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Найбільш адекватною реакцією на сучасні загрози в енергетичній сфері для України
мають стати радикальні структурні реформи одночасно у всіх напрямках енергетичної
політики: енергоефективність, формування конкурентних енергетичних ринків,
диверсифікація енергопостачання, збільшення в енергетичному балансі частки
альтернативних джерел енергії та видів палива.
Розвиток підприємства, його ефективне поточне функціонування та досягнення
головних перспективних цілей повинно здійснюватися на основі організаційно-економічного
механізму, що призначений для управління фінансовими, трудовими, енергетичними та
іншими ресурсами з метою максимального використання виявлених потенціалів.
Постає необхідність у визначенні сутності організаційно-економічного механізму
енергозбереження промислових підприємств, обґрунтуванні етапів, критеріїв та принципів
його формування.
Поняття «механізм» залучено в економічну науку з механіки, де під «механізмом»
розуміється система для перетворення або передачі руху між тілами. У радянські часи
значного поширення набув «господарський механізм», основою якого стали державна
власність і планова економіка [1].
Термін «організаційно-економічний механізм» часто зустрічається у науковій
літературі. В останній час багато уваги приділяється вченими до організаційно-економічного
механізму енергозбереження або підвищення енергоефективності підприємства.
І. П. Булеєв [2] вважає, що організаційно-економічний механізм – це сукупність форм,
методів і інструментів управління. На думку І. Д. Михайленко [3], Т. М. Афонченкової [4]
організаційно-економічний механізм енергозбереження
це сукупність заходів, що
забезпечує максимальне використання енергетичного потенціалу при мінімальних питомих
витратах енергії на виробництво одиниці продукції. І. В. Бевз [5] вважає, що організаційноекономічний механізм енергозбереження на підприємстві це сукупність організаційних і
економічних важелів (кожному з яких властиві власні форми управлінського впливу), які
чинять вплив на економічні і організаційні параметри підприємства, що сприяє формуванню
та посиленню енергетичного потенціалу, отриманню конкурентних переваг та ефективності
діяльності підприємства в цілому.
Реалізація механізму на підприємстві повинна бути ретельно обґрунтована і
прорахована. Результати від впровадження організацій-но-економічних рішень попередньо
отримуються математичним моделюванням із врахуванням сукупності основних факторів
впливу на процес. Зростання вартості і дефіцит енергетичних ресурсів додатково посилює
вимоги до наукового обґрунтування основних засад реалізації енергетичного потенціалу
промислового підприємства. Основну увагу необхідно приділити технологіям стратегічного
управління, техніко-економічним особливостям підприємства та його підрозділів, методам
дослідження енергетичного потенціалу та його реалізації.
Для реалізацій положень організаційно-економічного механізму постає необхідність у
моделюванні інтелектуальної підтримки прийняття рішень з пошуку оптимальних шляхів
енергозбереження промислових підприємств. Розв’язання поставленої задачі вимагає
ґрунтування на результатах економіко-енергетичного обстеження та комплексного
дослідження всіх наслідків інвестування у енергозбереження.
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