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стачання за рахунок ефективного використання енергоресурсів та управління енергоспоживан
ням. Визначено фактори, що впливають на рівень ефективності управління енергоспоживан
ням промисловості регіону.
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ВСТУП
Управління енергоспоживанням промисловості ре
гіону включає систему методів державного та ринково
го регулювання, спрямованих на повне, надійне та якіс
не забезпечення раціональних потреб народного гос
подарства і населення регіону в паливі та енергії при
економічно обгрунтованих цінах і тарифах.
Управління енергоспоживанням має формуватися з
урахуванням базових положень національної енергетич
ної стратегії та ймовірного розвитку енергоекономічної
ситуації в країні та регіоні, що, в свою чергу, є об'єктив
ною основою встановлення цілей, пріоритетів та визна
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чення засобів і методів її реалізації. Тому управління
енергоспоживанням реалізується у вигляді обгрунтова
ного набору цілей і пріоритетів, які слід розглядати як
засіб для досягнення цілей раціонального розвитку
електроенергетики та енергетичного господарства про
мислових споживачів регіону. Ефективне управління
енергоспоживанням має будуватися з урахуванням
принципу узгодження інтересів суб'єктів і об'єктів цьо
го управління. При управлінні енергоспоживанням най
більша проблема пов'язана з вибором пріоритетів і ви
значенням цілей для окремих об'єктів і регіону в цілому
[5].

Інвестиції: практика та досвід № 16/2015

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка та дослідження кон
цептуальних підходів, методологічних основ і організа
ційноекономічних методів формування регіональної
системи стратегічного управління енергоефективністю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Комплексність проблеми підвищення енергоефек
тивності визначає широке коло досліджень у цьому на
прямі. Різні аспекти підвищення енергоефективності
досліджували такі вчені, як Башмаков І.О., Безру
ких П.П., Гнідий М.В., Кулик М.М., Лапко О.О., Лір В.Е.,
Маляренко В.А., Микитенко В.В., Огурцов А.П., Сухо
доля О.М., Черепанова В.О., Шидловський А.К. та ін.
Питаннями формування стратегії сталого розвитку ок
ремих регіонів та національної економіки в цілому зай
малися Александров І.О., Буркинський Б.В., Геєць В.М.,
Заблодська І.В., Кизим М.О., Коваленко М.А., Масло
вська Л.Ц., Сенчагов В.К., Пила В.І., Тищенко О.М., То
піха В.І., Шаститко А.Є. та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Практика формування енергетичної політики (ЕП)
показує, що пріоритетів може бути декілька, і вони ха
рактеризують основні напрями та особливості енерге
тичної політики промисловості регіону на певний період
часу.
Управління енергоспоживанням в промисловості
регіону слід розглядати як систему, яка запобігає або
долає енергетичну кризу в промисловості регіону. На
практиці ці два завдання антикризового управління роз
несені в часі, характеризують якісно розрізнені проце
си енергоспоживання промисловості і вимагають вико
ристання різних інструментів. Рішення першого — за
побігання ЕК — включає системний і стратегічний підхід
до аналізу і вирішення виникаючих енергетичних про
блем; такий підхід має спільні для багатьох галузей про
мисловості регіону (ПР) риси. Його можна назвати в
широкому сенсі антикризовим управлінням, тобто роз
глядати як збереження і зміцнення конкурентних по
зицій ПР. Це управління в умовах невизначеності та еко
номічного ризику. Іншими словами, антикризове управ
ління енергоспоживанням застосовується в будьякій
галузі ПР незалежно від їх економічного становища та
розвитку.
Вирішення другого завдання — подолання ЕК —
завжди має специфічний характер. Таке управління в
умовах конкретної кризової ситуації направлено на вис
новок галузей промисловості з кризової ситуації і
відновлення її конкурентоспроможності через підви
щення ефективності енергоспоживання.
Методологія антикризового управління енергос
поживанням виражена в його функціях, цілях, прин
ципах, стратегіях і етапах. Мета антикризового управ
ління енергоспоживанням ПР — максимальна нейт
ралізація негативних тенденцій енергоспоживання. На
різних своїх стадіях антикризове управління енергос
поживанням спрямоване або на попередження насту
паючого ЕК, або на його обмеження, або на вихід з
нього [6].
Важливе місце в управлінні енергоспоживанням
займає фінансування великих енергозберігаючих про

