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АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

На даний час стратегія розвитку виробництва та роз�
поділу електроенергії, газу та води, а також їхнього
транспортування є однією з найбільш важко вирішува�
них дилем у контексті ініціювання процесів забезпечен�
ня сталого розвитку будь�якого сектора національної
економіки. Оскільки, з одного боку, рівень ефективності
функціонування транспорту та електроенергетики є не�
обхідним чинником формування організаційно�економі�
чних передумов сталого розвитку та соціально�економі�
чного зростання. Проте, з іншого боку, їх функціонуван�
ня, здійснює виникнення явищ в інших видах економіч�
ної діяльності внаслідок високого рівня зношеності ос�
новних виробничих засобів та забруднення атмосфери.
При тому, що забезпечення доступною енергією формує
джерела щодо пом'якшення проблем соціально�еконо�
мічної нерівності розвитку та сприяє досягненню цілого
ряду суміжних цілей в галузі державотворення.

Слід зазначити, що в Україні діяльність, спрямова�
на на забезпечення стійкого розвитку енергетики в май�
бутньому, здійснюється повільними темпами, особливо
в тому, що стосується скорочення викиду парникових
газів, що утворюються в результаті використання
енергії. Крім того, відзначається відсутність стійкої тен�
денції відносно позитивних і негативних сторін лібера�
лізації енергетичного сектора.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Необхідно визнати, що сучасна оцінка енергоефек�
тивності функціонування підприємств агропромислово�
го комплексу (АПК) зазвичай здійснюється за допомо�
гою одного показник, який не повністю відображає ре�
зультативність їх функціонування. Зазначимо, що у на�
укових роботах [1—8] вченими представлені організа�
ційно�економічні та техніко�технологічні основи забез�
печення ефективності функціонування підприємств АПК
(зокрема, це розробки О.М. Алимова, О.І. Амоші,
В.І. Барканова, С.І. Дорогунцова, В.В. Микитенко, В.Г. Са�
хаєва, М.П. Сичевського, І.К. Чукаєвої, С.М. Шкарлета
та ін.), а також практичні реалізації положень стратегі�
чного управління енергоефективністю (О.Ф. Балацький,
І.К. Бистряков, П.П. Борщевський, З.Ф. Бриндза, А.М. Тре�
тяк, А.М. Федорищева, Л.Г. Чернюк, О.М. Шпичак,
І.Д. Якушин). Проте, недостатньо дослідженими і все�
бічно не розробленими залишаються теоретико�кон�
цептуальні основи та прикладні аспекти формування і
реалізації оптимальної для України Стратегії забезпе�
чення енергоефективності функціонування підприємств
АПК в умовах ресурсних обмежень.

МЕТА СТАТТІ
Розроблення та обгрунтування оптимальної для пев�

ного РПК України Стратегії забезпечення енергоефек�
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тивності функціонування підприємств АПК та формалі�
зація етапів її реалізації в умовах ресурсних обмежень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах функціонування національного
господарства ринок енергоресурсів для підприємств
АПК — це усталена система забезпечення споживача
тим або іншим видом енергії або енергоносія в регіоні,
грунтована на взаємовідносинах постачальника і спо�
живача. Нині у більшості регіонів України здійснюють�
ся так названі маркетингові дослідження ринку палив�
но�енергетичних ресурсів (ПЕР) (зазначене деталізова�
но автором статті у попередній праці [9]). Вказані дос�
лідження проводяться за замовленням різних структур,
в першу чергу, державних. Проте, слід зазначити, що
далеко не кожне дослідження в повній мірі відповідає
поставленим завданням. Нерідко економічні досліджен�
ня проводяться односторонньо і не в змозі надати по�
вну картину, необхідну для подальшого вироблення
стратегії як розвитку енергокомплексів для потреб
підприємств АПК, так і цільової стратегії забезпечення
енергоефективності (СЗЕЕ) самих агровиробництв.
Тому, автором представлена інформація по структурі пе�
редбачуваного дослідження, що обумовлює формалі�
зацію наступних етапів реалізації науково�методичних
засад формування дієвої СЗЕЕ для забезпечення ста�
лого розвитку агропромислових підприємств (АПП).

