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ПЕРЕДМОВА
На сьогодні енергоефективність та енергозбереження є визначальними факторами конкурентоспроможності товарів і послуг,
вироблених у будь-якій країні будь-яким господарюючим
суб’єктом. Вони безпосередньо впливають на енергетичну безпеку
країни і рівень добробуту її мешканців.
На сучасному етапі в Україні спостерігаються надмірне споживання та неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, незадовільно високий рівень енергоємності виробництва і
пов’язана з цим низька конкурентоспроможність товарів та послуг
на зовнішніх ринках. А це в умовах дефіциту власних енергоресурсів і постійного зростання цін на світових ринках породжує проблему підвищення енергоефективності та енергозбереження національної економіки, яка є категорією першочергової значущості та
актуальності.
Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) є однією з найбільш соціально значимих і водночас настільки ж неефективно функціонуючих галузей економіки України, що характеризується високим ступенем спрацювання обладнання, значною часткою
збиткових підприємств, нерозвинутими ринковими відносинами та
низькою якістю наданих послуг. Тому вирішення проблем підвищення енергоефективності та енергозбереження саме у цій галузі (з
боку кінцевого споживання паливно-енергетичних і природних ресурсів) надасть найбільший на рівні держави соціальний та економічний ефект.
Вирішення проблем підвищення енергоефективності та енергозбереження у ЖКГ є непростим завданням, оскільки за обсягами
споживання паливно-енергетичних ресурсів, кількістю і потужністю енергоємних об’єктів та розгалуженістю інфраструктури ЖКГ
належить до складних енерготехнологічних систем соціальновиробничого типу. Теорія управління якими, у тому числі й у сфері
енергоефективності та енергозбереження, досі не формалізована і
на сьогодні базується головним чином на вербальних моделях, які
за умов складності та великих розмірів системи не в змозі забезпе-
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чувати прийняття обґрунтованих за багатьма параметрами рішень.
До цього слід додати проблеми невизначеності, емерджентності й
синергетичності показників енергоефективності та енергозбереження для ієрархічних багаторівневих систем, якими є системи
управління у ЖКГ. Усе це й обумовило потребу в систематизації та
узагальненні апробованих у світовій практиці методів і механізмів
управління складними багаторівневими системами у сфері енергоефективності та енергозбереження і побудові на цій основі теоретичного фундаменту для розробки математичних моделей та механізмів управління у цій сфері, які на системній основі поєднують
організаційно-адміністративні та оперативно-технологічні аспекти
управління. У зарубіжній практиці та в цій монографії такого роду
системне управління складними енерготехнологічними системами
соціально-виробничого типу визначається як енергетичний менеджмент.
Звертаємо увагу на те, що практично всі розділи цього видання побудовано за принципом, який дає змогу прослідкувати складові загальної теорії енергоефективності багаторівневих систем та
специфічні особливості її застосування для конкретних типів систем, що буде стимулом для подальших науково-прикладних досліджень.
Що стосується системної послідовності викладення матеріалу
монографії, то основні її розділи побудовано у такому порядку.
Спочатку розглядаються методичні основи визначення показників
енергетичної ефективності енерготехнологічних систем, здійснюється їх позиціонування у системі енергетичного менеджменту та
наводяться приклади застосування на рівні країни.
Далі, з урахуванням специфіки житлово-комунального господарства, розглядаються методи, моделі та механізми систем управління і регулювання у сфері енергоефективності та енергозбереження багаторівневих ієрархічно побудованих систем ЖКГ, які
охоплюють державний і місцевий рівні, рівні промислових і комунальних підприємств та споживачів вироблених ними товарів і наданих послуг.
На базі положень теорії ієрархічних багаторівневих систем та
теорії управління великими системами визначаються основні структурно-функціональні блоки моделі організаційно-технологічного
управління в такого роду складних системах, а саме моделі багато-
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рівневого енергетичного менеджменту як основного інструменту
підвищення ефективності управління складними системами соціально-виробничого типу. Наводяться результати проведеного аналізу та структуризації теоретичних положень енергетичного менеджменту складних багаторівневих систем.
Перелік показників енергетичної ефективності у такого роду
системах позиціонується у системі енергетичного менеджменту на
рівнях споживача житлово-комунальних (ЖК) послуг, виробничого
підприємства та місцевого і загальнодержавного рівнях, що дає
змогу сформувати методичні підходи до побудови ринкових методів регулювання та стимулювання підприємств і установ до підвищення енергоефективності та енергозбереження.
Серед основоположних методів і механізмів енергетичного
менеджменту складних багаторівневих систем основну увагу
приділено механізмам заохочувального регулювання та економічного стимулювання підприємств і установ до енергозбереження,
методології інтегрованого ресурсного планування, концептуальним
основам застосування перфоманс-контрактингу та специфіці
діяльності енергосервісних компаній (ЕСКО) в рамках системи
енергетичного менеджменту. Значну увагу приділено саме цим
методам і механізмам, оскільки вони спрямовані на отримання
гарантованого результату від реалізації заходів з підвищення
енергоефективності та енергозбереження.
Принципово важливим для побудови математичних моделей
управління багаторівневими системами є застосування процедур
теоретико-множинного підходу, на основі якого найбільш повно
розкриваються можливості формалізації і координування взаємодії
елементів (блоків, підсистем) у складних енерготехнологічних системах соціально-виробничого типу. Результати проведеної формалізації задач енергоменеджменту показано на прикладах дворівневої системи підприємства-споживача ЖК послуг та на місцевому і
державному рівнях.
Теоретичні основи координування взаємодії елементів
складної багаторівневої системи енергетичного менеджменту
розглядаються під кутом зору формалізації моделі програмноцільового управління на рівні місцевої системи енергоменеджменту
та застосування кластерного механізму координування взаємодії
елементів складних багаторівневих систем.
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Особливої уваги з точки зору наукової новизни та практичної
значущості заслуговує розділ монографії, де розглядаються теоретично-прикладні аспекти застосування моделі порівняльної переваги в задачі підвищення ефективності трансграничної взаємодії енергосервісних та енерготехнологічних компаній, де представлено
результати тестових техніко-економічних розрахунків, що підтверджують ефективність запропонованої моделі.
Автори висловлюють глибоку вдячність науковим рецензентам Клименку Віктору Миколайовичу та Денисюку Сергію Петровичу за конструктивні зауваження стосовно окремих положень
змісту монографії та за цінні поради щодо подальших досліджень
у визначених напрямках.
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ГЛАВА 1
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
СКЛАДНИМИ БАГАТОРІВНЕВИМИ СИСТЕМАМИ

1.1. Базові поняття та визначення проблеми організаційно-технологічного управління у системі ЖКГ
У сучасних умовах глобалізації економіки та енергетичних
ринків конкуренція, що значною мірою обумовлена стійкою тенденцією зростання енергетичної складової у структурі витрат на виробництво продукції і надання послуг, все більше переміщується на
поле енергоефективності та енергозбереження (ЕЕ) [1-6]. При цьому стратегічну перевагу отримують саме ті країни і компанії, які
зуміли запровадити ефективно діючу систему енергетичного менеджменту [7-15].
Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) є однією з найбільш
соціально значимих і водночас неефективно функціонуючих галузей
економіки України, що характеризується високим ступенем спрацювання обладнання, значною часткою збиткових підприємств, нерозвинутими ринковими відносинами та низькою якістю наданих послуг. З іншого боку, ЖКГ за всіма оцінками зарубіжних і внутрішніх
експертів є потенційно-прибутковим ринком зі стабільним попитом,
розміри якого оцінюються сотнями мільярдів гривень [16].
Вирішення цієї проблеми у напрямку підвищення енергоефективності функціонування ЖКГ є непростим завданням, оскільки за
обсягами споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), кількістю і потужністю енергоємних об’єктів та розгалуженістю інфраструктури ЖКГ належить до складних енерготехнологічних систем
соціально-виробничого типу. Ієрархічно побудована система
управління її складається з чотирьох рівнів: загальнодержавного,
місцевого (регіонального, обласного, міського, селищного), господарюючих суб’єктів (підприємств і організацій з виробництва і пос7

