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У статті здійснено системне дослідження, 
критична оцінка теоретичних положень та 
діючої практики управління впровадженням 
енергозберігаючих технологій як забезпе-
чення розвитку підприємства. Здійснено 
порівняльну характеристику атрибутів 
енергетичних систем відповідно до техно-
логічних укладів Індустрія 3.0 та Індустрія 
4.0. З’ясовано, що аналіз зміни атрибутів 
енергетичної системи, що побудована на 
принципах Індустрії 4.0, має три ключові 
переваги: регульоюваність, економічність 
та ефективність. Доведено, впровадження 
енергозберігаючих технологій технологіч-
ного укладу Індустрія 4.0 дозволить значно 
підвищить енергоефективність та забез-
печити очікувані зиски для всіх зацікавлених 
сторін (стейкохлдерів). Визначено, що реа-
лізація ключових вимог розвитку енергосис-
теми може бути гарантована поєднанням 
підходів до управління: традиційного адап-
тованого розвитку та створення нових 
атрибутів. Запропоновано розглядати очі-
кувані ефекти від реалізації концепції Smart 
Grid в залежності від групи стейкхолдерів: 
енергетичні компанії, кінцеві споживачі, дер-
жава і суспільство в цілому. 
Ключові слова: енергозбереження, енерго-
ефективність, система управління, зацікав-
лена особа, Smart Grid

В статье осуществлено системное иссле-
дование, критическая оценка теоретиче-

ских положений и действующей практики 
управления внедрением энергосберегаю-
щих технологий в качестве обеспечения 
развития предприятия. Осуществлено 
сравнительную характеристику атри-
бутов энергетических систем в соот-
ветствии с технологическими укладами 
Индустрия 3.0 и Индустрия 4.0. Выяснено, 
что анализ изменения атрибутов энерге-
тической системы, основанной на принци-
пах Индустрии 4.0, имеет три ключевых 
преимущества: регулирование, экономич-
ность и эффективность. Доказано, что 
внедрение энергосберегающих технологий 
технологического уклада Индустрия 4.0 
позволит значительно повысит энергети-
ческую эффективность и обеспечить ожи-
даемые выгоды для всех заинтересованных 
сторон (стейкохлдеров). Определено, что 
реализация ключевых требований разви-
тия энергосистемы может быть обеспе-
чена сочетанием подходов к управлению: 
традиционного адаптационного развития 
и создания новых атрибутов. Предложено 
рассматривать ожидаемые эффекты от 
реализации концепции Smart Grid в зависи-
мости от группы стейкхолдеров: энергети-
ческие компании, конечные потребители, 
государство и общество в целом. 
Ключевые слова: энергосбережение, энер-
гоэффективность, система управления, 
заинтересованное лицо, Smart Grid

A systematic study, a critical assessment of the theoretical provisions and current practice of managing the implementation of energy-saving technologies 
as ensuring the development of the enterprise have been performed in the article. A comparative characteristic of the attributes of energy systems in 
accordance with the technological orders of Industry 3.0 and Industry 4.0 is carried out. It has been found that the analysis of changes in the attributes of an 
energy system based on the principles of Industry 4.0 has three key advantages: regulation, economy, and efficiency. It has been proven that the introduc-
tion of energy-saving technologies of the technological order of Industry 4.0 will significantly increase energy efficiency and provide the expected benefits for 
all interested parties (stakeholders). It has been determined that the implementation of the key requirements for the development of the power system can 
be provided by a combination of management approaches: traditional adapted development and the creation of new attributes. It is proposed to consider 
the expected effects from the implementation of the Smart Grid concept depending on the group of stakeholders: energy companies, end consumers, the 
state, and society as a whole. Conceptually, there are three separate hierarchical levels of formation of the management system for the implementation 
of energy-saving technologies at the enterprise: methodological (general scientific approaches, principles and functions of management), theoretical and 
methodological (object, subject, components of interaction between subject and object, the choice of the most rational approaches to management with 
their formation into a system) and the level of implementation (a set of principles with practical implementation: definition of goals, comprehensive support, 
application of appropriate scientific and methodological tools and implementation measures). The theory of energy conservation and energy efficiency, 
management, risk management, the concept of stakeholders and sustainable development, and a set of basic and supporting approaches became the 
basis for the formation of the concept. 
Key words: energy saving, energy efficiency, control system, stakeholder, Smart Grid