Етап 1. Дослідження основних суб'єктів ринку енер�
горесурсів, що передбачається для формалізації сфе�
ри економічної діяльності АПП. А відтак слід деталізу�
вати структуру основних учасників енергетичного рин�

ку, що представлено на рис. 1. Відповідно, при визна�
чені специфічних властивостей виробників і характери�
стик енергоспоживачів можна встановити природу і об�
сяги попиту та пропозиції ПЕР у регіоні, Крім того, як
вважає дослідник (це наведено у попередній роботі ав�
тора статті [10]), слід детально опрацювати існуючу до�
кументацію про перспективи і результати планування
розвитку території, проаналізувати можливості збіль�
шення фонду теплофікації; умови для збільшення об�
сягів електроспоживання; ведення в експлуатацію
об'єктів генерації енергії і мережевої інфраструктури.

Етап 2. Дослідження основних аспектів, що обумов�
люють потреби у підвищенні рівня ЕЕ, а також супут�
ньої деталізації конкурентних позицій АПП і масштабів
та потужності ринку енергоресурсів у регіоні. Зазначені
заходи, на думку автора статті, слід проводити у на�
ступній послідовності, що приведено у табл. 1 — по�
слідовність реалізації цих етапів наведено автором у по�
передній праці [9]. Проте, слід відмітити, що формалі�
зація етапів і умов реалізації пріоритетних заходів із про�
вадження оптимальної для певної виробничо�економі�
чної системи передбачає також і безпосередню участь
та коригування вимог, які можуть бути визначеними
органами виконавчої влади і місцевого самоврядуван�
ня щодо спрямованості та активності процесів, забез�
печення надійного, ефективного і безпечного енерго�
постачання, у т.ч. і за рахунок активної і цілеспрямова�
ної діяльності та освоєння потенціалу ЕЕ у межах регіо�
ну. Доцільним є зазначити, що описані заходи щодо
формування оптимальної для України СЗЕЕ і визначені
у цій статті організаційно�економічні процедури перед�
бачають послідовне здійснення за наступними двома

Рис. 1. Структура основних учасників ринку енергоресурсів у межах певного РПК
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етапами стратегічного управління й цілеорієнтації пара�
метрів ЕЕ, наведеними на рис. 2.

Ці заходи та кваліметричні процедури із формуван�
ня умов і методичного інструментарію для їхньої реа�
лізації і обумовлюють потребу у побудові та ідентифі�
кації реальних можливостей суб'єктів управління АПП
щодо інтенсифікації процесів у контексті досягнення
сталого розвитку на сучасному етапі формалізації
фінансового й технологічного потенціалів досліджува�
ної сукупності агропідприємств. Тобто вважаємо, що
критерієм оцінки результативності управлінських
рішень мають бути технічні, економічні і соціальні ас�
пекти — як наслідки реалізації оптимізаційної стратегії
забезпечення енергоефективності певного АПП. Це

дозволить здійснювати продуману політику по техніч�
ному переозброєнню АПП, створити стійкіше і якісні�
ше представлення послуг в забезпеченні енергоресур�
сами споживачів і здійснювати передбачувану тариф�
ну політику. Таким чином, автором і було формалізо�
вано і запропоновано до використання (наведено де�
тально у попередній науковій праці [10]) економіко�ма�
тематичну, оптимізаційну модель формалізації палив�
но�енергетичного балансу на АПП, яка спирається на:
а) розроблені методи вибору пріоритетів розвитку ви�
робничо�економічних систем у контексті формування
раціональної структури і трансформації енергетично�
го ринку в державі; б) обгрунтоване коло цільових зав�
дань реалізації політики енергоефективності агрови�

робництв; в) сформовані принципи гру�
пування учасників виробничо�госпо�
дарського процесу за економічними,
соціальними і екологічними ознаками
імовірності досягнення цілей сталого
розвитку і форсованого нарощення
стратегічного потенціалу.

