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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ  

МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Проаналізовано динаміку структури енергоспоживання низки  

вітчизняних машинобудівних підприємств Хмельницької області,  
виявлено тенденції і чинники її зміни. Визначено можливості і  
запропоновано шляхи раціоналізації структури енергоспоживання  
для підвищення ефективності діяльності вітчизняних машинобудівних  
підприємств. 

 

The dynamics of structure of energy consumption of row of domestic  

machine-building enterprises of the Khmel'nitskіy area is analysed, found out 

tendencies and factors of its change. Possibilities are certain and offered ways of 

rationalization of structure of energy consumption for the increase of efficiency 

of activity of domestic machine-building enterprises. 

 

Наростання частоти та масштабів природних катаклізмів викликане, се-
ред іншого, інтенсифікацією та глобалізацією виробничої діяльності, яка су-

проводжується значними викидами теплової енергії, порушуючи тим самим 

екологічний баланс планети Земля. Зважаючи на світові тенденції у боротьбі за 

екологічну безпеку, а також на постійне підвищення цін енергоресурсів, існує 

нагальна потреба упровадження ощадливого, раціонального енергоспоживання 

та енергозбереження у виробничому секторі національної економіки.  

На жаль, вітчизняна економіка характеризується низькою ефективністю ви-

користання енергетичних ресурсів, що спричиняє високу енергоємність проми-

слової продукції України. Так, за деякими розрахунками, частка витрат енерго-

ресурсів на формування вітчизняного ВВП у кілька разів перевищує подібні 

показники у промислово розвинених країнах світу. Наприклад, Японія на ви-

робництво ВВП з розрахунку на один американський долар витрачає 370 г 

умовного палива, Німеччина – біля 500 г, США – 600 г, а Україна – понад 900 г 

умовного палива [1].  

Питання раціонального використання енергетичних ресурсів промисло-

вими підприємствами та формування системи управління енергоспоживанням 

чи енергозбереженням є об’єктом наукового інтересу багатьох вітчизняних 

вчених. Цим питанням присвячені дослідження В.В. Микитенко, Б.С. Стогнія, 

О.М. Суходолі, А.К. Шидловського, М.П. Ковалка, М.В. Рапцуна, М.М. Кули-

ка, О.О.Єрохіної та ін. Однак основна увага науковців приділяється ощадливо-
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му енергоспоживанню підприємств, виробництво на яких є дуже енерговитра-

тним (наприклад, підприємств чорної металургії та хімічної промисловості). 

Але проблема раціонального енергоспоживання є актуальною і для вітчизня-

них машинобудівних підприємств, оскільки за високої ціни на енергоресурси 

має місце доволі тісний зв’язок між енергоспоживанням та ефективністю виро-

бничої діяльності. На жаль, структура використання енергетичних ресурсів, що 

склалася нині на підприємствах машинобудування, у багатьох випадках є дале-

кою від оптимальної. Поза тим, питання раціональної структуризації енергови-

трат як одного із засобів підвищення ефективності управління процесами енер-

госпоживання та енергозбереження залишаються недостатньо дослідженими.  

Це і визначило мету даної статті – проаналізувати структуру енергоспожи-

вання низки вітчизняних машинобудівних підприємств (на прикладі Хмельни-

цької області) і з’ясувати можливості її раціоналізації для підвищення ефекти-

вності виробничої діяльності.  

Потреба у дослідженні можливості та шляхів раціоналізації енергоспожи-

вання машинобудівних підприємств пояснюється необхідністю підвищення 

ефективності діяльності цих підприємств в Україні. Необхідно передусім підк-

реслити, що машинобудування є однією із базових галузей національних еко-

номік більшості розвинених країн, яка забезпечує техніко-технологічне онов-

лення і розвиток різних за складністю і видами діяльності виробничо-

господарських систем, підтримуючи тим самим їх конкурентоспроможність і 

створюючи міцний фундамент загального економічного зростання. Однак зда-

тність машинобудівного комплексу країни реалізувати зазначену функцію зна-

чною мірою залежить як від його структури, так і від ефективності усіх тих 

процесів, які входять до складу відповідних технологічних ланцюжків і фор-

мують споживчу цінність кінцевих продуктів – зразків техніки, технічних при-

строїв та різноманітного оснащення, необхідних для побудови технологічно 

досконалих виробничих систем. 