тачання ПЕР і комунальних послуг) і споживчого (населення, бюджетна сфера, малий і середній бізнес).
З точки зору формалізації задач управління система ЖКГ
складається з керуючих і керованих елементів та підсистем, охоплених зв’язками субординації та координації, із загальносистемною
(глобальною) метою та підпорядкованими, але ж достатньою мірою
самостійно визначеними локальними цілями та завданнями елементів і підсистем, з наявними зворотними зв’язками та зовнішніми
впливами і збуреннями, насамперед пов’язаними з регулюванням
цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.
Введемо надалі декілька принципових понять і визначень, які
стосуються питань управління складними багаторівневими системами у сфері енергоефективності та енергозбереження.
Складна система за визначенням є складеним об'єктом, частини якого (підсистеми) закономірно об'єднані в єдине ціле внутрішніми зв'язками. У багаторівневих системах кожна така підсистема у свою чергу складається з кінцевого числа підсистем більш
низького рівня.
Серед основних властивостей складних систем розрізняють
такі: цілісність системи, обумовлену єдністю і наявністю загальної
мети (критеріїв) її функціонування і розвитку; автономність (відносна самостійність) підсистем і наявність у них власних органів
управління і своєї мети (критеріїв) функціонування і розвитку; ієрархічність структури; неповнота інформації; економічність; динамічність; інерційність; багатокритеріальність оцінок ефективності
функціонування і розвитку; неспівпадіння цілей (критеріїв, інтересів) управління підсистемами на різних рівнях ієрархії; адаптивність; неадитивність (принципове незведення властивостей системи
до суми властивостей складових її компонентів), синергічність, надійність як продовження функціонування системи при виході з ладу
її окремих компонентів [17-19].
Інакше кажучи, складна система соціально-виробничого типу
характеризується не тільки набором технологічних частин (підсистем) і зв'язків між ними, але й фізичними процесами, що протікають у кожній з цих підсистем і між ними, набором зовнішніх зв'язків і функцій системи, а також наявністю організаційно-керуючих
підсистем, які мають забезпечувати функціонування системи в цілому.
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Необхідність управління складними системами породжує ряд
труднощів, пов'язаних з можливою втратою їх керованості, що
змушує розподіляти такого роду складні системи на ряд підсистем,
доступних для безпосереднього управління. Проте подібне розподілення на підсистеми викликає необхідність подальшої координації
та узгодженого управління ними, що призводить до побудови багаторівневої ієрархічної системи управління, як має поєднувати технологічні та інформаційні зв'язки.
Ці особливості по-різному позначаються на рівнях оперативно-технологічного управління енерготехнологічними підсистемами,
які в основному представлені енергетичним обладнанням та засобами електронного автоматичного управління, а також на рівнях
організаційно-адміністративного управління, де основну роль відіграють людина і трудові колективи. Це обумовлює необхідність дослідження в системному підході поняття цілого (системи) і його
частин (підсистем) не як простого підсумовування властивостей
останніх, а як синтезу цілого з новою якістю і властивостями.
Таким чином, під системою організаційно-технологічного
управління будемо розуміти таку складну систему управління, що
складається з елементів (ланок, рівнів тощо) організаційноадміністративного та оперативно-технологічного управління трудовими, матеріально-технічними, паливно-енергетичними і фінансово-економічними ресурсами, спрямовану на підвищення ефективності функціонування енерготехнологічної системи.
Зрозуміло, що при побудові систем управління слід прагнути
до спрощення їх структури. Але об'єктивні чинники перешкоджають такому спрощенню у складних енерготехнологічних системах,
і в першу чергу, це вимоги до управління складними технологічними процесами виробництва, розподілу і споживання виробленої
продукції та наданих послуг, які обумовлюють створення органів
управління, що ієрархічно співпадають з ієрархічною структурою
управління технологічними процесами. При цьому процес узгодження в багаторівневих системах локальних цілей управління з
глобальною метою є одним з важливих елементів забезпечення
ефективності функціонування і розвитку системи у цілому [17-19].
Окремим поняттям, досить новим для пострадянського простору і широко застосованим в науково-практичних дослідженнях у
країнах з розвинутою економікою, є поняття енергетичного мене-
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джменту. Визначення цього поняття відображають його багатоцільову комплексну природу як специфічної гілки (підсистеми) у системі
організаційно-технологічного
управління
складними
об’єктами [7-15].
Ініціатором розробки та запровадження методів енергетичного менеджменту на пострадянському просторі є А.В. Праховник.
Завдяки йому та його учням і послідовникам в Україні розвинуто
базові основи побудови систем енергетичного менеджменту в умовах переходу від адміністративно-командних до ринкових методів
управління 11-13.
Під системою енергетичного менеджменту будемо розуміти
ієрархічно структуровану підсистему організаційно-технологічного
управління у сфері енергоефективності та енергозбереження, системно узгоджену з іншими підсистемами та органами організаційно-технологічного управління складними об’єктами (системами і
комплексами).
Теоретичний базис енергетичного менеджменту ґрунтується
на принципах і поняттях управління енерговикористанням, які розглядаються не стільки в рамках технічних, скільки організаційних,
мотиваційних, нормативно-правових, інформаційних, маркетингових та екологічних аспектів [11-13].
Саме сукупність різних за своєю природою підсистем управління як управлінських, так і інженерно-технічних дає можливість
досягнення максимального синергетичного ефекту, якого неможливо досягти, застосовуючи окремо інженерні рішення і технологічні
інновації поза межами системи енергетичного менеджменту.
При цьому у системі енергетичного менеджменту зазвичай
передбачається виконання низки додаткових функцій, які забезпечують систематизований збір і обробку інформації про основні
об’єкти використання палива та енергії, енерготехнологічну та техніко-економічну ефективність різних процесів, окремих видів продукції та послуг, проведення розрахунків з виявлення резервів зниження обсягів використання енергії і розробку заходів щодо їх
реалізації, енергетичний та екологічний моніторинг, прогнозування
і планування заходів з підвищення ЕЕ тощо.
Стратегічною метою створення системи енергетичного менеджменту є зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво продукції і послуг, поліпшення її конкурентних позицій
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і, як наслідок, підвищення фінансово-економічної стійкості об'єкта
управління (комплексу, системи).
Слід розуміти, що витрати на створення системи енергетичного менеджменту, які включають в себе створення й утримання
нової гілки в системі управління об'єктом, додаткові обов'язки інших управлінців, які не брали раніше участь у вирішенні енергетичних завдань, необхідність створення спеціалізованих регламентів і
стандартів, повинні окупатися тим прибутком, який виникає внаслідок впровадження системи енергоменеджменту.
Сучасні положення енергетичного менеджменту, які застосовуються в Україні, представлені в міжнародному стандарті ISO
50001:2011 Energy management systems – Requirements with guidance
for use (російська версія цього стандарту [14] майже не відрізняється від оригіналу за деякими формулюваннями). Стандарт набув національного статусу в більшості розвинутих країн Європи, Північної Америки та Азії.
За визначенням стандарту система енергоменеджменту – це
набір взаємопов'язаних один з одним і взаємодіючих між собою елементів, що ґрунтуються на енергополітиці, цілях, процесах і процедурах, необхідних для покращення енергетичної результативності та
продуктивності, і дають змогу досягати цих цілей, у тому числі щодо
зменшення викидів в атмосферу парникових газів, за допомогою систематичного управління енергетичними ресурсами. Стандарт універсальний, хоча його вимоги є розпорядчими – перелічують те, що
має бути зроблено, без визначення як це зробити [14, 15].
Що стосується принципів формалізації та побудови математичних моделей багаторівневого організаційно-технологічного
управління та регулювання енергетичних та енерготехнологічних
систем у сфері ЕЕ, то їх структурно-функціональні схеми і механізми розглядаються у роботі на теоретико-множинному рівні. Представлені схеми охоплюють державний і місцевий (муніципальний)
рівні управління та регулювання, рівні енерготехнологічних підсистем підприємств та кінцевих споживачів вироблених ними енергопродуктів та наданих послуг у сфері ЕЕ.
Для формування потоків економічно-доцільних заходів з ЕЕ
пропонується використовувати проектно-інвестиційний та програмно-цільовий підходи, а серед основних інструментів реалізації цих
заходів – методи та механізми перфоманс-контрактингу та енерго-
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сервісних компаній. Застосування останніх дає змогу гарантовано
забезпечувати досягнення запланованих результатів внаслідок запровадження заходів (інвестиційних проектів) з підвищення ЕЕ господарської діяльності на рівнях підприємств та кінцевих споживачів вироблених енергопродуктів та наданих послуг, тим самим
забезпечуючи досягнення запланованих програмних показників на
місцевому та державному рівнях.
Основну увагу приділено саме рівням підприємств та кінцевих споживачів, а серед прикладів використання розглядаються системи централізованого теплопостачання, що дає змогу в якості кінцевих споживачів розглядати населення, яке є одним з основних
споживачів паливно-енергетичних ресурсів в Україні, як і у більшості розвинутих країн світу.
Аналізуючи домінуючий в ЖКГ України процес адміністративно-командного управління у сфері ЕЕ в його історичному розвитку, слід зазначити, що в ЖКХ України хоч якісь значущі результати не були досягнуті за таких причин:
1.Мотивація і стимулювання до підвищення енергоефективності та енергозбереження у ЖКГ практично не розглядалися
центральними органами влади як фінансово-економічний інструмент прямої дії, а логіка – ринок у всьому розбереться – не спрацювала. При цьому заходи з ЕЕ фактично розглядалися як витратні, а
не такі, що стимулюють розвиток економіки країни і дають змогу
одержувати додаткові вигоди і прибуток.
2.Не було створено дієспроможної системи управління у сфері ЕЕ, що функціонує за нерозривним ланцюгом: постачальник ПЕР
– виробник ЖК послуг – споживач побудованої на всіх рівнях ієрархічної структури за принципами єдиної політики та системно узгоджених цілей і завдань.
3.Не було розвинуто інфраструктуру ринків ЕЕ, що починається з діяльності спеціалізованих, у першу чергу, енергосервісних
компаній, не визначено правила оцінки результатів реалізації заходів з ЕЕ і виокремлення економічного ефекту, не створено передумов для розвитку приватного бізнесу у сфері ЕЕ і залучення інвестицій як основних рушійних сил підвищення енергоефективності та
енергозбереження.
4.Фінансово-економічні умови діяльності об'єктів житловокомунальної інфраструктури, що визначалися за принципами «ви-
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живання», навіть не передбачали можливостей проведення модернізації об’єктів ЖКГ з урахуванням енергозберігаючих технологій.
5.Тарифна політика не враховувала інвестиційної складової,
поправок на інфляцію й ефективність виробництва. Тариф не стимулював до покращення якості послуг, зниження витрат і раціонального використання паливно-енергетичних та природних ресурсів.
6.Регулювання ЖКГ як природної монополії здійснювалося
на принципах адміністративно-командної системи без урахування
можливостей реорганізації окремих підсистем ЖКГ.
7.Принципи програмно-цільового управління практично не
використовувалися, а державні програми розвитку не були підкріплені належним фінансуванням. Державно-приватне партнерство
розглядалось як інструмент залучення приватних інвестицій без
механізмів їх повернення.
Зрозуміло, що політика держави у сфері енергоефективності
та енергозбереження ЖКГ потребує негайного реформування. Досвід розвинутих країн, у тому числі й країн Східної Європи, показує
[20], що створення системи енергетичного менеджменту, впровадження ринкових відносин, залучення приватних компаній і розвиток конкуренції є обов’язковими елементами успішного
розв’язання наявних проблем і подолання існуючих бар’єрів. При
цьому єдиного підходу у світі не існує, однак загальним для всіх
країн залишається принцип збереження державного регулювання та
контролю: змінюються лише його функції залежно від специфіки
країни та рівня розвитку ринкових відносин, а головним завданням
регулюючого органу стає своєчасне реагування на негативні зміни
у системі при мінімальному втручанні у господарську діяльність
підприємств.

1.2. Методичні підходи до визначення показників енергетичної ефективності складних систем
Серед емпіричних понять, що визначають ефективність (продуктивність, результативність) застосування ПЕР у складних системах, найпоширенішими є енергоефективність (energy efficiency),
енергозбереження (energy saving, energy conservation), енергоємність і енергоінтенсивність (energy intensity). Головним у використанні цих понять є те, що вони дають змогу аналізувати і узагаль-
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нювати властивості й відносини між складовими елементами складних систем (галузями економіки, секторами, підприємствами, організаціями і т.п.) на всіх рівнях її розгляду, послідовно згортаючи
показники ефективності за схемою: окремі технології – підприємства – галузі – економіка у цілому (тобто знизу-вверх) або розгортаючи їх у зворотному напрямку (зверху-вниз).
Підвищення енергетичної ефективності складних систем здійснюється головним чином за допомогою поліпшення структури самої
системи і використовуваних ресурсів, підвищення якості, результативності та ефективності процесів виробництва, розподілу і споживання продукції та послуг, зміни їх структури, зниження витрат ресурсів на одиницю виробленої продукції і наданих послуг тощо.
Зрозуміло, що на рівень енергетичної ефективності складних
систем та окремих її складових впливають багато факторів, серед
яких рівень розвитку технологічної бази, ступень досконалості виробничої й розподільної інфраструктури, цінова політика, географічне розташування країни, кліматичні умови, соціально-культурні,
демографічні чинники тощо. Визначення впливу кожного з цих факторів на показники енергетичної ефективності є досі проблематичним через їх складність та невизначеність. Тому на всіх рівнях використання показників енергетичної ефективності (окрім, мабуть,
технологічного) виникають непорозуміння, коли, не звертаючи увагу на принципову різницю у фізичній природі елементів, об’єктів і
явищ, дослідники проводять чисельні розрахунки значень їх ефективності за однією і тією ж схемою. Як наслідок, незалежно від
предмета дослідження (енергоефективності, енергозбереження,
енергоємності, енергоінтенсивності тощо) кількісні оцінки цих різних показників співпадають. Це свідчить про те, що автори не розрізняють ні дійсних причин, ні можливих наслідків використання
результатів такого роду досліджень.
Незважаючи на те, що ефективність є одним з найбільш поширених в теорії та на практиці системних понять, загальновизнаної процедури її вимірювання досі не існує. Отже, залежно від того,
які витрати і особливо які результати (соціально-економічні, інституційні, екологічні й т. ін.) беруться до уваги, ефективність слід розглядати або як якісну, або ж як кількісну оцінку співвідношення
витрат і результатів функціонування системи, а у процес цього ви-
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бору залучати методи системного аналізу, що базуються на загальноприйнятих системних принципах і поняттях.
Розглянемо більш детально процедуру визначення узагальненого поняття енергоекономічної ефективності (energy-economic efficiency), яке покликано поєднати на системній основі енергетичні та
економічні фактори впливу.
У загальному випадку ефективність ееф (efficiency, effectiveness) будь-якого процесу або дії (роботи, діяльності) визначається
відношенням досягнутого ефекту (результату, випуску) до витрат
на його досягнення за формулою
eеф  Wр / Wв ,
(1.1)
де результат Wр і витрати Wв можуть бути представлені у натуральному та/або вартісному вираженні.
Необхідно додати, що за цією фундаментальною формулою
визначаються не тільки ефективність, а й загальнопоширені поняття продуктивності та результативності (поняття інтенсивності визначається оберненим виразом). Тобто, починаючи з єдиної форми
узагальненого представлення ( Wр / Wв ) всіх цих понять, треба чітко
розрізняти можливості їх коректного використання, коли важко, а
найчастіше і неможливо, виділити компоненти випуску-витрат, які
визначають у «чистому» вигляді тільки одне з цих понять, а не їх
комбінацію. На жаль, на сьогодні загальних правил вирішення цієї
задачі не існує, і тому в кожному конкретному випадку доводиться
узгоджувати фізичний зміст та «вагу» складових правої й лівої частин цієї фундаментальної формули, що також не завжди можливо
здійснити.
Тобто ефективність, на відміну від ефекту, є відносною величиною, визначення якої полягає в діленні величини ефекту (результату) на величину витрат, тобто ефект на одиницю витрат. Звідси,
за інших рівних умов, чим більший ефект (або результат) і менше
застосовані для цього ресурси, тим вища ефективність системи. Залежно від того, які витрати і особливо які результати і фактори
впливу розглядаються, в окремих галузях знань традиційно визначають енергетичну, економічну, фінансову, інституційну, біологічну, екологічну, соціальну, політичну ефективність.
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У рамках системного підходу такі «галузеві» ефективності
доцільно розглядати як підсистеми єдиної системи показників ефективності, якщо встановити взаємозв’язки між ними. Таке поєднання окремих підсистем у систему потрібно здійснювати за принципом загальносистемної мети, коли функціонування та розвиток
системи у цілому та всіх її підсистем буде спрямовуватися на досягнення певної глобальної мети (глобального оптимуму). Побудована таким чином система показників ефективності дає можливість не
тільки проводити порівняльний аналіз підсистем, а й визначати загальносистемний (синергетичний) ефект від впровадження заходів
у кожній з цих підсистем та у системи в цілому. При цьому слід чітко пам’ятати про принципову неможливість виявлення «синергетичних» властивостей системи, розглядаючи її окремі складові.
Окрім позитивних синергетичних ефектів, системний підхід
дає змогу виявляти і негативні (гальмуючі) чинники, пов’язані з
функціонуванням «реальної» економіки, які враховують, наприклад, неоптимальний розподіл ресурсів, наявність «тіньового» сектора, відсутність економічних стимулів, крадіжки, недостатню
якість управлінських рішень і т.п. Системна класифікація ефектів
має також включати поняття запобіжних втрат (збитків), яких вдається уникати, таких, наприклад, як забруднення навколишнього
середовища.
Врахування цих чинників є істотною умовою адекватності й
практичної цінності системної моделі, що принципово відрізняє її
від моделей визначення часткових показників ефективності. Ускладнення, що виникають при створенні системних моделей, зазвичай
вирішують через їх ієрархічну структуру, де на кожному рівні ієрархії застосовують характерні змінні, зв’язки та алгоритми. Так, на
рівні економіки у цілому ефективність визначають як відношення
ефекту до витрат у масштабах економіки країни, де ефектом є валовий внутрішній продукт (ВВП), а витратами – сукупність спожитих
ресурсів, а на галузевому рівні та на рівні підприємств – найчастіше
як відношення прибутку до вартості виробничих фондів або собівартості (рентабельності) продукції. На рис. 1.1 представлено складові тензора показників системи ефективності. З цього рисунка видно,
що класифікація показників системної ефективності охоплює такі
класифікаційні ознаки: за видами підсистем; за рівнями системної
ієрархії; за чинниками виникнення ефекту.
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Рис. 1.1. Тензор показників ефективності
складної багаторівневої системи
Система показників, наприклад, економічної ефективності містить такі групи:
 узагальнюючі показники економічної ефективності (рівень задоволення потреб ринку, виробництво продукції на одиницю
витрат ресурсів, витрати на одиницю товарної продукції, прибуток
на одиницю загальних витрат, рентабельність виробництва, народногосподарський ефект від використання одиниці продукції тощо);
 показники ефективності використання основних виробничих фондів (фондовіддача основних фондів, фондомісткість продукції, рентабельність основних фондів, фондовіддача активної частини основних фондів тощо);
 показники ефективності використання живої праці (трудомісткість одиниці продукції, відносне вивільнення працівників,
темпи зростання продуктивності праці, частка приросту продукції
за рахунок зростання продуктивності праці, коефіцієнт ефективнос17

