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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА  
ПІДПРИЄМСТВАХ ПЕК УКРАЇНИ 

 

Визначено чинники,  що впливають на економічну ефективність енергозберігаючих 
заходів на підприємствах Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, 
оцінено ступінь їх впливу. 

 

Определены факторы, влияющие на экономическую эффективность энергосбере-
гающих мероприятий на предприятиях Министерства энергетики и угольной промышлен-
ности Украины, оценена степень их влияния. 

 

The factors that influence on energy-saving measures economic efficiency on enterprises 
of Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine are certain in the article, the degree of their 
influence is appraised. 

 

Ключові слова: енергоефективність, паливно-енергетичні ресурси, вугледобувні під-
приємства, енергоємність, електроенергія.  

 

В офіційних програмних документах, а також у науковій літературі 
поширеною є думка про те, що державні дотації, які надаються вугледо-
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бувним підприємствам, значною мірою руйнують стимули до підвищен-
ня енергоефективності [1, с. 61; 2, с. 55-56]. Разом з тим, останнім часом, 
за даними моніторингу енергоспоживання галузі, енергоємність на вуг-
ледобувних підприємствах зменшувалася [3]. Це актуалізує питання про 
фактори, які впливають на ефективність використання енергоносіїв у 
паливно-енергетичному комплексі України. 

Проблемам підвищення енергоефективності вітчизняного суспіль-
ного виробництва приділяється значна увага з боку науковців. Праці 
В. Баранніка [4], В. Ліра, У. Письменної [5], О. Суходолі [6] та інших 
присвячені дослідженню інституціональних засад переходу до енергое-
фективної економіки. У роботах С. Воронцова, А. Сменковського [7], Г. 
Кошевої [8], О. Максименка [9] аналізується хід виконання програм 
енергозбереження на різних рівнях управління. Проте галузева специфі-
ка використання паливно-енергетичних ресурсів у технологічних проце-
сах ПЕК України залишається недостатньо розробленою.  

Метою статті є визначення чинників, що впливають на ефектив-
ність використання паливно-енергетичних ресурсів на вугледобувних 
підприємствах Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України, оцінка ступеню їх впливу. 

Аналіз ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів 
на вугледобувних підприємствах охоплював 24 державних підприємст-
ва, підпорядкованих Міненерговугілля, із загальним числом шахт 104. У 
І півріччі 2011 р. загальний обсяг споживання усіх видів ПЕР склав 
1005807,2 т у. п., у тому числі 804465,6 т у. п. витрачено на видобуток 
вугілля та 201341,6 т у. п. на інші цілі. У загальній структурі споживан-
ня провідна частка припадала на електроенергію (67,5%), частки інших 
енергоносіїв були значно меншими: теплової енергії 15,8%, вугілля для 
ВТП 14,7%, природний газ 0,5%, газ дегазації 1,5%. У структурі спожи-
вання ПЕР, які використовувалися на видобуток вугілля, частка елект-
роенергії була ще вищою 81% від загальної кількості спожитих енерго-
носіїв [3, с. 10-11]. Слід зазначити, що усі шахти забезпечують себе теп-
лом та гарячою водою самостійно, але повністю залежать від зовнішніх 
поставок електроенергії та природного газу.  

Для визначення чинників, що впливають на ефективність викорис-
тання ПЕР, а також оцінки ступеню їх впливу на результуючий показник 
– вартісну електроємність видобутку вугілля – було використано мето-
дику детермінованого факторного аналізу. Електроємність як часткову 
складову енергоємності було обрано, виходячи з двох обставин: по-
перше, саме на електроенергію припадає основна частка спожитих при 
видобутку вугілля ПЕР; по-друге, на відміну від тарифів на електроене-
ргію, які регулюються на державному рівні, у тарифах на теплову енер-
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гію існують значні регіональні розбіжності, що суттєво ускладнює про-
ведення аналізу. 