У сукупності ресурсів, які споживаються виробничими підприємствами, 

значне місце займають енергоресурси, необхідні для здійснення виробничих 

процесів. Проте, як зазначалось вище, вітчизняна економіка є надміру енерго-

витратою. Значною мірою це може бути пояснено особливостями машинобуді-

вного комплексу України, який сформувався ще за часів Радянського Союзу з 

урахуванням загальнодержавних планів спеціалізації та кооперування. У стру-

ктурі промисловості України домінантні позиції займало машинобудування 

переважно виробничого призначення. Зокрема, частка металургійного устатку-

вання складала 45%, вантажних вагонів та цистерн – 50%, сільськогосподарсь-

кого машинобудування – 26% від загального обсягу промислової продукції [2, 

С. 133]. Така продукція була дуже енергоємною, оскільки технологічні процеси 

передбачали постадійну обробку металевих заготівок значних розмірів. Незва-

жаючи на структурну перебудову машинобудівних підприємств і їх переорієн-

тацію на випуск продукції в умовах сьогодення, що відповідає ринковим запи-

там, в цілому машинобудування досі залишається одним із лідерів за спожи-
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ванням енергетичних ресурсів.  

Разом з тим, у загальному споживанні енергоресурсів в Україні залишається 

дуже високою частка природного газу, яка майже вдвічі перевищує світові по-

казники і відповідає показникам країн, які мають великі запаси цих ресурсів та 

є їх експортерами (Росія, Саудівська Аравія, Норвегія). Це пов’язано переваж-

но із домінуванням енергоємних технологій у металургійному та хімічному ви-

робництвах, які є найбільшими споживачами природного газу. Водночас ці га-

лузі є основними бюджетоутворюючими галузями вітчизняної економіки. 

Що ж стосується економіки Хмельницької області, то вона не є надто енер-

говитратою з огляду на її структуру, у якій майже відсутні енергоємні вироб-

ництва. Проте область належить до регіонів України, які не забезпечуються па-

ливом власного видобутку (Хмельниччина задовольняє свої потреби паливом 

власного виробництва всього на 0,4% [3]), тому раціональне використання 

суб’єктами господарювання паливно-енергетичних ресурсів вважається одним 

з важливих завдань, реалізація яких сприятиме підвищенню ефективності зага-

льного економічного зростання.  

Аналіз динаміки споживання енергетичних матеріалів промисловими підп-

риємствами області показує, що в останні роки простежується стійка тенденція 

до зменшення їх обсягів (табл. 1).  

Таблиця1 

Динаміка використання енергетичних матеріалів  

промисловими підприємствами Хмельницької області 

Показник 2005 2006 2007 2008 

Усього, тонн умовного палива 1439120 1460879 1360080 1322979 

Вугілля кам’яне, т 82479 82713 433601 509315 

Брикети вугільні, т 606 996 628 936 

Газ природний, тис. куб. м 960494 977065 661206 571845 

Дрова для опалення, щільн. 

куб. м 
17580 18916 18102 21726 

Кокс та напівкокс, т 1329 1805 2458 1452 

Бензин моторний, т 42269 39123 39115 36170 

Газойлі (паливо дизельне), т 98614 102705 105293 108432 

Мазути топкові важкі, т 7121 3519 2069 4140 

Масла і мастила – усього, т 6733 6516 6671 6967 

Пропан і бутан скраплені, т 1377 1420 1410 1496 

Джерело: [4, С. 14]. 

Із даних табл. 1 бачимо, що енергоспоживання промисловими підприємст-

вами області у 2008 р. зменшилось майже на 1,4% порівняно із попереднім ро-

ком. При цьому у 2008 р. мало місце найбільше зниження обсягів використан-

ня коксу (на 40,8% порівняно із 2007 р.), газу природного (на 13,5%), бітуму 

нафтового (на 9,0%), бензину моторного (на 7,5%). Разом з тим, збільшились 
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обсяги споживання мазутів (у 2 рази), дров для опалення (у 2 рази), буровугі-

льних брикетів (на 49,0%), кам’яного вугілля (на 17,5%), пропану і бутану (на 

6,1%), масел та мастил (на 4,4%), газойлів (на 2,3%). Було досягнуто зменшен-

ня частки використання природного газу у структурі споживання енергетичних 

матеріалів (з 56,7% у 2007 р. до 49,7% у 2008 р.). Водночас зросла частка спо-

живання кам’яного вугілля (із 20,9 % у 2007 р. до 24,9% у 2008 р.), що поясню-

ється орієнтацією на власні енергетичні ресурси у зв’язку з загостренням про-

тиріч на ринку природного газу.  