ті використання робочого часу, економія фонду оплати праці, випуск продукції на одиницю фонду оплати праці тощо);
 показники ефективності використання коштів (коефіцієнт
оборотності обігових коштів, тривалість одного обороту нормованих оборотних коштів, відносне вивільнення обігових коштів, питомі капіталовкладення, капіталовкладення на одиницю введених
потужностей, рентабельність інвестицій, термін окупності інвестицій і т.п.);
 показники ефективності використання матеріальних та
паливно-енергетичних ресурсів (матеріалоємність продукції, матеріаловіддача, коефіцієнт використання сировини і матеріалів, витрати палива та енергії на одиницю чистої продукції, економія матеріальних витрат, коефіцієнт вилучення корисних компонентів із
сировини);
 показники якості продукції (економічний ефект від поліпшення якості продукції, частка продукції, яка відповідає кращим
світовим і вітчизняним зразкам).
Побудову будь-якої системи починають з виявлення структурних елементів (підсистем) та їх взаємозв’язків. І якщо в нашому випадку теоретичні основи побудови і аналізу структурних елементів системи, якими є підсистеми показників ефективності, докладно
розроблені у відповідних галузях знань, то теорія побудови і аналізу
взаємозв’язків, що формують систему, перебуває в зародковому стані.
Тому потрібно починати з визначення основних функцій та
зв’язків, притаманних такого роду функціям:
 утворення структури для реалізації певної генеральної
мети – структурні зв’язки;
 обміну речовиною, енергією, грошима, інформацією тощо
між підсистемами – транспортно-розподільні зв’язки;
 перетворення для узгодження матеріальних та інформаційних параметрів обміну – зв’язки перетворення;
 відображення технологічних особливостей побудови підсистем та системи у цілому – технологічні зв’язки;
 відображення режимів функціонування підсистем та системи у цілому – режимні зв’язки;
 управління і розвитку системи – зв’язки управління і розвитку.
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З урахуванням наведеного вище енергоекономічна ефективність, що охоплює енергетичну і економічну підсистеми наукового
пізнання, має трактуватися як здатність цих підсистем у процесі
свого функціонування досягати загальносистемного результату з
урахуванням, за необхідності, впливу інших факторів (інституційних, екологічних, соціальних) у якості внутрішніх складових цих
підсистем.
Тоді відповідно до фундаментальної формули (1.1) енергоекономічна ефективність ееф також має визначатися величиною
отриманого ефекту (результату, продукту) на одиницю витраченої
енергії і за інших рівних умов буде підвищуватися (або покращуватися), коли заданий рівень ефекту досягатиметься при менших обсягах енергії або при заданій кількості енергії рівень досягнутого
ефекту збільшуватиметься.
При цьому система показників (індикаторів) енергоекономічної ефективності на відміну від існуючих показників енергоефективності має розрізняти фактори ефективності й наслідки їх дії серед
інших споріднених за формою визначення, але ж не пов'язаних зі
змістом ефективності факторів, у першу чергу інтенсивності, продуктивності, заощадження і т.ін.
Одним з прикладів порівняння таких «споріднених» факторів є
переміщення виробництва з енергоємних секторів економіки (наприклад, металургійного) до секторів, де споживаються невеликі обсяги
енергії (наприклад, секторів електроніки або послуг). Таке переміщення, безумовно, вплине на зміну співвідношення величини отриманого ефекту на одиницю витраченої кількості енергії в економіці
країни, але не стане показником покращення енергоефективності в
кожному з цих секторів та в економіці країни у цілому. Більш за все
це буде індикатором інтенсивності використання енергії.
З іншого боку, підвищення енергетичної ефективності, наприклад, технологічних процесів і обладнання, так само як й інші
«зовнішні» фактори, можуть і впливають на відповідні зміни в інтенсивності. Тому в межах поняття енергоекономічної ефективності потрібно розглядати систему не тільки за рівнями ієрархії, але і
за чинниками виникнення ефекту – структурними, технологічними,
розподільними, режимними, перетворення, управління і розвитку,
які у свою чергу повинні розрізнятися за ознаками ефективності,
інтенсивності, продуктивності і заощадження.
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Інакше кажучи, стан системи (об’єкта) потрібно вимірювати
шляхом використання різнорідної інформації в обсягах, які дають
змогу виявляти природу причин, наслідків, взаємозв’язків, тенденцій і можливостей ефективного (неефективного) функціонування
системи. При цьому енергоекономічна ефективність як системне
поняття буде визначатися на основі інформації про структуру і технологічний склад системи, фізичну та економічну природу її елементів і підсистем, транспортно-розподільних зв’язків тощо, параметрів і режимів функціонування і управління системою у цілому,
елементами та зв’язками.
У той же час загальновідомі методики визначення енергетичної ефективності розглядають тільки структурні й технологічні зміни, не враховуючи потенціал і втрати від нераціонального транспортування та розподілення матеріальних і фінансових ресурсів та
надмірного використання адміністративного ресурсу тощо. Такі
втрати виникають на всіх рівнях економіки. Так, на рівні економіки
у цілому вони визначаються як різниця між приростом ВВП за рахунок підвищення продуктивності ресурсів та втратами ВВП на ринках з недосконалим розподілом (недосконалою конкуренцією тощо). Величина цих втрат оцінюється в розмірі 2–7 % ВВП для
розвинутих країн та 20–40 % ВВП для країн з перехідною економікою [21].

1.3. Позиціонування показників енергоефективності у системі енергетичного менеджменту
Проведений у попередньому параграфі загальносистемний
аналіз показує, що для коректного визначення показників ефективності функціонування складних систем потрібно зафіксувати та закріпити (позиціонувати) у структурі системних показників енергоекономічної
ефективності
певного
місця
для
понять
енергоефективності, енергозбереження, енергоємності та енергоінтенсивності відповідно до їх природи та властивостей. Розглянемо
ці поняття більш детально.
У техніці енергетична ефективність процесу або дії вимірюється коефіцієнтом корисної дії (ККД), який визначається як відношення величини енергії або роботи на виході системи до величини енергії або роботи на її вході. За принципом збереження енергії,
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її ефективність у межах замкнутої технічної системи ніколи не може перевищувати 100 %. Під ефективним використанням енергії
(efficient energy use) розуміють виконання тієї ж самої роботи шляхом використання меншої її кількості. Підвищення ефективності
енерговикористання досягається перш за все за допомогою більш
ефективних технологій або процесів, ніж зміни режимів роботи існуючого обладнання.
Енергозбереження (energy conservation) є більш широким поняттям, ніж енергоефективність, оскільки охоплює заходи і дії, які
можуть здійснюватися шляхом використання меншої енергії для
виконання менших обсягів роботи, наприклад шляхом зміни графіків і режимів роботи обладнання. Однак проведення чіткої (не розмитої) межі між ефективним використанням енергії і енергозбереженням у загальному випадку неможливе.
Ефективність перетворення енергії (energy conversion
efficiency) визначається співвідношенням між корисним виходом
(результатом роботи) і витратами енергії на його досягнення. Корисним виходом можуть бути, наприклад, електрична енергія, механічна робота або тепло. Ефективність перетворення енергії навіть для
певної системи також не є однозначною величиною, оскільки залежить від поняття корисності виходу. Наприклад, вся або частина
теплової енергії, що утворюється під час спалювання пального, може бути викидним теплом, якщо результатом термодинамічного
циклу є чисто механічна робота, або корисним, якщо це тепло буде
використовуватися для опалення приміщень.
Чітко визначити поняття корисності вдається тільки в межах
суто технічного (фізичного) підходу, де ККД не буде перевищувати
значення одиниці, навіть для вічного двигуна. Проте деякі ефективні заходи і пристрої, наприклад теплові насоси, можуть на перший
погляд мати значення ККД, що перевищує одиницю, якщо при
цьому не враховувати частину вхідної енергії, яка переміщується, а
не перетворюється у цьому процесі (пристрої, системи).
Більш специфічні визначення ефективності включають поняття:
 електроефективність (electrical efficiency) як відношення корисного виходу енергії до спожитої електричної енергії;

