсутнє єдине, науково обґрунтоване тлумачення 

терміну «енергетичні ресурси», яке б розкривало його сутність і особливості 

як об’єкта енергетичного менеджменту, аналізу та аудиту. Нами виділено такі 

основні групи наукових і законодавчих підходів щодо трактування сутності 

категорії «енергетичні ресурси» (табл. 1.1). 

Учені першої групи розглядають енергетичні ресурси як 

основоположний елемент ресурсно-сировинної бази національної економіки, 
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джерело отримання енергії. В.М. Проскуряков і Р.Й. Самуйлявичус 

вважають, що «паливно-енергетичні ресурси – це сукупність всіх природних і 

перетворених ресурсів, що використовуються в народному господарстві 

країни» 114, с. 48. А.П. Войцицький, В.П. Дубровський, В. М. Боголюбов 

сформулювали таке визначення: «енергетичні ресурси – частина природних 

ресурсів, які можуть бути використані в енергетиці для отримання енергії» 

[18, с. 39].  

Таблиця 1.1. 

Групування наукових  і нормативно-правових підходів щодо 

трактування сутності терміну «енергетичні ресурси»  

Гру

па 

Автор, джерело Визначення  

1. В. Боголюбов, В.М. Проскуряков, 

Р.Й. Самуйлявичус, Т. Сафранов, 

Британський економічний словник, 

Європейська економічна комісія 

ООН, Закон України «Про енерго-

збереження», Закон Республіки Бі-

лорусь «Про енергозбереження»  

Сукупність всіх природних і пе-

ретворених ресурсів, що викори-

стовуються або можуть бути ви-

користані в суспільному госпо-

дарстві країни 

2. К. Вінцер, Л. Гаєвська, ДСТУ ISO 

50001 «Системи енергетичного ме-

неджменту» 

 

 

Сукупність видів енергії, яка ви-

користовується або може вико-

ристовуватися для задоволення 

виробничих і господарських пот-

реб  

3. Н.В. Бикова, Ю.С. Воєводкіна,        

П. Вяткін, Р. Гітельман, Ф. Горбо-

нос, В.С. Дудюк, Р.Б. Колісник,     

М. Комаров, Р. Крамар, Ю.О. Лан-

дау, П. Мондал, Стефан А. Нельсон, 

А.В. Прокіп, Р. Уллман, О. Чернова, 

Гірнича енциклопедія, Міжнародна 

енциклопедія статистичних термінів 

Сукупність природних і розроб-

лених людиною енергоносіїв, 

збереженої енергії, які при су-

часному рівні розвитку науки і 

техніки доступні для викорис-

тання у господарській та проми-

словій діяльності   
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Продовження табл. 1.1 

4. М.М. Сєргєєв Вартість придбаного палива всіх 

видів, що витрачається на техно-

логічні потреби підприємства 

Джерело: складено автором за матеріалами  11,12,17, 19, 20,21,27,33,90, 107, 136.  

Схожі за сутністю тлумачення наведено у національних і зарубіжних 

нормативно-правових актах, методичних документах міжнародних інституцій 

у сфері енергоефективності. Згідно з  преамбулою Закону України «Про 

енергозбереження» «паливно-енергетичними ресурсами є сукупність усіх 

природних і перетворених видів палива та енергії, які використовуються в 

національному господарстві» [110]. Аналогічне визначення міститься у Законі 

Республіки Білорусь «Про енергозбереження»: «паливно-енергетичні ресурси 

– це сукупність всіх природних й отриманий в результаті перетворення видів 

палива та енергії [103. 

С.О. Корінний зазначив, що енергоресурси – це сукупність викопних та 

невикопних ресурсів, у яких зосереджено енергетичний потенціал, що може 

бути перетворений на енергію, для здійснення діяльності в сфері економіки та 

забезпечення комунально-побутових потреб  29, с. 17. 

Згідно із Британським економічним словником, «енергетичні ресурси – 

такі матеріали, як вугілля, газ, нафта та деревина, витрачені на виробництво 

електроенергії». Європейська економічна комісія ООН застосовує таке 

тлумачення: «паливно-енергетичні ресурси – природні й перетворені 

енергетичні ресурси, накопичена енергія яких може бути використана як 

джерело корисного тепла, світла і рушійної сили – кам’яне і буре вугілля, 

торф, інші види первинного твердого палива, кам’яновугільні брикети, кокс, 

сира нафта, електроенергія і теплова енергія, пара, гаряча вода та ін.» 105.  

Узагальнивши вищенаведене, вважаємо, що для представників першої 

групи енергетичні ресурси – це сукупність джерел енергії, що фактично 

використовуються або потенційно будуть використані електрогенеруючими 

підприємствами (теплоелектроцентралі, теплоелектростанції, атомні-, гідро-, 
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вітроелектростанції та ін.) для генерації електричної і теплової енергії, а 

також енергія, яка використовується промисловими й побутовими 

споживачами для задоволення виробничих і господарських потреб. 

Зауважимо, що такий підхід доцільніше застосовувати в управлінні 

енергетичним сектором країни або регіону. 

Науковці другої групи розглядають енергетичні ресурси як сукупність 

різних видів енергії, що використовують суб’єкти господарювання для 

задоволення виробничих і господарських потреб. На думку Л. Гаєвської, 

«енергетичні ресурси – це запаси енергії, які при даному рівні техніки можуть 

використовуватись для енергопостачання» [21, с. 184]. Дискусійним 

моментом у визначенні є те, що енергетичні ресурси трактуються як запаси, 

які, лише трансформуючись, стають відповідними ресурсами. К. Вінцер 

вважає, що енергетичні ресурси – види енергії, які людство використовує для 

потреб виробничого та невиробничого призначення. При застосуванні 

зазначеного вище визначення сумнівним є включення автором до складу  

енергетичних ресурсів таких елементів як ресурси Сонця і космосу, 

мінеральна сировина, що використовується в якості паливних матеріалів, 

атомно-енергетичні джерела, ресурси вітру та води, геотермальні джерела 

енергії і т. д. [28]. 

Г.В. Варламов, Г.М. Любчик та В.А. Маляренко запропонували 

використовувати категорію «енергоносій» – ресурс, що безпосередньо 

використовується на стадії кінцевого споживання, попередньо перероблений, 

перетворений, а також природний енергетичний ресурс, що споживається на 

цій стадії» [15, с.14]. 

Відповідно до ДСТУ ISO 50001:2014 «Енергозбереження. Системи 

енергетичного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування», 

«енергія – електроенергія, паливо, пара, тепло, стиснене повітря й аналогічні 

ресурси» [40]. Вказане тлумачення є перекладом дефініції, наведеної в 

англомовному міжнародному стандарті.  
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Таким чином, вважаємо, що ототожнення категорій «енергетичні 

ресурси» й «енергія» в системі енергетичного менеджменту промислових 

підприємств є неповним і занадто звуженим. Дискусійним є включення 

палива до складу енергії. Крім того, не зрозуміло, чи відносяться до складу 

енергії, і, відповідно, об’єктів менеджменту, паливні поновлювані енергетичні 

ресурси – пелети, деревні гранули, стружка та ін. На практиці вищевказане 

визначення ускладнює сприйняття положень стандарту, призводить до 

звуження сфери його застосування, спричиняє дискусійні моменти у процесі 

проведення сертифікаційного аудиту.   

Для третьої групи учених характерне розкриття сутності 

енергетичних ресурсів як елемента виробничого потенціалу підприємств та 

об’єкта менеджменту. Так, А.В. Прокіп, В.С. Дудюк, Р.Б. Колісник 

запропонували таке тлумачення: «енергетичний ресурс – речовина, внутрішня 

енергія якої може бути корисно використаною шляхом застосування 

конкретної технології для задоволення виробничих чи споживчих потреб» 

104, с. 25. На нашу думку, позитивним у цьому тлумаченні є визначення 

технологій обробки для отримання та/або виробничого використання 

ресурсів. Технологічний розвиток сприяє розвитку й удосконаленню як 

джерел утворення, так і технологій використання енергетичних ресурсів. 

Разом з тим, спірним є обмеження енергетичних ресурсів лише речовиною, 

складовою.  

Учений Р. Крамар зазначає, що енергетичні ресурси – це матеріальні 

об’єкти, в яких зосереджена енергія, що придатна для практичного 

використання людиною [75, с. 233]. Таке визначення не зрозуміле для 

суб’єктів господарювання в частині можливості включення до складу 

енергетичних ресурсів електричної енергії та пари. 

Зауважимо, що у науковому середовищі одним із найдискусійніших 

питань щодо трактування сутності «енергетичних ресурсів» є конкретизація, 

розширення елементів, а також джерел їх походження. Так, Ю.О. Ландау 

наголошує саме на природному походженні енергетичних ресурсів, 
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пропонуючи таке визначення: «енергетичні ресурси – природні джерела 

енергії, які можна перетворити в енергію різних видів» 76,  с. 12. Тим часом 

Ю.С. Воєводкіна стверджує, що енергетичні ресурси – це природне або 

штучно створене джерело, носій енергії, який використовується як у 

теперішньому часі, так і буде використовуватись у майбутньому 17.  

Подібний підхід запропонував Р. Гітельман, який визначив енергетичні 

ресурси як сукупність природних і розроблених людиною енергоносіїв, 

збереженої енергії, які при сучасному рівні розвитку науки і техніки доступні 

для використання у господарській і промисловій діяльності  [171, с. 60].  

Так, О. Чернова енергетичними ресурсами вважає ті матеріальні 

об’єкти, з яких технічно можливо та економічно доцільно отримувати енергію 

для задоволення потреб людини, підприємства та держави. При цьому автор 

уточнює, що до енергетичних ресурсів входять запаси природних багатств, а 

також джерела механічної, теплової і світлової енергії  [21, с. 184]. Р. Уллман 

стверджує, що енергетичні ресурси є найбільш активною частиною 

матеріально-технічних ресурсів будь-якого підприємства. При цьому вони 

представлені потужністю механізації, енергетичних двигунів та 

електроустановок. На нашу думку, такий підхід дещо звужений, оскільки 

енергетичні ресурси фактично прирівнюються до механічних засобів праці та 

електроенергії. При цьому ігноруються інші важливі види енергетичних 

ресурсів. 

Н.В. Бикова визначає енергетичні ресурси як «особливу групу 

господарських засобів підприємства у вигляді первинних енергоресурсів і 

проміжних енергоносіїв, реальна споживча вартість котрих реалізується у 

виробничому процесі для задоволення його потреб у різних видах енергії» 

12. Ф. Горбонос вказує на те, що енергетичними ресурсами є сукупність 

матеріальних засобів праці (двигуни, агрегати), а також власне енергія 

(теплова, електрична, сонячна). Таким чином автор включає до складу 

енергетичних ресурсів засоби праці, що дозволяє ширше трактувати цю 

категорію. 
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Схожий підхід використав П. Мондал, який розділяє енергію й 

енергоносії як окремі складові енергетичних ресурсів. Автор сформулював їх 

сутність так: всі види енергії та енергоносіїв (машини, трансформатори та 

інші енергоносії), що забезпечують виробничий процес та інші потреби в 

енергії (освітлення, опалення та ін.) [89]. Цікавим є визначення, 

запропоноване М. Комаровим, а саме: «енергетичні ресурси – сукупність 

джерел енергії, а також працівників, що можуть забезпечити якісне та 

ефективне їх використання» [60, с. 112]. Отже, учений  підкреслює важливу 

роль трудових ресурсів у забезпеченні ефективності використання 

енергетичних ресурсів. Стефан Н. Нельсон характеризує енергетичні ресурси 

як ресурси, які використовуються для виробництва тепла, електричної енергії, 

а також для переміщення об’єктів 106. 

У довідковій літературі, зокрема у Гірничій енциклопедії, наведено таке 

тлумачення: «енергетичні ресурси – всі  доступні для промислового і 

побутового використання джерела різноманітних видів енергії: механічної, 

теплової, хімічної, електричної, ядерної». 

Для зарубіжних учених, міжнародних стандартів й органів державного 

регулювання характерним є спрощене визначення енергетичних ресурсів –

тільки шляхом переліку їх конкретних видів. Так, у Міжнародному глосарії 

статистичних термінів зазначено, що «енергетичні ресурси – це тверде, рідке 

та газоподібне паливо; електрика; уран; пара та гаряча вода; традиційні види 

палива, такі як паливна деревина, деревне вугілля, рослинні та тваринні 

відходи» 48. 

П. Вяткін відзначає, що енергетичні ресурси підприємства доцільно 

виокремити в окрему категорію матеріальних ресурсів. При цьому 

енергетичними ресурсами виступають такі носії: 

 електроенергія; 

 пальне для транспортних засобів і техніки; 

 природний газ; 

 інші види носіїв енергії [20]. 
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Деякі автори пропонують термін «енергетичні витрати». Так,           

М.М. Сергєєв наводить таке визначення: «енергетичні витрати – вартість 

придбаного палива всіх видів, що витрачається на технологічні потреби 

підприємства, вироблення всіх видів енергії, опалення будівель, а також 

покупної енергії всіх видів, яка витрачається на технологічні, енергетичні, 

рухові та інші виробничі і господарські потреби підприємства» [124, с. 228]. 

Таким чином, учений акцентує увагу на економічній сутності енергетичних 

ресурсів та їх значенні для забезпечення сталого функціонування, що, на 

нашу думку, недостатньо. Зауважимо, що залежно від форми технологічного 

споживання, в економічній системі підприємств енергетичні ресурси можуть 

набувати ознак не лише операційних витрат (вартість використаної 

електричної енергії), а й активів (відходи, що складуються в місцях 

тимчасового зберігання для подальшого  спалювання в котлах) і продукції 

(пара, що постачається для опалення закладів соціальної інфраструктури). 

Враховуючи зазначене, управління енергетичними ресурсами на 

підприємствах повинно охоплювати  не лише операції з їх використання, а й 

надходження, виробництва та зберігання.  

Для удосконалення теоретичних засад енергетичного менеджменту  

пропонуємо таке визначення: енергетичні ресурси підприємства – це 

контрольована 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. 

Вивчення результатів наукових досліджень щодо теоретичних аспектів 

забезпечення енергоефективності підприємств засвідчило, що серед 

вітчизняних і зарубіжних дослідників теж немає одностайної думки щодо 
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трактування сутності категорії «ефективне використання енергетичних 

ресурсів». Систематизація наукових підходів дозволила виділити два основні 

етапи еволюції наукової думки щодо сутності досліджуваної категорії: 

економіко-технологічний та еколого-енергетичний.  На першому етапі учені 

зосереджували свою увагу на економічних результатах підвищення 

ефективності використання енергетичних ресурсів, а також зниженні 

енергоємності виробництва. Це оцінюється як економія природного газу, 

електричної енергії, пара тощо. Так, Д. Овчаренко розглядає ефективність 

використання енергетичних ресурсів як спосіб економного та раціонального 

використання і споживання енергетичних ресурсів за допомогою системи 

організаційних, технічних та програмно-методичних засобів [102, с. 115].  

А. Миколюк визначає «ефективність використання енергетичних 

ресурсів як зниження споживання енергоресурсів при збереженні стабільного 

рівня виробництва». У цьому визначенні автор одразу наводить і кількісний 

критерій, завдяки якому таку ефективність можна виміряти. П. Чжоу 

ефективність використання енергетичних ресурсів пов’язує, насамперед, із 

рівнем технологічного прогресу та оснащеністю виробництва. На думку 

вченого, енергоефективність є наслідком підвищення коефіцієнта корисної дії 

спеціальних установок з перетворення і кінцевого використання енергії [144, 

с. 798].  

В. Ван розглядає ефективність використання енергетичних ресурсів 

підприємства як зниження рівня використання енергетичних матеріалів за 

одночасного зростання рівня виробництва продукції. При цьому, на думку 

автора, визначальними факторами впливу на енергоефективність є: 

 ефективність використання засобів виробництва та живої праці; 

 використання менш енергоємних матеріалів; 

 доступ до ринку ресурсів та нових технологій; 

 рівень технологічного комбінування виробництва; 

 кваліфікація та освіта персоналу і робітників. 
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 Л. Де Пре визначає ефективність використання енергетичних ресурсів 

як відношення корисного ефекту (економія енергоресурсів) до енергозатрат. 

Чим більший корисний ефект на одиницю енергозатрат, тим вища 

енергоефективність. При цьому збільшення ефективності використання 

енергетичних ресурсів має комплексний та системний характер, оскільки 

об’єднує не лише заходи щодо збільшення коефіцієнта корисної дії 

виробничих процесів, а й включає заходи організаційно-технічного характеру 

під контролем менеджменту компанії. 

Посилення вимог споживачів та органів державного регулювання до 

екологічності господарської діяльності зумовили формування нових критеріїв 

щодо ефективності використання енергетичних ресурсів на підприємствах. 

Зокрема, в умовах сталого розвитку економіки ефективним вважається 

використання енергетичних ресурсів, яке призводить до зниження витрат на 

їх придбання та, обов’язково, скорочення антропогенного впливу на довкілля. 

Це стало поштовхом до подальшого удосконалення сутності категорії 

«ефективне використання енергетичних ресурсів» і виділення другого етапу – 

еколого-енергетичного. В. Бевз відзначає, що «ефективність використання 

енергетичних ресурсів є багатогранною діяльністю, певним процесом, 

комплексом заходів, що супроводжують усі стадії життєвого циклу об’єктів 

господарювання, спрямованих на раціональне використання енергетичних 

ресурсів» [11, с. 170]. На думку вченого, важливим доповненням є виділення 

екологічного ефекту у вигляді зниження шкідливих викидів у навколишнє 

середовище. Д. Грін стверджує, що підвищення ефективності використання 

енергетичних ресурсів відбувається шляхом удосконалення методів і 

підвищення рівня організації обліку та контролю за енергією, що 

використовується  у процесі діяльності підприємства. При цьому автор 

зазначає, що ефективне використання енергоресурсів має враховувати й 

екологічний фактор, без дотримання якого підприємство не може вважатися 

енергоефективним, навіть при зниженні витрат енергії при сталому рівні 

виробництва. 
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М. Йохансон зазначає, що енергоефективність являє собою можливість 

використовувати однаковий обсяг енергоресурсів для досягнення більшого 

рівня виробництва на підприємстві з урахуванням екологічних і соціальних 

ефектів [88 с. 62]. В.Л. Ганжа вказує, що енергозбереження дає найбільший 

екологічний ефект: економія 1 т вугілля знижує викиди золи на 250 кг, 

оксидів сірки – на 10 кг; економія 1 т мазуту скорочує викиди сірчистого 

ангідриду на 40 кг, оксиду вуглецю – на 12 кг; економія  1000 м3 природного 

газу скорочує викиди оксидів азоту на 2,5 кг, оксиду вуглецю – на 8 кг 27,    

с. 37. 

Обґрунтовані ученими тенденції знайшли відображення у методичних 

документах провідних вітчизняних компаній. Відповідно до методики 

оцінювання ефективності використання енергетичних ресурсів АТ 

«Українська залізниця», «ефективне використання енергетичних ресурсів – 

досягнення  економічно виправданої ефективності використання 

енергетичних  ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки і технологій і 

дотриманні вимог у сфері охорони навколишнього природного середовища» 

[106]. 

Зважаючи на актуальність, проблеми забезпечення ефективності 

використання енергетичних ресурсів на підприємствах вивчають міжнародні 

консалтингові й аудиторські компанії. Так, фахівці компанії «Ernst & Young» 

у звіті «Енергетична стратегія підприємства» ідентифікували та детально 

охарактеризували основні ризики бізнесу у сфері енергоефективності, а саме: 

 погіршення фінансових показників при зростанні цін на паливо та 

енергоносії; 

 зростання енергетичних витрат; 

 зрив виробництва при нестабільних поставках енергоресурсів; 

 погіршення репутації компанії, яка не виправдала очікування у сфері 

енергоефективності; 

 додаткові витрати на компенсацію штрафних санкцій. 
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На думку представників компанії, енергоефективність на підприємстві є 

комплексним показником. Він  відображає результативність її діяльності з 

урахуванням  таких складових: сучасна матеріально-технічна база, 

енергетичний менеджмент,   технологічна модернізація виробництва, 

науково-обґрунтована  операційна діяльність, альтернативні джерела енергії 

(рис. 1.1). 

 

  

 

 

 

 

Я  

 

Рис. 1.1. Складові ефективного використання енергетичних ресурсів. 

Джерело: зображено автором за даними міжнародної аудиторської 

компанії «Ernst & Young». 

Враховуючи зазначене вище, вважаємо, що ефективне використання 

енергетичних ресурсів – це досягнення сукупного економічного, енергетичного 

та екологічного результату за рахунок реалізації комплексу виробничих, 

організаційно-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 

у результаті поступального поліпшення технологічних і організаційних умов 

використання енергетичних ресурсів у господарському процесі. 

Для подальшого дослідження теоретичних засад щодо ефективності 

використання енергетичних ресурсів доцільно розглянути їх види та 

особливості використання на підприємствах.  
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1.2. Види енергетичних ресурсів та особливості їх використання на 

підприємствах  

 

 

На промислових підприємствах використовуються різні види 

енергетичних ресурсів: електрична і теплова енергія, природний газ, вугілля, 

біомаса та ін.  Залежно від потреб оперативного і стратегічного менеджменту 

енергетичні ресурси об’єднують в однорідні групи. Це полегшує аналіз 

структури, динаміки та ефективності споживання енергетичних ресурсів, 

сприяє формуванню аналітико-статистичної бази для управління, спрощує 

економіко-екологічне обґрунтування енергозберігаючих заходів.   

Методичні підходи до аналітичного групування енергетичних ресурсів 

викликали широку дискусію в наукових колах і стали предметом наукового 

вивчення як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Проблемні аспекти 

групування енергетичних ресурсів вивчали Л. Батурин, Ю. Воєводкіна, І. 

Клопов, Н. Мхітірян, Т. Мусієнко, С. Нараєвський, М. Рабинович,   О. Руда, 

А. Прокіп, Д. Твайделл, А.Уейр та інші. Ми погоджуємося з  А.В. Прокопом, 

який зазначає, що «автори, зазвичай, обмежуються використанням лише 

одного, чи, зрідка, кількох критеріїв поділу без визначення конкретних 

критеріїв для встановлення змісту цих груп. Це є свідченням того, що 

класифікаційні критерії є недостатньо чіткими та формалізованими, а відтак 

проблема класифікації енергетичних ресурсів не є цілком вирішеною» [112, с. 

66]. 

Огляд наукових джерел засвідчив, що найпоширенішими 

ідентифікаційними ознаками групування енергетичних ресурсів є «спосіб 

отримання», «потенціал відновлення», «вичерпність», «інтенсивність 

освоєння» та ін. Відповідно до них енергетичні ресурси поділяються на 

первинні і вторинні, поновлювані і непоновлювані, вичерпні і невичерпні, 

технічні, економічні й валові (табл. 1.2). 
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Таблиця 1.2. 

Групування за видами енергетичних ресурсів ученими-економістами  

Джерело: систематизовано автором на основі праць учених 2, 11, 12, 

16, 17, 24, 28, 34, 42, 58, 107. 

За способом отримання учені-економісти поділяють енергетичні 

ресурси на первинні і вторинні. Г. Бистрицький до первинної відносить 

енергію, яка безпосередньо існує в природі, а до вторинних – енергію, що 

отримується людиною після перетворення первинного джерела енергії на 

спеціальних установках [14, с. 5; 8, с. 10]. Д.Л. Дудюк,  С.С. Мазепа,          

Я.М. Гнатишин вважають, що  «первинною є енергія, яка знаходиться у 

природних джерелах і в процесі її використання може бути перетворена на 

електричну, теплову, механічну та хімічну» [42, с. 14]. Недоліком вказаних 

Групувальна ознака Вид енергетич-

них ресурсів 

Автор 

Спосіб отримання Первинні і вто-

ринні 

Г. Бистрицький,  Я.М. Гнатишин,    

Д.Л. Дудюк,   С.С. Мазепа,  А. Шид-

ловський  

Можливість відно-

влення 

Поновлювані та 

непоновлювані  

 Л.А. Батурин,  Ю.В. Воєводкіна,        

А. Златопольський, І.О. Клопов,     

Н.М. Мхітірян, А.В. Прокіп,  О. Руда, 

Д. Твайделл, А.Уейр,  

Вичерпність  Вичерпні і неви-

черпні  

Л.А. Батурин,  І.О. Клопов,  Н.М. 