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИМИ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
THE CONCEPT OF MANAGING THE IMPLEMENTATION OF ENERGY-SAVING 
TECHNOLOGIES AS ENSURING THE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

Постановка проблеми. Сьогодні Україна взяла 
курс на євроінтеграцію, в тому числі і в політиці 
ефективного споживання енергоресурсів. Це потре-
бує перегляду традиційних підходів, принципів та 
механізмів функціонування електроенергетики, 
формування новітньої концепції її інноваційного 
розвитку, що відповідає цінностям соціального роз-
витку та максимально враховує основні тенденції 
і напрями науково-технічного прогресу у всіх галу-
зях, сферах життя та діяльностей суспільства [5].

Оптимізація існуючих енергетичних систем 
призведе до поступового підвищення рівня ефек-

тивності без значних вкладень у інноваційні техно-
логії виробництва, передачі та розподілу енергії. 
Модернізація існуючих енергосистем до інтелек-
туального рівня передбачає створення повністю 
інтегрованої системи – від виробництва, передачі 
до розподілу та споживання електроенергії та 
впровадження новітніх систем обліку індивідуаль-
ними споживачами [10; 12].

Однак, потребує поглибленого аналізу та мето-
дичного уточнення комплекс питань, пов’язаних 
з визначенням вітчизняної специфіки запро-
вадження сучасної моделі енергозберігаючих 
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технологій серед економічних агентів. Енергетич-
ним компаніям дедалі складніше стає визначати, 
який набір комунікаційних інструментів для ство-
рення тривалих відносин на ринку та досягнення 
оптимального впливу на споживача є ефективним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми конвергенції технологій та впровад-
ження інтелектуальних енергосистем в своїх пра-
цях розглядали такі вчені, як: М.З. Згуровський [7], 
В.В. Каплун [8], Б.Б. Кобець [9], О.В. Поліщук [11] 
та інші. Але залишаються недостатньо розкриті 
питання щодо очікуваних ефектів від реалізації 
концепції «Smart Grid» в залежності від цінностей 
зацікавлених груп (стейкхолдерів), теоретичного 
обґрунтування формування «інтелектуальних» 
систем, перетворення енергосистеми в енергоін-
формаційну систему тощо.

Постановка завдання. Метою статті є сис-
темне дослідження, критична оцінка теоретичних 
положень та діючої практики управління впрова-
дженням енергозберігаючих технологій як забез-
печення розвитку підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до атрибутивного підходу, інноваційна 
зміна системи можлива тільки при кардинальних змі-
нах її функціональних властивостей (атрибутів) [1–4]. 
У табл. 1 подано порівняльну характеристику зміни 
атрибутів енергетичних систем відповідно до техно-
логічних укладів Індустрія 3.0 та Індустрія 4.0.

Аналіз зміни атрибутів енергетичної системи, 
що побудована на принципах Індустрії 4.0, має 
значні переваги: регульованість, економічність 
та ефективність. Це дозволить значно підвищить 
енергоефективність та забезпечити очікувані зиски 
для всіх зацікавлених сторін (стейкохлдерів). Реа-
лізація ключових вимог, заснованих на базовому 

підході, може бути гарантована поєднанням тра-
диційного розвитку з створенням нових атрибутів 
його ключового елемента, енергосистеми.

Необхідною умовою розвитку «Smart Grid» є фор-
мування стратегічного бачення завдань, які повинні 
відповідати вимогам зацікавлених сторін [6]. Можна 
відокремити такі групи зацікавлених сторін: компа-
нії, кінцеві споживачі та держава (рис. 1).

Безумовно, ці групи можна доповнити іншими 
стейкходерами, наприклад, інвесторами. Для кож-
ної країни стейкхолдери мають індивідуальний 
характер, який обумовлений чинниками націо-
нальної економіки.

Так, для України в групу 1 «Енергетичні ком-
панії» входять стейкхолдери: гуртові (оптові) про-
давці електроенергії, потужності; роздрібні про-
давці енергетичних сервісних послуг; компанії 
з передавання; розподільчі мережеві компанії.