Зазначене, як відомо, вимагатиме
від суб'єктів управління підприємства�
ми АПК надалі використання оптимі�
заційного підходу до добору ЕЕ про�
ектів на АПП. У цьому контексті заз�
начимо, що у дослідженні з'ясовано
ще й додаткову вимогу до реалізації
стратегії забезпечення високої ЕЕ —
це реальна потреба в проваджені пев�
них масштабів реформаційних змін

Таблиця 1. Етапи формування оптимальної для України стратегії забезпечення
енергоефективності функціонування агровиробничих підприємств

Джерело: обгрунтовано та систематизовано автором статті.
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Рис. 2. Формалізація етапів і умов реалізації пріоритетних
заходів із провадження енергоефективної стратегії

розвитку агропідприємств
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організаційної структури управління агропідприєм�
ствами та системи організаційно�економічного уп�
равління на АПП. Таким чином, автором доведено,
що при розробці СЗЕЕ підприємств АПК слід брати
до уваги основні положення енергетичної стратегії
України, у т.ч. й вимоги до забезпечення енергетич�
ної безпеки держави. При цьому, до етапів розроб�
леної СЗЕЕ слід включити і такі фази реалізації
організаційно�економічних, техніко�технологічних і
економетричних процедур. А саме: 1) визначення
пріоритетів із орієнтацією на довгострокову програ�
му соціа�льно�економічного розвитку РПК; 2) добір
заходів із нарощення рівня ЕЕ на АПП; 3) створення
сприятливих умов для залучення інвестицій в АПК;
4) дерегулювання сфери агровиробництва системи
збуту при збереженні дієвості функцій регулювання
природно�монопольної сфери.

Крім цього, зазначимо, що до складу ЕЕ заходів
слід залучити процеси раціоналізації енергоспожи�
вання, ретельно продумані методи із розрахунку та�
рифів на електроенергію при одночасному податко�
вому стимулюванні інвестицій в АПК, що ініціювати�
ме загальноекономічне прискорення. За результата�
ми теоретичного прогнозування наслідків реалізації
етапів пропонованої до використання СЗЕЕ АПП та
моделювання оптимізаційних параметрів імовірних до
запровадження ЕЕ проектів, здійснено групування
фундаментальних її атрибутів — тобто домінант по�
будови оптимальної для певного АПП СЗЕЕ. На ос�
нові вищезгаданого та пропонованих до використан�
ня науково�методичних підходів за результатами мо�
делювання наслідків реалізації інвестиційних про�
цесів із ЕЕ розроблено модель управління процеса�
ми забезпечення ЕЕ для АПП.

Відтак, визнаємо, що концептуальна модель управ�
ління процесами нарощування потенціалу енергоефек�
тивності на підприємствах АПК потребує реалізації
принципів, задіяння економічних механізмів, модерні�
зації інституційного середовища та результативного
менеджменту, котрі б мотивували енергозаощадження
на всіх етапах і у всіх ланках виробництва.

ВИСНОВКИ
Визнаємо об'єктивним наступне, що використання

розробленої в межах даної статті концептуальної мо�
делі оптимізації управління процесами забезпечення
енергоефективності на АПП дозволить гармонізувати
інтереси держави, бізнесу і соціуму та впорядкувати дії
центральних і місцевих органів влади, господарюючих
суб'єктів та інститутів громадянського суспільства у
розв'язанні стратегії енергоефективності на підприєм�
ствах АПК.

Відтак за результатами викладення матеріалу дос�
лідження можна визнати, що запропонована концепту�
альна модель оптимізації управління процесами наро�
щування потенціалу енергоефективності на підприєм�
ствах АПК потребує реалізації принципів, задіяння
економічних механізмів, модернізації інституційного
середовища та результативного менеджменту, котрі б
мотивували енергозаощадження на всіх етапах реалі�
зації відповідної політики та в усіх ланках АПП будь�
якої регіональної системи.
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