Мхітірян, А.В. Прокіп  

Інтенсивність вико-

ристання в госпо-

дарському комплек-

сі країни 

Валові, технічні 

та економічні 

Ю.В. Воєводкіна   

Спосіб  

використання 

Паливні, силові, 

теплові, змішані 

Масштаб освоєння Реальні і потен-

ційні 

Спосіб використан-

ня у виробничому 

процесі 

Традиційні і не-

традиційні (аль-

тернативні)  

Ю.В. Воєводкіна,   Н.М. Мхітірян,                  

Т. Мусієнко, А.В. Прокіп, М. Рабино-

вич 
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вище визначень є ототожнення категорій «енергія» й «джерело енергії». Це  

ускладнює їх сприйняття і практичне використання.  

Враховуючи актуальність проблеми економії запасів виснажених 

природних джерел енергії, їх поступового відновлення, однією з 

найпоширеніших ознак класифікації енергетичних ресурсів є «можливість 

відновлення» – спроможність збереження запасів енергетичних ресурсів або 

їх поновлення внаслідок природних процесів чи цілеспрямованої діяльності 

людини. За вказаною ознакою енергетичні ресурси поділяються на 

поновлювані та непоновлювані. Виходячи  з цього, підтримуємо думку      

С.В. Нараєвського, який пропонує використовувати таку класифікацію 

стосовно первинних енергетичних ресурсів [99, с. 26]. 

Досліджуючи теоретико-методологічні аспекти державної енергетичної 

політики, а також проблеми диференціації джерел генерування енергії, учені 

всебічно проаналізували сутність поновлюваних і непоновлюваних джерел 

енергії як складової економічного потенціалу країни та сировинної бази 

енергетичного сектору. Так, В.О. Бараннік розглядає поновлювані енергетичні 

ресурси як відтворювані біосферою (за рахунок кругообігу речовин: водні, 

біотичні, для яких не досягнуто поріг виродження) або за рахунок 

господарської діяльності людини (виготовлення ядерного палива, створення 

штучних ізотопів, синтез органічних речовин та ін.). При цьому, на думку 

автора, непоновлювані енергетичні ресурси – це ресурси неперервного 

використання людиною без поповнення їх запасів внаслідок господарської 

діяльності людини і кругообігу речовин в природі [10, с. 81].  

Неоднозначними є визначення сутності досліджуваних термінів, 

сформульованих Н.М. Мхітіряном. Зокрема, автор пропонує розглядати 

поновлювані джерела енергії як періодичні або постійні потоки енергії, які 

розповсюджуються в природі і обмежуються лише стабільністю Землі як 

космопланетарного елемента: променева енергія сонця, вітер, гідроенергія, 

природна теплова енергія та інші 97, с. 11. При цьому непоновлювані 

джерела енергії автор визначає як енергоресурси з потенційно обмеженим 
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ресурсом, як от: вугілля, нафта, газ, торф, ядерне паливо. Деякі автори також 

окремо виділяють обмежено поновлювані ресурси – ресурси, які 

відновлюються частково. 

У резолюції 33/148 Генеральної Асамблеї ООН («Конференція ООН з 

нових та поновлюваних джерел енергії») від 1978 р. наводиться перелік 

поновлюваних енергетичних ресурсів, а саме: «сонячна, геотермальна, вітрова 

енергії, енергія морських хвиль; припливів і відпливів океану; енергія біомаси 

деревини, деревинного вугілля, торфу, тяглової худоби, сланців, бітумнозних 

пісковиків і гідроенергія» [165]. Зауважимо, що більшість регулюючих 

органів у сфері електроенергетики при формулюванні сутності поновлюваних 

і непоновлюваних джерел також обмежуються переліком їх видів. Так, за 

визначенням Міжнародного енергетичного агентства, до поновлюваних 

енергоресурсів відносять енергію Сонця, вітру, гідроенергетичних та 

океанських ресурсів, біомасу, біогаз, рідкі біопалива, геотермальну енергію.  

Узагальнивши вищезазначене, встановлено, що у групу «поновлювані» 

більшість учених відносять енергетичні ресурси, які відповідають таким 

ознакам: 

1. природне походження; 

2. відновлення запасів протягом визначеного періоду часу; 

3. залежність обсягу та якості запасів енергетичних ресурсів від 

інтенсивності антропогенного впливу, господарської діяльності та 

суспільного споживання (табл. 1.3).  

Таблиця 1.3. 

Ознаки та види поновлюваних і непоновлюваних енергетичних ресурсів 

Ознака Непоновлювані  Поновлювані 

Природне походження Так Так 

Можливість відновлення запасів енерге-

тичних ресурсів протягом визначеного пе-

ріоду часу Ні Так  

Залежність запасів енергетичних ресурсів 

та їх якості від інтенсивності господарсь-

кої діяльності і суспільного споживання  Так  Ні  

Джерело: складено автором. 
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Зворотною за значенням до аналізованої вище класифікаційної ознаки є 

ознака «вичерпності» – критичне зниження або цілковите зникнення в 

просторовому вимірі запасів певного ресурсу внаслідок господарського і 

суспільного споживання. За цією ознакою енергетичні ресурси поділяються 

на вичерпні, невичерпні, а також на умовно невичерпні. А.В. Прокіп до 

вичерпних відносить всі види непоновлюваних енергетичних ресурсів. При 

цьому в групу умовно невичерпних учений включив енергетичні ресурси, 

потенціал яких не буде вичерпним за умови, що темпи їх споживання не 

перевищують темпів відтворення [104, с. 12]. А.Н. Златопольський і               

С.Л. Прузнер розділяють енергетичні ресурси на такі групи: 

 залежно від джерела виникнення: природні ресурси (газ, нафта, 

вугілля) та ресурси, які є наслідком використання первинних (тепло- та 

електроенергії); первинні і вторинні (побічні) (тепло вже відпрацьованої 

гарячої води і пари, кінетична енергія вихлопних газів силових установок та 

ін.); 

 за можливістю відтворення: поновлювані (вітрова і сонячна енергія, 

гідроенергія та ін.) та непоновлювані (нафта, вугілля, газ, ядерне паливо); 

 за характером використання: паливні та непаливні, залежно від того, 

чи отримана енергія є результатом їх спалювання [111, с. 211]. 

 Ю.В. Воєводкіна згруповує енергетичні ресурси за ознаками  

«інтенсивність використання в господарському комплексі країни» і «масштаб 

освоєння». За першою ознакою учений поділяє енергетичні ресурси на валові 

(теоретичні), технічні та економічні. Сумарна енергія, що міститься в 

конкретному виді енергетичного ресурсу – це валовий (теоретичний) 

енергоресурс. Технічний енергоресурс – енергія, отримання якої можливе з 

даного енергоресурсу при наявному рівні розвитку науки і техніки. 

Економічний енергоресурс – енергія, виробництво якої економічно доцільне 

при фактичному рівні цін на обладнання, робочу силу, сировину і матеріали 

[17, с. 2]. За ознакою «масштаб освоєння» автор пропонує поділяти 

енергетичні ресурси на реальні і потенційні. Сукупний обсяг запасів усіх 
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видів палива й енергії, які є в розпорядженні того чи іншого суб’єкта 

господарювання чи країни в цілому, – це потенційні енергетичні ресурси. 

Обсяг усіх видів енергії, які безпосередньо використовуються в економічній 

діяльності країни, – це реальні енергетичні ресурси.  

Одним із дискусійних питань в науковій спільноті залишається поділ 

енергетичних ресурсів на традиційні і нетрадиційні (альтернативні). Зокрема, 

багато учених звертають увагу на неоднозначність поняття «традиційні» 

енергоресурси. Справа в тому, що в жодному нормативно-правовому акті не 

закріплено визначення цього поняття і, тим паче, не встановлено критеріїв 

«традиційності».  Так, І.О. Клопов зазначає: «Поняття традиційних джерел 

енергії хоча і здається зрозумілим, проте викликає кілька дискусійних питань. 

Насамперед, не існує загальних факторів традиційності: якщо мати на увазі 

так звану історичну традицію, то до традиційних джерел енергії слід віднести 

деякі види біомаси (дрова, сухий гній, відходи сільськогосподарського 

виробництва), енергію руху вітру й води (вітряки та млини). Якщо 

традиційність – це рівень сучасного поширення, тоді, на думку М. Рабіновича, 

в Україні – це велика гідроенергетика» [58, с. 12]. Систематизацію наукового 

трактування традиційних і нетрадиційних енергетичних ресурсів наведено в 

додатку А.  

С.В. Нараєвський детально розглянув класифікацію енергетичних 

ресурсів, визначену Світовою енергетичною радою. Відповідно до неї, «до 

традиційних енергоресурсів належать всі види невідновлюваних джерел 

енергії (вугілля, нафта, природний газ, горючі сланці, ядерна енергія та ін.), а 

також торф, дрова, гідроенергія великих водотоків та м’язова сила тварин і 

людей. До нетрадиційних (альтернативних) енергоресурсів належать всі види 

відновлюваних джерел енергії: біомаса (за винятком дров), сонячна енергія, 

геотермальна енергія, вітрова енергія, енергія припливів, хвиль, водотоків (за 

винятком гідроенергії великих водотоків). До нетрадиційних можна також 

зарахувати невідновлювані енергетичні ресурси: природний газ малих 
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газових, газоконденсатних, нафтогазоконденсатних родовищ, попутний 

нафтовий газ, промислові гази, метан вугільних родовищ [99]. 

Для розкриття сутності категорії «нетрадиційні джерела енергії» у 

вітчизняному законодавстві наведено перелік видів енергетичних ресурсів. 

Так, у преамбулі  Закону України «Про енергозбереження» міститься таке 

визначення: «нетрадиційні та поновлювані джерела енергії – джерела, що 

постійно існують або періодично з’являються в навколишньому природному 

середовищі у вигляді потоків енергії Сонця, вітру, тепла Землі, енергії морів, 

океанів, річок, біомаси» [110]. Відповідно до Закону України «Про 

альтернативні види палива», «нетрадиційні джерела та види енергетичної 

сировини – сировина рослинного походження, відходи, тверді горючі 

речовини, інші природні і штучні джерела та види енергетичної сировини, у 

тому числі нафтові, газові, газоконденсатні і нафтогазоконденсатні вичерпані, 

непромислового значення та техногенні родовища, важкі сорти нафти, 

природні бітуми, газонасичені води, газогідрати тощо, виробництво 

(видобуток) і переробка яких потребує застосування новітніх технологій і які 

не використовуються для виробництва (видобутку) традиційних видів 

палива» [109].  

Відзначаючи важливість і обґрунтованість наведених вище 

групувальних ознак і видів енергетичних ресурсів, зауважимо, що для 

підприємств целюлозно-паперової промисловості актуальним є подальше 

розширення класифікації енергетичних ресурсів. В умовах дефіциту 

інвестиційних ресурсів для капітальної модернізації енергетичного 

комплексу, швидкого розвитку технологій нагальною вимогою часу є 

розробка класифікації енергетичних ресурсів. Це спростить аналіз та оцінку 

ефективності використання енергетичних ресурсів підприємств, дозволить 

виявити резерви підвищення енергоефективності, оцінити ефективність 

заміщення викопних енергоносіїв, використання поновлюваних енергетичних 

ресурсів, спланувати впровадження енергозберігаючих заходів. 
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На підприємствах целюлозно-паперової промисловості для виробництва 

паперу і картону, забезпечення функціонування систем кондиціонування та 

вентиляції котелень, складів деревної маси, макулатури і готової продукції 

використовують електричну енергію, пару, гарячу воду, деревну масу, бензин, 

природний газ, деревні відходи та ін. Види, джерела постачання та обсяги 

споживання енергетичних ресурсів індивідуальні для кожного підприємства і 

залежать від структури сировинної бази (целюлоза, деревна маса та/або 

макулатура), видів застосовуваних хімікатів і технологічних добавок, систем 

рециклінгу відходів. Види енергетичних ресурсів, які використовуються на 

підприємствах целюлозно-паперової галузі, згруповані автором за основними 

технологічними переділами, наведено у табл. 1.4. 

Таблиця 1.4. 

Групування енергетичних ресурсів целюлозно-паперових підприємств 

України за технологічними процесами 

Технологічний процес Вид енергетичного ресурсу 

1 2 

Виробництво целюлози і деревної маси 

Підготовка деревини для отриманням 

целюлози (подрібнення,  сортування де-

ревини та ін.) 

Електрична енергія 

Пар  

Виробництво сульфатної целюлози Електрична енергія 

Пара 

Гаряча вода 

Виробництво нейтрально-сульфатної це-

люлози 

Електрична енергія 

Пара 

Гаряча вода 

Виробництво деревної механічної маси Електрична енергія 

Пара 

Виробництво паперу, картону і паперових виробів 

Виробництво паперу і картону Електрична енергія 

Пара 

Регенерація хімікатів Природний газ 

Електроенергія  

Пара 
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Продовження табл.  1.4 

1 2 

Біологічне очищення стоків Електроенергія 

Виробництво електричної енергії й пари для технологічних потреб 

Забезпечення роботи енерготехнологіч-

ної ТЕЦ 

Природний газ, кам’яне вугілля, 

деревна тріска, інші види біомаси 

 

Джерело: згруповано автором із використанням оперативних даних 

досліджуваних підприємств. 

Таким чином, у всіх технологічних процесах виробництва паперу, 

картону та виробів з них використовують електричну енергію і пару.  

Вітчизняні картонно-паперові комбінати використовують внутрішню і 

комбіновану схеми постачання електричної та теплової енергії. При 

внутрішній схемі енергопостачання потреби в електричній енергії й парі 

повністю покриваються шляхом виробництва на власному енергетичному 

обладнанні (когенераційні установки, газотурбінні теплові електростанції та 

ін.). В Україні повний цикл виробництва електричної й теплової енергії для 

власних потреб впроваджений лише у ПАТ «Київський картонно-паперовий 

комбінат» і ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат». На цих 

підприємствах встановлено газотурбінні теплові електростанції загальною 

потужністю 39 і 15,4 МВт відповідно.  

Всі інші підприємства використовують комбіновану схему постачання. 

При комбінованій системі електрична енергія надходить на картонно-паперові 

комбінати від централізованих постачальників (обленерго, 

теплоелектроцентралі міста та ін.). Пара виробляється власними котлами 

(газові, кородров’яні, содорегенераційні та ін.) шляхом спалювання паливних 

енергетичних ресурсів – кам’яного вугілля, природного газу, дров, стружки, 

деревної тріски (рис. 1.2). Недоліком такої системи постачання є енергетична 

залежність від зовнішніх постачальників, висока вартість енергетичних 

ресурсів через неефективне їх виробництво.  
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Рис. 1.2. Внутрішня і комбінована системи енергозабезпечення у 

виробництві паперу і картону на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості України. 

Джерело: систематизовано і сформовано автором за оперативними 

даними підприємств. 

З урахуванням технологічних особливостей і потреб енергетичного 

менеджменту пропонуємо 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. 1.3). 

Класифікація енергетичних ресурсів за ознакою «господарське 

призначення» дозволить оцінити структуру та ефективність використання 

енергетичних ресурсів за основними технологічними переділами: 

виробництво пари і виробництво паперу.  

 

 

Природний 

газ, вугілля, 

мазут, пелети, 

деревні гра-

нули та ін. 

 

Когенераційна установка (газотур-

бінна теплова електростанція та ін.) 

Електрична енергія  

 

Пара 

 

Виробництво напівфабрикатів 

(целюлоза, деревна маса) 

 

Виробництво паперу, картону  

Відходи (біома-

са), чорна це-

люлоза та ін. 

Власне котельне 

господарство 

 

Внутрі-

шня 

схема 

енерго-

поста-

чання 

Пар Електрична енергія  
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нована 

схема 
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чання 
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Рис. 1.3. Класифікація видів енергетичних ресурсів для управління на 

підприємствах целюлозно-паперової промисловості України. 

Джерело: складено автором. 

Енергетичний аналіз по визначених для цієї ознаки групах сприятиме 

оцінюванню загальної тенденції енергоспоживання в динаміці, визначенню 

непродуктивних витрат і швидкому виявленню  наднормативного 

використання енергетичних ресурсів, не пов’язаного з нарощуванням обсягів 

виробництва. 

За технологічним призначенням енергетичні ресурси підприємств 

целюлозно-паперової промисловості, що використовуються у виробництві 

паперу, доцільно розділити на такі групи: паливні і силові. Таке групування 

дозволить проаналізувати вплив споживання ресурсів кожної з груп на 

загальну енергетичну ефективність підприємства, оцінити темпи зростання 

собівартості готової продукції через зростання вартості природного газу 

ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ  

 

Напрям використання 

Виробництво теплової  

та електричної енергії  

 

Виробництво паперу,  

картону та іншої продукції 
 

Спосіб залучення у виробни-

чий процес 
 

Традиційні 

 
 

Силові   

Поновлювані 

Джерело надходження 

Власні  Придбані 

Технологічне призначення 

 

Силові Теплові 

 

Джерело надходження 

Власні  Придбані 

Господарське призначення 

 

Технологічні 

потреби 

 

Загальновироб-

ничі потреби 

Ступінь регулювання 
 

Лімітовані Нелімітовані 
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та/або електричної енергії, спрогнозувати ефективність заміщення 

природного газу поновлюваними енергетичними ресурсами, ідентифікувати 

ризики, пов’язані зі зростанням вартості або дефіциту енергетичних ресурсів.  

Силові енергетичні ресурси – електрична і теплова енергія, які 

використовуються для введення в дію технологічного устаткування 

(гідророзбивачі хвойної або листяної целюлози, сушильні шафи, 

гаучозмішувачі, центриклинери та ін.).  До теплових енергетичних ресурсів 

відносять пару і гарячу воду, що використовуються для забезпечення 

теплових режимів у проведенні хімічних реакцій (підігрів нейтрально-

сульфатної целюлози та ін.).  

Паливні енергетичні ресурси підприємства – енергетичні ресурси, які 

використовуються на підприємстві у вигляді палива для забезпечення роботи 

виробничого устаткування й транспорту. Підприємства целюлозно-паперової 

промисловості у великих обсягах споживають природний газ, кам’яне вугілля, 

пелети і деревну тріску для нагрівання води й утворення пари у 

твердопаливних котлах, а також виробництва електричної і теплової енергії 

на когенераційних установках.  

Важливим напрямом класифікації енергетичних ресурсів підприємств 

целюлозно-паперової промисловості є виокремлення власних і придбаних 

енергетичних ресурсів. До власних слід віднести електричну й теплову 

енергію, вироблену на власному енергетичному обладнанні, а також вторинні 

енергетичні ресурси, отримані як відходи основного виробництва (деревна 

тріска, пелети та ін.). В групу придбаних (купованих) відносять енергетичні 

ресурси, куплені у сторонніх постачальників. 

Застосування такої класифікаційної ознаки сприятиме:  

1) оптимізації управлінського обліку надходження й споживання  

енергетичних ресурсів, організації оперативного обліку енергетичних витрат 

у тому числі за центрами відповідальності; 
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2) формуванню інформаційної бази для оцінювання ефективності 

взаємозаміщення різних видів енергетичних ресурсів, зокрема можливості 

використання поновлюваних джерел енергії; 

3) ідентифікації центрів відповідальності за споживання енергетичних 

ресурсів; 

4) застосуванню обґрунтованих методів оцінки власних вторинних 

енергетичних ресурсів; 

5) організації контролінгу реалізації інвестиційних проектів у сфері 

енергозбереження.  

В умовах поступального зростання вартості природного газу, 

електричної і теплової енергії важливим напрямом підвищення енергетичної 

ефективності підприємств целюлозно-паперової промисловості є 

нарощування частки використання поновлюваних паливних енергетичних 

ресурсів – соломи, відходів рослинництва й тваринництва, супутньої 

продукції лісозаготівельної галузі та ін. Враховуючи зазначене, актуальним 

нині є виділення первинних і вторинних енергетичних ресурсів картонно-

паперових комбінатів.  

Враховуючи особливості організації та експлуатації енергетичного 

комплексу, а також нагальні завдання енергетичного менеджменту, на 

підприємствах целюлозно-паперової промисловості до первинних слід 

віднести енергетичні ресурси, що використовуються для забезпечення роботи 

устаткування відповідно до технологічних карт. Наприклад, природний газ 

або кам’яне вугілля у виробництві пари або електричної енергії. При цьому 

вважаємо, що вторинні енергетичні ресурси – це енергоносії, отримані як 

супутні або побічні продукти основного виробництва, які можуть замінити 

первинні енергетичні ресурси у разі економічної або технологічної потреби. У 

групу «вторинні енергетичні ресурси» доцільно включати: 

1)  відходи, супутну та/або додаткову продукцію власного виробництва 

та/або придбану в інших підприємств, яка може повністю або частково 

заміщувати у технологічному процесі первинні енергетичні ресурси; 
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2)  хімічно зв’язана теплота, фізична теплота і потенційна енергія 

надлишкового тиску продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, що 

утворюються в технологічних агрегатах (установках, процесах), які не 

використовуються в самому агрегаті, але можуть бути частково або повністю 

використані для енергопостачання інших агрегатів [6]. 

Класифікація енергетичних ресурсів за ознакою «первинність  

використання» дозволить узагальнити й систематизувати інформаційно-

статистичні дані для планування заходів із підвищення енергоефективності за 

рахунок заміщення первинних енергетичних ресурсів, моніторити 

результативність реалізації цих заходів, ідентифікувати процеси, пов’язані з 

організацією логістики вторинних енергетичних ресурсів.  

Однією з визначальних вимог законодавства у сфері енергоефективності 

і міжнародного стандарту ISO 50001 «Система енергетичного менеджменту» є 

дотримання нормативів споживання енергетичних ресурсів. Класифікація 

енергетичних ресурсів за ознакою «ступінь регулювання» сприятиме 

ідентифікації видів енергетичних ресурсів, щодо яких першочергово 

необхідно впроваджувати заходи, спрямовані на зниження споживання та 

ліквідацію непродуктивних втрат.  

Таким чином, класифікація енергетичних ресурсів є базовим елементом  

інформаційно-аналітичного забезпечення системи енергетичного 

менеджменту підприємства. Більшість вітчизняних і зарубіжних учених 

донині розглядають класифікацію енергетичних ресурсів лише як елемент 

інформаційного забезпечення у розробці і реалізації державної енергетичної 

політики, вирішенні проблеми диференціації джерел генерування енергії, у 

т.ч. шляхом зниження обсягів викидів забруднюючих речовин від об’єктів 

енергетичного сектору. Поділ енергетичних ресурсів на «поновлювані і 

непоновлювані», «вичерпні і невичерпні», «валові, економічні та технічні» не 

відповідає нагальним вимогам управлінців до якості та наповнюваності 

оперативної інформації для потреб енергетичного менеджменту.  
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1.3.  Методичні підходи до аналізу та оцінки ефективності використання 

енергетичних ресурсів  

 

 

Вагомою організаційно-функціональною ланкою системи 

енергетичного менеджменту підприємства є аналіз ефективності 

використання енергетичних ресурсів. Отримані в результаті такого аналізу 

дані необхідні для обґрунтування енергетичної стратегії підприємства, 

визначення пріоритетних завдань у сфері енергозбереження, розробки та 

впровадження енергетичного контролінгу. Як влучно зазначив В.Л. Ганжа, 

«для успішного проведення активної енергозберігаючої політики, 

спрямованої на підвищення ефективності діючих процесів, в першу чергу, 

необхідний науково обґрунтований аналіз усього комплексу енергетичних 

перетворень. Він повинен починатись з первинних енергоресурсів і сировини, 

і закінчуватись на стадії використання вторинних енергетичних ресурсів і 

відходів з урахуванням їх економічного впливу» 23, с. 155. 

Вивчення практики організації енергетичного менеджменту на 

підприємствах целюлозно-паперової промисловості засвідчило, що, 

здебільшого, аналіз  проводиться точково для вирішення оперативних 

проблем або обґрунтування інвестицій у сфері енергозбереження. Для аналізу 

використовують дані енергетичного балансу підприємства, оперативного 

обліку, статистичних звітів і дозвільних документів. Результати такого 

аналізу є надто спрощеними, актуальними для обмеженого періоду.  

Новітнє програмно-методичне забезпечення прийняття рішень, 

диджиталізація бізнес-процесів дозволяють суттєво розширити можливості 

аналізу в цілому та у сфері енергоефективності зокрема. Застосування 

сучасних автоматизованих програм для збору інформації, програмного 

забезпечення для  аналітичної обробки та представлення великого масиву 

даних, використання хмарних ІТ-технологій дозволяють оперативно виявляти 

наднормативне споживання енергетичних ресурсів, ідентифікувати причини 
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виникнення і здійснювати заходи щодо їх усунення, моделювати споживання 

енергетичних ресурсів з метою зниження витрат та антропогенного впливу 

підприємств целюлозно-паперової промисловості.  

Для поліпшення інформаційно-аналітичного забезпечення 

енергетичного менеджменту на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості пропонуємо інформаційно-програмну модель аналізу 

ефективності використання енергетичних ресурсів, що включає такі три 

структурні блоки: програмно-технологічний, аналітико-методичний та 

інформаційно-документальний (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Структурні блоки інформаційно-програмної моделі аналізу 

ефективності використання енергетичних ресурсів на підприємствах 

целюлозно-паперової промисловості України. 