Такі зміни у структурі споживання енергетичних матеріалів промисловістю 

області є позитивними і значною мірою зумовлені впровадженням обласної 

програми енергоефективності та енергозбереження, основними напрямами якої 

є впровадження енергоефективних технологій на промислових підприємствах, 

раціональне використанням енергоносіїв та застосування альтернативних дже-

рел енергії (відходи деревини, електроопалення). Очікується, що це сприятиме 

зниженню собівартості продукції промислових підприємств області та підви-

щенню її конкурентоспроможності. 

Необхідно підкреслити, що промислові підприємства області є основними 

споживачами енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти 

(72,3% загального обсягу споживання). Серед них більша частина витрат при-

падає на підприємства машинобудування (70,1% від загального споживання у 

промисловості). Енергозберігаючі заходи реалізуються і на цих підприємствах, 

що впливає на структуру їх енергоспоживання (табл. 2). 

Таблиця 2 

Динаміка структури споживання енергоресурсів  

підприємствами машинобудування Хмельницької області 

Показник 2005 2006 2007 2008 

Спожито всього, тис. т умо-

вного палива 
1845,7 1930,0 1865,3 1760,4 

В тому числі у відсотках     

Котельно-пічне паливо 66,3 64,2 63,0 63,8 

Теплоенергія 13,7 15,8 15,4 12,8 

Електроенергія 20,0 20,0 21,6 23,4 

Джерело: [3]. 

Так, за результатами 2008 року машинобудівними підприємствами області 

використано 1760,4 тис. тонн паливно-енергетичних ресурсів (в перерахунку на 

умовне паливо). Порівняно з попереднім роком обсяги споживання ПЕР змен-

шились на 5,6%. Водночас змінилась і його структура – зменшились обсяги ви-

користання теплової енергії та котельно-пічного палива (відповідно на 21,5% і 

4,6%), а електроенергії – збільшились на 2,6%. Це є позитивною тенденцією з 

огляду на екологічність електроенергетики (до того ж, в Хмельницькій області є 

АЕС, яка продукує електроенергією за нижчими цінами, ніж ТЕЦ чи ГЕС).  

Проте, фінансово-економічна криза, яка надзвичайно сильно вдарила по 
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машинобудуванню України, спричинивши різкий спад виробництва продукції і 

на більшості підприємств області, зумовила зниження енергоспоживання виро-

бничими підприємствами. Це спричинило зростання питомої ваги енергоресу-

рсів у собівартості продукції багатьох підприємств області. За проведеними до-

слідженнями, допустили збільшення питомих витрат теплової енергії на виро-

бництво продукції і, як наслідок, перевитрати котельно-пічного палива 7 підп-

риємств, електроенергії – 96 підприємств області. 

Із сукупності досліджуваних суб’єктів господарювання було виділено два 

підприємства, структура споживання енергетичних ресурсів яких відображає 

як позитивні, так і негативні тенденції у даній сфері. Зокрема, структура витрат 

енергетичних ресурсів ВАТ “Укрелектроапарат” (рис. 1) характеризується пе-

реважанням частки використання електричної енергії як основного виду енер-

гоносія. Причому впродовж усього досліджуваного періоду спостерігається 

зростання споживання електричної енергії (із 42,75% до 49,68%, що складає 

приріст у 6,93%). Це є результатом вдосконалення технологічних процесів ви-

робництва окремих видів продукції. Споживання теплової енергії весь час зме-

ншується, з 2007 р. – особливо відчутно. У 2009 р. частка цієї енергії становила 

27,24%, що на 0,47% менше рівня 2008 р. та на 2,31% менше ніж у 2007 р. Зме-

ншується також у 2008 р. і використання природного газу, хоча у попередні 

роки мало місце деяке збільшення його частки у структурі спожитих енергоре-

сурсів ( із 2005 р. до 2009 р. ця частка зросла з 22,44 % до 23,08%, а у 2008 р. – 

знизилась до 23,08%).  