Показник електроємності був представлений у вигляді кратної мо-
делі, отриманої шляхом формального розкладання: 

ЦВVВВ

ЦЕЕЄVВВ

ТП

ВЕ
ЕЄ i

*
**== ,  

де ЕЄ – електроємність видобутку вугілля, грн./грн.; ВЕ – вартість елек-
троенергії, спожитої у процесі видобутку вугілля; ТП – товарна продук-
ція у вартісному вимірі; VВВ – обсяг видобутку вугілля у натуральному 
вимірі; ЕЄі – питомі витрати електроенергії на видобуток 1 т вугілля; ЦЕ 
– середній тариф на 1 кВт*год електроенергії за розрахунковий період; 
ЦВ – відпускна ціна 1 т вугілля. 

Формальне розкладання дозволило виокремити основні фактори, 
що впливають на ефективність використання електроенергії під час вуг-
левидобутку, серед яких: обсяг видобутку вугілля, питомі витрати елек-
троенергії на одиницю продукції, вартість електроенергії, відпускні ціни 
продукції (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Вихідна інформація для аналізу ефективності використання електроенергії у 
видобутку вугілля (складено за [3; 10; 11]) 

 

Показники 2010,  
1е півріччя 

2011,  
1е півріччя 

Темп  
приросту, % 

Видобуток вугілля, т 17708732,00 19641613,00 +10,91 

Обсяг спожитої електро-
енергії на видобуток вугіл-
ля, тис. кВт*год. 

2032980,00 2004490,00 -1,40 

Питомі витрати електро-
енергії на видобуток 1 т 
вугілля, кВт*год.  

114,80 102,05 -11,10 

Середній тариф на елект-
роенергію, грн./кВт*год. 

0,57 0,70 +22,81 

Відпускна ціна продукції, 
грн. 

553,60 627,20 +13,29 

Товарна продукція, грн. 9803554035,00 12319219674,00 +25,66 

Електроємність видобутку 
вугілля, грн./грн. 

0,118 0,114 -3,64 

Примітки: 
1. Питомі витрати електроенергії на видобуток 1 т вугілля розраховані як спів-

відношення обсягу спожитої електроенергії та обсягу видобутку вугілля. 
2. Середній тариф на електроенергію розраховано за звітній період як середньо-

зважений по двом класам напруги. 
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Далі було з’ясовано ступінь впливу вказаних факторів на вартісну 
електроємність видобутку вугілля. Зміни в електроємності відбувалися 
за рахунок: 

- змін в обсягах видобутку вугілля: 

0130
20102010

201020102010

20102010

201020102011 ,
ЦВ*VВВ

ЦЕ*ЕЄ*VВВ

ЦВ*VВП

ЦЕ*ЕЄ*VВВ
ЕЄ =−=

  

грн./грн.; 
 

- змін у питомих витратах електроенергії на видобуток вугілля: 

026,0
*

**

*

**

20102010

201020102011

20102011

201020112011 −=−=
ЦВVВВ

ЦЕЕЄVВВ

ЦВVВВ

ЦЕЕЄVВВ
ЕЄ

  

грн./грн.; 
 

- змін у середньому тарифі на електроенергію: 

024,0
*

**

*

**

20102011

201020112011

20102011

201120112011 =−=
ЦВVВВ

ЦЕЕЄVВВ

ЦВVВВ

ЦЕЕЄVВВ
ЕЄ

  

грн./грн.; 
 

- змін у відпускних цінах на вугілля: 

015,0
*

**
*

**

20102011

201120112011

20112011

201120112011 −=−=
ЦВVВВ

ЦЕЕЄVВВ

ЦВVВВ

ЦЕЕЄVВВ
ЕЄ

  

грн./грн. 
 

Результуючий вплив обраних факторів на електроємність: 0,13–
0,26+0,24–0,15= -0,04 грн./грн. Зміни електроємності можна представити 
і у вигляді:∆ЕЄ = ЕЄ2011 – ЕЄ2010 = 0,114–0,118 = -0,04 грн./грн.  