21

 механічна ефективність (mechanical efficiency), коли одна з
форм механічної енергії (наприклад, потенційна енергія води) перетворюється в іншу механічну енергію (роботу);
 термоефективність (thermal efficiency) або ефективність пального (fuel efficiency) як відношення корисного тепла та/або роботи
до вхідної енергії, наприклад спожитого пального;
 повна ефективність (total efficiency), наприклад, для систем
когенерації як відношення корисного виходу електричної та теплової енергії до спожитої енергії пального.
Набагато більш нечітким (розмитим) поняттям є економічна
ефективність, оскільки економічний ККД ефективного виробництва
(процесу, дії) за своїм визначенням (випуск = витрати + прибуток)
завжди більший одиниці. При цьому на відміну від технічного
ККД, підпорядкованого дії об’єктивних законів природи, економічний визначається на основі суб’єктивних закономірностей розвитку
суспільства і окремих особистостей.
Економічна ефективність – це загальне поняття, яке визначає
ефективність функціонування системи з точки зору досягнення максимального бажаного результату (випуску, виходу) при заданих
доступних технологіях. Економічна ефективність поліпшується,
якщо більше виходу генерується при незмінних входах, або іншими
словами, кількість втрат («тертя») або збитків зменшується. Система вважається економічно ефективною, якщо неможливо покращити жоден з показників, не погіршуючи інший, або ж вихід досягається за умов мінімально можливих витрат на одиницю продукції.
Ці характеристики ефективності не є еквівалентними, але ж
вони достатньо повно визначають напрямки, за якими може бути
досягнуто кращого результату при заданих доступних ресурсах.
Вони дають змогу сформулювати й обмеження, за яких ці результати можуть бути і не досягнуті:
I. Відомо, що економічна система є більш ефективною, якщо виробляє більше товарів і послуг з використанням менших обсягів ресурсів. За цим положенням ринкова економіка є більш ефективною, ніж інші відомі альтернативи. Однак слід бути
обережним, оскільки перша фундаментальна теорема добробуту
констатує, що в ринкових умовах будь-яка конкурентна рівновага є,
безперечно, ефективною тільки в умовах ідеального ринку.
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II. Макроекономічні реформи мають бути спрямовані на
усунення економічних спотворень (перекосів і викривлень), тим
самим збільшуючи економічну ефективність. Проте немає прозорої
теоретичної основи того, що усунення ринкових спотворень збільшить економічну ефективність. Так, теорія кращого другого рішення (theory of a second-best solution), яка стосується дій, що відбуваються, коли умови досягнення оптимального результату не
виконуються, констатує наступне: якщо є ринкове спотворення в
одному секторі економіки, то дії у напрямку покращення ринкової
досконалості в іншому секторі можуть, навпаки, призвести до зворотного результату, тобто до зменшення його ефективності.
Що стосується поняття інтенсивності (intensity), то за визначенням воно характеризує напруженість будь-якого процесу, роботи, виробництва та визначається мірою віддачі кожного з використаних факторів, ресурсів тощо. Величина інтенсивності
вимірюється кількістю ресурсів, що витрачаються на отримання
одиниці ефекту (результату, продукту), тобто за своїм загальним
визначенням є оберненою до величини ефективності. У випадках,
коли заданий рівень ефекту досягається при більших обсягах ресурсів (енергії) або при заданій кількості ресурсів рівень досягнутого
ефекту зменшується, вважають, що інтенсивність виробничого
процесу зростає або підвищується.
Показники інтенсивності, як правило, застосовують для вимірювання “потоків” ресурсів, випуску продукції, обороту запасів,
живої праці тощо за певний проміжок часу, а величина інтенсивності значною мірою визначається матеріально-технічними, організаційними і соціально-економічними умовами виробництва. Вирішальний вплив на формування рівня інтенсивності мають ступінь і
характер автоматизації виробництва, тривалість і режими роботи
устаткування, рівень управління та інш. Величина енергоінтенсивності еін традиційно вимірюється кількістю енергії, що витрачається
на отримання одиниці ефекту (результату, продукту) за певний
проміжок часу, як правило, рік.
Під інтенсифікацією традиційно розуміють збільшення розмірів виробництва за рахунок застосування ефективніших засобів виробництва, досконаліших форм організації праці й технологічних
процесів, що втілюють останні досягнення науково-технічного прогресу, кращого використання наявного виробничого потенціалу. На
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відміну від екстенсивного шляху розвитку виробництва, який характеризується кількісним зростанням засобів виробництва на існуючій технічній основі, інтенсифікація припускає якісне оновлення
виробництва, переведення його на нову технічну основу. Інтенсифікація є ефективним шляхом розвитку виробництва в порівнянні з
його екстенсивним розширенням, оскільки призводить до заощадження витрат праці і матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю продукції та поліпшення кінцевих результатів виробництва.
Як видно, поняття інтенсивності та ефективності перебувають
у причинно-наслідковому зв’язку, де зміни еін спричиняють необхідність змін ееф і навпаки. Визначення конкретного виду та форми
взаємозв’язків проводиться шляхом декомпозиції еін до рівня, достатнього для забезпечення прозорого визначення вкладу ееф, і навпаки, а вплив інших «зовнішніх» факторів при цьому нівелюється
тими ж засобами. Тобто формули визначення показників інтенсивності (ефективності) представляються у вигляді лінійних функцій,
наприклад, e  (Wр  Wр ) / (Wв  Wв ) , e  (Wр / Wв  Wр  Wв )
або певних виробничих функцій.
На технологічному рівні встановлення взаємозв’язків між ееф і
еін достатньо просте – ці величини є обернено пропорційними. На
верхньому рівні (рівень економіки у цілому) виникають принципові
труднощі, обумовлені гетерогенною природою результуючого ефекту (випуску), яке налічує величезну кількість різноманітних товарів, продуктів і послуг, що виробляються в різних демографічних,
географічних і кліматичних умовах. У сукупності це змушує до визначення ееф і еін на основі валового внутрішнього продукту (ВВП)
та/або валових доданих вартостей (ВДВ) шляхом системної декомпозиції показників верхнього рівня до рівня секторів економіки та
видів економічної діяльності.
Врахування відмінностей між ееф і еін стає принципово важливим вже на стадії порівняння різнорідних продуктів і технологій.
Так, не буде коректним зіставлення ееф технологій виробництва невзаємозамінних продуктів, наприклад, сталі та етанолу, на відміну
від зіставлення їхніх еін. Зовнішні по відношенню до певних технологій і продуктів фактори, не пов’язані з ееф, також можуть призводити до змін у використанні енергії. Це можуть бути структурні
зміни, зміни режимів виробництва, кліматичні й т.п. Такі зовнішні
зміни, не обумовлені заходами з енергоефективності, не потрібно
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розглядати при калькулюванні ееф, особливо при співставленні, наприклад між країнами, де різниці в структурі виробництва ВВП,
кліматичних умовах тощо можуть призводити до неприйнятних похибок у розрахунках ефективності.
Зауважимо, що на відміну від розвинутих країн, де поняття
енергоінтенсивності є загальноприйнятим, в країнах пострадянського простору воно не знайшло практичного застосування і замість
нього використовується поняття енергоємності. Останнє за аналогією з матеріалоємністю визначається як витрата енергії на одиницю
виробленої продукції (в натуральному або вартісному вираженні).
Тобто за своїм загальним визначенням, але не змістом енергоємність є тотожною енергоінтенсивності, що створює додаткові проблеми при міжнародних співставленнях.
Матеріалоємність є одним з основних показників економічної
ефективності суспільного виробництва, яке характеризує питому
(на одиницю продукції) витрату матеріальних ресурсів (основних і
допоміжних матеріалів, палива, енергії, амортизації основних фондів тощо) на виготовлення продукції. На рівні економіки країни для
виключення впливу повторного рахунку матеріалоємність обчислюють за кінцевим продуктом. Розрахунок матеріалоємності здійснюється або за нормами (нормативна величина Мн) або за фактичними даними (фактична величина Мф). Перевищення показника Мф
над Мн показує резерви (потенціал) зменшення матеріалоємності.
При розрахунках матеріалоємності виробництва враховуються витрати всіх матеріальних ресурсів (сировини, основних і допоміжних
матеріалів, палива, теплової та електричної енергії, комплектуючих
виробів і напівфабрикатів). Зменшення матеріалоємності обумовлює зменшення витрат праці, упредметненої в заощаджених матеріальних ресурсах, і збільшення випуску продукції при тих же виробничих фондах, сприяє зниженню собівартості та підвищенню
рентабельності. Народногосподарська матеріалоємність виробництва розраховується за валовим внутрішнім продуктом або національним доходом, галузева – за товарною продукцією. Окремими
складовими матеріалоємності виробництва є металоємність продукції, енерго- та хімікоємність і т.д. (з урахуванням специфіки галузей). За допомогою показників, що розраховуються у вартісному,
натурально-вартісному або натуральному виразі, здійснюється зв'я-
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зок загальної матеріалоємності виробництва з нормами витрат конкретних видів матеріально-технічних ресурсів.
Основними чинниками зниження матеріалоємності виробництва є технічний прогрес (удосконалення конструкцій і механізмів,
зниження їх маси при поліпшенні параметрів, мініатюризація і мікромініатюризація виробів на основі останніх досягнень електроніки,
застосування прогресивних матеріалів, мало- й безвідходної технології), матеріальне стимулювання економії та відповідальність за перевитрату ресурсів, чіткий облік їх наявності, руху і використання.
Енергоємність продукції (національного доходу) – показник,
що характеризує витрату енергії на одиницю продукції або національного доходу. В цілому по народному господарству розраховується як відношення витрат (зазвичай за рік) первинних паливноенергетичних ресурсів до обсягу виробленого національного доходу або ВВП, а по галузях, об'єднаннях, підприємствах – по відношенню до обсягу товарної продукції. У розрахунок включаються
всі види палива і енергії, спожиті на виробничо-експлуатаційні потреби, перераховані в тонни умовного палива за єдиними для країни еквівалентами (коефіцієнтами перерахунку). При визначенні
енергоємності враховується споживання всіх видів палива і енергії
по всіх напрямках витрат, включаючи опалювання, вентиляцію, водопостачання, втрати в мережах, незалежно від джерел енергопостачання. При розрахунку енергоємності продукції у вартісному
вираженні паливо і енергія оцінюються за діючими цінами і тарифами. Вирішальне значення для зниження енергоємності продукції
має широке застосування енергозберігаючих технологій.
Поняття енергоємності ВВП дає змогу визначати енергетичну
ефективність економіки країни як відношення кількості спожитих
ПЕР до ВВП країни. Для співставлення показників різних країн
враховують розбіжність офіційних курсів національних валют стосовно їх паритету купівельної спроможності (ПКС), що дає можливість порівнювати показники країн з різними внутрішніми цінами і
різними доходами. Так, енергоємність ВВП в Україні у декілька
разів перевищує аналогічний показник індустріально розвинених
країн. Така ситуація об‘єктивно обмежує конкурентоспроможність
національного виробництва і лягає важким тягарем на економіку
країни, тим більше в умовах залежності від зовнішніх постачальників ресурсів. На відміну від розвинених країн, де ефективне вико-
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ристання ПЕР є питанням енергетичної та екологічної доцільності,
для України це питання її національної безпеки.
Ще одним поширеним в енергоекономічному аналізі поняттям є енергозбереження (energy saving, energy conservation), під
яким розуміють діяльність, спрямовану на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і
природних енергетичних ресурсів в економіці країни, що реалізується з використанням технічних, економічних та правових методів.
Тобто за своїм визначенням поняття енергозбереження охоплює всі
сфери діяльності, пов’язані з раціональним використанням та економним витрачанням енергії, і тим самим є найбільш широким і
загальним показником, що охоплює сфери впливу згаданих понять
енергоінтенсивності та енергоефективності.
Енергозбереження, як правило, визначається як зменшення
загальної кількості споживаної енергії. При цьому економія енергії
може бути або не бути пов'язаною з підвищенням енергоефективності залежно від того, як змінилася кількість виробленої продукції.
Тобто обсяги споживання енергії можуть бути зменшені з/без підвищення ефективності використання енергії. З іншого боку, споживання енергії може також зростати разом зі збільшенням ефективності використання енергії.
Ці відмінності яскраво проявляються у “ефекті відгуку”
(rebound effect), який характеризує результативність впровадження
нових технологій та реалізації інших заходів, спрямованих на зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів. Цей ефект показує, наскільки зменшується сприятливий вплив нової технології
чи іншого запровадженого енергозберігаючого заходу і зазвичай
визначається у вигляді відношення втраченої користі до очікуваного ефекту. Наприклад, якщо покращення енергоефективності на
10 % забезпечує зниження обсягів споживання енергії тільки на
4 %, то ефект відгуку складає тільки 60 %.
Розподіл ресурсів (allocation of resources) – це ще одне загальне поняття, яке має безпосереднє відношення до енергоефективності системи або процесу, пов'язане з розподілом наявних ресурсів
за різними роботами, технологічними застосуваннями, напрямках
кінцевого використання. Значимість цього питання визначається,
по-перше, обмеженістю ресурсів і, по-друге, тим, що ефективність
ресурсів у різних напрямках (як у виробництві, так і споживанні)
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може бути різною. Останнє означає, що загальна ефективність залежить не тільки від кількості ресурсів, але і від їх розподілу. Розподіл ресурсів у економіці може здійснюватися двома способами:
централізованим і децентралізованим (ринковим). І у тому, і в іншому випадку основою ефективності розподілу ресурсів є інформація про потреби та наявність ресурсів і технологій. У ринковій
економіці головним джерелом такої інформації служать ціни. Ефективність розподілу ресурсів (allocative efficiency) визначається рівнем організації економіки, при якому досягається максимум корисності з наявних ресурсів і технологій, і де вже неможливо
збільшити нічию частку в одержаному результаті, не скоротивши
іншу.
Визначення розглянутих показників (індикаторів) ефективності доцільно проводити, базуючись на принципі вкладених структур
(циклів), що дає змогу ідентифікувати фактори впливу на кожному
рівні агрегування показників та вимірювати величину цього впливу
на зміни в загальному енергоспоживанні. З метою співставлення та
подальшого узагальнення результатів ці показники представляються в індексній формі стосовно базового року та нормалізуються за
допомогою цінових дефляторів, якими нівелюється спотворена інфляцією різниця між реальними і номінальними цінами.
Зміни в загальному енергоспоживанні відбуваються в основному за рахунок впливу таких факторів:
 збільшення (зменшення) фізичних обсягів виробництва
продукції;
 структурні та технологічні зміни;
 виробництво нових видів продукції;
 впровадження заходів з підвищення ефективності та енергозбереження;
 зміни цін та тарифів на паливно-енергетичні ресурси.
Відповідні зміни ВВП виникають за рахунок впливу таких
основних факторів:
 збільшення (зменшення) фізичних обсягів виробництва
продукції та послуг в країні;
 структурні та технологічні зміни в економіці;
 виробництво нових видів продукції;
 зміни вартості трудових, матеріально-технічних та паливноенергетичних ресурсів;
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 збільшення (зменшення) частки тіньового сектора економіки;
 інфляція;
 державна політика з енергоефективності та енергозбереження.
Таким чином, зміни, наприклад, енергоінтенсивності та енергоємності не можна повністю відносити на рахунок впровадження
заходів з підвищення ефективності та енергозбереження.
Зміни обсягів енергоспоживання і ВВП, що виникають, доцільно поділяти на умовно-постійні та умовно-змінні. Перші обумовлюються витратами на виробництво продукції навіть при нульовому її обсязі (адміністративно-управлінський апарат, основні фонди
тощо), а другі – напряму пов’язані з витратами трудових, матеріально-технічних та паливно-енергетичних ресурсів, які є пропорційними обсягам виробництва продукції.