Раціоналізація витрат енергоспоживання ВАТ “Укрелектроапарат” позити-

вно впливає на його загальну економічну динаміку, даючи змогу забезпечувати 

конкурентоспроможність продукції. Підприємство з року в рік нарощує вироб-

ництво і реалізацію своєї продукції (електричні трансформатори різної потуж-

ності) не лише на внутрішньому, а й на зовнішньому ринках.  
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Рис. 1. Споживання енергетичних ресурсів ВАТ “Укрелектроапарат” 
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Дещо іншою є динаміка енергоспоживання  на ВАТ „Волочиський завод 

“Мотор Січ” (рис. 2). У структурі його енерговитрат впродовж усього дослі-

джуваного періоду зростає споживання природного газу. У 2008 р. частка спо-

живання природного газу становила 55,37% проти 46,75% у 2005 р., тобто зро-

сла майже на 10%. Це є наслідком скорочення обсягів виробництва і перева-

жанням у структурі енергоспоживання витрат енергоносіїв на опалення вироб-

ничих приміщень. Витрати енергії на технологічні процеси (а це переважно 

електроенергія, необхідна для роботи верстатів) у абсолютному вимірі скоро-

чуються у 2008-2009 рр. через скорочення обсягів виробництва. Отже, одним із 

шляхів раціоналізації енергоспоживання на даному підприємстві є нарощуван-

ня обсягів виробництва продукції.  

В загальному ж динаміку енергоспоживання на машинобудівних підприєм-

ствах області можна охарактеризувати як таку, що не тяжіє до раціоналізації 

структури витрат енергетичних ресурсів. Проведені дослідження на ВАТ “Ук-

релектроапарат”, ВАТ “Термопластавтомат”, ДП “Новатор”, Волочиський ма-

шинобудівний завод ДчП ВАТ “Мотор Січ”, ВАТ “Красилівський машинобу-

дівний завод (КМЗ)”, ВАТ “ХЗКПУ Пригма-Прес”, ВАТ “Хмельницький меха-

нічний завод”, НПП “Спецтехобладнання”, ТОВ “Укрелком”, ВАТ “Славутсь-

кий ремонтно-механічний завод” дають підстави стверджувати, що більшість з 

них не проводять серйозної роботи зі зниження енергоємності своєї продукції. 

При цьому керівництво посилається на об’єктивні економічні обставини, які 

зумовили зниження обсягів виробництва і реалізації продукції і спричинили 

зростання питомого енергоспоживання. Поглиблений аналіз стану виробничих 

процесів на цих підприємствах показав, що зростання питомої енергоємності 

продукції зумовлюється низкою причин:  

� низьким завантаженням виробничого устаткування; 

� значною часткою застарілого устаткування, яке здебільшого є надміру 

енерговитратним; 

� високою метало- та енергоємністю кінцевої металопродукції, на меха-
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нічну обробку якої припадає до 30% загального споживання електроенергії; 

� значними втратами енергоресурсів у теплових мережах і системах за-

безпечення стислим повітрям. 

Розв’язанням проблеми є формування дієвої ефективної системи підвищен-

ня енергоефективності машинобудівних підприємств. Поетапність даного про-

цесу відображено у табл. 3. Структуризація процесу підвищення енергоефекти-

вності промислових підприємств дає змогу виокремити найважливіші етапи її 

реалізації та суб’єктів, що можуть впливати на об’єкти енергоспоживання, а 

також сформувати перелік дій, реалізація яких має сприяти досягненню необ-

хідних результатів ефективності енергоспоживання підприємства.  
Таблиця 3 

Етапи процесу підвищення ефективності енергоспоживання  

машинобудівних підприємств 

Етап Суб’єкт Об’єкт Перелік дій Результат 
1. Обстеження Організація –

енергоаудитор 

Технологічне об-

ладнання       та 
 процеси, допомі-

жне енергетичне 

обладнання 

Виявлення потен-

ціалу енергозбере-
ження. 

Пропозиція енерго-

зберігаючих захо-

дів. Розрахунок 

економічного ефе-

кту та обґрунту-

вання заходів з 

енергозбереження 

Перелік заходів з енергоз-

береження, що розподілені 
за строками окупності та 

обсягами витрат. Обґрун-

тування доцільності та 
економічної ефективності 

їх реалізації 

2. Проектуван-

ня 
Проектна ор-

ганізація 
Об’єкти, що під-

лягають проекту-

ванню, відповідно 

до запропонова-
них енергозбері-

гаючих заходів 

Розробка технічно-

го завдання на про-

ектування. Розроб-

ка робочих крес-
лень. Розробка тех-

нології реалізації 

проекту в умовах 

діючого виробниц-

тва. 