Факторний аналіз електроємності видобутку вугілля дає можли-
вість зробити такі висновки: 

- незважаючи на значне скорочення питомих витрат електроенер-
гії на технологічні потреби (-11,1%), вартісна електроємність зменшува-
лася більш повільними темпами (-3,64%). Це можна пояснити асиметри-
чним характером змін у цінах на первинні та вторинні енергоресурси;   

- найбільш значущими факторами, що впливають на вартісну 
електроємність, за розглянутий період були питомі витрати електроене-
ргії на видобуток вугілля (їх скорочення зумовило зменшення електро-
ємності на 0,026 грн./грн.) та тарифи на електроенергію (зростання яких 
призвело до підвищення електроємності на 0,024 грн./грн.). Таким чи-
ном позитивний вплив технологічних змін, спрямованих на підвищення 
енергоефективності, майже повністю нівелювався підвищенням тарифів 
на електроенергію; 

- у зв’язку зі зростанням відпускних цін на вугілля електроєм-
ність зменшилася на 0,015 грн./грн. Проте загальні зміни в електроємно-
сті виявилися значно меншими, оскільки темпи зростання тарифів на 
електроенергію перевищували темпи зростання відпускних цін на про-
дукцію вугледобувних підприємств; 

- збільшення обсягів видобутку вугілля на 10,91% призвело до 
зростання витрат електроенергії на технологічні потреби на 0,013 



 Науково-технічний збірник №106

 

 354

грн./грн. Однак негативний вплив цього фактору було багато у чому 
компенсовано зростанням відпускних цін, які збільшилися на 13,29%. 

У програмі економічних реформ «Заможне суспільство, конкурен-
тоспроможна економіка, ефективна держава» на 2010-2014 рр. зазнача-
ється, що однією з основних причин стагнації української вугільної га-
лузі є відсутність стимулів до зниження витрат через чинну систему 
державної підтримки галузі [1, с. 61]. З одного боку, дійсно, видобуток 
вугілля на підприємствах, підпорядкованих Міністерству енергетики та 
вугільної промисловості України, активно дотується державою. Так, за 
І півріччя 2011 р. ціна 1 т товарної вугільної продукції, виробленої дер-
жавними підприємствами, склала 627,2 грн. та подорожчала на 73,6 грн. 
порівняно з січнем-червнем 2010 р. Фактична собівартість 1 т товарної 
вугільної продукції становила 969,6 грн. Усього протягом січня-червня 
2011 р. з державного бюджету надійшло 3132,5 млн. грн. на часткове 
покриття витрат з собівартості вугільної продукції [11]. 

З другого боку, погодитися з тим, що дотування руйнує стимули до 
підвищення енергоефективності, доволі важко. Навпаки, як показав про-
ведений у статті факторний аналіз електроємності видобутку вугілля, 
основним чинником енергозбереження стало скорочення питомих енер-
говитрат. Дані табл. 1 також свідчать про те, що збільшення видобутку 
вугілля на 10,91% відбувалося при зменшенні валового споживання еле-
ктроенергії на технологічні потреби на 1,4%. Отже, мотивація у вигляді 
зростаючих цін на електроенергію виявляється доволі дієвою. Однак її 
стимулюючий ефект майже повністю нівелюється зростанням тарифів 
на електроенергію. 

Слід звернути увагу на те, що роботи з підвищення енергоефектив-
ності проводяться підприємствами за власні кошти. Так, у І півріччі 
2011 р. суб’єктами господарювання на фінансування енергозбереження 
було виділено 17,37 млн. грн., тоді як з державного бюджету кошти не 
надходили. Дані про економічну ефективність капітальних витрат на 
підвищення енергоефективності наведено у табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Економічна ефективність витрат на підвищення ефективності використання 
ПЕР державними вугледобувними підприємствами [3, с. 19] 

 

Напрями 
Обсяг еко-
номії ПЕР,  
т у. п. 