Джерело: складено автором. 

Програмно-технологічний блок включає сукупність технічних засобів  і 

спеціалізованих пакетів прикладного програмного забезпечення для 

оперативного обліку енергетичних ресурсів, акумулювання, обробки, 

систематизації й зберігання даних щодо стану і динаміки енергоспоживання. 

Перелік і функціональні можливості програмного забезпечення для обліку та 

аналізу споживання енергетичних ресурсів на целюлозно-паперових 

підприємствах наведено у табл. 1.5. 

 

 

Програмно-

технологічний 

Аналітико-

методичний 

Інформаційно-

документальний 

Прикладне програмне 

забезпечення (АСКОЕ, 

SIMATIC powerrate, 

Gnumeric, WinCC/B. 

Data,  Mc Excell та ін.). 

Хмарні обчислення. 

 

Аналіз ефективності  

використання енерго-

ресурсів.  

Методи  та способи 

аналізу. 

 

 

Внутрішні докуме-

нти енергетичного 

менеджменту. 

Оперативна звіт-

ність. Графіки. 

Прогнози.  
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Таблиця 1.5. 

Прикладне програмне забезпечення для обліку та аналізу ефективності 

використання енергетичних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості України 

Програмне  

забезпечення 

Напрям використання 

1 2 

Автоматизована систе-

ма комерційного обліку 

енергетичних ресурсів 

(АСКОЕ) 

Вимірювання та облік споживання енергетичних 

ресурсів у реальному часі по територіально 

розподілених точках обліку з подальшим 

передаванням інформації по ієрархічному рівню 

SIMATIC powerrate Збір і розрахунок енергетичних даних, управління 

навантаженнями (обчислення трендів, моніторинг 

кордонів; включення / відключення навантажень); 

інтеграція вимірювального обладнання і автоматів 

захисту; формування Excel звітів для призначення 

енергетичних даних тарифних сіток, розрахунків і 

відображення навантажувальних кривих для енер-

гоменеджменту 

WinCC/B. Data Модульне управління енергоспоживанням та ін-

формаційно-аналітичне забезпечення систем управ-

ління промисловими електростанціями 

АСЕМ Облік та контроль енергоспоживання будівель про-

мислового і бюджетного призначення, житлово-

комунальної сфери 

EOS Моніторинг споживання енергетичних ресурсів ви-

робничим устаткуванням. Оцінка ефективності ене-

ргоспоживання, що включає технологічні, економі-

чні та екологічні показники 
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Продовження табл. 1.5. 

1 2 

EcoStruxure™ Power 

Monitoring Expert 8 

Облік будь-яких видів енергетичних ресурсів (при-

родний газ, тепло, пара, електрична енергія та ін.); 

аналіз якості електроенергії та перевірка на відпові-

дність стандартам і договорам постачання; побудо-

ва ліній трендів і прогнозування 

Джерело: складено автором на основі даних кон’юнктури ринку 

програмних продуктів.  

Аналіз функцій і сфери застосування наведених у табл. 1.5 програм 

свідчить, що в системі енергетичного менеджменту підприємств целюлозно-

паперової промисловості доцільно застосувати компоненти програми EOS із 

адаптацією інформаційно-методичного забезпечення відповідно до 

аналітичних потреб управління. Складовими інформаційно-методичного 

блоку є показники ефективності використання енергетичних ресурсів, методи 

аналізу, економіко-математичне моделювання й прогнозування.  Розглянемо 

їх детальніше. Опрацювання наукових публікацій, присвячених темі 

методичних засад аналізу ефективності використання енергетичних ресурсів 

показало, що найдискусійнішими є критерії ефективності і показники, які її 

характеризують. С.П. Денисюк і О.В. Бориченко зазначають, що «на даний 

час не розроблена система показників, яка б характеризувала рівень 

енергоефективності. Дуже часто ефективність ототожнюють із задачею 

енергозбереження, а в якості індикатора застосовують показник 

енергоємності економіки» 33, с. 8. Узагальнення, систематизація наукових 

доробок і затверджених методичних рекомендацій у сфері енергозбереження 

дозволило виділити такі основні наукові підходи до аналізу ефективності 

використання енергетичних ресурсів: ресурсно-витратний, фінансово-

результативний і перспективний. Зважаючи на складність і багатогранність 

діяльності підприємств у сфері енергоефективності, кожен з таких підходів 

має певні переваги і недоліки (табл. 1.6). 
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Таблиця 1.6. 

Характеристика методичних підходів та індикаторів аналізу й оцінки ефективності використання енергетичних 

ресурсів для підприємств целюлозно-паперової галузі України 

Підхід Індикатор ефективності Автор, 

 джерело 

Перевага Недолік 

Ресурсно-

витратний 

Питомі витрати енерге-

тичних ресурсів, енерго-

ємність, електроємність, 

паливоємність, коефіці-

єнт перетворення енерге-

тичного ресурсу, коефіці-

єнт енерговикористання 

обладнання  та ін. 

ДСТУ 3755-98, 

М.М. Мітрахо-

вич, І.С. Гераси-

мчук, І.М. Мазур, 

О.Є. Маляренко, 

О.А. Миколюк 

- простота та доступність 

розрахунку; 

- порівнянність результатів  

для різнорідної продукції  і в 

динаміці 

 

- не відображають еко-

логічний і соціальний 

ефект діяльності у сфері 

енергоефективності; 

- суттєвий вплив ціново-

го фактора у багатопере-

дільному виробництві 

Фінансово-

результатив-

ний 

Прибуток, рентабель-

ність, термін окупності, 

скорочення викидів СО2 

та  екологічних  витрат 

ДСТУ 2155-93, 

Г.Я. Вагін,      

А.Б. Лоскутов 

- порівнянність альтерна-

тивних проектів у сфері енер-

гоефективності; 

- економічне оцінювання 

потенційних вигод і ризиків; 

- прогнозування економіч-

них, екологічних вигод від 

реалізації проектів 

- аналіз та оцінка захо-

дів з енергозбереження; 

- частковість (оцінка 

одиничних проектів без ві-

дображення комплексних 

змін у сфері енергоефекти-

вності підприємства) 

Перспектив-

ний  

Потенціал енергозбере-

ження 

І.Ю. Епіфанова - довгостроковий період оці-

нки 

- складність розрахунку 

Джерело: складено автором за матеріалами  11, 15, 22, 24, 34, 39, 49, 81, 82. 
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Ресурсно-витратний підхід передбачає застосування показників, які 

характеризують зниження споживання енергетичних ресурсів у натуральному 

або вартісному вираженні в умовах забезпечення сталого  виробництва або 

його зростання. Найпоширенішим показником у цій групі є енергоємність 

продукції – «величина, яка характеризує відношення всієї споживаної 

протягом року енергії (у перерахунку на первинну енергію) до річного обсягу 

продукції (у натуральному, умовному чи вартісному виразі), що випускається 

підприємством» [99] 

 

y

i

i
Q

ER
E


 ,                (1.1) 

 

де iE  – енергоємність продукції, т.у.п/ т, т.у.п/ м3; 

iER  – обсяг використання енергетичних ресурсів в умовному 

вираженні, т.у.п; 

 –     обсяг (вартість) виробленої продукції у-го виду (т, м3, кг, 

тис. грн). 

Окремо розраховують електроємність і теплоємність продукції. 

Електроємність продукції – «відношення всієї електроенергії (в натуральному 

та/або умовному вираженні), що споживається за рік,  до річного обсягу 

продукції (в натуральному, умовному або вартісному виразі), яка 

виробляється підприємством» [98] 
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 ,                (1.2) 

 

де eiE  – електроємність продукції, кВ∙год/т; 

iEE  – річне використання електричної енергії, т.у.п / кВт∙год.  

yQ
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Теплоємність продукції – відношення всієї теплової енергії (в 

натуральному та/або умовному вираженні), що споживається за рік,  до 

річного обсягу продукції (в натуральному, умовному або вартісному виразі), 

яка виробляється підприємством 
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 ,                (1.3) 

 

де hiТ  – тепломісткість продукції, Гкал/т; 

iEE  – річне використання теплової енергії, т.у.п / Гкал. 

Целюлозно-паперові комбінати України виготовляють великий 

асортимент паперу і паперової продукції: газетний, друкарський папір, картон 

тарний, коробковий, палітурний, папір для гофрування, зошити, паперові 

серветки, туалетний папір і шпалери та ін. Натуральні одиниці для кожного з 

видів продукції відрізняються – т, тис. шт, м3 та ін. Враховуючи зазначене, 

для аналізу ефективності використання енергетичних ресурсів в целюлозно-

паперовій промисловості доцільно розрахувати показник енергоємності 

продукції як відношення витрачених енергетичних ресурсів (в умовних 

одиницях) до виробленої продукції у вартісному вираженні.  

При розрахунку енергоємності необхідно враховувати усі енергетичні 

ресурси, витрачені як на основні технологічні процеси (переробка 

макулатури, деревної маси, сушіння паперу та ін.), так і допоміжні виробничі 

етапи (виробництво пари, зберігання продукції та ін.). Для забезпечення 

порівнюваності ефективності використання енергетичних ресурсів 

підприємств целюлозно-паперової промисловості з різною структурою 

асортименту готової продукції і питомими витратами енергетичних ресурсів 

на виробництво одиниці продукції енергоємність виробництва 

розраховуватиметься за формулою 
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де prEI  (Energy Intensity) – енергоємність виробництва, т.у.п / грн; 

iQ (Number) – виробництво продукції і-го виду, од.; 

eiC   (Specific Consumption of Electric Energy) – питомі витрати 

електричної енергії на виробництво 1-ці продукції і-го виду, кВт∙год; 

hiC   (Specific Consumption of Heat) – питомі витрати пару на 

виробництво 1-ці продукції і-го виду, Гкал; 

piC   (Specific Consumption of Petrol) – питомі витрати палива на 

виробництво 1-ці продукції і-го виду, м3, т, кг та ін.; 

prTC (Total Cost of Production) – вартість виробленої продукції, тис. грн.  

Питомі витрати енергетичного ресурсу – кількість енергетичних 

ресурсів (в умовному вираженні), що споживається об’єктом на одиницю 

виробленої продукції або роботи 

 

               
y

i

i
Q

ER
e


 ,                (1.5) 

 

де ie  – питомі витрати і-го енергетичного ресурсу, т, кг/ 1 т; 

iER  – кількість і-го енергетичного ресурсу, використаного для 

виробництва у-ї продукції, т, кг, л і т.д.; 

– обсяг виробленої продукції у-го виду, шт, кг, т, м і т.д. 

Для переведення фактично спожитих обсягів електричної 

енергії, пари і паливних енергетичних ресурсів з натуральних одиниць в 

умовні застосовуються загальноприйняті коефіцієнти перерахунку: 

yQ
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351,0ek   – коефіцієнт перерахунку електричної енергії з натуральних 

одиниць виміру в умовні, т. 

1429,0tk   –  коефіцієнт перерахунку теплової енергії з натуральних 

одиниць виміру в умовні, т.  

Т.В. Романькова, М.Н. Гриневич та О.В. Голушкова відзначають, що 

«на сьогодні здійснюється часткова оцінка ефективності використання 

кожного виду спожитого ресурсу за допомогою таких показників, як 

паливоємність, теплоємність й електроємність. Проте  для комплексної оцінки 

ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів зазначених 

показників не достатньо. Це пояснюється наступними причинами. По-перше, 

представлені показники характеризують лише 

споживання i-го енергетичного ресурсу. По-друге, на підприємствах при 

виготовленні продукції мають місце вторинні енергетичні відходи» [121, с. 

115]. 

Фінансово-результативний підхід полягає в аналізі показників, що 

характеризують, насамперед, економічний ефект, який отримує підприємство 

в результаті реалізації заходів у сфері енергозбереження. Так, відповідно до 

прийнятого у 1993 р. ДСТУ 2155-93 «Енергозбереження. Методи визначення 

економічної ефективності заходів по енергозбереженню», в умовах 

економічної самостійності підприємств основним критерієм оцінки 

економічної ефективності енергозберігаючих заходів є прибуток, що 

залишається у розпорядженні підприємства. Згідно зі стандартом, для 

порівняння поточних економічних показників діяльності підприємств до та 

після реалізації заходів щодо енергозбереження доцільно використовувати 

метод виділення із загальної величини прибутку, що залишається у 

розпорядженні підприємства, тієї її частини, зміна якої безпосередньо 

зумовлена впровадженням енергозберігаючих заходів 
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ttt III 01 
,                 (1.6) 

 де tt ІІ 0  –  показники прибутку підприємства у t-му році з 

реалізацією та без реалізації енергозберігаючого заходу, що розглядається. 

Відповідно до вказаного вище стандарту, збільшення прибутку, що 

залишається у розпорядженні підприємства у році t за рахунок реалізації 

заходів щодо енергозбереження, визначається за формулою 
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де 
m

tЦ   – ціна заощадженого умовного палива за діючими тарифами у 

році t, грн/т.у.п.; 

 
m

tB   – зміна обсягу постачання умовного палива на підприємство у 

році t в результаті реалізації заходів з енергозбереження, т.у.п./рік; 

u

mЦ – тариф на купівлю теплоенергії у році t, грн/Гдж;  

u

tQ – скорочення споживання закупленого тепла у році t за рахунок 

реалізації заходів з енергозбереження, ГДж/рік; 

e

tЦ – тариф на електроенергію, яку одержали з енергосистеми, у році t, 

грн/кВт∙год; 

t
eW – скорочення споживання електроенергії з енергосистеми у році 

t за рахунок реалізації  заходів з енергозбереження, кВт∙год/рік; 

ск

tП – скорочення платежів підприємства за забруднення 

навколишнього середовища у році t, зумовлене впровадженням заходів з 

енергозбереження, грн/рік; 
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me

tИ і 
meK  – поточні витрати у році t і капітальні вкладення, 

пов’язані з придбанням, установленням та експлуатацією енергозберігаючого 

устаткування, грн/р; 

e  – внутрішня норма ефективності (рентабельності), %; 

tI – зменшення експлуатаційних витрат на підприємстві в році t, 

зумовлене реалізацією заходів щодо енергозбереження, крім витрат на 

обслуговування енергозберігаючого обладнання, грн/рік [39]. 

Стандарт був рекомендований як основа для розробки галузевих 

нормативно-технічних документів у сфері енергоефективності, що 

враховують техніко-енергетичні особливості галузі, види продукції та 

виробництв. Запровадження такого стандарту дозволило частково уніфікувати 

методику розрахунку економічних вигод від капітальних інвестицій у сфері 

енергоефективності, сформувати базу для порівняння їх ефективності в межах 

галузі та регіонів. 

Вважаємо, що на підприємствах целюлозно-паперової промисловості 

зростання прибутку в результаті реалізації енергозберігаючих заходів 

доцільно розглядати як одну зі складових прямого результату управління у 

сфері енергоефективності.  При цьому для оцінювання ефективності 

управління енергетичними ресурсами необхідно також аналізувати 

енергетичний (зниження споживання енергетичних ресурсів, посилення 

енергетичної незалежності та ін.), економічний (зниження собівартості пари 

та енергетичних витрат підприємства) та екологічний ефекти (декарбонізація 

виробництва енергії, зростання обсягів використання поновлюваних джерел 

енергії та ін.).  

При аналізі ефективності використання енергетичних ресурсів важливо 

також враховувати непрямий ефект – зростання продуктивності праці, 

оновлення основних засобів, підвищення технологічної безпеки виробництва і 

праці  завдяки реалізації енергозберігаючих заходів (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Види ефекту в результаті впровадження енергоефективних 

заходів на  підприємствах целюлозно-паперової промисловості  України.  

Джерело: розроблено автором. 

Інформаційно-документальний блок запропонованої нами раніше 

моделі аналізу ефективності використання енергетичних ресурсів включає 

первинні документи обліку енергетичних ресурсів, оперативну звітність і 

графічні методи відображення результатів аналізу (діаграми, прогнози та ін.).  

Всі 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 (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Структурно-логічна схема аналізу ефективності використання енергетичних ресурсів за центрами 

відповідальності на підприємствах целюлозно-паперової промисловості України 

Джерело: складено автором. 
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Застосування запропонованої автором схеми аналізу ефективності 

використання енергетичних ресурсів за центрами відповідальності в практиці 

енергетичного менеджменту підприємств целюлозно-паперової 

промисловості сприятиме автоматизації аналітичних процесів, формуванню 

актуальної і релевантної бази даних для прийняття зважених управлінських 

рішень, підвищення ефективності енергетичного менеджменту.  

У зарубіжній практиці для аналізу енергоефективності широко 

використовується метод бенчмаркінгу. Бенчмаркінг енергоефективності – 

процес збирання, аналізу інформації з метою оцінювання та порівняння 

ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів між об’єктами або 

в межах одного об’єкту. Об’єктами можуть бути промислові підприємства, 

процеси, будівлі та ін. [31]. У промисловості метод бенчмаркінгу полягає у  

виявленні передового підприємства з подальшим вивченням його досвіду у 

сфері енергоефективності, впровадження аналогічних організаційних, 

економічних і технологічних заходів. Проведення бенчмаркінгу підприємств 

целюлозно-паперової галузі має як переваги, так і недоліки (табл. 1.7).  

Таблиця 1.7. 

Переваги і недоліки застосування бенчмаркінгу ефективності 

використання енергоресурсів на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості України 

Перевага Недолік 

Ранжування підприємств для 

виявлення кращого досвіду 

підвищення ефективності 

використання енергетичних 

ресурсів 

Відсутність методики розрахунку 

узагальненого показника для комплексної 

оцінки ефективності використання 

енергетичних ресурсів, забезпечення його 

порівнянності для підприємств з різною 

структурою виробництва  та постачання 

енергетичних ресурсів 
Накопичення первинних 

даних для розробки базової 

лінії системи енергетичного 

менеджменту 

Забезпечення порівнянності 

даних  

Обмежений доступ до інформації   

Врахування особливостей 

галузі  

Джерело: розроблено автором.  
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Незважаючи на явні переваги, бенчмаркінг не набув достатнього 

поширення для практичного аналізу енергоефективності виробництва паперу 

і картону. Однією з основних причин цього є відсутність методики 

розрахунку узагальненого показника для комплексного оцінювання 

ефективності використання енергетичних ресурсів, забезпечення його 

порівнянності для підприємств з різною структурою виробництва  продукції й 

постачання енергетичних ресурсів. Враховуючи зазначене, вважаємо, що 

нагальною вимогою часу є обґрунтування методичних засад застосування 

комплексного аналізу ефективності використання енергетичних ресурсів на 

підприємствах целюлозно-паперової галузі, у т.ч. шляхом застосування 

методу інтегральної комплексної оцінки. Він полягає в приведенні 

розрізнених показників до однієї основи з подальшим їх об’єднанням в  

інтегральний показник шляхом стандартизації – перерахунку індивідуальних 

значень показників у відносні величини.  

Може бути діапазон зміни значень [0; 1], причому 0 – це найнижче 

значення результативності підприємства, а 1 – найвище. Для адекватного 

оцінювання результативності цьому діапазону необхідно надати 

характеристику (наприклад: низька, задовільна, добра, висока 

результативність). Визначення та обґрунтування вагових коефіцієнтів є одним 

зі складних завдань у процедурі побудови інтегрального показника.  

Найпоширенішим є використання експертного оцінювання вагомості 

кожного базового показника. Однак, на наш погляд, більш об’єктивним є 

використання оцінок, які ґрунтуються на статистичному опрацюванні даних. 

Окремо слід виділити два способи визначення вагової частки критеріїв. 

Перший спосіб – просте ранжування. Наприклад, при наявності n критеріїв, 

найважливішому критерію присвоюється n балів, наступному по важливості 

n-1 балів, останньому – один бал. Отримані бали діляться на (1+2+…+ n) і 

отримаємо вагові частки, сума яких дорівнює одиниці. Є також пропорційний 

метод, при якому визначається важливість кожного показника відносно 

іншого, однак такі висновки мають бути науково обґрунтованими. 



72 

 

Запропоновані автором методичні засади інтегральної оцінки 

ефективності використання енергетичних ресурсів дозволять:  

1. Чіткіше оцінити фактичний стан використання енергетичних ресурсів 

з урахуванням організаційно-технологічних особливостей підприємства. 

2. Виявити технологічні, організаційні та економічні фактори, які 

впливають на ефективність використання енергетичних ресурсів 

підприємства. 

3. Приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо організаційної 

оптимізації та енергетичної модернізації виробництва, реалізації 

інвестиційних проєктів у сфері енергоефективності.  

4. Розробити ефективну систему енергетичного контролінгу, 

спрямовану на оперативний контроль енергоспоживання, досягнення цілей і 

задач енергетичної політики підприємства.  

 

Висновки до розділу 1 

 

Впродовж останнього десятиріччя Україна суттєво покращила позиції за 

рівнем енергетичної безпеки і доступності. Тим часом проблемними 

залишаються висока емісійність виробництва електричної і теплової енергії, 

технологічне споживання енергетичних ресурсів. Значний антропогенний 

вплив енергетичного сектору на навколишнє природне середовище 

спричинений високою часткою викопних видів палива в енергобалансі країни. 

Енергетичні ресурси є важливою складовою виробничого  капіталу 

промислових підприємств, оскільки забезпечують роботу основного 

технологічного обладнання і допоміжних виробничих систем (опалення, 

вентиляції, гарячого водопостачання та ін.). Суттєво посилилася роль 

енергетичних ресурсів у забезпеченні економічної ефективності 

господарської діяльності, сталого функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання високоенергоємних галузей промисловості, насамперед, 

целюлозно-паперової промисловості. Суттєве підвищення вартості основних 
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видів енергетичних ресурсів – природного газу, електричної і теплової енергії 

– в умовах неефективного їх технологічного й господарського використання, 

спричинили збільшення операційних витрат та собівартості готової продукції, 

послаблення конкурентоспроможності компаній на ринку. Тому актуальним є 

обґрунтування теоретичних, методичних та організаційних засад підвищення 

ефективності використання енергетичних ресурсів на підприємствах 

целюлозно-паперової галузі. Насамперед, необхідно узгодити категоріальну 

базу, уточнити сутність ключових понять – «енергетичні ресурси 

підприємства» та «ефективність використання енергетичних ресурсів».   

Підвищення ефективності використання енергетичного потенціалу  

виступає одним із основних напрямів забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств целюлозно-паперової промисловості в сучасних умовах 

зростання вартості первинних енергетичних носіїв, електричної енергії, 

впровадження європейських і міжнародних стандартів щодо 

енергозбереження. При цьому неоднозначним та суперечливим є трактування 

науковцями і практиками самої категорії «енергетичні ресурси» як об’єкта 

енергетичного менеджменту. Пропонується розглядати енергетичні ресурси 

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.  

З урахуванням технологічних особливостей та актуальних потреб 

енергетичного менеджменту доцільно класифікувати види енергетичних 

ресурсів підприємств целюлозно-паперової промисловості за такими 

ознаками: напрям використання, господарське призначення та технологічне 

призначення, джерело надходження, спосіб залучення у виробничий процес, 

рівень регулювання. Застосування такої класифікації сприятиме поліпшенню 

інформаційно-аналітичного забезпечення енергетичного менеджменту для 

виявлення резервів раціонального використання,  оперативного і 

стратегічного  управління енергетичним потенціалом із врахуванням 
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специфіки досліджуваних суб’єктів господарювання в целюлозно-паперовій 

галузі.  

Методичною основою та вимогою науково-обґрунтованого 

розпорядження  енергетичними ресурсами, поліпшення інформаційно-

аналітичного забезпечення енергетичного менеджменту є проведення 

комплексного аналізу.  Розроблено інформаційно-програмну модель аналізу 

ефективності використання енергетичних ресурсів, що включає програмно-

технологічний, аналітико-методичний і інформаційно-документальний блоки. 

Обґрунтовано доцільність проведення бенчмаркінгу ефективності 

використання енергетичних ресурсів із застосуванням інтегрального 

показника. Він  включає сукупність технічних, економічних та екологічних 

показників, а отримані результати дають змогу оцінювати і контролювати на 

підприємстві стан, рівень використання енергетичного потенціалу. 

Основні результати наукових досліджень, викладені у першому розділі 

дисертації, опубліковано в роботах автора [61, 62, 65, 67, 68]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ  ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 

2.1. Обсяг і тенденції використання енергетичних ресурсів на 

підприємствах   

 

 

Енергетичні ресурси відіграють визначальну роль у процесі 

виробництва паперу й картону. Електричну та теплову енергію 

використовують у розмелюванні й очищенні макулатури, формуванні, 

пресуванні, сушінні паперового полотна, очищенні виробничих стоків, 

виробництві паперових і картонних виробів (серветки, паперові рушники, 

зошити, картонні коробки, обгорткові ящики та ін.).  