В групу 2 «Держава» входять такі стейкхол-
дери: органи державного регулювання країни; 
оператор оптового електроенергетичного ринку; 
регулятори надійності. В групу 2 «Споживачі» вхо-
дять такі стейкхолдери: підприємства, установи, 
організації; населення.

Необхідно зазначити такі особливості щодо 
вимог розглянутих груп стейкхолдерів. По-перше, 
група 2 «Держава» та група 3 «Споживачі» крім 
вимог щодо стану енергетичної системи кра-
їни мають відповідні вимоги / очікувані ефекти 
до групи 1 «Енергетичні компанії». Це пов’язано 
з тим, що енергетичні компанії здійснюють енер-
гетичні послуги для інших груп зацікавлених осіб. 
По-друге, група 1 та група 2 мають такі спільні 
вимоги / очікувані ефекти: зниження рівня втрат 
електроенергії та удосконалення процесів управ-
ління енергосистемою.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика атрибутів енергетичних систем  

відповідно до технологічних укладів Індустрія 3.0 та Індустрія 4.0
№ 
з/п Атрибутивна ознака системи Технологічний уклад 

Індустрія 3.0 Індустрія 4.0

1 Інформація щодо рівня ціни для 
кінцевого споживача

Недоступна чи занадто 
запізніла Відображається в реальному часі

2 Контроль перетікання потужності Обмежене Загальне управління
3 Генерування системи Централізоване Розподілене
4 Перевірка обладнання На місці Віддалений моніторинг

5 Комунікація між елементами Одностороннє або його  
повна відсутність Двостороннє

6 Топологія Переважає радіальна Переважає мережева

7 Реагування На наслідки аварії Передбачення та попередження 
(запобігання) аварії

8 Тривалість роботи До повної відмови (поломки Постійний моніторинг, 
самодіагностика

9 Відновлення функціонування мережі Ручне Автоматичне
10 Рівень системних аварій Високий Низький
11 Відокремлення від мережі Ручне, фіксоване Адаптивне

Джерело: систематизовано автором
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Саме зниження рівня втрат електроенергії формує 
очікуваний прибуток енергетичних компаній, а для 
держави цій параметр дозволяє побудувати енер-
гетичноефективне суспільство. А удосконалення 
процесів управління енергосистемою задовольняє 
умову розвитку енергетичних систем з позицій цих 
груп стейкхолдерів. По-третє, вимога «Можливість 
продажу електроенергії на ринок» стосується тільки 
населення як підгрупи кінцевих споживачів.

Соціально-економічною ефективністю впро-
вадження інноваційних енергетичних й інфор-
маційних технологій є економія суспільної праці 
та заощадження важливих ресурсів. Результати 
фундаментальних досліджень відіграють важ-
ливу роль у функціонуванні інноваційних фірм на 
енергоринках. При цьому важливим є досягнення 
комерціалізації інновацій.

На основі здійснених досліджень та компара-
тивного аналізу наявних наукових підходів побудо-
вано концепція управління впровадження енергоз-
берігаючими технологій як забезпечення розвитку 
підприємства (рис. 2).

Концептуально відокремлено три ієрархіч-
них рівні формування системи управління впро-
вадження енергозберігаючими технологіями як 
забезпечення розвитку підприємства: методо-
логічний (загальнонаукові підходи, принципи 
та функції управління), теоретично- методич-
ний (об’єкт, суб’єкт, складові взаємодії суб’єкту 
та об’єкту, вибір найбільш раціональних підхо-
дів до управління з формуванням їх у систему) 
та рівень запровадження (сукупність засад із 
практичної реалізації: визначення цілей, всебіч-
ного забезпечення, застосування відповідного 

Група 1
«Енергетичні 

компанії»

Технічне обслуговування,
моніторинг у режимі 

«реального часу»

Оптимізація управління 
активами

Оперативні покращення

Прозора система обліку та 
біллінгу

Удосконалення процесів 
управління 

енергосистемою

Зниження рівня втрат 
електроенергії

Управління 
відключеннями в режимі 

«реального часу»

Група 2
«Держава»

Підвищення надійності 
електропостачання

Прозора система 
постачання та обліку 

Зниження рівня тарифів на 
електроенергію

Група 3
«Споживачі»