Узгодження проек-

ту у замовника 

Готові до реалізації пакети 

проектної документації по 

кожному прийнятому за-

мовником енергозберігаю-

чому заходу 

3. Реконструк-

ція 

Будівельно –

монтажна ор-

ганізація 

Об’єкти, що під-

лягають будівниц-

тву, монтажу, від-

повідно до розро-

бленої проектної 
документації 

Переведення  ви-

робничих потуж-

ностей у інший ре-

жим для проведен-

ня робіт. Демонтаж 

обладнання. Ком-

плектація. Монта-

жні роботи. Здача 
об’єкта замовнику 

та контролюючим 

організаціям 

Готові до проведення пус-

коналагоджувальних робіт 
та реконструйовані відпо-

відно до проектної доку-

ментації групи об’єктів те-
хнологічного та енергети-

чного призначення   

4. Налагоджен-

ня та введення 

в експлуатацію 

Налагоджу-
вальна органі-

зація 

Об’єкти, що готові 
до введення в екс-

плуатацію після 

Ознайомлення з 
проектною доку-

ментацією. Покро-

Технологічне обладнання 
та процеси, енергоспожи-

ваюче обладнання, що фу-
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Джерело: адаптовано автором на основі [5]. 
 

 

Використання на практиці такого алгоритму дасть можливість скоротити 

енерговитрати підприємства та отримати ряд переваг, пов’язаних із збере-

женням світових енергетичних ресурсів і зниженням негативного впливу ви-

робництва на навколишнє середовище. 

У процесі виробництва продукції підприємствами Хмельниччини енерго-

збереження розглядається не тільки як заощадження ПЕР, але й як забезпе-

чення максимальної ефективності їх використання, зниження частки дефіци-

тних видів палива у паливно-енергетичному балансі. Загалом у 2008 р. по об-

ласті витрати на розробку і впровадження енергозберігаючих заходів склали 

73,1 тис. грн. При цьому зекономлено паливно-енергетичних ресурсів на су-

му майже 45 млн. грн., в тому числі: електроенергії – 3,6 млн. кВт. год; при-

родного газу – 33,9 млн. куб. м; теплоенергії – 21,2 тис. Гкал; інших видів 

ПЕР – 1450,8 т ум. палива. 

За період дії Державної програми розвитку нетрадиційних та відновлюва-

них джерел енергії, малої електро- та теплоенергетики в області відновлено           

9 малих ГЕС. Також проводиться значна робота з упровадження енергозбері-

гаючих технологій, які дають можливість скоротити споживання природного 

газу. Впроваджено проект щодо переведення печей з природного газу на ву-

гільний пил при виробництві клінкеру цементного. Експлуатація вугільного 

млина дозволила за 2007 р. змінити структуру палива, яке використовується 

для випалу клінкеру, скоротити частку використання значно дорожчого газу 

реконструкції ковий запуск сис-

тем забезпечення 

ресурсами та енер-

гоносіями. Встано-

влення проектних 

технологічних па-
раметрів. Встанов-

лення проектних 

параметрів енерго-

споживання. Здача 

об’єкта в експлуа-

тацію 

нкціонує в проектному 

режимі 

5. Аналіз функ-

ціонування 

Організація – 

енергоаудитор 

Технологічне об-

ладнання   та про-

цеси, допоміжне 
енергетичне обла-

днання 

Розрахунок факти-

чного економічно-

го ефекту від вико-

нання енергозбері-

гаючих заходів. 

Аналіз причин мо-

жливих невідпові-

дностей планових 

та фактичних ре-
зультатів підви-

щення енергоефек-

тивності 

Заходи з подальшого під-

вищення енергоефектив-

ності технологічних про-

цесів 
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на 76,7%. Впровадження цього проекту дало можливість значно знизити со-

бівартість продукції, підвищити її конкурентоспроможність (табл. 4).  

Таблиця 4 

Результати виконання програми енергозбереження підприємствами області 

 

Зменшення обсягів використання енер-

гоносіїв 
2005 2006 2007 2008 

Природного газу, млн. м
3 

5,3 15,3 10,3 33,9 

Теплоенергії, тис. Гкал 19,8 23,8 33,8 21,2 

Електроенергії, млн. кВт⋅год 37,5 27,1 20,0 36,0 

Інших видів паливно-енергетичних ресу-

рсів, т умовного палива 
710,0 344,0 918,5 1450,8 

Джерело: [3]. 