Целюлозно-паперова промисловість належить до енергоємних галузей 

економіки. У 2017 р. споживання енергетичних ресурсів целюлозно-

паперовою галуззю становило 5,6 % сукупного промислового споживання 

енергетичних ресурсів у Європейському Союзі, 6,8 % – у Сполучених Штатах 

Америки, 9,4 % – Китаї, 6,8 % – у Канаді [155]. 

Зростання попиту на целюлозно-паперову продукцію і, відповідно, 

обсягів її виробництва зумовлюють збільшення енергоспоживання галузі.  З  

2000 р. по 2016 р. зростання енергоспоживання у галузі становило 0,1 % за 

рік, тоді як виробництво збільшувалося на 1,4 % на рік [152]. За даними 

Міжнародного енергетичного агентства, у 2017 р. кінцеве споживання енергії 

у целюлозно-паперовій промисловості світу зросло на 1,8 % при збільшенні 

виробництва паперу і картону на 2,3 %. Таким чином, на думку фахівців 

агентства,  целюлозно-паперова галузь відіграє важливу роль у підвищенні 

енергоефективності економіки окремих країн, а також при впровадженні 

енергосистем з низьким вмістом вуглецю.  



76 

 

Динаміка споживання  енергетичних ресурсів у целюлозно-паперовій 

галузі окремих країн Європейського Союзу та України є різною (табл. 2.1). 

У 2018 р. серед країн Європейського Союзу найбільше енергетичних 

ресурсів у целюлозно-паперовій промисловості споживали Фінляндія – 6245,8 

тис. т нафтового еквіваленту (т.н.е.), Німеччина – 5691,6 тис. т.н.е., Франція – 

2398,4 тис. т.н.е., та Великобританія – 1817,6 тис. т.н.е. Протягом              

2010-2017 рр. підвищилося споживання енергетичних ресурсів у целюлозно-

паперовій промисловості Угорщини – 86,9 тис. т.н.е., або 57,2 %, Польщі – 

494,2 тис. т.н.е., або 39,2 %, Іспанії – на 335,9 тис. т.н.е., або 23,5 %, 

Португалії – 128,7 тис. т.н.е., або 10,1 %, Франції – на 38,4 тис. т.н.е,,  або 1,6 

%. При цьому, споживання енергетичних ресурсів у целюлозно-паперовій 

галузі знизилося у Данії – на 71,0 тис. т.н.е., або 49,0 %, Великобританії – на 

409,4 тис. т.н.е., або 18,4 %, Бельгії – 86,7 тис. т.н.е., або 10,5 %, Німеччині – 

244,4 тис. т.н.е., або 4,1 %. У целюлозно-паперовій промисловості України 

споживання енергетичних ресурсів в аналізованому періоді знизилося на  36 

тис. т.н.е., або 12,9 %.  

В Україні на динаміку енергоспоживання виробниками промислової 

продукції суттєво вплинуло зростання вартості енергетичних ресурсів. Так, 

протягом 2015-2018 рр. в країні тариф на електричну енергію для першого 

класу непобутових споживачів зріс на 23 %, другого класу –  на 30,5 %, а ціна 

природного газу зросла на 154 %. З 1 липня 2019 р. ціна на електричну 

енергію для промислових споживачів зросла ще на 30 % [2]. 

У 2018 р. серед країн Європейського Союзу найбільше енергетичних 

ресурсів у целюлозно-паперовій промисловості споживали Фінляндія – 6245,8 

тис. т нафтового еквіваленту (т.н.е.), Німеччина – 5691,6 тис. т.н.е., Франція – 

2398,4 тис. т.н.е. та Великобританія – 1817,6 тис. т.н.е. Протягом  2010-2017 

рр. підвищилося споживання енергетичних ресурсів у целюлозно-паперовій 

промисловості Угорщини – 86,9 тис. т.н.е., або 57,2 %, Польщі – 494,2 тис. 

т.н.е., або 39,2 %, Іспанії – на 335,9 тис. т.н.е., або 23,5 %, Португалії – 128,7 

тис. т.н.е., або 10,1 %, Франції – на 38,4 тис. т.н.е,,  або 1,6 %.
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Таблиця 2.1. 

Динаміка споживання енергетичних ресурсів підприємствами целюлозно-паперової галузі  

в Україні та окремих країнах ЄС, 2014-2018 рр., тис. т.н.е. 

Країна 2014 2015 2016 2017 2018 

В середньому за 2014-2018 рр. 

абсолют. 

приріст 

темп рос-

ту, % 

темп при-

росту, % 

Фінляндія  5886 5936 5881 6060 6245,8 90,0 101,5 1,5 

Німеччина 5823 5821 5672 5542 5691,6 -32,8 99,4 -0,6 

Франція 2745 2384 2310 2369 2398,4 -86,7 96,7 -3,3 

Великобританія 1630 1629 1624 2082 1817,6 46,9 102,8 2,8 

Іспанія 2052 1800 1681 1645 1764,9 -71,8 96,3 -3,7 

Польща 1571 1552 1568 1637 1755,2 46,1 102,8 2,8 

Португалія 1405 1311 1351 1367 1408,7 0,9 100,1 0,1 

Бельгія 715 707 737 708 740,3 6,3 100,9 0,9 

Угорщина 182 196 190 205 238,9 14,2 107,0 7,0 

Україна1/ 280 240 221 214 243,0 1,02/ 100,42/ 0,42/ 

Данія 169 76 75 74 74,0 90,0 101,5 1,5 

        Джерело: складено за даними Державної служби статистики України  [130]. 

Примітки:  1/ З 2014 р. в Україні, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,  

м. Севастополя та  частини   тимчасово  окупованих територій у Донецькій і Луганській областях.   
2/  В середньому за 2014-2018 рр. 
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При цьому, споживання енергетичних ресурсів у целюлозно-паперовій 

галузі знизилося у Данії – на 71,0 тис. т.н.е., або 49,0 %, Великобританії – на 

409,4 тис. т.н.е., або 18,4 %, Бельгії – 86,7 тис. т.н.е., або 10,5 %, Німеччині – 

244,4 тис. т.н.е., або 4,1 %. У целюлозно-паперовій промисловості України 

споживання енергетичних ресурсів в аналізованому періоді знизилося на  36 

тис. т.н.е., або 12,9 %.  

В Україні на динаміку енергоспоживання виробниками промислової 

продукції суттєво вплинуло зростання вартості енергетичних ресурсів. Так, 

протягом 2015-2018 рр. в країні тариф на електричну енергію для першого 

класу непобутових споживачів зріс на 23 %, другого класу –  на 30,5 %, а ціна 

природного газу зросла на 154 %. З 1 липня 2019 р. ціна на електричну 

енергію для промислових споживачів зросла ще на 30 % [46]. 

Внаслідок зростання цін на енергетичні ресурси частка енергетичних 

витрат у структурі собівартості виробництва паперу та/або картону 

вітчизняних целюлозно-паперових комбінатів зросла майже удвічі. В роки 

найбільшого підвищення тарифів на енергетичні ресурси виробництво паперу 

і картону в Україні стало збитковим. Зокрема, у 2014 р. збитковість галузі 

становила 8,0 %, у 2015 р. – 2,4 % [130]. 

Значне зростання енергетичних витрат, реформування ринків електрич-

ної енергії і природного газу, ризики щодо стабільності їх постачання спону-

кали промислові підприємства до енергозбереження.  Це зумовило поступове 

зниження споживання енергетичних ресурсів у промисловому комплексі Ук-

раїни. Зокрема, у 2018 р. у промисловому секторі України використано 15103 

тис. т.н.е. енергетичних ресурсів, що на 10224 тис. т.н.е.,  або 40,4 % менше, 

ніж у 2010 р.  Для забезпечення порівнянності даних у територіальному розрі-

зі тут і далі розрахунки виконано за 2014-2018 рр., без урахування тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  части-

ни тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях, а від-

повідні дані наведено в табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2. 

Динаміка обсягу споживання енергетичних ресурсів у целюлозно-паперовій, поліграфічній 

 та інших галузях промисловості України, 2014-2018 рр., тис. т.н.е.1/ 

Галузь промисловості 2014 2015 2016 2017 20182/ 
2018 у % до: Середньорічний темп, % 

2014 2015 росту приросту 

Чорна металургія 12301 8832 8265 7951 8608 70,0 97,5 91,5 -8,5 

Харчова та тютюнова  1680 1397 1276 1377 1484 88,3 106,2 96,9 -3,1 

Гірничодобувна  1562 1490 1223 1335 1463 93,7 98,2 98,4 -1,6 

Неметалічні мінеральні  продукти 1250 1180 1202 1109 1310 104,8 111,0 101,2 1,2 

Хімічна і нафтохімічна 1159 1001 1009 855 1000 86,3 99,9 96,4 -3,6 

Кольорова металургія 636 635 596 631 692 108,8 109,0 102,1 2,1 

Машинобудування 508 466 410 563 621 122,2 133,3 105,1 5,1 

Целюлозно-паперова  і поліграфічна 240 221 214 243 264 110,0 119,5 102,4 2,4 

Деревообробна,  вироби з деревини                 185 209 162 190 187 101,1 89,5 100,3 0,3 

Будівництво 274 263 136 186 197 71,9 74,9 92,1 -7,9 

Транспортне  устаткування 191 156 124 152 159 83,2 101,9 95,5 -4,5 

Текстильна і шкіряна 54 50 49 56 62 114,8 124,0 103,5 3,5 

Інші види промисловості 530 509 290 457 454 85,7 89,2 96,2 -3,8 

Разом                       20570 16409 14955 15103 16501 80,2 100,6 94,6 -5,4 

        Джерело: складено за даними Державної служби статистики України  [132]. 

Примітки: 1/ Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  

        частини   тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях. 2/Оперативні дані. 
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 Лідерами за темпами зниження енергоспоживання в аналізованому 

періоді були: чорна металургія – 5779 тис. т.н.е., або 42,1 %; хімічна й 

нафтохімічна галузі – 1245 тис. т.н.е., або 59,3 %; виробництво неметалічних 

мінеральних  продуктів – 668 тис. т.н.е., або 37,6 %;  харчова і тютюнова 

галузь – 503 тис. т.н.е., або 26,7  %. При цьому на 34,6 тис. т.н.е., або на       

22,3 % зросло споживання енергетичних ресурсів у деревообробній галузі. 

Підприємства целюлозно-паперової промисловості у 2017 р. 

використали 243 тис. т.н.е енергетичних ресурсів.  Протягом 2010-2017 рр. 

енергоспоживання у галузі знизилося на 36 тис. т.н.е., або  12,9 %. Це на    

27,5 п.п. менше, ніж у цілому в промисловому комплексі країни, на 29,2 п.п. 

менше, ніж у чорній металургії, 13,8 п.п. –  у харчовій промисловості,         

46,4 п.п. – у хімічній промисловості.  

Динаміка споживання енергетичних ресурсів вітчизняними 

підприємствами целюлозно-паперової промисловості протягом 2010-2018 рр. 

є нерівномірною (додаток А). З 2012 по 2016 рр. споживання енергетичних 

ресурсів в галузі зменшувалися. Найбільший темп зниження – 14,3 % 

спостерігався  у  2014 р.  У 2017-2018 рр. споживання енергетичних ресурсів 

зростало відповідно на 13,6 % і 2,1 %. Враховуючи нерівномірність 

споживання енергетичних ресурсів, доцільно проаналізувати тенденції 

функціонування і розвитку галузі в цілому та динаміку виробництва 

продукції.  

Нині целюлозно-паперова галузь України охоплює 32 підприємства, які 

спеціалізуються на виробництві паперу і картону. Найбільшими 

підприємствами галузі є: ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», 

ПАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат», ВАТ «Жидачівський 

целюлозно-паперовий комбінат», ПАТ «Малинська паперова фабрика-

Вайдманн», ПАТ «Львівкартонопласт», ВЕО «Укрвторма», ПАТ 

«Корюківська фабрика технічних паперів», ПАТ «Понінківський картонно-

паперовий комбінат», ПАТ «КСУ Техмонтаж», ТОВ «Торгово-промислова 
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група «Український папір», ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат»,  

ТОВ «Малинська фабрика спеціального паперу».  

Протягом 2011-2018 рр. виробництво готової продукції підприємствами 

целюлозно-паперової промисловості України зменшилося на 23 тис. т, або на 

1,52 % (додаток  В). З 2011 р. по 2013 р. виробництво паперу і картону 

збільшилося на 122,1 тис. т, або 8 %. Ускладнення макроекономічних умов 

господарювання спричинили значне скорочення обсягів виробництва паперу і 

картону – на 288,4 тис. т, або 17,6 % з 2014 р. по 2016 р. У 2018 р. в Україні 

було вироблено 1494,2 тис. т паперово-картонної продукції, що на  188,5 тис. 

т, або 14,4 % більше, ніж у 2016 р. Це свідчить про поступову адаптацію 

підприємств до змін на ринку та погіршення ситуації в економіці на макро- і 

мікрорівнях.  

У 2018 р. в Україні у структурі виробництва паперу, картону і 

паперових виробів найбільшу частку займали коробки та ящики з гофрованих 

паперу і картону – 31,9 %, папір та картон некрейдовані щільністю до 50 г/м2 

– 21,8 %, папір і картон гофровані – 10,0 %. Переважання виробництва 

картону й пакувальних виробів зумовлені зростанням попиту на пакувальні 

матеріали, а також потребами сировинного забезпечення виробництва. 

Зокрема, вітчизняне виробництво паперу і картону значною мірою базується 

на макулатурній сировині, частка якої в композиції волокна перевищує 80 % 

[4]. Поки що  єдиним в Україні підприємством, що виробляє деревну масу для 

власних виробничих потреб, є ВАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий 

комбінат».  

Протягом 2011-2018 рр. найбільше зросло виробництво некрейдованих 

паперу та картону щільністю 150 г/м2 і менше – 155 тис. т, або 91,18 %, 

коробок та ящиків, складених з негофрованих паперу або картону,                   

– 47,1 тис.  т, або 57,51 %, паперу побутового та санітарно-гігієнічного 

призначення – 14 тис. т, або 12,39 %.  

Порівняємо динаміку обсягів виробництва целюлозно-паперової 

продукції і споживання енергетичних ресурсів  в Україні за 2012-2018 рр. за 
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допомогою ланцюгових індексів (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Ланцюгові індекси обсягів виробництва целюлозно-паперової 

продукції і споживання енергетичних ресурсів у целюлозно-паперовій 

промисловості України у 2012-2018 рр.  

Джерело: розраховано і зображено автором  

Протягом 2012-2018 рр. тенденції споживання енергетичних ресурсів певним 

чином співвідносилися зі зміною масштабів  виробництва.  Темпи росту 

виробництва випереджали аналогічні показники щодо енергоспоживання, 

крім 2014-2015 рр., коли спостерігалася  зворотна тенденція. Це свідчить про 

те, що протягом досліджуваного періоду підприємствами було  реалізовано 

ряд заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності господарської 

діяльності. У 2018 р. індекс споживання енергетичних ресурсів знову 

перевищив індекс виробництва готової продукції, що свідчить про  

нераціональне використання енергетичного потенціалу.  

Незважаючи на зниження обсягів виробництва у натуральному 

вираженні, дохід від реалізації продукції целюлозно-паперової промисловості 

протягом 2010-2018 рр. зріс на 33050 млн. грн, або 106 %, у т. ч. за рахунок 
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реалізації паперової маси,  паперу й картону – на 5144,0 млн. грн, або 61,82 %, 

виробів з паперу і картону – на 27906 млн. грн, або 116,91 %.  При цьому 

створена у галузі додана вартість протягом аналізованого періоду зросла на 

10408,9 млн. грн, або 130 % (додаток Г). 

 Збільшення вартості готової продукції (в умовах зниження темпів 

зростання промислового виробництва) зумовили збільшення частки галузі в 

структурі сукупного обсягу реалізованої промислової продукції в країні. У 

2018 р. частка целюлозно-паперової галузі в загальному обсязі реалізації 

промисловості становила 1,8 %, що на 0,4 п.п. більше порівняно з 2010 р. 

Нарощування частки свідчить, що темпи розвитку целюлозно-паперової 

галузі випереджають зростання промисловості країни в цілому [4].  

Кризовим для підприємств досліджуваної галузі став 2014 р., коли 

сукупний збиток досяг 444,4 млн. грн. Для порівняння: у 2013 р. і 2015 р. 

підприємства галузі отримали  прибуток в сумі відповідно 665,3 і              

827,3 млн. грн за рахунок виробництва і реалізації  пакувальної продукції та 

інших виробів  з паперу та картону. При цьому виробництво паперової маси,  

паперу та картону було збитковим – 30,5 і 419,6 млн. грн відповідно.  

Саме на ці роки припадає найбільше зростання тарифів на енергетичні 

ресурси. Таким чином, можна зробити висновок, що зростання вартості 

енергетичних ресурсів в умовах низької енергоефективності негативно 

впливає на економічну ефективність підприємств целюлозно-паперової 

промисловості. Разом з тим, активне впровадження заходів з економії 

енергетичних ресурсів може стати потужним поштовхом до підвищення 

прибутковості вітчизняних підприємств целюлозно-паперової промисловості.  

У структурі споживання енергетичних ресурсів підприємствами 

целюлозно-паперової промисловості України переважає теплова енергія. Так, 

у 2017 р. на теплову енергію припало 57,2 %  сукупного споживання 

енергетичних ресурсів. 33,3 % становила електрична енергія, 7,4 %  – 

природний газ, 2,1 % – інші види енергетичних ресурсів (рис. 2.2).  
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Рис. 2.2. Структура споживання енергетичних ресурсів на 

підприємствах целюлозно-паперової промисловості України на початок    

2018 р., %. 

Джерело: зображено автором за допомогою даних 

У 2018 р. в Україні на виробництва паперу і картону використано 138 

тис. т.н. теплової енергії, 82 тис. т.н.е. електричної енергії й 18 тис. т.н.е. 

природного газу. В натуральному вираженні протягом 2014-2018 рр. 

споживання теплової енергії в галузі скоротилось на 32,2  тис. Гкал, або на 9,5 

% і становило 374,6 тис. Гкал. Використання електричної енергії у цьому ж 

періоді зросло на   59,0 млн. кВт∙год, або 5,1 % і досягло рівня 1234,6 млн. 

кВт-год. Майже не змінилось використання природного газу. Зокрема, у 2018 

р. на виробництво теплової енергії підприємства целюлозно-паперової 

промисловості спожили 796,5 тис. м3. Це на 2,16 тис. м3 менше, ніж у 2010 р. 

Основне скорочення мало місце у 2014 р. 

Сукупне споживання енергетичних ресурсів у галузі у 2018 р. становило 

461 тис. т.н.е. Протягом 2014-2018 рр. воно збільшилось на 244 тис. т.н.е. або 

100,4 п.п. (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3. 

Динаміка обсягу споживання енергоресурсів підприємствами целюлозно-

паперової галузі України (за видами енергоресурсів), 2014-2018 рр. 1/ 

Рік Природний 

газ, тис. м3 

Електроенергія, 

млн. кВт-год 

Теплоенергія, 

тис. Гкал 

Інші 

види 

Разом 

Натуральні одиниці 

2014 784,0 1175,6 406,8 12738,0 х 

2015 805,0 1197,3 401,5 10566,0 х 

2016 801,5 1203,7 398,4 9302,0 х 

2017 796,5 1232,6 368,2 15544,0 х  

2018 801,2 1234,6 374,6 16841,0 х 

Разом 3988,2 6043,8 1949,5 64991,0 х 

2017 у % 

до 2014 101,6 104,8 90,5 122,0 х 

2018 у % 

до 2014 102,2 105,1 90,5 132,2 х 

Умовні одиниці, тис. т.н.е. 

2014 17 68 130 2 217 

2015 18 73 120 3 214 

2016 18 75 137 4 234 

2017 18 81 139 5 243 

2018 18 82 138 6 461 

Разом 89 379 664 20 1369 

2017 у % 

до 2014 105,9 119,1 106,9 250,0 112,0 

2018 у % 

до 2014 
105,9 120,5 106,2 300 212,4 

        Джерело: складено за даними Державної служби статистики України  

[130]. 

Примітки: 1/ З 2014 р. без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово 

окупованих територій у Донецькій і Луганській областях. 

 

У світовій практиці для підвищення енергоефективності і забезпечення 

енергонезалежності підприємства целюлозно-паперової промисловості 
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нарощують обсяги використання поновлюваних енергетичних ресурсів. 

Відповідно до Технологічної карти Європейського стратегічного плану 

енергетичних технологій, середні енергетичні витрати у целюлозно-паперовій 

промисловості країн Європейського Союзу становлять від 16 до 30 %. При 

цьому 55 % використовуваної енергії надходить від спалювання біомаси, 38 % 

− за рахунок природного газу [155].  

Механічне виготовлення целюлози, зазвичай, енергоємніше і менш 

теплоємне, ніж хімічне розсипання. Оскільки тепло виробляється в процесі 

виготовлення целюлози та паперу, це може використовуватися для 

виробництва електроенергії в об'єднаних теплових і електричних установках. 

В країнах Європейського Союзу галузь виробляє близько 46 % електроенергії, 

яку споживає [46]. Згідно з даними міжнародного звіту «Відновлювана 

енергетика 2019», 30 % теплової енергії, що споживається у целюлозно-

паперовій промисловості Європейського Союзу, виробляється з відходів 

біомаси. Динаміку споживання поновлюваних енергетичних ресурсів у 

целюлозно-паперовій промисловості окремих країн Європейського Союзу й 

України наведено в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4. 

Динаміка обсягів споживання поновлюваних енергоресурсів 

 у целюлозно-паперовій промисловості країн ЄС  та в Україні 

 у 2013-2018 рр., тис. т.н.е. 

 Країна 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 до 2013 

тис. 

т.н.е. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Швеція  3663,0 3755,0 3718,0 3874,0 3828,0 3688,7 25,7 100,7 

Фінляндія  2971,0 3031,0 3138,0 3216,0 3398,0 3595,8 624,8 121,0 

Португалія 900,0 925,0 830,0 822,0 864,0 854,5 -45,5 94,9 

Франція 625,0 603,0 605,0 607,0 747,0 840,5 215,5 134,5 

Австрія 601,0 672,0 665,0 603,0 740,0 816,5 215,5 135,9 
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Польща 458,0 651,0 647,0 635,0 729,0 809,2 351,2 176,7 

Німеччина 625,0 633,0 672,0 620,0 601,0 724,1 99,1 115,9 

Іспанія 427,0 607,0 313,0 521,0 66,0 571,9 144,9 133,9 

Велико- 

британія - - - - 415,0 436,8 436,81/ 105,31/ 

Норвегія  206,0 164,0 61,0 64,0 69,0 94,4 -111,6 45,8 

Нідерлан-

ди 4,0 4,0 18,0 4,0 5,0 5,2 1,2 130,0 

Україна -  - - 2,0 -0 0,3 -1,7 2/ 15,02/ 

Джерело: [163] 

Примітки: 
1/ До 2016 р.  
2/До 2015 р. 

Таким чином, протягом 2013-2018 рр. у більшості країн Європейського 

Союзу в целюлозно-паперовій галузі використання поновлюваних 

енергетичних ресурсів зросло. Найбільше поновлюваних енергетичних 

ресурсів використовують у Швеції – 3688,7 тис. т.н.е.  і Фінляндії – 3595,8 

тис. т.н.е. Зростання протягом аналізованого періоду становило 0,7 і 21,0 % 

відповідно. Найвищі темпи зростання у Польщі – 351,2 тис. т, або 76,7 % за 

шість років. На третину зросли обсяги використання поновлюваних 

енергетичних ресурсів у Франції – на 215,5 тис. т.н.е., або на 34,5 % і Австрії 

– на 215,5 тис. т.н.е., або на 35,9 %. З 2016 р. поновлювані енергетичні 

ресурси почали використовувати у виробництві паперу і картону у 

Великобританії. Зниження споживання поновлюваних енергетичних ресурсів 

мало місце у Португалії – на 45,5 тис. т.н.е., або на 51 і Норвегії – 111,6 тис. 

т.н.е., або на 54,2 %. Серед основних факторів – брак біомаси.  

На жаль, целюлозно-паперова галузь України за рівнем використання 

поновлюваних енергетичних ресурсів суттєво відстає від європейських 
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товаровиробників. Споживати поновлювані енергетичні ресурси вітчизняні 

целюлозно-паперові комбінати почали лише з 2015 р. При цьому у 2017 р. 

рівень використання їх скоротився на 85 %. Обсяги споживання енергетичних 

ресурсів як палива для енергетичного обладнання підприємств  целюлозно-

паперової в Україні наведено в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5. 