Можливість участі в 
процесі управління 

попитом

Можливість управління 
рівнями витрат 
електроенергії

Підвищення рівня 
надійності 

електропостачання 

Підвищення загального 
рівня сервісного 
обслуговування

Доступ до інформації по 
електропостачанню в 

режимі «реального часу»

Можливість продажу 
електроенергії на ринок

 Рис. 1. Вимоги 3 груп стейкхолдерів (енергетичні компанії, держава, населення)  
щодо реалізації концепції «Smart Grid» в енергетиці

Джерело: систематизовано автором
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І. Методологічний рівень 

Загальнонаукові 
підходи:

комплексний,
атрибутивний,

функціонально-
процесний,
системний

Загальнонаукові та специфічні принципи 
управління:

універсальність, динамічність, локалізованість,
тривимірність зв’язків, ефект синергії,

альтернативність, ієрархічність,
цілеспрямованість, ефективність, економічність,

оперативність

Загальні функції 
управління: планування,

прогнозування,
організація, облік, оцінка,

мотивація, контроль,
моніторинг, координація

ІІ. Теоретично-методичний рівень 

Об’єкт: енергозберігаючі технології
Суб’єкт: економічні агенти (суб’єкти 
господарювання, держава, енергосервісні 
компанії, тощо)
Мета: активізація  комунікаційної взаємодії 
економічних агентів на енергетичних та 
промислових ринках за рахунок 
удосконалення політики з енергозбереження

Науково-методичний інструментарій: матричне 
моделювання, ситуаційний аналіз (SWOT, SPACE, PEST-
аналіз), когнітивно-лінгвістичний аналіз, DEA-аналіз, MAI-
аналіз, індикативний аналіз, кореляційно-регресійний,
аналіз кортежів, агентне моделювання, структурний 
аналіз, коефіцієнтний та інтегральний методи,
збалансована система показників, трикутник Гіббса тощо

ІІІ. Рівень впровадження 

Забезпечення: правове, технічне,
технологічне, фінансове, нормативне,

інформаційне, організаційне

Реалізація: аналітично-процесна модель, діаграма Ісікава,
матриця: SWOT, SPACE, PEST-аналіз, декомпозіційна модель,
функціональна модель, координатна площина, когнітивна модель 
та когнітивна карта, матриця стратегій, карта суттєвості істотних 
аспектів, ситуаційна модель вибору  тощо

 

Рис. 2. Концепція управління впровадження енергозберігаючими технологіями  
як забезпечення розвитку підприємства

Джерело: систематизовано автором

науково-методичного інструментарію та заходів 
впровадження).

Підґрунтям створення концепції стали теорії 
енергозбереження та енергоефективності, управ-
ління, ризик-менеджменту, концепції стейкхолде-
рів і сталого розвитку та сукупності базового та 
підтримуючих підходів.

Концепція визначає об’єкт, предмет, понятійно-
категоріальний апарат дослідженої проблеми 
та науково-методичне забезпечення: підходи до 
управління впровадження енергозберігаючими 
технологіями, оцінки його ефективності та форму-
вання заходів щодо підвищення; методи, моделі, 
технології та алгоритми.
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Висновки з проведеного дослідження. Помір-
кований підхід до інтегрованого або комплексного 
використання таких енергетичних ресурсів дозво-
лить набути надійність, доступність безперебій-
ного енергопостачання основних енергокорис-
тувачів (промислові підприємства, комунальний 
сектор). У цьому контексті проблема надійного 
енергозабезпечення, у тому числі за рахунок вико-
ристання енергії відновлюваних джерел, повинна 
розглядатися з точки зору проблеми енергетичної 
безпеки підприємства при формуванні стратегій 
енергетичної безпеки підприємства.

Необхідно прискорення процесу проведення 
досліджень, розробок та впроваджень, збільшення 
співробітництва з науковими організаціями щодо 
розвитку людського та інтелектуального потенціалу, 
підвищення рівня розуміння та обізнаності щодо 
цінностях енергозбереження, формування необ-
хідних стимулів для залучення промисловості до 
модернізації енергосистеми. Для вирішення таких 
питань необхідно аналіз особливостей взаємодії 
групових інтересів при впровадженні енергозберіга-
ючих технологій, розробити інструментарій аналізу, 
кількісного оцінювання та прогнозування розвитку 
процесів самоорганізації і адаптації агентів при 
впровадженні енергозберігаючих технологій.
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