1.4. Енергоефективність як фактор підвищення рівня енергетичної та екологічної безпеки держави
Стійка тенденція до зростання енергоспоживання у світі,
обумовлена об’єктивними потребами економічного розвитку країн, з одного боку, та обмеженістю і нерівномірністю розміщення
природних паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на планеті, з іншого боку, ставить питання підвищення ефективності видобування, перетворення та використання природних ресурсів на перші
позиції у переліку питань енергетичної та екологічної безпеки
держави, які на сьогодні мають вирішуватись у складних умовах
активного переділу енергетичних ринків у напрямку їх глобалізації та диверсифікації джерел постачання з урахуванням специфіки
використання атомної та альтернативної (відновлюваної) енергетики, пом’якшення впливу енергетичних об’єктів на оточуюче середовище.
Рівень енергетичної безпеки України помітно погіршився за
умов розпаду СРСР, оскільки вона недостатньо забезпечена ПЕР, як
колишні союзні республіки – Азербайджан, Казахстан, Росія, Узбекистан і Туркменистан. Становище ускладнюється й нерівномірним
розміщенням генеруючих потужностей, заводів з виробництва енергетичного устаткування, а також ремонтних баз. Так, Україна має
надмірний потенціал базових потужностей електроенергетики, тоді
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як маневрові потужності, в основному гідроелектростанції, перебувають здебільшого в Росії та Киргизстані [1, 3].
Серед основних факторів підвищення енергетичної безпеки,
насамперед, визначають надійність енергозабезпечення економіки
та населення країни, своєчасне заміщення вичерпних енергоресурсів іншими джерелами енергії, диверсифікацію видів палива та енергії, запобігання неефективному використанню енергоресурсів,
урахування вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього
середовища, використання відходів виробництва як альтернативних
джерел енергії, створення економічних умов, що забезпечують врівноважену вигоду від поставок енергоресурсів та енергетичного
обладнання на внутрішні та зовнішні ринки, раціоналізацію структури імпорту та експорту тощо [5].
Проблема енергетичної та екологічної безпеки є глобальною і
стосується кожної окремо взятої держави та всього світового суспільства у цілому. Її вирішення знаходиться у площині розвитку взаємовигідних партнерських відносин між усіма зацікавленими сторонами: країнами-виробниками, транзитерами та країнамиспоживачами, які мають спиратися на спільні організаційноуправлінські структури та враховувати технологічні, економічні й
екологічні ризики такої взаємодії. При цьому економіка країн, що
співпрацюють, не повинна бути надмірно спеціалізованою у виробництві чи споживанні якогось одного виду обладнання або енергоносія.
Магістральним напрямком розвитку співробітництва має стати створення інфраструктури і систем регулювання спільних трансграничних ринків, що охоплюють мережі транспортування товарів і
послуг (газо- та нафтопроводів, ліній електропередач, перевалочних
терміналів і т. ін.), інтегрують внутрішні ринки різних видів палива
та енергетичного обладнання, радикально знижують бар'єри для
потоків товарів, енергії і послуг між країнами і регіонами та покращують інвестиційний клімат. Така інтеграція значно зміцнює енергетичну безпеку, забезпечує економію масштабу, відкриває доступ
до конкурентних джерел палива і новітніх технологій та підвищує
надійність систем енергопостачання.
При цьому додаткові організаційні й матеріальні витрати на
створення та функціонування трансграничних ринків мають окупатися зниженням вартості поставок енергії та обладнання, а ризики,
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що виникають і полягають у тенденціях ще більш глибокого розподілення світу на технологічно розвинуті країни та країни з сировинною спрямованістю виробництва та експорту, мають пом'якшуватися за рахунок їх координованого регулювання.
Як вже зазначалося, енергоємність та енергоінтенсивність ВВП
є найпоширенішими у світі енергоекономічними показниками ефективності функціонування економіки країн, за динамікою зміни яких
відслідковуються тенденції їх економічного розвитку.
Енергоємність ВВП визначається через відношення сумарного
споживання ПЕР для задоволення енергетичних виробничих і невиробничих потреб країни до величини ВВП [1, 22, 23]. Енергетична
складова (чисельник) цього показника є фізичною величиною, яка
досить точно фіксується органами статистики, у той час як ВВП визначається розрахунковим методом через сукупну вартість кінцевих
товарів і послуг, вироблених на економічній території країни протягом року. Результати розрахунків ВВП наводяться як у поточних,
тобто фактичних на час виробництва цінах (номінальний ВВП), так і
в порівнянних до вибраного базового періоду цінах (реальний ВВП),
а їх значення за декілька років зазвичай представляють у постійних
цінах базового року за допомогою відповідного ланцюга індексдефляторів, які розраховуються як відношення ВВП у фактичних цінах до ВВП у порівняльних цінах. Це дає змогу порівнювати за часом як абсолютні значення ВВП, так і розраховувати різні відносні
величини з його застосуванням, у тому числі енергоємність.
Оскільки номінальний ВВП вимірюється за цінами поточного
року, він враховує інфляційну зміну цін і тому не застосовується
для визначення реальної динаміки виробництва по роках [24]:
n

ВВПtном   pti Qti ,
i 1

(1.2)

де ВВП tном – номінальний ВВП у поточному році t; pti – ціна i-го
товару або послуги в поточному році; Qti – обсяг виробництва i-го
товару або послуги в поточному році; n – номенклатура товарів та
послуг, що виробляється в поточному році. За формулою (1.2) можна бачити, що номінальний ВВП залежить від двох факторів –
зміни цін та зміни обсягів виробництва товарів і послуг, тому в періоді t його також визначають за формулою
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p
Q
ВВП tном  ВВП tном
1  I t  I t ,

(1.3)

p

де I t – індекс зміни цін (дефлятор ВВП, індекс Пааше тощо), а I tQ –
індекс зміни реального ВВП у періоді t.
Реальний ВВП вимірюється за цінами базового року, тобто в
незмінних (так званих постійних) цінах на всьому горизонті аналізування і тому може використовуватися для обчислення темпів зміни виробництва:
n

i
ВВПtреал   pбаз
Qti ,
i 1

(1.4)

i
де ВВП tном – реальний ВВП у році t; pбаз
– ціна i-го товару або пос-

луги в базовому році; Qti – обсяг виробництва i-го товару або послуги в поточному році; n – номенклатура товарів та послуг, що виробляється у році t.
Відношення номінального ВВП до реального показує як змінюється ВВП за рахунок зміни цін:
(1.5)
I tp  ВВП tном / ВВП tреал .
Дані середньорічних приростів реальних ВВП (у %) для ряду
країн та їх об’єднань (за цінами 2007 року) наведено на рис. 1.2.
Серед цих країн Україна відрізняється значно більшими коливаннями ВВП, які у першу чергу свідчать про нестабільність та слабкість внутрішнього товарного ринку, до яких додаються неузгодженості «ручного» керування внутрішніми фінансовими ринками.
Складності порівняння економік за межами національних кордонів (транскордонних економік) полягають у тому, що ВВП кожної з країн виражається в національній валюті, внаслідок чого розраховані на національному рівні ВВП мають бути конвертовані в
єдину інтернаціональну валюту перед порівнянням, оскільки офіційні обмінні курси не можуть бути використані для такого перетворення через неврахування цілої низки ефектів, пов’язаних з внутрішнім обігом товарів і послуг, рухом капіталу втручаннями й
інтервенціями на валютному ринку тощо.
Якщо не зробити цього і застосувати офіційні обмінні курси
валюти, то багаточисленні показники, які визначаються у співвідношенні до ВВП, будуть спотворені. Наприклад, порівняння показників енергоємностей країн буде відображати країни, що розвива-
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ються, дуже марнотратними та призведе до зміщення прогнозів
стосовно майбутнього використання енергії вгору, у порівнянні з
використанням ПКС. При цьому порівняння часток ВВП у національних валютах (які є однаковими за обмінними курсами) у різних
країнах, як правило, буде спотворювати уявлення про світову (регіональну) економіку.

валюти та невідповідність цін і тарифів на товари і послуги їх реальній вартості в особливо помітних розмірах для країн з перехідною економікою. Все це змушує застосовувати системні підходи
для проведення коректного порівняльного аналізування та розроблення дієвих заходів з підвищення енергоефективності національної економіки.

Рис. 1.2. Середньорічний приріст реального ВВП різних країн

Рис. 1.3. Зміни індекса дефлятора ВВП та обмінних курсів валюти в Україні (Джерело інформації: www.ukrstat.gov.ua, www.imf.org,

(Джерело інформації: www.imf.org, www.bank.gov.ua, власні розрахунки)

власні розрахунки)

Для оцінювання наслідків впливу нестабільних обмінних курсів гривні на величину ВВП України, визначену в іноземній валюті,
на рис. 1.3 наведено результати порівняльного аналізування зміни
по роках індекса-дефлятора та обмінних курсів гривні, розрахованих за різними підходами. Не важко побачити суттєві відмінності
офіційного та реального (ринкового) обмінних курсів, застосування
яких безпосередньо впливає на величину ВВП та енергоємність,
розраховану на його основі.
Слід додати, що відмінності, пов’язані з застосуванням показника енергоємності ВВП (в міжнародній практиці – енергоінтенсивності ВВП), є комплексними та обумовленими не тільки обмінними курсами валюти та технологічною ефективністю використання
енергоресурсів, а й структурою промислового виробництва, рівнем
матеріального добробуту громадян, розвитком транспортної системи, географічним розміщенням країни, кліматичними умовами, рівнем тіньової економіки, на які накладаються нестабільність курсів

У міжнародній практиці порівняння енергоінтенсивності ВВП
(у країнах пострадянського простору – енергоємності) різних країн,
як правило, здійснюють за ПКС, значення якого розраховуються
для багатьох країн світу і регулярно публікуються низкою міжнародних організацій, у першу чергу, ООН, Світовим банком та Міжнародною енергетичною агенцією (МЕА) в умовних грошових одиницях – міжнародних доларах. При цьому курс національної
валюти за ПКС визначається кількістю національної валюти, що
витрачається в цій країні на закупівлю такого ж за складом і рівного за якістю споживчого кошика товарів і послуг, який купує мешканець США за 1 долар США.
Удосконаленню теорії ПКС та розширенню можливостей її
застосування в міжнародній практиці присвячено багато наукових
публікацій [25-29]. В основу розробок закладено закон єдиної ціни,
у якому йдеться, що за умов відсутності транспортних витрат і ми-
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тних бар’єрів, ціни на товар, яким дві країни торгують між собою,
виражені в одній валюті, мають бути однаковими.
Для окремого i-го товару розрахунок ПКС може здійснюватися за формулою
(

i
i
i
ПКСiX/США  pXi / pСША
 ( EXi / EСША
) / ( QXi / QСША
),

1.6)
і
де Х буде позначати країну, для якої визначається ПКС; р – середня
по країні ціна на i-й товар або послугу, що розглядається; Еі – сумарні по країні витрати на i-й товар або послугу; Qi – сумарний по
країні обсяг i-го товару або послуги, що споживається. У міжнародній практиці порівняння за формулою (1.6) з подальшим усередненням здійснюється за номенклатурою приблизно 2 500 товарів.
Для прикладу на рис. 1.4 по роках співставно зміни обсягів
виробництва і споживання первинної енергії в Україні, розраховані
у мільйонах тонн нафтового еквівалента (н.е.); ВВП у постійних
цінах 2005 року (млрд. грн.); ВВП в мільярдах доларів США 2005
року за ПКС; показника енергоємності ВВП України у кг н.е. на
долар США 2005 року за ПКС. Для співставлення енергетичної
цінності різних видів палива, не уточнюючи, яка кількість тих чи
інших конкретних видів палива спалюється, також використовують
поняття умовного палива (у.п.), за одиницю якого приймається паливо, що має нижчу теплоту згорання, рівну 7000 ккал/кг
(29,33 МДж/кг). У середньому нафта має теплотворну здатність 10–
11 тис. ккал/кг, тоді 1 кг н.е. = 1,43…1,57 кг у.п.).
Чисельні значення по роках енергоємності реального ВВП за
ПКС, які представлені на рис. 1.4, розраховано як співвідношення
обсягів споживання первинної енергії до обсягів виробництва ВВП,
вимірюваного за постійними цінами базового року, що дає змогу
послабити вплив інфляції, врахувати різницю в цінах та відобразити реальний рівень економічної активності в країні. Зрозуміло, що
визначення вартості ВВП за ПКС замість застосування обмінних
курсів валют збільшує розрахункові значення ВВП в країнах з низьким рівнем життя, а отже, знижує їх енергоємність.
Як бачимо, починаючи з 1996 року енергоємність ВВП в
Україні постійно покращується (зменшується), однак більш глибоке
аналізування функціонування економіки показує, що це досягнуто
значною мірою не шляхом підвищення енергетичної ефективності

35

виробництва, а намаганнями забезпечувати конкурентоспроможність вітчизняних товарів і послуг за рахунок стримування росту
заробітної плати, зменшення обігових коштів підприємств, замороження фондів на модернізацію виробництва, застосування інших
негативних засобів та інструментів і т. ін.

Рис. 1.4. Виробництво та споживання первинної енергії, енергоємність ВВП в Україні (Джерело інформації:
www.yearbook.enerdata.net, www.ukrstat.gov.ua, власні розрахунки)

Більш комплексно дослідити енергетичну ефективність національних економік дозволяє урахування екологічної складової виробництва ВВП, серед показників оцінювання якої найбільш поширеною є вуглецевмісність ВВП, яка визначається через відношення
сумарної кількості викидів в еквіваленті СО2 від спалювання викопного палива (вугілля, нафта і газ) до величини ВВП. На рис. 1.5
представлено показники вуглецевмісності реальних ВВП за ПКС
для України і для порівняння Польщі, як найближчого сусіда, та у
середньому по країнах Євросоюзу. Можна бачити, що і за цим показником Україна далеко «випереджає» країни Європи.
На рис. 1.6 для порівняння представлено зміни по роках показника питомих викидів вуглецю на одиницю споживання первинної
енергії для Німеччини, Польщі, Франції та України. Можна побачити, що за останнє десятиріччя для країн Євросоюзу, на відміну
від України, цей показник має сталу тенденцію до зменшення, що
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свідчить про значну увагу, яку приділяють ці країни для вирішення
екологічних проблем використання ПЕР. З іншого боку, за цим показником Україна виглядає набагато краще у порівнянні навіть з
такою технологічно розвинутою країною, як Німеччина. Проте таке
порівняння не буде коректним, якщо не згадати про помітну частку
атомної енергетики, викиди від діяльності якої не враховуються
при розрахунках чисельника цього показника.