Динаміка  обсягу споживання паливних енергоресурсів підприємствами  

целюлозно-паперової галузі України, за видами, 2015-2018 рр., т 

Енергетичний ресурс 2015 2016 2017 2018 
2018 до 2015 рр., 

т % 

1 2 3 4 5 6 7 

Вугілля кам’яне 27347 28454 38480 33383 6036 122,1 

Брикети, котуни 

торфу - - 133 149 161/ 112,01/ 

Бензин моторний 1556 1698 1904 188 -1368 12,1 

Газойлі (дизельне 

паливо) 6596 7015 7798 5046 -1550 76,5 

Гас 3 3 2 2 -1 66,7 

Мазути паливні важкі - - - 513 513 100,0 

Дистиляти нафтові 

легкі, фракції легкі ін. - - - 17 17 100,0 

Дистиляти нафтові 

середні - - - 2727 2727 100,0 

Оливи і мастила 

нафтові 357 312 292 200 -157 56,0 

Пропан і бутан 

скраплені 481 568 1021 1019 538 211,9 

Вазелін нафтовий, 

парафін, озокерит 1097 1096 1046 - -1097 - 
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Продоження табл. 2.5. 

1 2 3 4 5 6 7 

Паливні брикети та 

гранули з деревини та 

іншої природної 

сировини - - 504 10964 10964 - 

Дрова для опалення 12738 10566 9302 15544 2806 100,0 

Стружка і тріска 

деревні - - - 22050 - - 

Інше тверде біопаливо 

рослинного 

походження - - - 6476 - - 

        Джерело: складено за даними Державної служби статистики України  

[132]. 

Примітка:  1/ До 2017 р. 

Протягом 2015-2018 рр. спостерігається тенденція до збільшення 

обсягів використання вторинних енергетичних ресурсів, зокрема, паливних 

брикетів і гранул з деревини, деревної стружки і тріски, іншого біопалива 

рослинного походження. Так, у 2018 р. використано 174,7 млн м3 природного 

газу, що на 13,4 млн м3 , або на 7,6 % більше, ніж у 2015 р. Разом з тим, це на 

9,9 млн м3, або  6,6 % менше, ніж у 2014 р.  

Споживання кам’яного вугілля підприємствами целюлозно-паперової 

галузі у 2018 р. становило 33,3 тис. т, що на 6 тис. т, або 18,6 % більше, ніж у 

2015 р. Протягом аналізованого періоду мало місце суттєве зниження 

використання палива і мастил для транспортних засобів. Зокрема, 

найсуттєвіше зниження зафіксовано за такими позиціями: моторні  масла –  

1,3 тис т, або 727,7 %,  дизельне  паливо –  1,6 тис. т, або 30,7 %, оливи і 

мастила – 157 т, або 78,5 %. При цьому зросло використання скраплених 

бутану і метану,  а саме: на 538 т, або 52,8 %.  

Таким чином, з 2016 р. підприємства галузі почали активніше 

використовувати альтернативні паливні енергетичні ресурси – пелети, 
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деревну стружку і тріску, інше тверде паливо рослиного походження. 

Зокрема, у цьому році 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. 

 

2.2. Оцінка ефективності використання енергетичних ресурсів на 

підприємствах  

 

 

У міжнародній і зарубіжній практиці енергетичного менеджменту для 

аналізу ефективності використання енергетичних ресурсів, оцінювання 

потенціалу енергозбереження суб’єктів господарювання найчастіше 

використовують показник енергоємності виробництва продукції.   Серед 

переваг застосування такого показника відзначають доступність первинних 

даних для розрахунку, порівняність у динаміці, релевантність для різних 

об’єктів аналізу (галузь, суб’єкт господарювання, вид продукції, 

технологічний переділ, структурний підрозділ та ін.), наочність. 

Енергоємність виробництва паперу і картону підприємствами 

целюлозно-паперової промисловості України у 2018 р. становила                        

0,335 т.н.е./1 т. При цьому віддача від спожитих енергетичних ресурсів 

становила 145,6 тис. грн/1 т (табл. 2.6).  

Протягом 2010-2018 рр. енергоємність виробництва паперу і картону в 

целюлозно-паперовій промисловості України знизилася на 0,028 т.н.е./1 т, або 

7,6 %. Разом з тим, критичний аналіз приведених даних свідчить, що динаміка 

енергоємності виробництва продукції в галузі протягом аналізованого періоду 

нерівномірна. Збільшення енергоємності продукції мало місце у 2011 р. – на 

0,015 т.н.е., або на 4,3 %, 2013 р. – на 0,033 т.н.е., або на 9,0 % та 2017 р. – на 

0,037 т.н.е., або  на 12,6 %.  

 



91 

 

Таблиця 2.6. 

Рівень і динаміка енергоємності виробництва продукції і віддачі 

енергоресурсів  на підприємствах целюлозно-паперової галузі України  

у 2010-2018 рр. 

Рік 

Енерго- 

ємність, 

т.н.е./1т 

Темп зростання, 

% 

Віддача 

енергоре-

сурсів, 

грн/1т.н.е 

Темп 

зростання, % 

ланцю-

говий 

базис-

ний 

ланцю-

говий 

Базис-

ний 

2010 0,363 - - 57,51 - - 

2011 0,378 104,3 104,3 62,41 108,5 108,5 

2012 0,356 94,2 98,3 65,27 104,6 113,5 

2013 0,389 109,0 107,1 68,32 104,7 118,8 

2014 0,362 93,1 99,8 91,62 134,1 159,3 

2015 0,332 91,7 91,5 129,44 141,3 225,1 

2016 0,299 90,1 82,4 154,44 119,3 268,5 

2017 0,336 112,6 92,7 143,87 93,2 250,2 

2018 0,335 99,6 92,4 145,57 101,2 253,1 

У середньому 

за рік 0,350 98,7 95,8 

 

102,05 112,3 175,3 

 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України  

[127-132]. 

Впродовж 2014-2016 рр. енергоємність виробництва продукції в галузі 

поступово знижувалась. Зокрема, на 0,027 т.н.е., або 6,9 % у 2014 р., на 0,03 

т.н.е., або 8,3 % у 2015 р., 0,033 т.н.е., або 9,9 % у 2016 р. Проте вже у 2017 р. 

для виробництва 1 т паперу й картону використано на 0,018 т.н.е., або 12,4 % 

енергетичних ресурсів більше, ніж у 2016 р. 

Таким чином, аналіз динаміки енергоємності виробництва продукції 

підприємствами целюлозно-паперової промисловості підтверджує попередні 

висновки. Зокрема, у 2017-2018 рр. темпи зростання споживання 

енергетичних ресурсів були вищі порівняно з темпами нарощення 

виробництва продукції.  Це свідчить про відсутність на підприємствах 
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комплексних дій щодо підвищення ефективності використання енергетичинх 

ресурсів, зниження енергоємності продукції  

Віддача від енергетичних ресурсів у 2018 р. становила 145,57 тис. 

грн/1т.н.е., що на 88,1 тис. грн, або на 153,1 % більше, ніж у 2010 р. З 2010 р. 

по 2013 рр. темп приросту показника становив до 8 % щорічно. Завдяки 

суттєвому підвищенню вартості виробленої і реалізованої продукції віддача 

енергетичних ресурсів у галузі найбільше зросла у 2014-2015 рр. – на         

71,9 тис. грн, або на 125,1 % з 2010 р. Отже, протягом 2010-2017 рр. темпи 

зростання вартості реалізованої продукції суттєво перевищили темпи 

збільшення використання енергетичних ресурсів.  

Незважаючи на позитивні тенденції щодо поступового зниження 

енергоємності виробництва, Україна належить до країн з високою 

енергоємністю виробництва паперу і картону. У табл. 2.7 наведено дані про 

рівень та динаміку енергоємності виробництва паперу, картону у країнах 

Європейського Союзу та Україні.  

Таблиця 2.7. 

Рівень та динаміка енергоємності виробництва паперу і картону в 

Україні та окремих країнах Європейського Союзу, 2010-2017 рр., кг у.п./т 

Країна 

 

 

2010 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

2018 до 2010  

рр. 

кг 

у.п./т 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Португалія 1279,0 942,8 856,4 869,3 931,3 960,6 -318,4 75,1 

Фінляндія  746,3 793,9 814,6 801,7 853,8 868,0 121,7 116,3 

Швеція  661,5 709,6 472,6 797,9 798,4 796,5 135,1 120,4 

Великобри-

танія 740,5 1009,4 529,3 2267,9 808,9 673,6 -66,9 91,0 

Норвегія  654,0 677,9 551,6 563,3 552,5 600,2 -53,8 91,8 
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Продовження табл. 2.7. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Австрія 409,3 502,1 499,5 467,6 481,9 532,4 123,2 130,1 

Польща 480,3 546,7 518,2 603,0 504,3 524,7 44,3 109,2 

Україна 518,2 555,0 517,0 473,9 426,8 480,4 -37,8 92,7 

Франція 322,8 487,7 776,1 413,4 423,9 427,2 104,4 132,3 

Італія 353,1 - 370,6 383,3 453,9 406,8 53,7 115,2 

Іспанія 340,7 464,4 426,0 387,6 377,9 405,5 64,8 119,0 

Німеччина 372,6 371,4 368,9 358,5 349,9 354,6 -18,0 95,2 

Нідерланди 351,8 356,9 1028,5 302,7 306,5 282,4 -69,4 80,3 

Джерело: складено за даними [152]. 

Для аналізу використано дані країн, які у 2010-2017 рр. забезпечували 93 % 

сукупного виробництва паперу і картону в Європейському Союзі (додаток Д).  

Таким чином, серед основних країн-виробників паперу і картону 

Європейського Союзу найенергоємнішим є виробництво у Португалії – 960,6 

кг у.п./1т. Водночас, ця країна є лідером щодо зниження енергоспоживання у 

2010-2017 рр. – на 318,4  кг у.п./ т, або на 24,9 %. Далі за величиною рівня 

енергоємності виробництва паперу і картону йдуть Фінляндія – 868,0 кг 

у.п./1т, Швеція – 796,5 кг у.п./1т і Великобританія – 673,6 кг у.п./1т. Високий 

рівень енергоємності у цих країнах пов'язаний із виробництвом целюлози, 

напівцелюлози, деревної маси та інших видів сировини для паперового 

виробництва. У Фінляндії та Швеції частка сировинної продукції в сукупному 

виробництві продукції целюлозно-паперової галузі в аналізованому періоді 

досягла 40 %. Енергоємнішим ніж в Україні також є виробництво паперу і 

картону в Австрії – 532,4 кг у.п./1т і Польщі – 524,7 кг у.п./1т. Разом з тим 

серед країн, які виробляють папір і картон переважно з вторинної сировини та 

імпортованої целюлози, Україна має найвищий рівень енергоємності. Так, у 

2017 р. на виробництво 1 т картону в Україні витрачалося 480,4 кг у.п., що 

більше на 53,2 кг у.п. ніж у Франції, на 73,6 кг у.п. − ніж в Італії, на             

74,9 кг у.п. – ніж в Іспанії, на 125,8 кг у.п. – ніж в Німеччині. Найменш 
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енергоємним у 2017 р. було виробництво паперу і картону в Нідерландах – 

282,4 кг у.п./т. Окрім Португалії, лідерами за темпами зниження 

енергоспоживання у 2010-2017 рр. була целюлозно-паперова галузь 

Нідерландів – на 69,4 кг у.п./т, або на 19,7 %, Великобританії – на 66,9 кг 

у.п./т, або на 9,0 %, Норвегії – на 53,8 кг у.п./т, або на 8,2 %.  

Незважаючи на поступове зниження енергоємності виробництва паперу 

й картону, Україна значно відстає від зарубіжних країн за рівнем 

використання поновлюваних джерел енергії у целюлозно-паперовій галузі 

(табл. 2.8). 

Таблиця 2.8. 

Частка поновлюваних енергетичних ресурсів у сукупному 

енергоспоживанні у виробництві паперу і картону в Україні та окремих 

країнах ЄС, 2013-2018 рр., % 

Країна 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 до 

2013, 

п.п. 

Швеція  62,1 64,2 95,5 66,6 66,8 65,5 3,4 

Португалія 64,7 65,8 63,3 60,8 63,2 60,7 -4,0 

Фінляндія  48,9 51,5 52,9 54,7 56,1 57,6 8,7 

Польща 35,8 41,4 41,7 1,9 44,5 46,1 10,3 

Австрія 36,5 39,5 39,1 37,1 43,9 45,1 8,6 

Франція 28,1 22,0 2,3 26,3 31,5 35,0 6,9 

Іспанія 23,0 29,6 17,4 31,0 40,2 32,6 9,6 

Великобританія 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9 24,0 24,0 

Норвегія  34,3 32,0 15,4 16,6 16,2 20,5 -13,8 

Німеччина 10,7 10,9 11,5 10,9 10,8 12,7 2,0 

Нідерланди 0,6 0,6 0,9 0,7 0,9 0,9 0,3 

Україна  0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,1 0,1 

Італія 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 

Джерело: складено за даними [151-153]. 
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Таким чином, лідером за використанням поновлюваних енергетичних 

ресурсів у 2018 р. були Швеція – 65,5 %, Португалія – 60,7 % і Фінляндія – 

57,6 %. В Україні частка поновлюваних джерел енергії у 2018 р. становила 

лише 0,1 %.  

Загальним трендом у 2013-2018 рр. стало нарощування частки 

поновлюваних енергетичних ресурсів у сукупному енергетичному 

споживанні. Зокрема, найвищі темпи приросту за цим показником 

спостерігаємо у Великобританії – 24 п.п. і Польщі – 10,3 п.п. При цьому в 

целюлозно-паперовій промисловості Великобританії поновлювані 

енергетичні ресурси почали використовувати лише з 2016 р. Майже на 10 п.п. 

збільшили частку Іспанія – 9,6 %. Слідом йдуть Австрія – 8,6 п.п., Франція  

6,9 п.п.  

При порівнянні частки поновлюваних енергетичних ресурсів у 

сукупному споживанні енергоресурсів целюлозно-паперової промисловості 

досліджуваних країн Європейського Союзу та України з рівнем енергоємності 

виробництва паперу і картону, виявлено таку закономірність: при 

нарощуванні частки поновлюваних енергетичних ресурсів загальна 

енергоємність виробництва паперу і картону зростає, в той час як електро- і 

теплоємність готової продукції знижується. 

Незважаючи на великі запаси біомаси в аграрному секторі й лісовому 

господарстві, вітчизняні підприємства целюлозно-паперової промисловості 

слабо використовують поновлювані ресурси. Враховуючи зазначене, можна 

сформулювати гіпотезу, що нарощення частки поновлюваних енергетичних 

ресурсів є одним із важливих резервів підвищення ефективності виробництва 

паперу і картону.   

Дані про рівень і динаміку електро- та теплоємності виробництва 

продукції паперово-целюлозної галузі України у 2011-2018 рр. наведено у 

табл. 2.9.  
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 Таблиця 2.9. 

Динаміка електро- та теплоємності виробництва у паперово-целюлозній галузі України  

за видами продукції у 2010-2017 рр. 

Вид продукції Електроємність, кВт∙год/т Теплоємність, Гкал/т 

2011 2014 2016 2018 2018 до 2010  2011 2014 2016 2018 

абсо-

лютне 

2018 до 2010  

абсо-

лютне 

%  % 

Папір газетний у рулонах, 

аркушах, т 840,5 923,8 1216,6 1286,5 446 153,1 1353,1 884,2 912,0 901,0 -452,1 66,6 

Папір туалетний, хустинки 

носові, серветки рушники 

косметичні та гігієнічні, 

скатертини й серветки для 

столу, м2 1256,8 1245,4 1063,9 1054,2 -202,6 83,9 1021,2 1021,2 1021,2 1020,0 -1,2 99,9 

Папір і картон для писан-

ня, друкування, іншого 

графічного призначення, т 863,0 869,2 827,7 815,6 -47,4 94,5 1808,0 1878,9 1706,5 1648,2 -159,8 91,2 

Маса деревна, одержана 

механічним способом; на-

півцелюлоза; целюлоза з 

інших волокнистих мате-

ріалів, т 1474,1 1129,3 496,0 568,5 -905,2 38,6 3267,0 3228,0 3258,0 3264,0 

 

 

-3,0 99,9 

Шпалери та вироби з па-

перу для покриття стін, м2 349,5 338,9 430,2 432,4 82,9 123,7 1078,6 1078,6 1078,6 1078,6 - 100,0 

Джерело: складено за даними [132]. 
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Таким чином, аналіз електро- та теплоємності окремих видів целюлозно-

паперової продукції свідчить, що у 2018 р. найбільше електроенергії 

витрачалося на виробництво газетного паперу – 1285,6 кВт∙год/1 т, паперу 

санітарно-гігієнічного призначення – 1054,2 кВт∙год/1 т, паперу і  картону для 

писання і друкування – 815,6 кВт∙год/1 т. При цьому найбільше теплової енергії 

спожито у виробництві 1 т деревної маси (напівцелюлози) – 3264 Гкал, паперу і 

картону – 1648,2 Гкал, паперу санітарно-гігієнічного призначення –  1020,0 Гкал.  

Проведений аналіз електро- й теплоємності виробництва продукції 

целюлозно-паперової промисловості у 2011-2018 рр. свідчить, що тенденції 

використання енергетичних ресурсів за окремими видами продукції суттєво 

різняться. Зокрема, в аналізованому періоді знизилась електроємність 

виробництва паперової продукції санітарно-гігієнічного призначення на  202,6 

кВт∙год/т,  або на 16,1 %, паперу і картону для писання і друкування – на 47,4 

кВт∙год/т, або на 5,5 %. При цьому суттєво підвищилось витрачання 

енергетичних ресурсів на виробництво газетного паперу – на 446 кВт∙год/т, або 

на 53,1 % і шпалер – на 82,9 кВт∙год/т, або на 23,7 %. Це свідчить, насамперед, 

про модернізацію діючого та закупівлю нового обладнання, що 

використовується для виробництва  паперової продукції, на яку зростає 

споживчий попит.     

 

 

2.3. Фактори впливу на ефективність використання енергетичних ресурсів  

 

 

Енергетичний комплекс целюлозно-паперових підприємств – складна 

організаційно-технологічна система, яка охоплює сукупність технічних засобів,  

виробничих і трудових процесів. Вони забезпечують постачання, виробництво, 

транспортування і використання енергетичних ресурсів, необхідних для 

виробництва готової продукції – паперу та картону. Зважаючи на складність 
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організаційно-виробничих зв’язків  і велику кількість задіяних елементів, на 

ефективність використання енергетичних ресурсів на целюлозно-паперових 

підприємствах  впливає низка внутрішньогосподарських і зовнішніх чинників . 

Їх доцільно об’єднати у такі групи: організаційно-виробничі, енергетичні, 

екологічні та ринково-економічні. 

До організаційно-виробничих відносяться чинники, які зумовлюють 

фактичне споживання енергетичних ресурсів у виробничому процесі, а саме:  

продуктивність виробничого обладнання, структура асортименту продукції та її 

якість. У цю групу також відносяться організаційні фактори, а саме наявність  та 

ефективність системи енергетичного менеджменту, технічний стан приміщень 

виробничого і господарського призначення, впровадження сукупності заходів 

щодо мотивації працівників економити енергетичних ресурси у технологічних 

процесах і для побутових потрб та ін. 

У групу енергетичних включено фактори, які впливають на рівень 

споживання через енергетичне устаткування, втрати в системі енергопостачання. 

Зокрема, у цю групу входять структура джерел постачання енергоресурсів, 

структура енергоспоживання, технологічні втрати вказаних ресурсів, технічний 

стан обладнання та ін. 

В умовах реформування ринків енергетичних ресурсів, швидкого розвитку 

технологій для використання поновлюваних джерел енергії, а також посилення 

відповідальності промислових підприємств за антропогенний влпив на довкілля  

все більшого значення набувають ринково-економічні та екологічні фактори. У 

першу групу віднесено, насамперед, вартість енергетичних ресурсів. Важливими 

також є ціна й витрати на зберігання поновлюваних енергетичних ресурсів, їх 

пропозиція на ринку, фінансово-кредитне забезпечення проєктів у сфері 

енергозбереження. Група екологічних факторів охоплює екологічні обмеження, 

що впливають на види та обсяги використання енергетичних ресурсів (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Основні чинники, які впливають на ефективність використання 

енергетичних ресурсів підприємств целюлозно-паперової промисловості 

України. 

Джерело: складено автором. 

Для характеристики кожного з наведених вище факторів у практиці 

енергетичного управління застосовують кілька показників. Визначимо 

сукупність показників, які доцільно використати для  кількісної та якісної 

оцінки впливу виробничих, екологічних та енергетичних факторів на 

ЧИННИКИ 

 Вартість енергоресурсів. 

 Ціна, витрати на зберігання поно-

влюваних джерел енергії. 

 Розвиток ринку первинних і поно-

влюваних енергоресурсів. 

 Фінансування капітальних інвес-

тицій в енергозбереження. 

 Фінансово-кредитне стимулюван-

ня проєктів з енергозбереження. 

 

 Продуктивність, енергозатра-

тність виробничого обладнан-

ня. 

 Асортимент та якість продук-

ції. 

 Система енергоменеджменту 

та її ефективність.  

 Технічний стан виробничих 

площ і господарських буді-

вель, споруд, приміщень.  

 Ритмічність виробництва. 

 

 
 

  Структура джерел постачання ене-

ргоресурсів. 

  Структура енергоспоживання. 

  Технологічні втрати енергоресур-

сів. 

  Технічний стан енергообладнання. 

  Інтенсивність рекуперації тепла.  

  Заміщення первинних енергоресу-

рсів поновлюваними.   

  Стабільність енергопостачання.  

 Енергетичні ризики та ін. 

Організаційно-виробничі Енергетичні 

Ринково-економічні Екологічні  

  Екологічне оподаткування. 

  Обов’язкові екостандарти. 

  Добровільні зобов’язання  

щодо скорочення викидів СО2. 

  Рециклінг відходів, його ефек-

тивність. 

  Водопостачання і водовідве-

дення у виробництві теплової 

енергії, пари та ін.  
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ефективність використання енергетичних ресурсів підприємствами целюлозно-

паперової промисловості. При ідентифікації показників враховувались такі 

критерії: доступність первинних даних для розрахунку, релевантність 

розрахованих показників та їх важливість. З урахуванням вказаних критеріїв 

вважаємо, що для аналізу впливу факторів на ефективність використання 

енергетичних ресурсів доцільно використовувати виробничі, економічні, 

екологічні, енергетичні і кадрові показники, наведені у табл. 2.10. 

Таблиця 2.10. 

Групи показників для факторного аналізу ефективності використання 

енергетичних ресурсів підприємств целюлозно-паперової промисловості  

Група 

показників 
Показник 

Одиниця 

виміру 

1 2 3 

Організаційно-

виробничі 

Продуктивність папероробних машин т/добу 

ККД виробничого обладнання % 

Знос виробничого обладнання % 

Теплові втрати у виробничих приміщеннях Гкал 

Теплові втрати при транспортуванні енергії Гкал 

Економічні Ціна електричної енергії грн/кВт∙ 

год 

Собівартість теплової енергії грн/Гкал 

Капітальні інвестиції в енергозберігаючі  заходи грн 

Ставка екологічного податку за 1 т викидів СО2 в 

атмосферне повітря грн/т 

Частка енергетичних витрат у собівартості паперу 

або картону % 

Витрати на функціонування системи енергетич-

ного менеджменту грн 
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Продовження табл. 2.10 

 Частка інвестиційних ресурсів, залучених через 

державні і місцеві цільові програми енергозбере-

ження грн 

Енергетичні  Електроємність продукції кВт∙год/т 

Теплоємність продукції Гкал/т 

Паливоємність продукції м3/т 

Втрати теплової енергії в мережах % 

Частка поновлюваних енергетичних витрат % 

Екологічні  Обсяг викидів СО2, що припадає на 1 т.у.п 

використанння  енергоресурсів т 

Водоємність виробництва 1 Гкал теплової енергії 
тис. м3/1 

Гкал 

Частка рециклінгованих відходів % 

Кадрові  Матеріальне заохочення працівників до енерго-

збереження грн 

Витрати на заходи з підвищення кваліфікації 

працівників грн 

Джерело: складено автором. 

Для поліпшення управління енергетичними ресурсами важливо, 

насамперед, ідентифікувати внутрішньогосподарські фактори, що найбільше 

впливають на ефективність їх використання. При цьому важливо, щоб 

підприємство могло впливати на них. Врахування цих факторів для 

цілеспрямованого управління ними дозволить досягти оптимального 

економічного, енергетичного та екологічного ефектів.  