 

Економії енергоресурсів сприяло використання підприємствами області 

вторинних енергетичних ресурсів, за рахунок чого у 2008 р. було зекономле-

но 6,2 тис. т умовного палива, що складало 0,4% від загального обсягу витрат 

паливно-енергетичних ресурсів (табл. 5). 

 

Таблиця 5 

Використання вторинних теплових ресурсів 

 

Показник 2005 2006 2007 2008 

Використання вторинних теплових 

ресурсів, тис. т умовного палива, в 

тому числі 

6,4 7,9 6,4 6,2 

- відходів лісозаготівлі 2,4 0,7 0,5 0,2 

- відходів деревообробки 4,0 5,0 3,8 3,7 

- інших відходів – 2,2 2,2 2,3 

Рівень використання, % 69,2 81,3 80,2 82,9 

Фактично вироблено вторинних теп-

лових  ресурсів (вироблено котлами-

утилізаторами), тис. Гкал 

8,8 7,2 7,7 7,3 

Рівень використання, % 100,0 100,0 100,0 100,0 
Джерело: [3]. 

 

Використання вторинних теплових ресурсів, зокрема, відходів лісозаготі-

влі та деревообробки, які утворюються в результаті технологічних вирубок 

лісу та при виробництві матеріалів на деяких промислових підприємствах, 

дозволило підприємствам області майже повністю задовольнити власні пот-

реби у паливі. Теплові вторинні енергоресурси в області утворювались від 
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котлів-утилізаторів, які встановлено на підприємствах транспорту.  

Таким чином, дослідження проблеми ефективності енергоспоживання 

машинобудівних підприємств Хмельницької області показало, що:  

- в області ведеться робота з раціоналізації енергоспоживання промис-
лових підприємств. Обсяги використання паливно-енергетичних ресурсів в 

цілому по області впродовж 2008 року зменшились на 5,6%; в тому числі те-

плової енергії – на 21,5%, палива – на 4,6%; 

- на багатьох підприємствах спостерігається зниження питомої енерго-

ємності продукції. Обсяги використання паливно-енергетичних ресурсів 

промисловими підприємствами зменшились на 0,8% при зниженні обсягів 

промислової продукції на 0,6%;  

- за рахунок зменшення питомих витрат енергоресурсів на підприємст-

вах області зекономлено 28,6 тис. т паливно-енергетичних ресурсів (в умов-

ному обчисленні); 

- впровадження заходів обласної програми енергозбереження дало змогу 

зекономити паливно-енергетичних ресурсів на суму близько 45 млн. грн. 

Водночас проблема раціоналізації енергоспоживання для підвищення 

ефективності діяльності машинобудівних підприємств залишається актуаль-

ною для багатьох із них. Постійне підвищення цін на енергоресурси (особли-

во імпортовані) за відсутності їх ощадливого споживання спричиняє знижен-

ня конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств, що не дає 

змоги багатьом із них втримати свої ринкові позиції, а отже – загрожує їх іс-

нуванню. Тому менеджмент підприємств мусить вести постійний пошук 

шляхів підвищення їх енергоефективності, зокрема, через побудову системи 

управління енергоспоживанням, у якій важлива роль має відводитись моти-

ваційним аспектам раціонального енергоспоживання. Побудова такої систе-

ми і має стати наступним етапом здійснюваних досліджень. 

 
1. Енергетична безпека України: Стратегія та механізми забезпечення / А.І. Шевцов, 

М.Г. Земляний, А.З. Дорошевич та ін.; за ред. А.І. Шевцова. – Дніпропетровськ: Поро-

ги, 2002. – 264 с. 2. Лишиленко В.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна еко-

номіка: навч. посіб. / В.І. Лишиленко. – К.: ЦНЛ, 2006. – 325 с. 3. Статистичний збір-

ник «Паливно-енергетичні ресурси Хмельницької області за 2005-2008 рік» / Головне 

управління статистики у Хмельницькій області: за ред. В.В. Скальського. – Хмельни-

цький, 2009. – 74 с. 4. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2008 рік / Го-

ловне управління статистики у Хмельницькій області: за ред. В.В. Скальського. – 

Хмельницький, 2009. – 430 с. 5. Матвіїшин В.Є. Енергоресурси машинобудівного під-

приємства як об’єкти управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua 

 
Рецензент: к.е.н., доцент Гронтковська Г.Е. (НУВГП) 

 


