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Методологія дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод

наукового  пізнання,  поряд  з  яким  були  використані  загальнонаукові  та  спеціальні  методи

дослідження,  а  саме:  абстрактно-логічний,  дедуктивний  і  системний  аналізи.  Абстрактно-

логічний  метод  дозволив  встановити  логічні  взаємозв’язки  між  складовими  елементами

сутності  організаційно-економічного механізму. За  допомогою синтезу досліджено принципи

організаційно-економічного  механізму,  критерії  оцінки  його  ефективності  та  основні  етапи

процесу  впровадження  його  на  підприємстві.  На  основі  узагальнення  наукових  джерел,

присвячених  проблемі  трактування  поняття  сутності  організаційно-економічного  механізму

енергозбереження, обґрунтовано можливість його застосування на підприємстві. 

Результати. Встановлено, що  організаційно-економічний механізм енергозбереження на

підприємстві – це поєднання організаційних і економічних важелів, які впливають на економічні

та організаційні чинники економії електроенергії, особливо в місцях загального користування.

Сукупність органічно поєднаних фінансово-економічних засобів спрямована на стимулювання

енергозберігаючих процесів, зокрема на державну інвестиційну підтримку енергозбереження на

всіх рівнях, а також систему управління процесами  енергозбереження. Показано, що в основу

механізму покладені такі принципи: дотримання цілісної та єдиної системи енергозбереження

на  підприємстві,  охоплення  підприємства  енергозберігаючими  заходами;  економічне

стимулювання  та  службове  заохочення  працівників  підприємства  за  підвищення

енергоефективності. 

Обґрунтовано, що критеріями оцінки ефективності організаційно-економічних заходів із

енергозбереження  є:  збільшення  потенціалу  енергозбереження  підприємства,  зменшення

питомої енергоємності праці працівників підприємства при наданні послуг, зростання частки

альтернативних і відновлювальних джерел енергії у енергобалансі підприємства.

Наукова новизна. Запропоновано наукове обґрунтування сутності поняття організаційно-

економічного механізму енергозбереження на підприємстві та побудовано його концептуальну

модель.

Практична значущість.  Одержані  результати дослідження можуть  бути використані  в

процесі  впровадження  організаційно-економічного  механізму  енергозбереження  на



підприємстві.  Впровадження  запропонованої  концептуальної  моделі  організаційно-

економічного  механізму  енергозбереження  дозволить  забезпечити  підвищення  рівня

енергоефективності на підприємстві з подальшою інтеграцією на регіональному та державному

рівнях.
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