Вартість 
заходу, 
млн. грн. 

Розрахунковий 
ефект від впро-
вадження захо-
ду, млн. грн. 

Джерела  
фінансування 

1 2 3 4 5 
Підвищення ефективності 
споживання електроенер-
гії 

16071,690 16,879 43,232 
Кошти 

підприємств 
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Продовження таблиці 2 
 

1 2 3 4 5 
Підвищення ефективності 
споживання природного 
газу 

17,530 0,102 0,770 
Кошти 

підприємств 

Підвищення ефективності 
споживання теплової 
енергії 

10774,310 0,225 5,386 
Кошти 

підприємств 

Підвищення ефективності 
споживання газу дегазації 

12903,670 0,141 14,672 
Кошти 

підприємств 
Підвищення ефективності 
споживання води 

- 0,240 0,601 
Кошти 

підприємств 
Усього 39767,200 17,370 64,662 - 

 

З табл. 2, а також матеріалів галузевого звіту про виконання Плану 
заходів до Програми підвищення енергоефективності вугледобувних 
підприємств на 2010-2014 рр. [3, с. 20-27] видно, що більшість підпри-
ємств впроваджує заходи організаційного характеру, які не потребують 
значних капітальних витрат. На нашу думку, це зумовлено двома обста-
винами. По-перше, підприємствам хронічно бракує коштів, адже вугіль-
на промисловість є збитковою. До того ж, як було показано вище, на 
показниках вартісної енергоємності заходи з енергоефективності майже 
ніяк не позначаються через асиметрію у динаміці цін на різні види ПЕР. 
По-друге, впровадження капіталоємних інвестиційно-технологічних 
заходів, які могли б радикально вплинути на ступінь ефективності вико-
ристання енергоносіїв, ускладнюється монополізацією ринків енергое-
фективного обладнання. В Енергетичній стратегії зазначається, що 90% 
гірничошахтного обладнання постачається приватними структурами, 
які завдяки використанню своєї монопольної влади отримують надпри-
бутки через значний диспаритет у динаміці цін на гірничошахтне обла-
днання та вугілля [2, с. 56]. 

Таким чином, аналіз ефективності використання електроенергії ву-
гледобувними підприємствами, проведений методом детермінованого 
факторного аналізу, дозволив визначити, що найбільш значущим чинни-
ком, що впливає на вартісну електроємність виробництва, є зміни у пи-
томих витратах електроенергії на технологічні потреби. Проте його по-
зитивний вплив майже повністю нівелювався підвищенням тарифів на 
електроенергію. У зв’язку з цим, важко погодитися із тезою про те, що 
чинна система державної підтримки галузі (дотування вуглевидобутку) 
руйнує стимули до зниження витрат. Навпаки, як показав проведений 
аналіз, достатня цінова мотивація підвищення енергоефективності існує. 
Але через асиметрію у динаміці цін на різні види паливно-енергетичних 
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ресурсів вартісні показники електроємності змінюються повільніше, ніж 
натуральні. 

Для посилення економічної віддачі від впровадження енергоефек-
тивних заходів, необхідно, насамперед, вирівняти інституційні умови 
господарювання у паливно-енергетичному комплексі – запровадити ри-
нкові принципи ціноутворення, що сприяло б вирівнюванню асиметрії у 
динаміці цін на різні види палива; ліквідувати перехресне субсидіюван-
ня у галузі; проводити активну антимонопольну політику з метою лікві-
дації диспаритету цін на гірничошахтне обладнання та вугілля. Тому 
подальші дослідження мають здійснюватися у напрямі пошуку можли-
вих шляхів удосконалення інституційного середовища у паливно-
енергетичному комплексі, у тому числі засобами державної економіч-
ної політики.  
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