Математично залежність ефективності використання енергетичних 

ресурсів на підприємствах від організаційно-виробничих, енергетичних та інших 

факторів доцільно відобразити у вигляді функції 

 

  ,   (2.1) 
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де – залежна змінна – індикатор ефективності використання 

енергетичних ресурсів. 

 – фактори, що впливають на ефективність використання 

енергетичних ресурсів. 

Індикатором ефективності використання енергетичних ресурсів у 

факторному аналізі можуть бути енергетичні або економічні показники    (рис. 

2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2.4. Показники енергоефективності для  факторного аналізу 

ефективності використання енергетичних ресурсів підприємствами целюлозно-

паперової промисловості.  

Джерело: складено автором.  

До енергетичних відносяться: енергоємність продукції, питомі витрати 

енергетичних ресурсів.  Економічними показниками можуть бути: 

рентабельність виробництва, рентабельність продажу, прибутковість активів, 

енергетичні витрати на 1 т готової продукції.  

В результаті попередньо проведених досліджень встановлено, що заходи, 

спрямовані на підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, 

ПОКАЗНИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  

Енергетичні   Економічні  

Енергоємність готової продукції 

Питомі витрати електроенергії 

Питомі витрати теплової енергії 

Рентабельність виробництва 

Рентабельність продажу 

Прибутковість активів 

Енерговитрати на 1 т готової 

продукції 
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можуть призводити до зростання енергоємності продукції, зокрема при 

використанні окремих видів енергетичних ресурсів. Проте заміна первинних 

енергетичних ресурсів на поновлювані сприяє зниженню операційних витрат і 

посиленню енергетичної незалежності вітчизняних целюлозно-паперових 

підприємств. Враховуючи зазначене, для отримання релевантних даних у 

факторному аналізі рівня використання енергетичних ресурсів у ролі 

результативних показників (залежних змінних) доцільно використовувати саме 

економічні показники. 

Одним із найпоширеніших показників ефективності господарської 

діяльності підприємств є рентабельність. Проте його зміну може зумовлювати 

сукупність  інших економічних факторів, які мають прямий або 

опосередкований вплив, наприклад, обсяг реалізації продукції та ціни на неї, 

продуктивність праці та ін. Для окремого підприємства підвищення 

енергоефективності має супроводжуватися зниженням  частки витрат на 

придбання паливно-мастильних матеріалів та енергетичних ресурсів у 

собівартості продукції, послуг, підвищенням рентабельності, зростанням 

конкурентоспроможності та, як результат, ринкової вартості компанії [18,      с. 

53]. Таким чином, вплив енергоефективності у ланцюзі формування 

економічного результату підприємства має вигляд (рис. 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Вплив енергоефективності на формування економічного 

результату підприємств целюлозно-паперової промисловості. 

Джерело: розроблено автором на основі [18, с. 53] 

 

Зниження частки енерговитрат у  

собівартості продукції та/або доході  

Підвищення рентабельності  

господарської діяльності 

Зростання конку-

рентоспроможності  

підприємства на  

ринку 

Збільшення  

ринкової вартості  

компанії  

Зниження витрат на за-

лучення капітальних ін-

вестицій у енергозбері-

гаючі заходи   



104 

 

 

Враховуючи зазначене, в аналізі ефективності використання енергетичних 

ресурсів залежною змінною доцільно обрати обсяг енергетичних витрат на 1 т 

паперу або інших видів готової продукції. Основною метою енергетичного 

управління є зниження таких витрат, що, за інших незмінних умов, сприяє 

підвищенню рентабельності виробництва.  

Основним напрямом зменшення споживання електричної енергії на 

підприємствах целюлозно-паперової промисловості є підвищення 

продуктивності виробничого обладнання. Так, скорочення споживання 

електроенергії на Київському картонно-паперовому комбінаті досягається за 

рахунок підвищення продуктивності технологічних потоків з виробництва 

продукції, що, насамперед, залежить від швидкості картоноробних і 

папероробних машин, ліній з виробництва гофропродукції [65].  

У 2018 р. на підприємстві було виконано ряд робіт щодо підвищення 

швидкості технологічного обладнання. Так, папероробна машина № 2 

паперового виробництва на 22 % підвищила швидкість − з 980 м/хв до 1200 м/хв 

за рахунок налагодження різання на накаті та модернізації технологічного 

потоку з  підготовки макулатурної маси. Крейдувальна машина картонного 

виробництва на 68 % підвищила швидкість − з 250 м/хв  до 420 м/хв за рахунок 

встановлення нового наносного вузла і заміни конвекційної сушки крейдованого 

картону на інфрачервону. Заміна водострумного насоса на вакуумний 

вентиляційний насос вакуумного устаткування, яке розміщено на КРМ-1 і КРМ-

2, дозволило скоротити електроспоживання з 1300 кВт∙год до 660 кВт∙год [28]. 

Реалізація вказаних заходів сприяла зниженню витрат електричної енергії на 2 

%. 

Враховуючи зазначене, дослідимо залежність рівня енергетичних витрат 

на 1 т паперу (або картону)  від впливу організаційно-виробничих, екологічних 

та інших факторів шляхом групування целюлозно-паперових підприємств 

України за зазначеним результативним показником  (табл. 2.11).  
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Таблиця 2.11. 

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 обся-

гом енерговитрат на 1 т па-

перу, грн/т 

В сере-

дньому 

(разом) 

Відношен-

ня  показ-

ників 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 енергозбері-

гаючі 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. 

До І групи ввійшли підприємства з найменшими енергетичними витратами 

на 1 т продукції – до 3600 грн. У них продуктивність папероробних машин 

становить 232,6 т/добу, частка рекуперації тепла – 36,2 %, частка поновлюваних 
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енергетичних ресурсів – 56 %, знос обладнання – 52 %, інвестиції в 

енергозберігаючі заходи – 125 грн/т.  

У ІІ групі перебувають целюлозно-паперові підприємства,  в яких 

енергетичні витрати на 1 т продукції коливаються від 3600 до 4000 грн. Тут 

продуктивність папероробних машин становить 196,8 т/добу, частка рекуперації 

тепла – 28,4 %, частка поновлюваних енергетичних ресурсів –    33 %, знос 

обладнання – 68 %, інвестиції в енергозберігаючі заходи – 955 грн/т.  

Найвищі витрати – більше 4000 грн у підприємств  ІІІ групи. У таких 

підприємств спостерігаються найнижчі порівняно з іншими групами 

продуктивність папероробних машин – 156,7 т/добу, інвестиції в 

енергозберігаючі заходи – 52 грн/т,  а також  найвищий знос виробничого 

обладнання – 72 %.   

Таким чином, за результатами попереднього аналізу можна сформулювати 

гіпотезу про існування зв’язку 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. 

З метою виявлення напряму та тісноти зв’язку   зробимо кореляційно-

регресійний аналіз на основі даних 27 підприємство-років целюлозно-паперової 

промисловості України. З урахуванням попередньо отриманих даних для 

формування багатофакторної регресійної моделі включено такі основні фактори:  

результативний показник − Y – енергетичні витрати на 1 т паперу або 

інших видів продукції, грн/т;  

факторні ознаки:  

х1 – продуктивність папероробних машин, т/добу; 

х2 – знос обладнання, %. 

х3 – інвестиції в енергозберігаючі заходи, грн/1 т 

За допомогою спеціалізованої програми статистичної обробки даних 

Statistica 10 проведено первинний статистичний аналіз вхідних даних (табл. 

2.12). 
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Таблиця 2.12. 

Чисельні характеристики змінних  

 Y X1 X2 

Середнє  3835 84,5 326.5 

Стандартна похибка 28 12,5 34.8 

Медіана 3674 86,5 315.4 

Мода 2158 83.5 301.4 

Стандартне відхилення 25 16 41 

Дисперсія вибірки 326,4 36.2 47.5 

Ексцес 174 47 65 

Асиметричність 21 12 11 

Інтервал 374 165 465 

Максимум 3985 96.8 578.1 

Мінімум 3145 47.2 112.4 

Сума 148759 165871 2165846 

 

За результатами регресійного аналізу отримано таке рівняння 

багатофакторної регресії 

 

.      (2.2 ) 

 

 Таким чином, результати проведеного кореляційно-регресійного аналізу 

засвідчують, що існує чіткий зв'язок між енергетичними витратами на 1 т паперу 

або готової продукції  (результативний показник) і досліджуваних показників. 

Зокрема, зростання рівня продуктивності папероробних машин на 1 т на добу 

сприяє зменшенню  енергетичних витрат на 1 т паперу або інших видів 

продукції на 428 грн у розрахунку на  одну тонну   паперу.  За умови збільшення 

розміру інвестицій в енергозберігаючі заходи на 1грн/1 т готової продукції 

енергетичні витрати знизяться на 365 грн/1 т. При цьому зростання зносу 

виробничого устаткування на 1 % призводить до зростання енергетичних витрат 

на 65 грн/1 т.  

Для оцінки тісноти зв’язку між результативним показником і сукупністю 

факторів розраховано множинний коефіцієнт кореляції (R=0,728 – сильний 

зв’язок) і множинний коефіцієнт детермінації (R2=0,846). Коефіцієнт 
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детермінації свідчить, що 84,6 % енергоємності виробництва паперу та інших 

паперових виробів формується під впливом вказаних вище  і включених у 

модель факторів. Оскільки фактичне значення множинного коефіцієнта 

кореляції перевищує його критичне значення (0,3-0,4 для рівня суттєвості 0,05 і 

відповідно 0,4-0,5 для рівня суттєвості 0,01), можна стверджувати, що між 

досліджуваними ознаками існує суттєвий зв'язок.  

 

Висновки до розділу 2 

  

Реалізація принципів соціальної відповідальності бізнесу, політики 

збереження довкілля, зокрема шляхом поступової відмови  суб’єктів 

господарювання у сфері торгівлі та послуг від використання поліетиленового 

пакування на користь біо-розкладних та паперових пакетів, а також активізація 

міжнародних і національних поштових перевезень, зростання попиту на 

паперові санітарно-гігієнічні засоби особистого вжитку зумовлюють зростання 

обсягів виробництва продукції на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості. Це, в свою чергу, спричиняє зростання споживання 

енергетичних ресурсів цієї енергозатратної  галузі. Так, при збільшенні 

виробництва готової продукції у целюлозно-паперовій промисловості на 1,4 % 

споживання енергетичних ресурсів зростає на 0,1%.  

Встановлено, що через фізичну зношеність технологічного обладнання, 

відсутність коштів на енергетичну модернізацію енергетичного устаткування 

зростання цін на енергетичні ресурси суттєво впливає на економічну 

ефективність  целюлозно-паперової промисловості. У роки найбільшого 

підвищення тарифів на електричну енергію і природний газ  (2014-2015 рр.) 

виробництво паперу і картону в Україні було збитковим, тоді як виробництво 

пакувальної продукції (коробки, ящики та ін.) залишалось рентабельним. 

Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів є визначальним 

резервом забезпечення економічної ефективності і конкурентоспроможності 

галузі в майбутньому.  
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У структурі споживання енергетичних ресурсів  вітчизняними целюлозно-

паперовими підприємствами найбільшу частку займають теплова енергія і 

природний газ  – 57,2 і 33,3 % відповідно. Протягом 2010-2018 рр. споживання 

теплової енергії зменшилося на  121,4 тис. Гкал, або 24,8 %, тоді як 

використання електричної енергії зросло на 1232,6 млн. кВт∙год, або      17,4 %. 

В умовах трансформації енергетичного ринку і зростання вартості електричної 

енергії, збільшення обсягів її споживання потребує удосконалення системи 

енергетичного менеджменту підприємств целюлозно-паперової промисловості, 

зокрема в частині контролю енергетичних витрат і диференціації постачання.  

Прогресивною тенденцією є активізація використання  з 2015 р. 

поновлюваних енергетичних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості. У 2018 р. в галузі було використано 10965 т паливних брикетів і 

гранул  з деревини, 22050 т стружки і тріски деревної, 6476 т іншого твердого 

біопалива рослинного походження. Проте частка задіяних поновлюваних джерел 

енергії у досліджуваній вітчизняній галузі лише трохи перевищує 2 %.  Це 

значно нижче порівняно з європейськими країнами, де   30 % теплової енергії, 

спожитої у целюлозно-паперовій промисловості,  виробляється з відходів 

біомаси.  

За рівнем енергоємності виробництва паперу і картону Україна посідає 8 

місце серед країн Європейського Союзу, де найбільше  виробляється цієї 

продукції. Найбільше електроенергії витрачається у виробництві газетного 

паперу – 1285,6 кВт∙год/1 т і паперу санітарно-гігієнічного призначення – 1054,2 

6 кВт∙год/1 т. Теплову енергію споживають максимально  у виробництві паперу і 

картону – 1648,2 Гкал, паперу санітарно-гігієнічного призначення – 1020,0 Гкал. 

Зважаючи на поступальне зростання попиту на ці види продукції, подальше 

нарощування виробництва на підприємствах повинно забезпечуватися шляхом 

раціонального використання енергетичних ресурсів.  

Енергетичний комплекс целюлозно-паперових підприємств охоплює 

сукупність технічних засобів,  виробничих і трудових процесів, які забезпечують 

виробництво, постачання і використання енергетичних ресурсів.  На 
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ефективність функціонування цього комплексу впливає низка 

внутрігосподарських факторів, які об’єднані автором у такі групи: 

організаційно-виробничі, енергетичні, екологічні та ринково-економічні. 

Аналітичне групування целюлозно-паперових підприємств України за 

рівнем енергетичних витрат свідчить, що їх рівень залежить від таких 

показників: продуктивність папероробних машин, частка рекуперації тепла, 

частка поновлюваних енергетичних ресурсів, знос обладнання, інвестиції в 

енергозберігаючі заходи. Основними перспективними резервами підвищення 

ефективності використання енергетичних ресурсів на підприємствах целюлозно-

паперової промисловості є збільшення продуктивності папероробних машин, 

підвищення частки рекуперації тепла, а також інвестиції в енергозберігаючі 

заходи.  

 

Основні результати наукових досліджень, викладені у другому розділі ди-

сертації, опубліковані в роботах автора [61, 63, 66, 67]. 
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РОЗДІЛ 3. 

 

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦЕЛЮЛОЗНО-

ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 

3.1. Використання поновлюваних джерел енергетичних ресурсів  

 

 

Одним із перспективних напрямів підвищення енергетичної ефективності 

підприємств целюлозно-паперової галузі є використання для виробничих потреб 

поновлюваних енергетичних ресурсів. В умовах скорочення запасів викопного 

палива, впровадження принципів сталого розвитку економіки пріоритетним 

завданням державної політики в Україні визнано розвиток відновлюваної  

енергетики, який спрямований на нарощування обсягів виробництва та 

споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел. Відповідно до Закону 

України «Про альтернативні джерела енергії» до «поновлюваних відноситься 

енергія сонячного випромінювання, вітру, моря, річок, біомаси, теплоти Землі та 

ін.» [104]. Для реалізації економіко-адміністративних заходів зі стимулювання 

відновлюваної енергетики в Україні прийнято низку нормативно-правових актів: 

Закон України «Про альтернативні джерела енергії», Енергетична стратегія 

України до 2035 р., Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 

р. та ін. 

Відповідно до зазначених вище документів, річний технічно досяжний 

енергетичний потенціал поновлюваних джерел енергії в Україні сягає 68,6 млн. т 

нафтового еквіваленту, або майже  50 % загального енергоспоживання в країні 

[95]. 
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Враховуючи природно-кліматичні умови й технологічно необхідний 

рівень споживання енергії, оптимальним напрямом використання поновлюваних 

енергетичних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості є 

виробництво теплової енергії для господарських потреб з біомаси. 

Найпоширенішими видами біомаси в Україні є:  

– відходи сільського господарства – солома, стебла і стрижні кукурудзи, 

стебла і лушпиння соняшнику; 

– відходи лісового господарства – кора, деревна стружка; 

– внергетичні культури – верба, тополя, міскантус.  

Перевагами переобладнання енергетичного господарства підприємств 

целюлозно-паперової промисловості з метою виробництва теплової енергії з  

біомаси є:   

Мікрорівень: 

1. зниження вартості теплової енергії, що використовується у 

виробництві паперу і картону, і, відповідно, собівартості готової продукції; 

2. зниження частки енергетичних витрат у структурі собівартості 

продукції підприємств;  

3. забезпечення енергетичної незалежності підприємств; 

4. екологізація господарської діяльності; 

5. впровадження політики корпоративної соціальної відповідальності. 

Регіональний рівень: 

1. використання енергетичного потенціалу біомаси в регіоні; 

2. зниження обсягу відходів, які зберігаються або утилізуються; 

3. розвиток підприємницької діяльності у сфері переробки відходів і 

виробництва біомаси (пелети); 

4. розвиток логістичної інфраструктури. 

Незважаючи на явні переваги, використання поновлюваних енергетичних 

ресурсів у целюлозно-паперовій промисловості супроводжується рядом ризиків 

(табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1. 

SWOT-аналіз використання поновлюваних енергетичних ресурсів у 

целюлозно-паперовій промисловості 

Середовище Позитивний вплив Негативний вплив 

Внутрішнє 

середовище 

Можливість застосовувати 

відходи власного виробницт-

ва. 

Зниження собівартості                

1 Гкал теплової енергії. 

Зниження собівартості 1 т 

паперу. 

Зростання енергетичних витрат. 

Необхідність забезпечення стабі-

льного постачання енергетичних 

ресурсів. 

Необхідність переобладнання 

енергетичного господарства. 

Зовнішнє 

середовище  

Впровадження інструментів 

державного стимулювання 

(податкові пільги). 

Великий потенціал біомаси в 

аграрному і лісовому секто-

рах України. 

 

  

Зростання цін на викопні енерге-

тичні ресурси (вугілля, природний 

газ). 

Посилення регулювання антропо-

генного впливу підприємств. 

Необхідність налагодження умов 

постачання біомаси. 

Нерозвиненість ринку біомаси в 

Україні. 

Джерело: розроблено автором. 

Незважаючи на очевидні економічні перспективи, наведені у табл. 3.1, 

перешкоди нині переважають. Тому впровадження виробництва теплової енергії 

з біомаси серед вітчизняних целюлозно-паперових підприємств реалізується 

незначними темпами.  

Для ідентифікації найбільш значимих перешкод щодо використання 

біомаси для виробництва теплової енергії на підприємствах целюлозно-

паперової промисловості у 2019 р. нами проведено експертне опитування 

фахівців галузі. Експертами виступали 26 осіб вищої і середньої ланок у сфері 
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енергетичного управління, у т.ч. головний інженер – 18 осіб, інженер-

теплоенергетик – 3 особи, фахівці в сфері енергетичного менеджменту – 5  осіб.  

За результатами експертного опитування встановлено, що енергетичну 

модернізацію, спрямовану на нарощення частки використання поновлюваних 

джерел енергії в целюлозно-паперовій промисловості України, стримують такі 

причини: відсутність коштів на капітальні інвестиції, недостатній розвиток 

інфраструктури для зберігання і транспортування біомаси, низька пропозиція 

переробленої біомаси, необхідність переобладнання внутрішньої системи 

енергопостачання (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2. 

Розподіл відповідей фахівців целюлозно-паперових підприємств на 

питання «Які існують перешкоди для енергетичної модернізації з метою 

використання поновлюваних енергетичних ресурсів?» 

 

Перешкода  
Кількість відпо-

відей  

осіб  % 

Відсутність коштів на капітальні інвестиції 7 26,9 

Слабкий розвиток інфраструктури для транспортування й 

зберігання біомаси 

5 19,2 

Низька пропозиція на ринку біомаси  5 19,2 

Необхідність технічного переобладнання основного вироб-

ництва  

4 15,4 

Високі витрати на транспортування біомаси 3 11,5 

Необхідність зупинки виробництва 1 3,8 

Складність експлуатації обладнання 1 3,8 

Разом 26 100 

Джерело: складено автором. 

Таким чином, 7 осіб, або 26,9 % опитаних вказують на відсутність коштів 

на переоснащення виробництва теплової енергії. По 5 осіб, або 19,2 % зазначили 

проблеми ринку біомаси – слабкий розвиток  інфраструктури для 

транспортування і зберігання біомаси, а також низька пропозиція на ринку 
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біомаси, а 15,4 % вказали на складність технічного переобладнання основного 

виробництва.  

Незважаючи на песимістичні відгуки, в целюлозно-паперовій 

промисловості реалізовано ряд проєктів із впровадження виробництва теплової 

енергії з біомаси. Одним з найуспішніших прикладів є ПАТ «Кохавинська 

паперова фабрика». У 2016  р. на підприємстві було введено в експлуатацію 

нову котельню. У ній встановлено  паровий котел австрійського виробництва 

потужністю 4 МВт (6,1 т/год) для спалювання деревного палива з вологістю до 

60 %. Середньорічне виробництво теплової енергії становить 24 тис. Гкал. Річне 

споживання деревної тріски – близько 14 тис. т/рік (40 т/добу при 

максимальному навантаженні).  

В результаті енергетичної модернізації підприємство повністю 

відмовилося від використання природного газу (понад 3 млн. м3/ рік) й знизило 

обсяги викидів парникових газів. Термін окупності інвестиційного проєкту – 

менше 5 років.  

Проєкт з переходу на виробництво тепла з біомаси також реалізовано на 

ТОВ «Харківський папір».  В умовах систематичного зростання цін на 

природний газ й зниження купівельної спроможності населення виробництво 

пари з біомаси дозволило підприємствам знизити операційні витрати й 

собівартість продукції, утримати ринкові ніші. 

Зважаючи на нагальність зниження енергетичних витрат при виробництві 

паперу і картону для забезпечення конкурентоспроможності на ринках, 

актуальним є визначення сукупності суб’єктів, методів їх взаємодії для 

реалізації низки заходів, що сприятимуть поліпшенню зовнішніх та внутрішніх 

умов переходу на поновлювані енергетичні ресурси.  

Враховуючи актуальні проблеми ринку біоенергетики та задачі 

модернізації енергетичного господарства підприємств целюлозно-паперової 

промисловості, ці інструменти повинні виконувати акумулюючу, об’єднавчу та 

науково-освітню функцію.  
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Функція кооперації полягає в тому, що організаційно-економічний 

механізм енергетичної модернізації повинен бути спрямований на об’єднання 

місцевих органів влади, целюлозно-паперових комбінатів, постачальників 

біомаси, виробників котлів та іншого технологічного обладнання, професійних 

об’єднань, фінансово-кредитних установ для вирішення актуальних проблем у 

сфері енергетичної модернізації.  

Функція акумулювання полягає в науковому обґрунтуванні, плануванні та 

реалізації регіональних і локальних міжгалузевих, логістичних і сировинних 

потоків, що сприятимуть ефективному використанню місцевих енергетичних 

ресурсів різних видів. 

Освітньо-наукова функція включає формування у фахівців знань і 

навичок, необхідних для реалізації найсучасніших технічних рішень у сфері 

енергетичної модернізації.  

Для реалізації вказаних вище функцій пропонуємо науково-організаційну 

модель енергетичної модернізації підприємств целюлозно-паперової 

промисловості для виробництва теплової енергії з біомаси –  сукупність 

економічних та організаційних інструментів, що систематично реалізуються на 

регіональному й локальному рівні й спрямовані на формування міжгалузевих 

логістично-збутових, фінансових та науково-інформаційних потоків. Це 

сприятиме технічній та енергетичній модернізації виробництва теплової енергії 

підприємств целюлозно-паперової промисловості, зокрема за рахунок 

спалювання біомаси різних видів (рис. 3.1). 

Завданнями науково-організаційної моделі є: 

1)  оптимізація енергетичного ланцюга «постачальник біомаси целюлозно-

паперове підприємство»;  

2)  визначення нормативно-правових засад співпраці стейкхолдерів у сфері 

біоенергетики та споживачів біомаси; 

3)  формування фінансово-кредитної бази для будівництва об’єктів 

інфраструктури (склади, перевалочні пункти та ін.); 



117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Науково-організаційна модель енергетичної модернізації підприємств целюлозно-паперової 

промисловості  України для виробництва теплової енергії з біомаси.  

Джерело: Складено автором. 
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4) підвищення обізнаності фахівців щодо переваг, економіко-

технологічних особливостей виробництва теплової енергії з біомаси; 

5)  мінімізація фінансових, трудових та організаційних ресурсів для 

переходу на виробництво теплової енергії з біомаси; 

6)  розробка та впровадження ефективних інструментів для управління 

енергоспоживанням в цілому та переходу на виробництво теплової енергії з 

біомаси зокрема.  

Важливим питанням при енергетичній модернізації теплопостачання 

підприємств целюлозно-паперової промисловості є вид біомаси. 