Рис. 1.5. Обсяги викидів вуглецю та вуглецевмісність ВВП
України у порівнянні з деякими іншими країнами світу (Джерело інформації: www.yearbook.enerdata.net, власні розрахунки)

Рис. 1.6. Зміни по роках показника питомих викидів вуглецю
на одиницю споживання первинної енергії для деяких країн
світу (Джерело інформації: www.yearbook.enerdata.net, власні розрахунки)
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З представлених на рис. 1.2–1.7 результатів можна бачити, що
задача порівняльного аналізування параметрів і характеристик економічної, енергетичної та екологічної ефективності функціонування великих систем соціально-виробничого типу є складною задачею з багатьма змінними, компоненти яких будуть складними
об’єктами, наприклад, ансамблями (підсистемами, множинами) векторів. При цьому управління поведінкою таких систем у часі та
параметричному просторі має здійснюватися взаємоузгоджено.
На рис. 1.7 представлено результати порівняння енергоекономічної ефективності ВВП для декількох країн світу, що є потенційними (і фактичними) учасниками трансграничної взаємодії з
Україною, відображені у декартовій системі координат відносно
продуктивності живої праці, яка витрачається на вироблення ВВП у
цих країнах. Представлені по горизонтальній осі на рис. 1.7 величини енергоекономічної ефективності ВВП у 2009 році для кожної
країни вимірювані у тисячах доларів США 2000 року за ПКС на 1 т
н. е. використаної енергії, а по вертикальній осі – продуктивність
живої праці ВВП цих країн у 2009 році, вимірювану у тисячах доларів США 2000 року за ПКС на одну людину (ВВП/чисельність
населення відповідної країни).

Рис. 1.7. Порівняльна таблиця ефективності та продуктивності ВВП деяких країн світу (Джерело інформації: www.iea.org,
власні розрахунки)
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Як наслідок, маємо множину показників енергоекономічної
ефективності ВВП країн у вигляді об’єктів – точок, розташованих
на площині системи координат, де кожному показнику відповідає
радіус-вектор, проведений з початку системи координат у відповідну точку (радіус-вектори показані на рис. 1.7 тільки для США та
України). Як можна бачити, країни з розвинутою економікою і передовими технологіями у прийнятій системі координат розташовуються на великій відстані від України у верхній правій частині
площини системи координат (див. також подібні діаграми в роботах
[23, 30]).
Двонаправленими (двосторонніми) системами векторів між
країнами на рис. 1.7 відображено «співвідношення» між означеними показниками (показано лише для України), довжина та направленість яких можуть слугувати для оцінки потенційних можливостей застосування взаємовигідної трансграничної консолідації
(конкуренції, коопетиції, кооперації тощо) зусиль визначеної множини країн (ансамблів, груп, кластерів і т.ін.).
Наприкінці слід зазначити, що показники енергоінтенсивності
(енергоємності) ВВП мають обережно розглядатися як показники
енергоекономічної ефективності економіки країн, оскільки інфраструктурні, кліматичні, географічні, соціальні та інші особливості й
цінові диспропорції суттєво впливають на величини цих показників. Проведений у роботі аналіз світового досвіду доводить, що
удосконалення діяльності у сфері енергоефективності потрібно досягати, перш за все, шляхом створення та збалансованого розвитку
трьох основних компонентів: конкурентних ринків; гнучких організаційних структур трансграничної кооперації; спеціалізованих енергосервісних компаній, які працюють на основі перфомансконтрактів 10, 15, 22, 31, 32.
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ГЛАВА 2
АНАЛІЗ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ
ПОЛОЖЕНЬ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
СКЛАДНИХ БАГАТОРІВНЕВИХ СИСТЕМ

2.1. Концептуальні засади енергоефективного функціонування та розвитку складних багаторівневих систем
Як зазначалося у попередній главі, енергоефективність та
енергозбереження (ЕЕ) є запорукою підвищення конкурентоспроможності економіки будь-якої країни та будь-якого господарюючого суб’єкта. У той же час ситуація в Україні характеризується надмірним споживанням та неефективним використанням паливноенергетичних ресурсів, великою енергоємністю виробництва і
пов’язаною з цим низькою конкурентоспроможністю продукції та
послуг на зовнішніх ринках, навіть у порівнянні з країнами пострадянського простору. В умовах дефіциту власних енергоресурсів і
постійного зростання цін на світових ринках проблема підвищення
ЕЕ набуває особливої актуальності в Україні [1-4, 33, 34].
Енергетичний менеджмент є одним з основних інструментів
вирішення цієї проблеми [8, 11, 35]. Дерево цілей і завдань, що забезпечують досягнення стратегічної мети побудови системи енергоменеджменту у складних багаторівневих системах, яка охоплює
виробників і споживачів їх продукції, формується з наступних основних гілок (напрямків) [35]:
1. Підвищення ефективності використання енергії у споживачів;
2. Підвищення ефективності функціонування наявних енергетичних та енерготехнологічних систем енергозабезпечення та
енерговикористання;
3. Диверсифікація видів і джерел енергопостачання, у першу
чергу, за рахунок нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії;
4. Помірна децентралізація і розвиток енергетичної інфраструктури та інженерних мереж систем енергозабезпечення та ене40

рговикористання за принципами відкритого доступу, компактності
й мобільності;
5. Зменшення екологічного впливу процесів виробництва,
транспортування і споживання енергії на довкілля.
Структурна схема алгоритму розробки та реалізації концептуальних засад побудови системи енергоменеджменту представлена на рис. 2.1. При цьому слід розуміти, що реалізація стратегічної
місії енергоменеджменту має здійснюватися в умовах сталого розвитку ринкових відносин в країні.

рячого водопостачання, що має бути створений в країні на місцевому рівні.
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2 блок

3 блок

Обґрунтування стратегічних
напрямків розв’язання проблем

Рис. 2.2. Схема взаємодії учасників конкурентного ринку
ЖК послуг з опалення та гарячого водопостачання
на місцевому рівні

Формування програми реалізації
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Рис. 2.1. Алгоритм розробки та реалізації концептуальних засад
побудови системи енергоменеджменту

Для прикладу на рис. 2.2 наведено перспективну схему взаємодії учасників конкурентного ринку ЖК послуг з опалення та га41

Як видно, конкурентний ринок постачальників ЖК послуг з
опалення та гарячого водопостачання має складатися з наступних
учасників і координаторів:
1. Споживачів енергоресурсів та ЖК послуг різних форм
власності (державної СD, приватної (комерційної) СP, кооперативної
СS, співвласників багатоквартирних будинків СU та окремих категорій населення СG, орендарів тощо), які у сукупності утворюють
місцеві споживчі ринки енергоресурсів і ЖК послуг;
2. Підприємств і організацій з постачання первинних ПЕР
(газу, вугілля, торфу, нетрадиційних і відновлюваних енергоресурсів (НВДЕ) тощо) та вироблення і надання ЖК послуг з газо-, тепло-, холодо-, електропостачання, які у сукупності утворюють місцеві ринки постачання енергоресурсів і ЖК послуг. Серед останніх
необхідно розрізняти підприємства централізованого і децентралізованого (поквартирного тощо) енергозабезпечення;
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3. Управляючих компаній (УК) у сфері надання ЖК послуг,
у тому числі житлово-експлуатаційних контор, які у сукупності
утворюють місцевий ринок послуг управляючих компаній, на якому вони конкурують з іншими місцевими підприємствами у сфері
енергозабезпечення за право надання споживачам ЖК послуг з показниками якості та ефективності, що задовольняють потребам
споживачів;
4. Енергосервісних і енергоконсалтингових компаній (ЕСКО),
які конкурують на місцевому ринку енергосервісних послуг за право надання іншим учасникам місцевої системи енергозабезпечення
послуг з підвищення ефективності використання паливноенергетичних та природних ресурсів, включаючи реалізацію заходів з ЕЕ «під ключ»;
5. Органів та спеціалізованих підрозділів місцевої влади,
які є відповідальними учасниками-координаторами місцевої системи енергозабезпечення і надання ЖК послуг.
Зрозуміло, що взаємодія учасників системи енергозабезпечення і надання ЖК послуг буде більш ефективною, якщо власні
(локальні) цілі й завдання кожного учасника будуть узгодженими з
глобальною метою системи енергоменеджменту, спрямованою на
мінімізацію загального споживання енергоресурсів у системі (в місті, населеному пункті, поселенні тощо) за умов забезпечення належної якості послуг та мінімізації екологічного впливу. При цьому
слід враховувати, що енергопостачальні організації, як природні
монополісти, в умовах відсутності конкуренції і без належного контролю за їх діяльністю з боку місцевої влади і споживачів не є мотивованими до вирішення питань підвищення енергоефективності
та енергозбереження, оскільки в умовах України це пов’язано з великими ризиками неповернення вкладеного капіталу.
У кінцевому результаті, обґрунтовані завдання і заходи щодо
реалізації стратегічної мети розвитку системи енергоменеджменту
мають бути оформлені у вигляді місцевої цільової програми, де локальні інтереси підприємств, споживачів, конкурентів і місцевої
влади мають бути узгоджені й прийнятні для всіх учасників.
У розпорядженні місцевої влади є цілий набір інструментів
(методів і засобів) підвищення дієздатності програми реалізації заходів з ЕЕ, представлених на рис. 2.3, у тому числі шляхом фінансу-
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вання запланованих заходів на паритетних умовах та надання додаткових гарантій інвестору.

Рис. 2.3. Напрямки підвищення інвестиційної привабливості заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження з боку місцевої влади