ектів та енергетичної програми в цілому. Центральне
місце відводиться державному фінансуванню на без
поворотній або поворотній основі з бюджетів різних
рівнів, галузевих і міжгалузевих позабюджетних
фондів. Ефективність залучення інвестицій в процесі
реалізації ЕП ПР багато в чому визначатиметься зусил
лями регіональних влад щодо створення сприятливих
інвестиційних умов, стабільних і передбачуваних умов
господарювання. У розпорядженні регіональних влад
є цілий набір методів підтримки інвестиційних процесів
в енергетичних програмах регіону, (включених в бюд
жетне співфінансування), субсидування, пільгове бюд
жетне кредитування, зниження місцевих податків, по
даткові кредити, податкові відстрочення та розстро
чення, надання гарантій обсягу збуту, тарифна підтрим
ка, організація інвестиційних конкурсів та проектного
фінансування, спеціальні лізингові та кредитні програ
ми і т.д. Вищеперелічені і цілий ряд інших можливих
методів підтримки інвестиційних процесів формують
інвестиційнопривабливе середовище в регіоні. Але
основним комплексним інструментом підтримки та
розвитку інвестиційних процесів в управлінні енергос
поживанням буде розроблена енергетична програма
ПР — механізм системного планування та організації
взаємодії між галузями ПР для виникнення синергетич
них ефектів та консолідації фінансових ресурсів, реа
лізації інвестиційних проектів програми та співфінан
сування з різних джерел. Співфінансування дозволяє
досягти істотного синергетичного ефекту та економі
чної ефективності програми, тоді як фінансування
тільки з одного джерела не дозволяє досягти цих ре
зультатів, але наявність альтернативних джерел фінан
сування та їх раціональна комбінація при тих чи інших
умовах служать об'єктивною основою бюджетування
енергетичної програми ПР.
Енергетична програма ПР за своїм характером і
змістом є стратегічним інвестиційним портфелем
відібраних проектів для реалізації енергозбереження та
розвитку ефективного енергоспоживання ПР, спрямо
ваного на переведення складної системи виробництва і
споживання паливноенергетичні ресурси (ПЕР) з одно
го стану, менш ефективного, в інший, більш ефектив
ний. Для успішного виконання і формування програми
для наступного періоду найбільш підходящим інстру
ментом є система управління проектами. Раціональним
вважається створення системи управління програми, де
для оперативного керівництва та реалізації програми
створюється дирекція, наділена відповідними повнова
женнями і ресурсами. Основні функції дирекції —
аналіз, планування, фінансування, стимулювання і кон
троль цільового використання фінансових коштів з бю
джету програми, формування якого може мати різні ва
ріанти [1].
Дирекція в межах своїх повноважень регулярно
здійснює міжсистемну координацію й організацію взає
модії всіх учасників програми, зведення і коригування
їх планів, контроль і аналіз виконання прийнятих рішень.
Система управління програмою забезпечує постановку
стратегічних програмних цілей — фундаменту для про
ектів приймаючих участь суб'єктів. Для досягнення по
ставлених цілей при управлінні енергоспоживанням
структура системи управління повинна постійно опти
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ȿɉ

Ɇɿɫɿɹ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɭ

ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ

ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɭ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɭ
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɉȿȻ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɭ

Ɋɚɧɠɭɜɚɧɧɹ
ɝɚɥɭɡɟɣ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ

Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɿ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɹɤɨɫɬɿ ɉȿȻ

ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɛɚɡɢ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɉȿɊ

ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ
ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ
ɉȿȻ

Ɉɰɿɧɤɚ
ɹɤɨɫɬɿ
ɉȿȻ

ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɭ

Ɋɢɡɢɤɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ,
ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɟ ɧɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɿ
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ
ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɛɚɡɚ
ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ
ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ

Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ
ɩɪɨɟɤɬɿɜ
Ɋɚɧɠɭɜɚɧɧɹ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ
ɩɪɨɟɤɬɿɜ

Ⱦɠɟɪɟɥɚ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
Ɋȿɉ

ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ
ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ

Рис. 1. Логічна схема концепції управління енергоспоживанням промисловості регіону

