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Методологія  дослідження.  Результати   отримані  за  рахунок  застосування  методів

порівняльного аналізу з метою виявлення спільних рис та розбіжностей у  визначенні понять

«енергоефективність»  та  «енергозбереження».  За  рахунок  багатофакторного  аналізу  і  його

результатів запропонована авторська класифікація енергоефективності.

Результати. В межах здійсненого дослідження проаналізовано різні підходи до визначення

понять «енергоефективність», «енергонезалежність» та «енергетична стратегія». 

Порівняння визначень понять «енергоефективність» та «енергозбереження» виявило велику

розбіжність  в  підходах  та  поглядах  на  ці  дефініції,  незважаючи  на  те,  що  вони  широко

використовуються в технічній, соціальній, економічній та інших сферах. За рахунок виявлення

спільних  рис  і  розбіжностей  в  підходах  до  визначення  поняття  «енергоефективність»

запропонована  авторська  класифікація  енергоефективності  за  чотирьома  класифікаційними

ознаками, а саме: в залежності від кількості суб’єктів впливу, за етапами життєвого циклу,  за

джерелами енергоресурсу, а також за основними видами виробництва енергії.

Проаналізовано  та  встановлено  зв’язок  понять  «енергетична  безпека»  та  «енергетична

незалежність»  по відношенню до  терміну «енергетична  стратегія».  Запропоновано підхід  до

визначення поняття  «енергетична стратегія» та  окреслено коло питань,  які  вирішуються при

формулюванні енергетичної стратегії.

Новизна. На основі  порівняльного аналізу визначень,  які  надаються іншими авторами,

виявлено спільні риси та точки «перетину» основних понять, що дозволило створити авторську

класифікацію  енергоефективності  та  визначити  підхід  до  тлумачення  поняття  «енергетична

стратегія». 

Практична  значущість.  Запропонована авторська  класифікація  енергоефективності  за

чотирьома  класифікаційним  ознакам  дає  більш  чітке  розуміння  сутності  поняття

енергоефективності,  яке,  в  свою  чергу,  вирішує  питання  неоднозначного  або  подвійного

тлумачення термінів, що може призвести до непорозумінь, невірних висновків та певної міри

невизначеності у ході подальших наукових та прикладних дослідженнях. 
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