При цьому пряме бюджетне фінансування або співфінансування
можливе не тільки по об'єктах бюджетної сфери, оскільки заходи з енергозбереження в житлових будинках напряму зменшують бюджетні
витрати на виплату пільг і субсидій, а для державного бюджету – на фінансування «дотаційних» регіонів.
Джерелами фінансування енергозберігаючих заходів можуть
слугувати виробничі та інвестиційні програми енергопостачальних
організацій, плата за підключення, кошти на капремонти будівель,
продаж вивільненої потужності, кошти забудовників та споживачів,
інвестори, бюджетні асигнування, муніципальні цінні папери, Кіотський протокол, інші не заборонені законодавством України джерела.
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Глобальна мета та локальні цілі розвитку кожного підприємства
в межах системи енергоменеджменту мають бути чисельно визначені
та адекватні запланованим заходам і алгоритмам досягнення цілей, а
індикатори стану системи базуватися на методах вимірювання, які не
допускають неоднозначних тлумачень. При відхиленні фактичних
значень індикаторів від запланованих і неможливості їх приведення
у відповідність, має бути запущена процедура корегування управляючих впливів, яка дає змогу враховувати зміни вихідних даних,
пов’язані, наприклад, з появою нових потужностей і змінами зовнішніх умов (поява нових технологій, нових суб'єктів, нових вимог
регуляторних і наглядових органів і т. ін.).
Серед сучасних інструментів і механізмів, які можуть застосовувати підприємства для свого енергоефективного розвитку, необхідно відзначити наступні:
1. Економічне стимулювання енергозбереження в бюджетному секторі та серед населення, енергосервісні угоди зі споживачами про підвищення ефективності використання енергоресурсів.
2. Створення ринку вивільненої потужності (електричної
та/або теплової), яку можливо використовувати власноруч за новим
призначенням та/або перепоступатися на ринковій основі новим
споживачам.
3. Оволодіння новими сегментами ринку енергосервісних
послуг – енергосервісних (ЕСКО) та управляючих компаній (УК).
4. Створення спільних з іншими учасниками ринків та місцевою владою фондів енергозбереження.
5. Створення цінових/тарифних стимулів для оптимізації
графіка, режиму і обсягів споживання енергії, які реалізуються шляхом запровадження диференційованих тарифних меню, що враховують пікові та інші режими роботи енергоджерел. Останнє дає змогу:
 вирівнювати фінансові потоки підприємства за рахунок
«потужнісної» ставки, рівномірно розподіленої протягом року, та
точніше здійснювати фінансове планування діяльності компанії,
зменшуючи потребу в залучених коштах;
 стимулювати підприємство до проведення енергозберігаючих заходів у споживачів, оскільки зниження виручки за продану
кількість ПЕР та енергоємних послуг у результаті енергозбереження компенсується зниженням витрат на «паливну» складову, що у
підсумку не призведе до зниження рентабельності або прибутку;
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 стимулювати підприємство до вирівнювання договірної і
фактично приєднаної потужності, що дозволяє оптимізувати енергетичні баланси та зменшити навантаження і тим самим мінімізувати обсяги потрібних інвестицій у розвиток потужностей;
 усувати економічні перешкоди технологічної оптимізації
завантаження енергоджерел, що працюють на єдину мережу. Стає
можливим їх переведення у піковий режим роботи без збитків (зберігається оплата потужності). Останнє дає змогу не тільки оптимізувати завантаження джерел, але й зменшити вартість вироблених
ЖК послуг (за рахунок завантаження більш ефективних джерел) та
знизити обсяги спалюваного палива.
Взаєморозрахунки між учасниками програми доцільно здійснювати за договорами енергоефективного підряду (енергосервісних
послуг), застосовуючи різні типи тарифних ставок плати за потужність, а саме:
 пропорційно площі опалюваних приміщень для систем теплопостачання. За такою схемою теплопостачальні підприємства
нічого не втрачають від зниження обсягів споживання, оскільки завдяки змінній ставці відбувається зниження витрат на паливо. При
цьому переведенням частини витрат на паливо зі змінної у фіксовану частину тарифу досягається незвичний для енергопостачальних
організацій ефект – чим більше енергії споживає підключений
об’єкт, тим гірше для постачальників і навпаки. До недоліків такої
схеми слід віднести зниження мотивації до енергозбереження у
споживача. Підвищуючи енергоефективність споживання, він буде
мати економію тільки по змінній ставці тарифу і не зацікавлений
знижувати пікове навантаження та переоформляти заявлену потужність у договорах;
 пропорційно заявленій потужності, спожитої об’єктом.
При такому варіанті стимули до енергозбереження у споживачів максимальні, причому економити доводиться не тільки при скороченні
обсягів споживання, але і при скороченні пікового споживання з відповідним зниженням договірного приєднаного навантаження.
Головне у такому менеджменті, щоб інтереси споживача
співпадали з інтересами енергопостачальних організацій, які прагнуть до зниження витрат.
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Формування тарифних меню в загальному випадку може здійснюватися шляхом обрахування наступних вартісних складових:
 тимчасової вартості енергоносія (погодинної, зонної, сезонної та інш.);
 за підключення до джерела або мережі;
 за встановлену потужність або за максимальний попит;
 транспортні витрати;
 за забруднення (збереження) навколишнього середовища;
 інвестиційну надбавку;
 оптові скидки та роздрібні надбавки;
 за якість та надійність;
 накладні витрати та податки.
Що стосується сучасного стану розвитку ринкових відносин у
ЖКГ України, то на відміну від ринку електроенергії правила комерційного обороту теплової енергії в країні ще не встановлені, і
для ефективної організації місцевих ринків тепла необхідно створювати відповідну систему енергоменеджменту, яка має визначати
порядок взаємодії між усіма учасниками цього ринку і встановлювати правила розподілу навантаження. Відсутність системи енергоменеджменту призводить до конфлікту інтересів, внаслідок якого
ефективність функціонування системи централізованого теплопостачання (СЦТ) знижується і навіть втрачає економічний сенс.
При цьому економічно обґрунтоване визначення рівня децентралізації СЦТ забезпечує зниження собівартості послуг і зменшення теплових втрат: крупні котельні мають майбутнє, якщо вони
працюють спільно з ТЕЦ. Дрібні котельні (квартальні, будинкові)
мають свої переваги, і в першу чергу, – це малі довжини теплових
мереж. Конфлікт економічних інтересів власників ТЕЦ і котельних
природним чином розв'язується при переході в розрахунках за теплову енергію на договірні двоставочні тарифи. Це дає змогу без
економічних втрат переводити котельні в піковий режим і включати їх у загальний баланс тільки в періоди найнижчих температур
зовнішнього повітря [36].
Підвищення ефективності функціонування систем енергоменеджменту неможливо здійснити без організації комплексної системи обліку та контролю за використанням матеріальних, трудових і паливноенергетичних ресурсів. При цьому спільним завданням та персона-
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льною відповідальністю виробника, постачальника і споживача
енергоресурсу має стати здійснення комерційного обліку і технічного обслуговування вузлів обліку (можливо також створення або
залучення спеціалізованих організацій, наприклад, ЕСКО, УК тощо). Наявність систем обліку та контролю дає змогу налагодити систему економічного стимулювання виробника, постачальника і споживача до підвищення ефективності виробництва, транспортування
і споживання енергоресурсів.
Підвищення енергоефективності та енергозбереження може
стати вигідним бізнесом для підприємств, інвесторів і споживачів. Основою цього бізнесу має бути розуміння, що у ринковій економіці виробляють ті товари або послуги, які готові купувати, тому необхідно
створювати ринок енергозбереження через забезпечення потреб саме в
тих товарах і послугах, які матимуть попит.
За неефективності методів «адміністративного впливу» на
споживачів необхідно застосовувати методи економічного стимулювання енергозбереження. Неможливо примусити споживача застосовувати енергоефективні прилади або ту чи іншу систему енергозабезпечення, але можна сприяти створенню доступності й
простоти придбання, встановлення і експлуатації енергоефективних
приладів, що гарантовано забезпечують комфортні умови проживання. Це можна здійснити шляхом запровадження нової послуги у
сфері енергозабезпечення – послуги з енергоефективності та енергозбереження. При цьому з'являється можливість оплачувати ремонт житла і термоізоляцію будівлі, покупку, установку і ремонт
енергоефективних приладів тощо шляхом оплати ЖК послуг з розстрочкою платежу на тривалий період (наприклад, термін окупності
заходів з енергозбереження). Схема вигідна всім учасникам процесу. Споживачі одержують економію платежів за енергоресурси, що
компенсує додаткові витрати на нову послугу, управляюча компанія – додаткові доходи, постачальники енергоефективних приладів і
послуг – нові ринки збуту.
Головними зацікавленими сторонами в цьому процесі об'єктивно повинні бути ЕСКО та управляючі компанії, проте і для підприємств енергопостачання така послуга також може стати помітним компонентом бізнесу. В той же час і у населення за рахунок
можливостей не тільки оплачувати послуги і товари в розстрочку у
складі квартплати, але ж, головним чином, експлуатувати сучасну
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енергоефективну техніку, з'являються додаткові стимули. При належному техніко-економічному обґрунтуванні у такому бізнесі можливо застосовувати і більш складні схеми, наприклад, лізингу, тиражуючи проекти серед населення і отримуючи додатковий
прибуток від ефекту масштабу.
У становленні та поширенні такого бізнесу суттєву роль повинні відігравати центральні та місцеві органи влади, оскільки одним
з головних напрямків їхньої діяльності є стимулювання процесів підвищення ЕЕ в житлово-комунальному господарстві. Централізовано
на конкурсній основі може бути організовано залучення дешевих
кредитних ресурсів, а за рахунок оптових закупівель досягнуто зниження цін. Можливий економічно виправданий варіант, коли держава або місто в змозі компенсувати відсотки по кредиту на закупівлю
енергоефективного устаткування або оплату страховки.
За цих умов зниження обсягів споживання енергії в результаті реалізації енергозберігаючих заходів і, як наслідок, зниження обсягів субсидій, що надаються з бюджету, мають бути більшими за
витрати на обслуговування відсотків по кредитах.
Наступну за значимістю після населення категорію споживачів у сфері комунального бізнесу з енергозбереження мають складати об'єкти споживчого ринку: торгівля (дрібні та крупні торгові
центри і магазини), речові й продовольчі ринки, оптові бази, дрібнороздрібна торгівля, розважальні комплекси (танцювальні майданчики, клуби, гральні заклади). Цей сегмент ринку досить бурхливо
розвивався протягом останнього десятиліття, при цьому він є найменш організованим з погляду енергопостачання і енергоефективності. Як правило, в цій сфері відсутній кваліфікований персонал,
спроможний професійно вирішувати питання підвищення енергоефективності та енергозбереження.
При цьому слід розуміти, що можливості будівництва нових
об'єктів генерації і особливо розширення і збільшення їх потужностей, не кажучи вже про прокладання нових транспортних мереж
газо-, електро- і теплопостачання, в містах суттєво обмежені. На
той же час вартість застосування вивільнених енергогенеруючих
потужностей і транспортних мереж для забезпечення енергопостачання нових споживачів у декілька разів менша, ніж при будівництві нових об'єктів генерації, при цьому проекти з модернізації та
перепрофілювання, як правило, окупаються за декілька років.
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Принципово важливо, щоб методи і засоби визначення та використання вивільнених потужностей базувалися не на адміністративних,
а на ринкових методах і механізмах енергоменеджменту, у першу
чергу, методах інтегрованого планування енергоресурсів, оптимального управління енергопостачанням та енерговикористанням,
перфоманс-контрактингу тощо.

2.2. Структурно-функціональні компоненти системи енергетичного менеджменту виробничого підприємства
Комп’ютеризована, об’єктно-орієнтована для застосування в
системах управління виробництвом система енергоменеджменту
має стати робочим інструментом управлінського персоналу підприємства для проведення розрахунків з визначення параметрів різних
сценаріїв стратегічного розвитку підприємства у сфері енергоефективності та енергозбереження з урахуванням його виробничої, паливно-енергетичної, цінової та інвестиційної діяльності. Структурно-функціональну схему побудови системи енергоменеджменту
представлено на рис. 2.4. Вона складається з таких основних
об’єктно-орієнтованих модулів (блоків):
1. Комплексної оцінки базового стану системи енергозабезпечення підприємства з урахуванням режимів роботи та стану обладнання, обсягів виробництва, цін, тарифів, енергетичної, фінансово-економічної та екологічної ефективності виробництва,
транспортування і використання первинних ПЕР і НВДЕ, долі ринку, впливу конкурентів тощо;
2. Модуля та бази даних для розрахунків можливих структурних і технологічних змін у системах енергопостачання та енергоспоживання, які охоплюють нові технології, матеріали і обладнання, нові методи і засоби енергоменеджменту, тенденції зміни цін і
тарифів на традиційні ПЕР і НВДЕ, на матеріали і обладнання, продукцію конкурентів і таке інше, споживчі пріоритети, появу нових
ринків збуту;
3. Модуля та бази даних середньострокового (на три-п'ять
років) та довгострокового (на 15-20 років) прогнозування платоспроможного попиту споживачів на продукцію і послуги підприємства з урахуванням можливостей появи нових енергоефективних
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технологій і обладнання, тенденцій зміни цін і тарифів на первинні
паливно-енергетичні і природні ресурси, матеріали і технологічне
обладнання, на продукцію і послуги конкурентів, зміни споживчих
пріоритетів тощо, які відбуваються в умовах переходу від існуючого адміністративно-командного регулювання цін і тарифів на ЖК
послуги до ринкових відносин в ЖКГ;
4. Модуля розрахунків витрат і втрат матеріально-технічних,
паливно-енергетичних, трудових, фінансово-економічних ресурсів,
показників якості, надійності, енергетичної, фінансово-економічної
та екологічної ефективності виробництва, транспортування і використання первинних ПЕР і НВДЕ, продуктів і послуг систем енергопостачання і енергоспоживання за наявними (базовими) та новими технологіями і обладнанням з урахуванням витрат на
зменшення викидів і утилізацію відходів;
5. Модуля визначення параметрів та масштабів оновлення
генеруючих потужностей і транспортних мереж підприємства, необхідних для забезпечення потреб споживачів шляхом оптимізації
режимів роботи наявного енерготехнологічного обладнання, його
модернізації та застосування принципово нових типів, нових технологій і методів управління, різних видів ПЕР, включаючи нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, освоєння нових сфер діяльності (продуктів і послуг) тощо відповідно до потреб споживача в
централізованих та індивідуальних системах енергозабезпечення;
6. Модуля оптимізації балансів розподілення базових і пікових навантажень між власними генеруючими потужностями і транспортними мережами з урахуванням можливостей економічно доцільного перерозподілу ринків виробництва, транспортування і
збуту продукції з конкурентами (кооперація, коопетиція тощо);
7. Модуля комплексної оцінки енергетичної ефективності запропонованих інвестиційних рішень (проектів) за визначеними напрямками розвитку з урахуванням власних джерел фінансування
(амортизація, прибуток) та можливостей залучення державного і
місцевого бюджетів, приватного капіталу ззовні;
8. Модуля систематизації, узгодження параметрів та ранжування у єдиному списку (базі даних, програмі) запропонованих інвестиційних проектів у системі енергоменеджменту підприємства;
9. Модуля визначення пріоритетного сценарію розвитку підприємства з урахуванням фінансово-економічних, інформаційних
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та організаційних перешкод і обмежень, обумовлених місцевою
специфікою.