мізуватися (у міру реалізації і подальшого формування
програми), оскільки вона повинна створювати умови, що
дозволяють забезпечувати баланс інтересів учасників
у напрямку намічених пріоритетів ЕП в ПР.
Необхідна оптимізація оподаткування підприємств,
що беруть участь у реалізації програми. Тому пропо
нується створення холдингів, до складу яких увійдуть
лізингові компанії та покупці — підприємства енергоз
берігаючого обладнання. Такий варіант можна вважа
ти ідеальним, оскільки дохід лізингової компанії не піде
на сторону, а залишиться в рамках холдингу. Якщо май
но значиться на балансі у лізингодавця, то останній у
цьому випадку приймає для себе зобов'язання по сплаті
податку на майно і розраховує амортизаційні відраху
вання, а лізингоодержувач списує на витрати лізингові
платежі, що включають покупну ціну устаткування. За
основними засобами, отриманими в лізинг, законом
дозволено нараховувати прискорену амортизацію, ви
користання якої забезпечує істотне скорочення подат
кових платежів [2].
Формування бюджету програми за рахунок
коштів, виділених з державного бюджету та інших
джерел фінансування, дозволяє обгрунтовано і зба
лансовано здійснювати замовлення (закупівлі) для
виконання програми промисловості. При цьому за
мовлення на закупівлю і збут енергозберігаючого
обладнання і технологій розміщуються на підприє
мствах, в організаціях та установах державним за
мовником, в особі якого може виступати уряд регіо
ну. Державні контракти, які укладає уряд регіону,
визначають права і обов'язки державного замовни
ка і постачальника щодо забезпечення учасників
програми енергозберігаючим обладнанням і техно
логіями і регулюють відносини постачальника з дер
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жавним замовником при виконанні контракту. Про
ведення відкритих торгів, конкурсів і аукціонів доз
в олить е к оном ити бюдже тні та в ла с ні кошти
підприємств, що беруть участь у реалізації програ
ми.
Ефективне управління енергоспоживанням ПР не
можливе без механізмів взаємодії енергокомпаній і про
мислових споживачів; в управлінні енергоспоживанням
вкрай важливі механізми ціноутворення. При форму
ванні тарифів на електроенергію необхідно виділяти три
стадії: а) визначення сукупної вартості обслуговування
і середнього тарифу; б) диференціація тарифних ста
вок по групам і категоріям споживачів відповідно до
витрат електропостачання та розрахунок базових та
рифів; в) розробка спеціальних тарифів, спрямованих
на реалізацію певних цілей і відхиляємих від індивіду
альних витрат електропостачання. Спеціальні тарифи
призначені для індивідуального підходу до промисло
вих споживачів, при цьому, в процесі цільового регулю
вання допускається їх відхилення від вартості обслуго
вування: тариф підвищується з ростом електроспожи
вання, що стимулює енергозбереження. Тарифи управ
ління енергоефективністю та фінансовою підтримкою
можуть бути запропоновані споживачам енергокомпа
нією в рамках програми управління попитом [7].
Управління попитом на енергію забезпечує ціле
спрямований і планомірний вплив енергокомпанії на об
сяги, структуру та режими енергоспоживання ПР. Підви
щення ефективності використання енергії та розвитку
генеруючих потужностей компанії розглядаються як
взаємодоповнюючі способи енергозабезпечення спо
живачів. Зекономлена енергія виступає в якості додат
кового ресурсу, що заміщає виготовлення на нових ус
тановках. При цьому витрати енергокомпанії на енер
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɭ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ

Ȼɥɨɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦ
ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ

Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ.
Ɋɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ
ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ.
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɛɿɪ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ
ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ.
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ.
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ.
ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɹɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ.
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɨɜɨʀ ɿ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧ
ɉȿȻ.
ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ

Ȼɥɨɤ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɚɥɭɡɟɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ.
ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɸɞɠɟɬɭ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ.
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ.
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ

Ȼɥɨɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɨ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɸ
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɮɨɪɦ ɬɚ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɸ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ȱɉ.
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɽɫɬɪɭ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.
ȼɟɞɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ

Ȼɥɨɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɦ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɿɜ
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ.
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ, ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ

Ȼɥɨɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ
ɚɤɬɢɜɚɦɢ
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ.
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɡɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ.
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ
ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ ɿ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɿ

Рис. 2. Функціональна структура системи управління енергоспоживанням промисловості
регіону