Найрозповсюдженішими видами біомаси для використання у промисловості є 

деревне паливо у вигляді дров, гранул, брикетів, відходи сільського 

господарства, енергетична деревина. Переваги застосування кожного з 

указаних видів для картонно-паперових комбінатів наведено у табл. 3.3. 

Таблиця 3.3. 

Переваги і недоліки застосування різних видів біомаси для виробництва 

теплової енергії на підприємствах целюлозно-паперової промисловості 

Вид біомаси Переваги  Недоліки  

Деревне паливо Доступність, невисока 

вартість 

Неможливість повністю 

задовольнити технологічну 

потребу 

Відходи біомаси Широке розповсюдження 

по країні 

Складність забезпечити 

систематичність постачання 

Енергетична 

деревина 

Найменша вартість  Низька пропозиція на ринку 

Джерело: складено автором. 

Таким чином, найперспективнішим для картонно-паперових комбінатів 

є деревне паливо у вигляді дров або гранул. 

У 2017 р. в Україні працювали 94 пелетні та брикетні заводи із 

загальною виробничою потужністю понад 204 тис. т на рік (або 80,4 тис. т 

н.е.), які переважно використовують лісову біомасу. Найбільше заводів 

розташовано в Житомирській (28) та Рівненській (18) областях. В інших 

областях зареєстровано до 10 виробників. За обсягами виробництва лідерами 
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є Житомирська (91 тис. т / рік), Волинська (32 тис. т / рік) та Закарпатська (27 

тис. т / рік) області. У цілому понад 50% компаній за кількістю та потужністю 

виробництва є гнучкими щодо ринків збуту і керуються поточною 

кон’юнктурою (на відміну від суто експортно-орієнтованих компаній або 

компаній, які орієнтуються суто на внутрішній ринок).  

При обґрунтуванні переходу на використання поновлюваних 

енергетичних ресурсів при виробництві теплової енергії на підприємствах 

целюлозно-паперової галузі необхідно врахувати організаційно-

інфраструктурне забезпечення конкретного підприємства (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4. 

Оцінка організаційно-інфраструктурного забезпечення встановлення 

котлів, що працюють на біомасі для ТОВ «Малинська паперова фабрика-

Вайдманн», м. Малин, Житомирська область, 2019 р. 

Показник  
Відповідність 

(так/ні) 

Наявність вільного місця (в існуючій котельні та на при-

леглій території) 

Так  

Наявність під’їзних шляхів для доставки паливної біома-

си 

Так  

Можливість забезпечення біомасою Частково  

Наявність газових котлів (при встановленні котлів на  

біомасі в існуючій котельні) 

Так  

Необхідність модернізації системи теплопостачання до 

місць споживання  

Так  

Наявність персоналу для котелень на біомасі Ні  

Джерело: складено автором за оперативними даними ТОВ «Малинська 

паперова фабрика-Вайдманн». 

Отже, існуюча енергетична інфраструктура  підприємства не потребує 

суттєвого переобладнання для котлів, що працюють на біомасі. Водночас, 

додаткових витрат потребує модернізація системи теплопостачання й кадрове 
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забезпечення роботи обладнання. Загальну встановлену потужність котлів на 

біомасі вибирають на рівні 40-70% від загальної встановленої потужності 

котельні, якщо така потужність може бути забезпечена за існуючих умов 

постачання палива. При виборі такої потужності котли на біомасі можуть 

забезпечити до 80-90% всієї виробленої теплової енергії, що суттєво збільшує 

економічну доцільність їх застосування. При впровадженні котлів на біомасі 

необхідно забезпечити можливість використання існуючих газових котлів як 

пікових і резервних. Таким чином, на енергетичну модернізацію целюлозно-

паперової промисловості для виробництва теплової енергії з біомаси в Україні 

необхідно 169 млн. грн.  

 

 

3.2.  Впровадження енергетичного аудиту на підприємствах 

 

 

Для прийняття зважених управлінських рішень щодо енергетичної 

модернізації,  підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів  

підприємств важливо користуватись релевантною і достовірною інформацією 

про фактичний рівень енергоспоживання, технологічні втрати, потенціал 

енергозбереження і т.д. Сучасним інструментом формування інформаційної 

бази для потреб енергетичного менеджменту промислових підприємств є 

енергетичний аудит.  

Відповідно до Закону України «Про енергозбереження» енергетичний 

аудит (енергетичне обстеження) – визначення ефективності використання 

паливно-енергетичних ресурсів та розроблення рекомендацій щодо її 

підвищення [105]. 

Проблеми розробки і впровадження енергетичного аудиту в практику 

енергетичного управління суб’єктів господарювання вивчали провідні 

вітчизняні й зарубіжні учені: В.В. Джеджула, А.Ю. Данілкова,                     
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Н.В. Гончаренко, С.І. Нагаченко, О.П. Колісник, В.В. Прокопенко та інші [26, 

34, 35,  41, 88, 100].  

З метою правового врегулювання відносин у сфері  енергетичного 

аудиту, уніфікації його інформаційно-методичного забезпечення в Україні 

затверджено такі нормативно-правові акти:  

1. Типова методика організації і проведення енергетичного аудиту 

об’єктів, що споживають паливно-енергетичні ресурси. 

2. ДСТУ 4713:2007     Енергозбереження.    Енергетичний    аудит  

промислових  підприємств.  Порядок   проведення   та   вимоги   до  

організації робіт [41]. 

Затвердження вказаних вище документів сприяло уточненню базових 

принципів і завдань енергетичного аудиту, що проводиться сертифікованими 

аудиторами, розкриттю його видів і форм, частковій стандартизації методів і  

робочих документів аудиторів, впровадженню форми і наповнення звіту з 

енергетичного аудиту. Разом з тим опрацювання наукових публікацій, 

присвячених обґрунтуванню теоретико-методологічних засад енергетичного 

аудиту, і затверджених методичних рекомендацій показало, що нині 

недостатньо уваги приділяється питанням розробки і впровадження системи 

енергетичного аудиту як елемента системи енергетичного менеджменту 

підприємств – внутрішнього енергетичного аудиту. 

Для промислових підприємств внутрішній енергетичний аудит має 

низку переваг порівняно з аудитом, що проводиться аудиторськими 

компаніями, а саме: 

- систематичність проведення; 

- нижча вартість; 

- підвищення кваліфікації працівників; 

- формування внутрішньої інформаційно-аналітичної бази  (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Переваги внутрішнього енергетичного аудиту підприємств. 

Джерело: розроблено автором. 

Актуальність впровадження внутрішнього енергетичного аудиту в 

систему енергетичного менеджменту підприємств целюлозно-паперової 

промисловості зумовлена такими чинниками: 

 висока технологічна енергоємність виробництва паперу і картону; 

 великий потенціал енергозбереження, особливо за рахунок 

використання поновлюваних енергетичних ресурсів; 

 брак аналітичних даних у сфері енергоспоживання; 

 нагальність впровадження системи енергетичного менеджменту та її 

сертифікація; 

 розвиток програмного забезпечення й інтернет-технологій для 

акумулювання, обробки даних, обміну інформацією у сфері 

енергоспоживання. 

Зважаючи на актуальність, підприємства целюлозно-паперової 

промисловості почали впроваджувати деякі методи енергетичного аудиту в 

управління енергетичним комплексом. Вивчення практики  енергетичного 

менеджменту 23 підприємств України, що спеціалізуються на виробництві 

паперу і картону, засвідчило, що для формування інформаційно-аналітичної 

бази і прийняття рішень 22 підприємства, або 95,7 % складають енергетичний 

баланс; 13, або 60,9 % проводять моніторинг енергоспоживання; 8, або 34,8 % 

здійснюють аналіз енергетичних потоків. Найменш застосовуваними нині є 

Систематичність Нижча вартість  

Формування внутрішньої 

інформаційно-аналітичної 

бази 

Інтеграція в систему 

енергетичного мене-

джменту  

 

Внутрішній 

енергетичний 

аудит 
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управлінські інструменти: внутрішній документообіг – 6 підприємств, або 

26,1 % і звітність – 5 суб’єктів господарювання, або 21,7 % (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5. 

Застосування процедур енергетичного аудиту на целюлозно-паперових 

підприємствах України, 2018 р. 

Підприємство 

Моніто-

ринг 

енерго-

спожи-

вання  

Енерге-

тичний 

баланс 

Внут-

рішній 

доку-

мен-

тообіг 

Аналіз 

енер-

гетич-

них 

пото-

ків  

Звіт-

ність 

1 2 3 4 5 6 

ВАТ «Київський картонно-

паперовий комбінат» 

+ +  + + 

ВАТ «Жидачівський целюлозно-

паперовий комбінат» 

+ +  +  

ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-

картонний комбінат» 

+ +    

ВАТ «Малинська паперова фабрика-

Вайдманн» 

+ + +  + 

ПрАТ «Картонно-Паперова Компа-

нія» 

 +    

АТ «Слов'янські шпалери – КФТП» + +  + + 

ТОВ «Понінківська картонно-

паперова фабрика -Україна» 

 +    

ТОВ «Малинська фабрика спеціаль-

ного паперу» 

+ +  +  

ТОВ «Юг-Картон Україна»      

ТОВ «Луцька картонно-паперова 

фабрика – Україна» 

+ +    

ТОВ «Коростишівська паперова фа-

брика» 

+ +  +  

ПАТ «Запоріжполімертара» + +    

ПАТ «Рубіжанський картонно-

тарний комбінат» 

+ + +  + 

ПАТ «ЕЛОПАК-ФАСТІВ»  + + +  

ТОВ «Москвинська паперова фабри-

ка»  

+ + + +  

ТОВ «Харківський картон» + +    

ТОВ «Моделпак»  +    

ПП «Таврія ПАК-В»  +    

ТОВ «Одеський гофрокомбінат» + +   + 
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Продовження табл. 3.5 

1 2 3 4 5 6 

ТОВ «Волинська фабрика гофрота-

ри» 

+ + +   

ТОВ «Захід Картон»  +    

ТОВ «Зміївська паперова фабрика» + +    

ТОВ «Володимирська фабрика гоф-

ротари» 

 +  + + 

Всього: 14 22 6 8 5 

Джерело: складено автором 

Таким чином встановлено, що нині менеджери підприємств целюлозно-

паперової промисловості застосовують процедури внутрішнього 

енергетичного аудиту з метою фіксації фактичного стану енергоспоживання й 

виявлення понаднормативних втрат енергетичних ресурсів. Проте для 

ефективного функціонування системи енергетичного менеджменту й 

підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів цього 

недостатньо.  

Опитування фахівців у сфері енергозбереження засвідчило, що 

основними проблемами, які перешкоджають впровадженню внутрішнього 

енергетичного аудиту, є відсутність:  

 чіткої категоріальної бази. Так, донині в науковій літературі відсутнє 

науково обґрунтоване визначення сутності внутрішнього енергетичного 

аудиту; 

 обґрунтованої методики енергетичного аудиту, що враховує 

специфіку галузі, актуальні енергетичні проблеми підприємств, потреби 

оперативного і стратегічного менеджменту. 

Враховуючи зазначене, пропонуємо розглядати внутрішній 

енергетичний аудит як незалежне, систематичне, об’єктивне й документально 

оформлене обстеження підприємств, структурних підрозділів, технологічних 

процесів й устаткування для визначення рівня й динаміки споживання 

енергетичних ресурсів, потенціалу енергозбереження, розробки пропозицій 

щодо підвищення ефективності їх використання, удосконалення 

інформаційно-аналітичного забезпечення системи енергетичного 
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менеджменту. Теоретико-методичні засади енергетичного аудиту підприємств 

целюлозно-паперової промисловості відображено на рис. 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Теоретико-методичні засади енергетичного аудиту підприємств 

целюлозно-паперової промисловості України. 

Енергетичний аудит 

Мета: 

Формування об’єктивної, достовірної та актуальної інформації у сфері 

енергоспоживання для підвищення ефективності використання енерге-

тичних ресурсів в цілому та енергетичного менеджменту зокрема 

Завдання 

Оцінка поточного споживання 

енергетичних ресурсів 

Ідентифікація втрат енергетичних 

ресурсів, причин їх виникнення  

Технологічні Управлінські 

Формування статистично-

аналітичної бази у сфері енерго-

споживання 

Діджиталізація бізнес-процесів у 

сфері енергоспоживання 

Контроль виконання інвестицій-

них проєктів у сфері енергоефе-

ктивності 

Забезпечення інформаційно-

аналітичної взаємодії структур-

них підрозділів з питань енерго-

збереження 

Принципи 

Оцінка потенціалу енергозбере-

ження  

Розробка стратегії і програми під-

вищення  ефективності викорис-

тання енергетичних ресурсів 

Об’єктивність 

Системність 
Незалежність  

Автоматизація   

Об’єкти  

Система управління Технологія Працівники 
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Метою енергетичного аудиту є формування об’єктивної, достовірної та 

актуальної інформації у сфері енергоспоживання для підвищення 

ефективності використання енергетичних ресурсів в цілому та енергетичного 

менеджменту зокрема.   

Джерело: розроблено автором. 

Завдання енергетичного аудиту включають:  

Управлінські: 

− формування статистично-аналітичної бази у сфері енергоспоживання; 

− формування інформаційної бази для діджиталізації бізнес-процесів у 

сфері енергоспоживання; 

− контроль виконання інвестиційних проектів у сфері 

енергоефективності; 

− забезпечення інформаційно-аналітичної взаємодії структурних 

підрозділів з питань енергозбереження. 

 Технологічні: 

 оцінка поточного споживання енергетичних ресурсів; 

 ідентифікація втрат енергетичних ресурсів, причин їх виникнення; 

 оцінка потенціалу енергозбереження; 

 розробка стратегії і програми підвищення  ефективності 

використання енергетичних ресурсів. 

Об’єкти внутрішнього енергетичного аудиту ефективності 

використання енергетичних ресурсів целюлозно-паперових підприємств:  

- джерела енергопостачання; 

- енергоспоживання; 

- енергетичні потоки підприємства; 

- система обліку споживання енергетичних ресурсів; 

- первинні документи; 

- дозвільна документація. 
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Базисом успішної розробки і впровадження внутрішнього 

енергетичного аудиту на підприємстві є розробка оптимальної організації 

його проведення. Узагальнено заходи з проведення енергетичного аудиту 

целюлозно-паперових підприємств доцільно згрупувати у 3 основні етапи: 

підготовчий, аудит на об’єкті і заключний.  

Підготовчий етап: 

1) ідентифікація об’єкта енергетичного аудиту;  

2) розробка проєкту технічного завдання проведення енергетичного 

аудиту;  

3) призначення відповідального за організацію енергетичного аудиту; 

4) формулювання мети і завдань проведення енергетичного аудиту; 

5) визначення критеріїв енергетичного аудиту; 

6) складання програми енергетичного аудиту. 

Енергетичний аудит на об’єкті включає: 

1) встановлення рівня й аналіз динаміки споживання енергетичних 

ресурсів за центрами відповідальності; 

2) виявлення точок понаднормативного споживання енергетичних 

ресурсів; 

3) складання та/або перевірка енергобалансу; 

4) проведення бенчмаркінгу. 

Для отримання об’єктивних даних, розробки обґрунтованої  

енергетичної програми на підприємствах целюлозно-паперової промисловості 

необхідно сформувати оптимальне інформаційно-ресурсне забезпечення 

внутрішнього енергетичного аудиту (рис. 3.4). 

Одержання інформації про об’єкт енергоаудиту передбачає збір даних 

про динаміку витрат палива, електроенергії і теплової енергії за попередній і 

поточний роки в цілому по підприємству та окремих структурних підрозділах.  

Це дозволяє встановити напрями використання палива й енергії, 

проаналізувати тенденції використання енергетичних ресурсів. Отримані дані 

використовуються для подальшого стратегічного й оперативного планування, 
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операційного контролінгу. Під час цього етапу проводиться аналіз структури 

енергоспоживання, структури витрат на енергію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Блок-схема інформаційно-ресурсного забезпечення 

внутрішнього енергетичного аудиту на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості. 

Джерело: сформовано автором. 

Під час енергетичного аудиту важливо проаналізувати  частку витрат 

різних видів енергетичних ресурсів у загальних енергетичних витратах 

підприємства, визначити витрати енергоносіїв на одиницю продукції, що 

випускається підприємством та окремими підрозділами. Це можливо за умови 

ефективного планування проведення енергетичного аудиту, раціонального 

розподілу витрат на його здійснення.  
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сті використання енергетичних ресурсів) 
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Це дозволяє порахувати частку енергетичних витрат в структурі 

собівартості продукції, порівняти її з лідерами галузі, визначити напрями 

неефективного енергоспоживання.  

 Вивчення паливно-енергетичних потоків на об’єкті в цілому та в 

окремих підрозділах. Вивчення технологічної схеми основного виробництва. 

До складу схеми входить послідовність окремих технологічних операцій, їх 

взаємозв’язок для одержання основної й допоміжної продукції. Схема 

необхідна для подальшого обліку енергії та оцінки правильності прийнятих 

технологічних операцій. Складання схеми споживання енергетичних ресурсів 

об’єктом. На технологічну схему наносяться місця споживання й передачі 

паливно-енергетичних ресурсів.  

Складання карти використання енергетичних ресурсів. Карта 

використання енергетичних ресурсів являє собою нанесений на план об’єкта у 

відповідному масштабі рівень споживання різних видів енергії окремими 

підрозділами. Це дозволяє оцінити транспортні потоки різних видів енергії й 

визначити найбільш енергоємні підрозділи. Складання балансу підприємства 

з окремих видів енергоресурсів. Баланс з окремих енергоресурсів об’єкта 

дозволяє в цілому оцінити ефективність використання різних енергоносіїв, 

звернути увагу на окремі споживачі енергії для поглибленого їх дослідження. 

Важливим етапом є складання паливно-енергетичного балансу підприємства. 

В подальшому він використовується для оцінки структури споживання 

енергетичних ресурсів, її оптимізації, виявлення найбільших споживачів.  

Залежно від об’єкта у процесі енергетичного аудиту доцільно 

застосовувати такі методи: технічні заміри, опрацювання документів, 

візуальне обстеження об’єкта, аналітичні розрахунки, опитування (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Організаційно-логічна модель енергетичного аудиту на 

підприємствах целюлозно-паперової галузі України. 

Джерело: сформовано автором. 

Виявлення найенергоємніших споживачів і збирання даних щодо них. 

Для визначення пріоритетних заходів у сфері енергозбереження визначають 

найбільших споживачів по окремих видах енергетичних ресурсів. Кожному з 

них встановлюють плановий об’єм споживання і проводять контрольні дії 

щодо його дотримання.   Відповідно до базових принципів енергетичного 

менеджменту зменшення використання енергетичних ресурсів 

найенергоємнішими споживачами дає найбільший ефект.  
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обладнання; оцінка ефективності виробництва. Проведення енергоаудиту − 

вимірювання споживання енергії; аналіз інформації; динаміку кількості і 

вартості споживання енергії. Рекомендації з енергозбереження − опис 

запропонованих рекомендацій; пояснення того, як запропоновані дії 

допоможуть заощадити енергію; техніко-економічне обґрунтування 

запропонованих рекомендацій. Висновки − узагальнений аналіз рекомендацій 

з енергозбереження;  прогноз подальших кроків.  

У вступі описують нормативно-правові й методологічні засади 

проведення енергетичного аудиту. Вступ Звіту з проведення енергетичного 

аудиту підприємств целюлозно-паперової промисловості повинен містити 

інформацію про: 

– суб’єктів й об’єкти енергетичного аудиту, його види (внутрішній чи 

зовнішній, частковий чи загальний і т.д.); 

– завдання енергетичного аудиту (підвищення енергоефективності, 

виявлення точок суттєвого використання енергетичних ресурсів та ін.); 

– критерії енергетичного аудиту (вітчизняні нормативно-правові акти, 

міжнародні стандарти, внутрішні документи підприємства); 

– мету енергетичного аудиту (виявлення потенціалу енергозбереження, 

реалізації інвестиційного проєкту у сфері енергоефективності та ін.); 

–  процедури енергетичного аудиту (використання вимірювачів, 

візуальне дослідження устаткування, аналіз енергетичних даних, отриманих 

протягом певного часу). 

У висновках аудитор висвітлює результати енергетичного аудиту, 

вказує на виявлені недоліки і визначає вектор діяльності у сфері 

енергозбереження. Тут доцільно описати заходи, які необхідно реалізувати 

для підвищення енергоефективності, надати кількісні і вартісні дані щодо 

потенційних економії, прибутків і збитків. Цей розділ повинен бути 

зрозумілим і стислим, простим для сприйняття. 

Висновок щодо енергоменеджменту, зазвичай, охоплює такі аспекти: 
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− динаміка фактичного споживання енергетичних ресурсів на 

досліджуваному об’єкті, порівняння з аналогічними підприємствами 

(використання енергії як слабке, задовільне, хороше енергоспоживання в 

порівнянні з іншими об’єктами); 

- фактори, що впливають на ефективність споживання енерегтичних 

ресурсів у тому числі виробничі, організаційні, технологічні, управлінські 

толщо; 

− пропозиції щодо поліпшення наявного стану (управлінські, технічні, 

організаційні), підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів 

з визначенням конкретних заходів і термінів їх реалізації; 

− очікувані результати (технічні, економічні, енергетичні та ін).  

 

 

3.3. Удосконалення управління енергоресурсами в умовах сталого 

розвитку 

 

 

У сучасних умовах фундаментальних змін на ринку електричної енергії, 

стрімкого розвитку інформаційних технологій у сфері енергетичного аналізу 

та моніторингу, а також технологій щодо використання поновлюваних джерел 

енергії важливим резервом підвищення ефективності використання 

енергетичних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості 

є удосконалення управління. На відміну від технологічного переоснащення 

виробничого процесу, заходи щодо поліпшення управління енергетичним 

потенціалом не потребують великих капіталовкладень і трудозатрат, дають 

швидкий економічний ефект. За висновками енергетичних менеджерів, 

реалізація заходів у сфері управління енергетичними ресурсами дає змогу 

зекономити до 20 % сукупних енерговитрат. 

Під управлінням енергетичними ресурсами на підприємстві розуміємо  

сукупність технічних, організаційних та економічних інструментів, реалізація 
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яких сприяє підвищенню ефективності використання цих ресурсів за рахунок 

поліпшення показників: енергетичних (скорочення питомих енерговитрат на 

виробництво продукції, втрат енергії при постачанні і транспортуванні, 

посилення енергетичної незалежності), економічних (зниження розміру 

енергетичних витрат) та екологічних (нарощування частки використання 

поновлюваних джерел енергії, скорочення викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, водні ресурси та ін.). Актуальність поліпшення 

управління енергетичними ресурсами на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості зумовлена низкою чинників, які умовно доцільно об’єднати в 

групи внутрішні і зовнішні. 

Одним із визначальних зовнішніх чинників нині є реалізація активної 

фази трансформації енергетичного сектору України, що передбачає 

впровадження прямих договорів на купівлю електричної енергії.  З початку 

липня 2019 р., відповідно до п. 2 Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про ринок електричної енергії», в Україні 

запроваджено новий ринок електричної енергії. Згідно із вказаним вище 

законом і  Правилами дії ринку електроенергії в Україні в умовах нової 

моделі ринку, купівля-продаж електроенергії буде здійснюватися на декількох 

платформах: 

А) На ринку через систему двосторонніх договорів (РДД). На цьому 

ринку через платформу «Українська енергетична біржа» шляхом проведення 

аукціонів реалізуватиметься частина електричної енергії, виробленої ДП 

«НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго».  

Б) Шляхом укладання прямих договорів – дані щодо об’ємів 

електричної енергії, які купуються/продаються за прямими договорами, 

будуть завантажуватися на платформу MMS (MARKET MANAGEMENT  

SYSTEM) для обліку виробленої/спожитої електричної енергії.  

В) Ринок на добу наперед – купівля-продаж електричної енергії для 

юридичних споживачів на наступну добу за вільними цінами.  
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Г) Внутрішньодобовий ринок – здійснення купівлі-продажу електричної 

енергії за декілька годин до її споживання. Взаємодію учасників ринку на 

добу наперед і внутрішньодобового ринку передбачено забезпечувати за 

допомогою платформи.  

Д) Балансуючий ринок, який призначений для купівлі-продажу 

електричної енергії, виробництво або споживання якої не було заплановано.   

Реформування ринку електричної енергії, з одного боку, створює 

серйозні виклики для промислових підприємств. Зокрема, за результатами 

роботи ринку ціна електричної енергії для промислових споживачів 

збільшилася на 20 %. Зростає також невизначеність щодо ціноутворення на 

енергію. З іншого боку, формуються потенційні можливості для диференціації 

джерел постачання енергетичних ресурсів, реалізації капіталовкладень у 

сферу енергоефективності.  