гозбереження у споживачів заміщають значно більші
витрати в її розвиток.
Виробничофінансова діяльність підприємств, що
беруть участь у формуванні та реалізації енергетичної
програми ПР, повинна відповідати нормативним вимо
гам (фінансова стійкість, платоспроможність, кредито
спроможність і ліквідність і т.д.). У результаті забезпе
чується виконання успіх програм і зниження ризиків,
пов'язаних з реалізацією програми. Важлива роль тут
відводиться саморегульованим організаціям в області
енергоаудиту на рівні підприємств, де повинні форму
ватися цільові показники ефективності управління енер
госпоживанням. Концепція управління енергоспоживан
ням ПР може бути представлена у вигляді логічної схе
ми (рис. 1).
До основних принципів ефективного управління
енергоспоживанням відносяться: гнучкість і елас
тичність планування енергоспоживання та ранжування
об'єктів управління по їх важливості. Така класифіка
ція відрізняється адаптацією до процесів енергоспожи
вання і відкритістю для подальшого її формування та
уточнення з метою удосконалення процесів управлін
ня, що розвиває практику управління енергоспоживан
ням. Чим повніше і обгрунтованіше принципи системи

ефективного управління енергоспоживанням в ПР, тим
вище ймовірність досягнення поставлених цілей для
отримання ефективних результатів реалізації ЕП. Тому
формулювання принципів управління енергоспоживан
ням є відповідальним початковим моментом побудови
системи управління енергоспоживанням. Дослідження
методичних та методологічних аспектів управління еко
номічними процесами дозволяє запропонувати наступні
групи принципів системи управління. До методологіч
них принципів належать: 1) системний підхід до управ
ління; 2) комплексність планування енергоспоживання;
3) наукова обгрунтованість планування енергоспожи
вання. До організаційноекономічних принципів нале
жать: 1) державне регулювання; 2) повний облік енер
гетичних потреб, стану і динаміки попиту і кон'юнктури
ринку енергоресурсів; 3) оптимальне поєднання цент
ралізації і децентралізації; 4) цілі в управлінні енергос
поживанням; 5) домінування стратегічних аспектів у
плануванні енергоспоживання; 6) альтернативні витрати;
7) економічність енергоспоживання; 8) пропорційність
енергоспоживання; 9) ранжування об'єктів управління
по їх важливості; 10) збереження і розвиток конкурент
них переваг об'єкта управління; 11) порівнянність варі
антів управлінських рішень при їх виборі. До фінансо
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Таблиця 1. Система факторів, що впливають на рівень ефективності управління
енергоспоживанням промисловості регіону
ʋ

ɉɿɞɫɢɫɬɟɦɚ

Ɂɦɿɫɬ

1

Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ

ɉɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ; ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɨɫɜɨɽɧɿɫɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ;
ɝɚɥɭɡɟɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ; ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɽɞɢɧɨʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ;
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ;
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɉȿɊ;
ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ, ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɥɚɧɫɭ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɫɬɭɩɿɧɶ ɣɨɝɨ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɫɬɿ

2

Ɍɟɯɧɿɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ

3

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ

Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɫɬɭɩɿɧɶ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɨɫɭ ɈɉɎ;
ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ;
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɧɲ ɟɧɟɪɝɨɽɦɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɜɬɪɚɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ;
ɹɤɿɫɧɟ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɈɉɎ;
ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɹ ɨɞɢɧɢɱɧɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿɧɲɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɩɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɡɚ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɿɜ;
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɫɥɭɠɛɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ;
ɪɿɜɟɧɶ ɟɥɟɤɬɪɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
ɟɧɟɪɝɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
ɪɿɜɟɧɶ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɥɿɤ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ;
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ;
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɪɨɡɪɹɞɭ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ;
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɿ
ɞɚɧɢɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ;
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɉȿɊ

Ƚɚɥɭɡɟɜɚ

ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɹ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɤɚɞɪɿɜ;
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɝɚɥɭɡɟɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ;
ɦɚɫɲɬɚɛ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ

5

Ɋɢɧɤɨɜɚ

6

ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ

Ɋɿɜɟɧɶ ɰɿɧ ɿ ɬɚɪɢɮɿɜ ɧɚ ɩɚɥɢɜɨ ɬɚ ɟɧɟɪɝɿɸ; ɩɨɩɢɬ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɬɚ ɉȿɊ;
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɪɢɧɤɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɿɧɮɥɹɰɿɹ;
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɢɡɢɤɢ;
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ
Ɇɨɪɚɥɶɧɟ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɩɚɥɢɜɚ ɣ ɟɧɟɪɝɿʀ;
ɭɱɚɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ;
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ

7

ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ

8

Ɏɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ

4

ɉɟɪɟɪɨɛɤɚ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɫɬɚɧ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɜɢɤɢɞɢ ɩɪɢ ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɿ ɩɚɥɢɜɚ; ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɳɨ
ɜɢɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɤɢɞɚɽɦɨɝɨ ɋɈ2
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ;
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ;
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɠɢɜɨʀ ɩɪɚɰɿ

вих принципів відносять: 12) бюджетну збалансованість
цільових енергетичних програм; 13) гнучкість і елас
тичність планування енергоспоживання; до еколого тех
нологічних принципів відносять: 14) екологічну безпеку
виробництва і споживання ПЕР; 15) систематичне зас
тосування енергозберігаючих технологій; 16) взаємо
замінність енергоресурсів.
Принципи забезпечують реалізацію системи ефек
тивного управління енергоспоживанням ПР і орієнтують
на допустимий варіант реалізації енергетичної програ
ми [4].
Принцип гнучкості й еластичності планування енер
госпоживання вимагає динамічної реакції учасників ЕП
при реалізації проектів енергозбереження на зміни
внутрішніх і зовнішніх факторів. Гнучкість реалізації
планів енергоспоживання — це здатність реагувати на
прояв випадкових чинників при реалізації проектів
енергозбереження, а еластичність — це здатність збе
рігати необхідні фінансові резерви для маневру, навіть
при оптимальних рішеннях, і передбачати планові аль
тернативи.
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Реалізація принципу гнучкості й еластичності повин
на розглядатися як обов'язкова умова при проектуванні
системи планування енергоспоживання; вона обумов
лена відповідними процедурами підготовки і прийняття
планових рішень.
Принцип ранжування об'єктів управління по їх
важливості дозволяє визначити важливість, вагомість,
ранг об'єктів (проблем, факторів) по ефективності,
актуальності, масштабності, ступеню ризику. Інвес
тиційні ресурси завжди обмежені, тому вони повинні
спочатку вкладатися у вирішення найбільш важливих
проблем підвищення ефективності енергоспоживан
ня в ПР.
На основі системного підходу може бути сформу
льована стратегія формування системи управління
енергоспоживанням: на основі стратегії розвитку про
мисловості регіону, комплексної системи вимог учас
ників ринків промислових товарів до результатів про
мислового виробництва забезпечити формування
оптимальної структури системи управління енергос
поживанням, що використовує єдину систему цілей,
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завдань, принципів, моделей, функцій, методів управ
ління і цільових показників функціонування її скла
дових елементів і оптимізує ефективне застосування
енергоресурсів, спрямоване на підвищення якості па
ливноенергетичного балансу (ПЕБ) промисловості
регіону [3].
Основна мета створення системи управління енер
госпоживанням — прирощення фінансових результатів
ПР на основі раціонального, економічного та надійно
го енергопостачання за рахунок ефективного викорис
тання енергоресурсів та управління енергоспоживан
ням, яке досягається шляхом вирішення наступних зав
дань:
1. Формування необхідного обсягу і складу енерго
ресурсів, що забезпечують поточну виробничу діяль
ність та ефективний розвиток галузей ПР.
2. Ефективне використання енергоресурсів у галу
зях промисловості, що забезпечують досягнення цільо
вих показників виробничо господарської діяльності
ПР.
Для успішної реалізації запропонованих цілей і
принципів пропонується сформувати функціональну
структуру системи управління енергоспоживанням ПР
(рис. 2).
Блок управління сформованим енергоспоживан
ням. У даному блоці передбачається реалізація
функцій, безпосередньо пов'язаних з організацією
та управлінням енергоспоживанням ПР. Блок розвит
ку промисловості та управління інвестиціями. Тут
промисловість буде здійснювати функції управлін
ня процесом формування, реалізації та моніторингу
програми (аналіз, облік, планування, організація,
контроль, прогнозування, фінансування (бюджету
вання програм) і стимулювання (пільгове кредиту
вання та оподаткування). Блок управління інформа
цією по енергоспоживанню забезпечує формування
та підтримку інформаційної бази по енергоспожи
ванню для прийняття обгрунтованих рішень на ос
нові сформованого функціоналу. Блок нормативно
методичного забезпечення управління енергоспожи
ванням повинен відповідати за розробку та безпе
рервне оновлення нормативнометодичної бази уп
равління енергоспоживанням. Блок управління інте
лектуальними активами несе відповідальність за за
безпечення процесу управління енергоспоживанням
персоналом з достатнім рівнем компетенції, відпо
відним вирішуваним виробничим та інноваційним
завданням енергозбереження.

ВИСНОВОК
Комплекс критеріїв і чинників ефективності систе
ми управління енергоспоживанням, що відрізняється
формуванням по підсистемах і напрямках для визначен
ня та реалізації максимального потенційного рівня енер
гозбереження ПР в рамках довгострокової стратегії
ефективного енергоспоживання, дає можливість відби
рати методи та ресурси при формуванні механізмів
управління енергоспоживанням в промисловості. Нами
визначені фактори системи управління енергоспоживан
ням, що зумовлюють підвищення ефективності енергоз
береження ПР, які були розділені на вісім підсистем
(табл. 1).

Література:
1. Закон України "Про енергозбереження" від
01.07.1994 р. № 75/94ВР: за станом на 1 березня 2012
р. [Електронний ресурс] / Верховна рада України. —
Офіц. вид. — Режим доступу: http://zakon1.rada.
gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=74%2F94
%E2%F0
2. Кизим Н.А. Действующие законодательство в
области стратегического развития Украины и её регио
нов / Н.А. Кизим, Ш.А. Омаров // Проблеми еконо
міки. — 2009. — № 4. — С. 3—11.
3. Маляренко В.А. Енергозбереження — пріоритет
ний напрямок розвитку і вдосконалення комунальної
енергетики / В.А. Маляренко // Интегрированные тех
нологии и энергосбержение. — № 3. — 2006. — С. 19—
29.
4. Опенышев С.П. Экономический механизм район
ного АПК в условиях перехода к рынку: дис. ... канд.
экон. наук: 08.00.05. — Москва, 1998. — 136 с.
5. Паливноенергетичні ресурси України // Стати
стичний збірник [Електронний ресурс]. — Режим дос
тупу: http://www.ukrstat.gov.ua
6. Про внесення Змін до Положення про матеріаль
не стимулювання колективів і окремих працівників
підприємств, організацій та установ за економію палив
ноенергетичних ресурсів у суспільному виробництві:
Наказ НАЕР №137/321 від 25.09.2007р., Мінекономіки
(з 2005 р.) // Офіційний вісник України. — 2007. — №
78. — С. 71. — ст. 2910. — код акту 41203/2007.
7. Скоков С.А. Экологоэкономическое регулиро
вание процессов ресурсосбережения: дис... канд. экон.
наук: 08.08.01. — Сумы: СумГУ, 2002. — 190 с.
References:
1. Verkhovna Rada of Ukraine (1994), Law "On Energy
Saving", available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi
bin/laws/main.cgi?nreg=74%2F94%E2%F0 (Ac
cessed 22 July 2015).
2. Kyzym, N. A. and Omarov, Sh. A. (2009), "Existing
legislation in the field of strategic development of Ukraine
and its regions", Problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 3—11.
3. Maliarenko, V. A. (2006), "Energy efficiency — a
priority direction of development and improvement of
municipal energy", Yntehryrovannye tekhnolohyy y
enerhosberzhenye, vol. 3, pp. 19?29.
4. Openyshev, S.P. (1998), "The economic mechanism
of regional AIC in the conditions of transition to the
market", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Mos
cow, Russia.
5. State Statistics Service of Ukraine (2015), "Fuel and
energy resources Ukraine", available at: http://www.ukr
stat.gov.ua/ (Accessed 22 July 2015).
6. State Agency on Energy Efficiency and Energy
Saving of Ukraine (2007), "On Amendments to the
Regulation on incentives teams and individual employees
of enterprises, organizations and institutions for saving
energy resources in social production", Ofitsijnyj visnyk
Ukrainy, vol. 78, p. 71.
7. Skokov, S.A. (2002), "Ecological and economic
regulation of the processes of resource", Abstract of Ph.D.
dissertation, Economy, SumHU, Sumy, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 08.08.2015 р.

57