Важливим зовнішнім фактором виступає також розвиток технологій для 

використання поновлюваних енергетичних ресурсів. Вони можуть бути 

використані у паперовому виробництві (виробництво теплової енергії з 

біомаси, рекуперація теплової енергії).  

До внутрішніх факторів доцільно віднести необхідність:  

А) Розробки і впровадження енергетичної стратегії підприємств, що 

забезпечить систематичну й комплексну  діяльність усіх підрозділів з метою 

досягнення стратегічних цілей і задач по зниженню енергоспоживання, 

економії енергетичних витрат.  

Б) Виявлення внутрішніх резервів підвищення енергоефективності, 

насамперед, через мотивацію працівників, технічну реорганізацію 

енергетичного господарства та ін. 

В) Залучення фінансування міжнародних фінансово-кредитних установ 

(Європейський банк реконструкції та розвитку та ін.) для реалізації 

інвестиційних проєктів із  енергозбереження. 

Масштаб і ступінь впливу вказаних чинників на 

конкурентоспроможність і розвиток підприємств потребують комплексного й 
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системного характеру управління, що реалізується через впровадження на 

підприємствах системи енергетичного менеджменту. Відповідно до ДСТУ 

ISO 50001 «Системи енергетичного менеджменту», система енергетичного 

менеджменту – це набір взаємопов’язаних або взаємодійних елементів, які 

визначають енергетичну політику та енергетичні завдання, а також процеси і 

процедури для досягнення цієї політики і цих цілей.  

Реалізація системи енергетичного менеджменту сприяє: 

 ефективнішому використанню енергоємних активів; 

  підвищенню прозорості використання енергоресурсів; 

 попередження понаднормативного енергоспоживання; 

 впровадженню передових методів управління енергоресурсами та 

посиленню ефективних навичок управління енергоспоживанням; 

 наданню допомоги в оцінці об'єктів з точки зору енергетичної 

ефективності та визначення пріоритетності впровадження нових 

енергозберігаючих технологій; 

 формуванню основи для підвищення енергоефективності по всьому 

ланцюгу виробництва; 

  інтеграції з іншими організаційними системами управління, зокрема, 

такими як екологічний менеджмент та охорона праці. 

Враховуючи наростаючий вплив зазначених вище факторів, нагальною 

необхідністю для підприємств целюлозно-паперової промисловості є 

розробка та імплементація в загальну систему управління, поступове 

поліпшення прикладних інструментів енергетичного менеджменту, що 

дозволить  підвищити ефективність управління енергетичними ресурсами. 

Для ідентифікації таких факторів необхідно, насамперед, визначити завдання 

системи енергетичного менеджменту целюлозно-паперових підприємств в 

умовах діючих нині факторів зовнішнього і внутрішнього середовища (рис. 

3.6). 
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Рис. 3.6. Завдання енергетичного менеджменту підприємств целюлозно-

паперової промисловості України для подолання зовнішніх і внутрішніх 

викликів. 

Джерело: розроблено автором. 

Для реалізації вказаних функцій на підприємствах необхідно 

забезпечити взаємодію основних елементів системи енергетичного 

менеджменту – планування, обліку, аналізу та контролю. Планування 

проводиться для визначення базової лінії споживання енергетичних ресурсів, 

встановлення планових показників зниження в результаті енерегтичної 

модернізації (рис. 3.7). 

 

Завдання системи енергетичного менеджменту 

Щодо подолання зовнішніх викликів 

Розробка і впровадження системи роботи на  ринку електричної енергії 

Розробка стратегії нарощування частки використання поновлюваних 

джерел енергетичних ресурсів 

Сертифікація системи енергетичного  менеджменту на відповідність 

міжнародним стандартам для забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках 

Щодо подолання внутрішніх викликів 

Технічна модернізація технологічного обладнання для зниження рівня 

енергоспоживання 

Розробка та реалізація енергетичної стратегії підприємства, яка забез-

печить його сталий економічний розвиток 

Виявлення організаційних і мотиваційних резервів підвищення 

енергоефективності 

Залучення капітальних інвестицій від міжнародних фінансово-

кредитних установ для підвищення  енергоефективності  
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Рис. 3.7. Складові елементи та управлінські інструменти системи 

енергетичного менеджменту на підприємствах целюлозно-паперової 

промисловості України.  

Джерело: розроблено автором.  

Базовим і найважливішим етапом 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: 

 ідентифікувати існуючі джерела енергії; 

 виконати оцінку типів енергоспоживання і витрат енергії в даний час 

і в минулому; 

Система енергетичного менеджменту 

Планування 

 
Аналіз  

Розробка енергетичної політики 

підприємства  

Впровадження системи деталь-

ного обліку надходження і ви-

користання енергетичних ре-

сурсів 

Аналіз споживання 

енергоресурсів за  

видами, основними спо-

живачами 

Систематичне проведен-

ня енергетичного аудиту 

 

 
Нормування і погодинне пла-

нування споживання всіх видів 

енергії 

Навчання персоналу 

Облік 

 

Контроль  

Розробка системи енер-

гетичного контролінгу 

Аналіз та коригування 

енергетичних цілей і за-

дач 
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б) на підставі даних про типи енергоспоживання і витрати енергії 

ідентифікувати значущі типи енергоспоживання та області значних витрат 

енергії: 

 ідентифікувати установки, устаткування, системи, процеси і 

персонал, що  працюють для підприємства або від його імені, й суттєво 

впливають на типи енергоспоживання і витрати енергії; 

 ідентифікувати інші релевантні змінні, які суттєво впливають на 

значущі типи енергоспоживання; 

 визначити існуючу енергорезультативність установок, обладнання, 

систем і процесів, що відносяться до встановлених значущих типів 

енергоспоживання; 

 дати оцінку типів енергоспоживання і витрат енергії в майбутньому 

[45]. 

Отримані в результаті дані виступають основою для встановлення 

кількісних параметрів у плануванні, моніторингу, контролі й коригуванні, а 

саме: 

а) базової енергетичної лінії; 

б) енергетичних цілей і задач; 

в) індикаторів енергоефективності.  

Кожне підприємство целюлозно-паперової промисловості має різні 

напрями та інтенсивність використання енергетичних ресурсів. Враховуючи 

зазначене, кожному підприємству необхідно розробити критерії і методи 

ідентифікації зони значного використання енергії. Визначення зони значного 

використання енергії повинно забезпечувати несуперечливі результати й 

стосуватися, насамперед, енергетичних ресурсів, споживання яких суттєво 

впливає на ефективне функціонування підприємства в цілому. Для цього 

пропонуємо ранжувати енергетичні ресурси, які використовуються на 

підприємстві, з урахуванням таких критеріїв: 
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1. Частка енергоресурсів у структурі енергетичних витрат виробництва 

продукції. 

2. Вплив на стале функціонування (забезпечення виробничого процесу) 

підприємства. 

3. Антропогенний вплив на навколишнє природне середовище. 

4. Відхилення питомих витрат від нормативного (середнього по галузі 

рівня) - табл. 3.6. 

Базовим критерієм для ранжування енергетичних ресурсів є частка 

енергетичних витрат у структурі матеріальних витрат. Енергетичні витрати  

мають суттєвий вплив не лише на формування собівартості продукції, а й  

загальновиробничих витрат підприємства. Саме тому заходи у сфері 

енергозбереження повинні спрямовуватися, насамперед, на скорочення обсягу 

споживання енергетичних ресурсів, які потребують  найбільших фінансових 

витрат. Наступний критерій –  вплив на стале функціонування (забезпечення 

виробничого процесу) підприємства. Залежно від особливостей 

технологічного процесу енергетичні витрати можуть мати критичне значення 

для функціонування підприємства (природний газ і вугілля для 

теплоенергетики, вода для гідроелектростанцій тощо) та другорядне. 

Другорядні енергетичні ресурси можуть бути замінені іншими вторинними 

матеріалами без будь-яких втрат для основних технологічних процесів. 

В умовах посилення державного екологічного регулювання особливої 

актуальності набуває такий критерій як антропогенний вплив на навколишнє 

природне середовище. Використання енергетичних ресурсів, як правило, 

призводить до негативного впливу на довкілля, інтенсивність якого залежить 

від виду енергетичного ресурсу та технологічних особливостей вказаного 

процесу.  
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Таблиця 3.6. 

Ранжування енергетичних ресурсів підприємств целюлозно-паперової промисловості України за критеріями, 

місце 

 

 

Енергетичний 

ресурс 

Критерій:   
 

Сума 

показників  

 

 

Місце з 

урахуванням 

значущості 

показників 

частка у 

структурі 

матеріальних 

витрат 

вплив  на стале 

функціонування 

(забезпечення 

виробничого процесу)  

антропогенний  

вплив на 

довкілля 

відхилення  

питомих 

витрат від 

нормативного 

рівня 

Електрична 

енергія 
5 6 3 4 49 1 

Теплова 

енергія 
4 3 5 3 37 3 

Природний газ 6 4 6 2 48 2   

Пара 2 2 3 5 25 5 

Вода 3 5 1 6 37 4 

Вторинні 

енергетичні 

ресурси 

1 1 1 1 10 6 

Коефіцієнт 

значущості 
3 4 2 1   
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Важливо також зробити оцінку споживання енергетичних ресурсів за 

показником відхилення питомих витрат від нормативного (середнього по 

галузі рівня). При оцінюванні енергетичних ресурсів на відповідність 

запропонованим критеріям їм присвоюється місце, яке відображає вплив 

кожного з видів на кінцевий показник.   

Для ресурсу, який має найбільше значення для аналізованого показника,  

присвоюється найвищий рівень. Кожне значення урівноважується за 

допомогою коефіцієнта значущості стосовно конкретних критеріїв, 

визначених  для певного підприємства. Коефіцієнт значущості визначається 

експертним шляхом з урахуванням мети впровадження системи 

енергетичного менеджменту. Якщо першочерговою метою впровадження 

системи енергетичного менеджменту  є зниження енергетичних витрат на 

придбання енергетичних ресурсів, то найбільший коефіцієнт присвоюється 

показнику «частка в структурі матеріальних витрат». Якщо основна задача 

енергетичного менеджменту полягає у забезпеченні стабільного постачання 

енергетичних ресурсів, то найвищий коефіцієнт буде у показника «вплив  на 

стале функціонування (забезпечення виробничого процесу) підприємства».  

За результатами ранжування необхідно ідентифікувати обладнання, 

системи, процеси, будівлі, персонал, що працює для підприємства або за його 

дорученням, які відчутно впливають на використання та споживання енергії 

суттєвих енергетичних ресурсів.  

 

Висновки до розділу 3 

 

В умовах цінових коливань на ринках викопного палива, удосконалення 

технологій виробництва енергії з альтернативних джерел важливим резервом 

підвищення енергоефективності підприємств целюлозно-паперової 

промисловості є використання поновлюваних енергетичних ресурсів. При 

виробництві паперу і картону найбільший економіко-технологічний потенціал 

має виробництво теплової енергії для господарських потреб з біомаси.  
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Реалізація проєктів з переходу на поновлювані джерела енергії при 

виробництві теплової енергії у ПАТ «Кохавинська паперова фабрика», ТОВ 

«Харківський папір», ПАТ «Понінківська паперова фабрика» сприяла 

суттєвому зниженню собівартості готової продукції, диверсифікації джерел 

постачання енергетичних ресурсів, посиленню енергетичної безпеки 

підприємств. Суттєвим негативним наслідком енергетичної модернізації стало 

збільшення антропогенного впливу на атмосферне повітря, що потребує 

обґрунтування і реалізації додаткових заходів у сфері охорони довкілля. 

Для посилення конкурентоспроможоності целюлозно-паперової 

промисловості України, підвищення її енергоефективності за рахунок 

використання поновлюваних джерел енергії необхідно впровадити науково-

організаційну модель енергетичної модернізації, що спрямована на 

формування і розвиток наукових, технічних та логістичних зв’язків 

целюлозно-паперових підприємств із власниками (виробниками) біомаси, 

фінансовими установами і консалтинговими компаніями.  

Вагомим інструментом підвищення ефективності використання 

енергетичних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості 

є розробка й удосконалення базових елементів енергетичного менеджменту, 

насамперед, внутрішнього енергетичного аудиту. Впровадження такого 

аудиту має низку переваг: економічна доступність, нетривалий період 

реалізації, довготривалий ефект, посилення інформативного забезпечення 

управління.  

Нині застосування внутрішнього енергетичного аудиту на 

підприємствах целюлозно-паперової промисловості має точковий характер. 

Серед 23  підприємств,  що спеціалізуються на виробництві паперу і картону, 

на 22, або 95,7 % складають енергетичний баланс; на 13, або 60,9 % 

проводяться моніторинг енергоспоживання; на 8, або 34,8 % здійснюють 

аналіз енергетичних потоків. Найменш застосовуваними нині є управлінські 

інструменти: внутрішній документообіг – на 6 підприємствах, або 26,1 %; 

звітність – у 5 суб’єктів господарювання, або 21,7 %.  
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Для успішного впровадження системи внутрішнього енергетичного 

аудиту на целюлозно-паперових підприємствах необхідно сформувати 

ресурсно-інформаційне забезпечення, яке включає такі блоки: кадрове 

забезпечення (відділ внутрішнього аудиту, сертифікований енергетичний 

аудитор, відповідальні фахівці структурних підрозділів), методичне 

забезпечення (затверджена методика внутрішнього аудиту, система 

документообігу), інформаційно-документальне забезпечення (первинні 

документи, оперативна і статистична звітність підприємства, робочі 

документи аудитора), технічне забезпечення (вольтметри, тепловізори, 

АСКОЕ та ін.).  

В умовах трансформації енергетичного сектору України, що передбачає 

впровадження прямих договорів на купівлю електричної енергії, суттєвого 

підвищення її вартості нагальною вимогою часу є розробка і впровадження на 

целюлозно-паперових підприємствах системи енергетичного управління.  

 

Основні результати наукових досліджень, викладені у третьому розділі 

дисертації, опубліковано в роботах автора [63, 64, 69]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі сформовано  ряд теоретичних, методичних і 

практичних положень, які в цілому вирішують важливе науково-практичне 

завдання підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в 

умовах екологічної модернізації виробництва і впровадження альтернативних, 

поновлюваних  джерел енергії на підприємствах целюлозно-паперової проми-

словості України в умовах сталого розвитку, впровадження  корпоративної 

соціальної відповідальності. Основні результати дослідження знайшли відо-

браження 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 оґрунтоване 

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 
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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-

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 підприємствами, дозволить виявити резерви 

підвищення енергоефективності, оцінити результат від заміщення викопних 

енергоносіїв поновлюваними, спланувати проведення енергозберігаючих 

заходів. 
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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 є однією з найбільш енергоємних 

в економіці  України і  світу. Так, за даними Міжнародного енергетичного 

агенства, споживання енергетичних ресурсів у цій галузі становило в Україні 

2,4%,  у ЄС – 5,6%,   США і Канаді  –  6,8%,  у Китаї  –  9,4% від їх сукупного 

промислового споживання. 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 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, 
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прогнозування енергетичних витрат  пропонується застосовувати розроблену 

багатофакторну кореляційно-регресійну модель. Вона описує залежність  

(коефіцієнт 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 
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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.  

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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ДОДАТОК А 

Динаміка обсягів виробництва продукції і споживання енергетичних 

ресурсів підприємствами целюлозно-паперової продукції України,             

2010-2018 рр.  

Рік 

Споживання 

енергетичних 

ресурсів, т.н.е 

Темп приросту 

ланцюговий, %  

Темп приросту 

базовий, % 

2010 279 - - 

2011 293 5,02 5,02 

2012 285 -2,73 2,15 

2013 280 -1,75 0,36 

2014 240 -14,29 -13,98 

2015 221 -7,92 -20,79 

2016 214 -3,17 -23,30 

2017 243 13,55 -12,90 

2018 248 2,06 -11,11 

Розраховано автором за даними [125]. 
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ДОДАТОК Б 

Підприємства целюлозно-паперової галузі України, 2019 р.  

№ Підприємство  Юридична адреса 

1 2 3 

1. ВАТ «Київський картонно-

паперовий комбінат» 

08703, Київська обл., вул. Київська, 130, 

м. Обухів 

2. ВАТ «Жидачівський целю-

лозно-паперовий комбінат» 

81700, Львівська обл., м. Жидачів, вул. 

Фабрична, 4 

3. ВАТ «Ізмаїльський целюло-

зно-картонний комбінат» 

68603, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Нахі-

мова, 300 

4. ВАТ «Малинська паперова 

фабрика-Вайдманн» 

11602, Житомирська обл., м. Малин, вул. 

Приходька, 66 

5. ПрАТ «Картонно-Паперова 

Компанія» 

 79024, м. Львів, вул. Ковельська, 109 

      

6. АТ «Слов'янські шпалери – 

КФТП» 

15300, Чернігівська обл., Корюківський  

р-н, м. Корюківка, вул. Передзаводська, 4 

7. ТОВ «Понінківська картон-

но-паперова фабрика -

Україна» 

30511 Хмельницька область, Полонський 

район,  смт Понінка, вул. Перемоги, 34  

8. ТОВ «Донецьк-Вторма» 83076, м. Донецьк, пр. 

Червоногвардійський, 46 

9. ТОВ «Малинська фабрика 

спеціального паперу» 

11602, Житомирська обл., м. Малин, вул. 

Неманихіна, 2 

10. ТОВ «Юг-Картон Україна» 54028, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 

81/30 

11. ТОВ «Луцька картонно-

паперова фабрика – Украї-

на» 

43023, м. Луцьк, вул. Карбишева, 3 

12. ТОВ «Коростишівська папе-

рова фабрика» 

12501, Житомирська область, 

м. Коростишів,  вул. Паперова, 31 

13. ПАТ «Запоріжполімертара» 69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9б 

14. ПАТ «Рубіжанський картон-

но-тарний комбінат» 

93010, Луганська обл., м. Рубіжне,  вул. 

Менделєєва, 67 

15. ПАТ «Кохавинська паперова 

фабрика» 

81740, Львівська обл., Жидачівський р-н, 

смт Гніздичів, вул. Коновальця, 6 

16. ВАТ «Миропільська паперо-

ва фабрика» 

13033, Житомирська обл., Романівський 

р-н, с. Миропіль 

17 ТОВ  «Житомирський кар-

тонний комбінат» 

10019, Житомирська обл., м. Житомир, 

Корольовський р-н, вул. Майдан 

Станишівський, 7  
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Продовження табл.  

1 2 3 

18. ПАТ «ЕЛОПАК-ФАСТІВ» 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. 

Великоснітинська, 67 

19. ТОВ «Москвинська паперо-

ва фабрика»  

34634, Рівненська обл., Березнівський 

р-н, с. Моквин, вул. Чапаєва, 3 

20. ТОВ «Харківський картон» 61172, Харківська обл., м. Харків, 

Орджонікідзевський р-н., вул. Роган-

ська, 159 

21. ТОВ «Моделпак» 06784, Волинська обл., смт 

Благодатне, вул. Перемоги, 1л 

22. ПП «Таврія ПАК-В» 75051, Херсонська обл., Білозерський 

р-н, с. Станіслав, Білозерське Шосе, 

36 

23. ТОВ «Одеський гофроком-

бінат» 

65490, Одеська обл., м. Теплодар, 

Промзона, 121 

24. ТОВ «Волинська фабрика 

гофротари» 

33027, Рівненська обл., м. Рівне, вул. 

Данила Галицького, 5 

25. ТОВ «Захід Картон» 48601, Тернопільська обл., 

Заліщицький р-н, м. Заліщики, вул. 

Степана Бандери,  4 "Ж" 

26. ТОВ «Зміївська паперова 

фабрика» 

61077, Харьківська обл., м.  Зміїв, 

вул. Фабрична, 11 

27. ТОВ «Володимирська фаб-

рика гофротари» 

45400, Волинська обл., м. Новово-

линськ, вул. Луцька, 25 
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ДОДАТОК В 

Динаміка виробництва продукції підприємствами целюлозно-паперової промисловості України, 2014-2018 рр. 

Продукція  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 до 2010 

рр., % 

тис. т % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Папір і картон для графічних ро-

біт некрейдовані, масова частка 

механічних волокон 10 % і мен-

ше, щільністю не менше 40, але 

не більше 150 г/м², у рулонах,  

тис. т 

33,2 14,6 13,7 8,7 3,5 2,8 1,3 1,4 -31,8 4,22 

Папір побутового та санітарно-

гігієнічного призначення інший, 

тис. т 

113 129 121 124 119 115 120 127 14 112,39 

Папір та картон некрейдовані ін-

ші, щільністю 150 г/м2 і менше, у 

рулонах чи аркушах (крім паперу 

для писання, друкування чи іншо-

го графічного призначення), тис. т 

170 153 345 317 298 300 321 325 155 191,18 

Папір та картон некрейдовані ін-

ші, щільністю більше 150, але 

менше 225 г/м², у рулонах чи ар-

кушах (крім паперу для писання, 

друкування чи іншого графічного 

призначення), тис. т  

295 319 152 125 93,7 99,4 114 120 -175 40,68 

Папір і картон гофровані, у руло-

нах або в аркушах, тис. т 

158 159 168 146 149 149 160 149 -9 94,30 
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Продовження табл.  

Коробки та ящики, з паперу або 

картону гофрованих, тис. т 

446 458 493 464 395 430 452 476 30 106,73 

Коробки та ящики, складані, з па-

перу або картону негофрованих, 

тис. т 

81,9 84,6 102 92,7 78,5 81,2 124 129 47,1 157,51 

Папір туалетний (у рулонах за-

вширшки 36 см і менше або розрі-

заний за розміром або формою), 

тис.т 

93,1 104 111 115 102 104 106 105 11,9 112,78 

Зошити з паперу чи картону,  

тис. т 14,0 13,2 14,6 10,5 10,1 10,0 10,3 8,3 

-5,7 59,29 

Шпалери та вироби з паперу для 

покриття стін подібні; папір про-

зорий для вікон, тис. т 

113 117 119 117 56,9 59,5 64,9 53,5 -59,5 47,35 

Разом:  1517,2 1551,4 1639,3 1519,9 1305,7 1350,9 1473,5 1494,2 -23 98,48 

 

Джерело: Статистичний збірник «Виробництво окремих видів промислової продукції за 2011–2018 рр.».



175 

 

 

ДОДАТОК Г 

Економічні показники діяльності целюлозно-паперової галузі  України, 2010-2016 рр. 

Показник  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 до 

2010 

рр., % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кількість підприємств, од.  54 54 56 55 48 52 51 94,44 

Обсяг реалізованої продукції, млн. грн 16044,1 18284,7 18602,5 19130,7 21987,7 28607,1 33050,5 206,00 

- виробництво паперової маси,  

паперу та картону 

3178,9 3964,5 4286,6 3097,7 5991,5 4489,5 5144,0 161,82 

- виготовлення виробів  з паперу та 

картону 

12865,2 14320,2 14315,9 16033,0 15996,2 24117,6 27906,5 216,91 

Частка галузі в структурі реалізованої 

промислової продукції, % 

1,4 1,3 1,3 1,5 1,7 1,8 1,8 0,4 п.п 

Додана вартість за витратами виробни-

цтва, млн. грн  

4525,6 4687,2 4547,8 43562 6440,2 8058,5 10408,9 230,00 

Фінансовий результат, млн. грн 873,1 799,4 628,2 665,3 -444,4 827,3 2317,7 265,46 

- виробництво паперової маси,  

паперу та картону 

154,6 162,0 82,0 -30,5 -1032,9 -419,6 39,2 25,36 

- виготовлення виробів  з паперу та 

картону 

718,5 637,4 546,2 695,8 588,5 1246,9 2278,5 317,12 

Рентабельність господарської             

діяльності, % 

3,7 2,5 2,1 2,6 -2,3 1,5 5,4 145,95 
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Продовження табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- виробництво паперової маси,  

паперу та картону 

2,9 2,4 0,8 -1,1 -12,3 -7,0 0,6 20,69 

- виготовлення виробів  з паперу та 

картону 

3,9 2,5 2,4 3,3 2,1 3,5 6,3 161,54 

Експорт паперу та паперових виробів, 

млн. $ 

822,7 963,0 1006,2 1079,8 851,3 534,7 471,7 57,34 

Імпорт паперу та паперових виробів,. 

млн. $ 

1435,2 1576,8 1569,3 1684,7 1103,3 752,0 798,8 55,66 

Середньооблікова кількість штатних 

працівників, тис. осіб 

39,2 38,8 38,1 37,8 32,6 29,6 29,0 73,98 

Капітальні інвестиції, млн. грн 2986 3174 2946 2684 3602 2444 4031 135,00 

Джерело: Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання  2016 р., с. 73, 77, 197, 311, 324, 349, 371, 

Товарна структура зовнішньої торгівлі за 2010-2016 рр.». 

 

 

 

 

 