Рис. 2.4. Структурно-функціональна схема побудови системи
енергоменеджменту підприємства
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Деталізовану схему модуля 7 оцінки ефективності інвестиційних проектів з урахуванням власних та залучених джерел фінансування зображено на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Деталізована схема модуля оцінки ефективності
інвестиційних проектів

Деталізацію структурно-функціональних особливостей побудови модуля 7 проведено з урахуванням залежностей параметрів
внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на господарчу діяльність
підприємства у часі. При цьому враховано такі техніко-економічні
показники реалізації інвестиційних проектів у сфері енергоефективності та енергозбереження, як чиста приведена вартість (ЧПВ),
внутрішня норма прибутку (ВНП), дисконтований термін окупності
(ДТО), рентабельність інвестицій (РІ) тощо.
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Для виявлення та проведення базового техніко-економічного
аналізу доцільності перепрофілювання та модернізації резервів потужностей з урахуванням перспективного зростання/зниження тепло-, електро-, газоспоживання у ЖК секторі міста за кожним видом
ПЕР і типом відповідних мереж необхідно дослідити:
 структуру споживаних первинних ПЕР та динаміку зміни паливно-енергетичного балансу міста;
 структуру і пріоритети споживачів щодо використання природного газу, вугілля, НВДЕ, електро- та термоенергії, структуру і технічний стан енергетичного обладнання та мереж, структуру потужностей і динаміку їх зміни у часі;
 картографічну схему розміщення джерел енергії, структуру
енергетичного устаткування і транспортних мереж підприємств, їх
технічний стан, структуру потужностей і динаміку зміни, кількість
споживачів, які обслуговуються кожним джерелом;
 структуру договірних і фактичних навантажень енергетичного устаткування і транспортних мереж кожного підприємства в
кінцевому споживанні, динаміку їх зміни за декілька попередніх
років;

зони дії джерел енергії, транспортні зв'язки між мережами і зонами дії джерел, ступінь покриття фактичних навантажень, графік роботи, види палива, що використовуються;

графіки споживання палива, електроенергії та води, динаміку їх зміни у часі;

витрати енергії на власні потреби, втрати енергії в мережах по кожному джерелу енергії і в цілому по кожному підприємству;
 техніко-економічні показники роботи джерел енергії і транспортних мереж, структуру собівартості вироблення, відпуску і
транспортування енергії, фактичні та нормативні втрати при виробництві й транспортуванні;
 прогнозні показники зростання/зниження навантажень за
різними видами енергоносіїв і типами енергоефективного обладнання, відповідні зміни (резерви і дефіцити) потужностей енергетичного і допоміжного обладнання.
Фактори зовнішніх можливостей і загроз, внутрішніх сильних
і слабких сторін діяльності підприємства, розроблення та прийняття
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рішень, що впливають на його стратегічну діяльність, відображені у
вигляді узагальненої SWOT-матриці, представленої на рис. 2.6. Позначені на рисунку х-компоненти SWOT-матриці формуються під
впливом наступних факторів:
1. Можливостей підприємства, що обумовлюються:
– взаємодією з місцевою владою і конкурентами, спрямовану
на вирішення стратегічних завдань міста у сфері енергозабезпечення, на концентрацію ресурсів на прибутковому виробництві;
– співпрацею з внутрішніми і зовнішніми інвесторами, екологічними агентствами тощо, для яких є важливим ефект масштабу;
– партнерством з оптовими постачальниками енергозберігаючих матеріалів, обладнання і ПЕР;
– використанням місцевих, нетрадиційних і відновлюваних
джерел енергії.
2. Загроз, які визначаються:
– сталою тенденцією до зменшення частки ринку послуг за
умов зниження якості послуг та зростання їх вартості;
– появою нових конкурентів, технологій і обладнання у сфері
децентралізованого енергопостачання;
– сталою тенденцією до випереджального зростання цін і тарифів на ПЕР по відношенню до тарифів на ЖК послуги;
– затримкою платежів з бюджету за послуги, надані пільговим категоріям споживачів;
– систематичним списанням боргових зобов’язань споживачів;
– старінням обладнання за наявних ризиків неповернення капітальних ресурсів, вкладених у стратегічний розвиток системи, у
разі розторгнення (порушення умов і т.п.) договору оренди (лізингу) за ініціативою влади.
3. Сильних сторін, які обумовлюються:
– наявністю стабільних ринків збуту;
– забезпеченістю капітальними будівлями, обладнанням і земельними ресурсами енергетичного призначення;
– висококваліфікованим персоналом;
– новими технологіями ко- і тригенерації (тепла, холоду, електроенергії), тепловими насосами, що працюють на промислових і
побутових відходах;
– системою контролю безпеки виробництва й якості продукції та послуг;
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Взаємодія з місцевою владою і
конкурентами
Співпраця з інвесторами, Кіотським протоколом
Партнерство з оптовими постачальниками
Використання місцевих джерел
енергії і НВДЕ

Можливості

Наявність стабільних ринків
збуту

Залежність якості послуг від обсягів
Незадоволений
попит споживачів

Висококваліфікований персонал
Технології ко- і
три генерації,
інші
Система контролю безпеки та
якості
Розширення наданих та освоєння нових послуг
Економія на масштабах виробництва

Загрози
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Старіння обладнання та системи

Низька прибутковість і рентабельність
Обмежений доступ до фінансових ресурсів
Слабка позиція у
конкурентній
боротьбі
Застарілий маркетинг та рекламні заходи

Слабкі сторони

Високі витрати і
втрати

Зменшення частки ринку, зниження
якості послуг
Поява нових конкурентів і технологій
Випереджальне зростання цін і тарифів на ПЕР
Затримки платежів з бюджету за
споживачів
Списання боргових зобов’язань
споживачів

Сильні сторони

Забезпеченість
ресурсами

Рис. 2.6. SWOT-матриця системи енергоменеджменту підприємства

– концентрацією ресурсів на прибутковому виробництві;
– розширенням асортименту наданих та освоєнням нових послуг з енергопостачання;
– економією на масштабах виробництва.
4. Слабких сторін, які обумовлюються:
– залежністю якості послуг від обсягів споживання та кількості споживачів;
– незадоволеним попитом споживачів;
– високими витратами і втратами;
– низькою прибутковістю і рентабельністю;
– обмеженим доступом до фінансових ресурсів;
– слабкою позицією у конкурентній боротьбі за ринки збуту;
– застарілим маркетингом та методами проведення рекламних
заходів.
Розміщення факторів по чотирьох квадрантах (можливостей,
загроз, сильних і слабких сторін) має таку концептуальну цінність,
що дає змогу визначати та системно використовувати на практиці
синергетичні ефекти, що виникають від взаємодії факторів. Так,
поєднання зовнішніх можливостей і внутрішніх сильних сторін потрібно всіляко підтримувати, а вплив зовнішніх загроз на можливості й сильні сторони, навпаки, послаблювати, позиції слабких сторін – укріплювати.
Результатами SWOT-аналізу мають бути визначені пріоритети в розподілі наявних матеріально-технічних і фінансовоекономічних ресурсів відповідно до зовнішніх можливостей і загроз та запропоновані рішення, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності підприємства у процесі реалізації програми енергетичного менеджменту.
За результатами аналізу фінансово-економічних аспектів функціонування підприємства необхідно сформулювати висновки стосовно основних його проблем. Зокрема, слід зробити такі висновки:
 про доходи від реалізації товарів та/або послуг;
 рівень відшкодування фактичних витрат тарифами;
 фінансові результати від основної діяльності;
 рівень рентабельності основної діяльності;
 динаміку дебіторської та кредиторської заборгованості;
 рівень зносу основних засобів;
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 рівень збору платежів за послуги;
 інші (за потреби).
Окремо необхідно провести аналіз обсягів і джерел фінансування капітальних інвестицій та визначити їх абсолютне зростання/зменшення за декілька останніх років. Необхідно також описати
виробничі (операційні) заходи, які спрямовуватимуться, в першу
чергу, на забезпечення надійної роботи підприємства, підвищення
якості товарів та/або наданих послуг, на зменшення виробничих
витрат та вирішення проблем споживачів щодо низької якості товарів та послуг.
Аналіз обсягів і джерел фінансування капітальних інвестицій
необхідно проводити за кількома альтернативними сценаріями зміни тарифів і джерел фінансування, побудованими, наприклад, за
правилами, наведеними у роботах [33-36]. Так, за базовим сценарієм зазвичай робиться припущення, що тарифи протягом усього періоду прогнозування залишаються незмінними, тоді як витрати є
нормативними та зростають з інфляцією. Для розрахунку прогнозних доходів за цим сценарієм використовуються чинні на момент
складання стратегічного плану тарифи. При цьому здійснення капіталовкладень чи проведення заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження не передбачається.
За другим сценарієм тарифи підвищуються в плановому році
для усіх груп споживачів. Для населення тарифи підвищуються до
рівня повного відшкодування собівартості енергоносіїв та послуг.
При цьому прибутку в тарифах для населення не передбачається.
Для бюджетних установ та інших споживачів тарифи підвищуються
до рівня повного відшкодування собівартості енергоносіїв і послуг
та витрат із здійснення капітальних вкладень. Фінансування капітальних інвестицій відбувається за рахунок прибутку у складі тарифів
для бюджетних установ та інших споживачів, амортизаційних відрахувань, коштів міського та державного бюджетів.
Відмінність третього сценарію полягає в тому, що тарифи для
населення підвищуються до рівня повного відшкодування собівартості енергоносіїв і послуг та витрат зі здійснення капітальних
вкладень. При цьому збільшується обсяг фінансування за рахунок
власних коштів підприємства.
Результати прогнозування наводяться за кожним із розглянутих сценаріїв. Зокрема, розраховуються зміни основних фінан58

сово-економічних показників підприємства, наприклад, розмірів
тарифів, фінансових результатів діяльності, зміни показників дебіторської та кредиторської заборгованості, показників зносу основних засобів тощо.

2.3. Засади побудови багаторівневої загальнодержавної
системи енергетичного менеджменту
Основоположний рівень загальнодержавної багаторівневої
системи енергетичного менеджменту (загальнодержавної системи
організаційно-технологічного управління у сфері енергоефективності та енергозбереження) складають системи енергоменеджменту,
які створюються на підприємствах і в установах. На більш високому муніципальному (місцевому) рівні розміщуються муніципальні
системи енергетичного менеджменту, структурно-організаційні
компоненти діяльності яких визначаються [37, 38]:
 спеціалізованими посередниками (юридичними особами),
які мають повноваження щодо координації взаємовідносин (організаційних, адміністративних, нормативно-правових, фінансових, техніко-економічних, методичних, інформаційних тощо) між замовником товарів, робіт і послуг (підприємством, установою) та
іншими учасниками фінансування капітальних вкладень (інвестицій) в енергоефективність та енергозбереження, в першу чергу органами державної (місцевої) влади, постачальниками паливноенергетичних ресурсів, виробниками енергоефективного обладнання та матеріалів, інвесторами (комерційними банками, міжнародними фінансовими установами), фондами міжнародної технічної
допомоги тощо;
 місцевими регуляторними органами (юридичними особами), які в межах своїх повноважень регулюють діяльність учасників
щодо фінансування капітальних вкладень (інвестицій) та виконання
прийнятих ними зобов’язань, а саме: вкладання (інвестування) учасниками власних коштів в реалізацію енергозберігаючих проектів;
забезпечення ними гарантій щодо досягнення запланованої економії паливно-енергетичних ресурсів; створення умов для накопичення вивільнених коштів та гарантованого повернення інвесторам
вкладених коштів і відсотків до них.
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Практичну реалізацію функцій муніципальної системи енергетичного менеджменту зазвичай здійснюють спеціалізовані посередники, які у світовій практиці називаються енергосервісними компаніями (ЕСКО) [39-41]. Останні беруть на себе зобов’язання виконати
повний комплекс послуг з реалізації енергозберігаючих проектів “під
ключ”, який включає: технічну, економічну й фінансову оцінку підприємств (установ); проведення енергетичних обстежень; розробку й
узгодження проектно-конструкторської документації; організацію та
забезпечення фінансування проектів; закупівлю, доставку, монтаж,
пуск в експлуатацію, гарантійне й післягарантійне обслуговування
енергозберігаючого обладнання; забезпечення гарантованого рівня
енергозбереження, який у цілому перевищує витрати на розробку й
впровадження енергозберігаючих заходів.
Залучення ЕСКО, яка у якості генерального підрядника власним коштом відповідає за кінцеві результати впровадження проектів з енергозбереження, є корисним для держави, міста й підприємств (установ), оскільки як матеріально зацікавлена сторона
виконує реалізацію проектів “під ключ”, гарантує виконання всіх
обумовлених договорами технічних умов та належну експлуатацію
обладнання після впровадження проектів, забезпечує якість та кількість збереженої енергії за період окупності проектів.
У випадку залучення ЕСКО вартість зекономленої внаслідок
впровадження проектів енергії має гарантовано перевищувати вартість інвестицій плюс прибуток від них для ЕСКО і всіх інших учасників реалізації проектів. Підприємство-замовник буде сплачувати
вартість обладнання та послуг частинами протягом терміну, обумовленого договорами, і тільки за рахунок коштів, вже отриманих від
економії паливно-енергетичних ресурсів. Тобто ЕСКО приймає на
себе практично усі властиві для такого роду угод: ризики вибору обладнання для одержання економії енергоресурсів; ризик його ефективного функціонування; одержання прибутку та погашення позик.
Якщо залучена або створена ЕСКО не має достатнього капіталу та повноважень на забезпечення гарантій, найбільш доцільною
є схема фінансування проектів, відповідно до якої підприємство
створює власний фонд економічного стимулювання енергозбереження та об’єднує його можливості на договірній основі зі стабілізаційним (накопичувальним) муніципальним (регіональним) фондом, який утворюється відповідними органами державної (міської)
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влади. Частка залучених до фондів фінансів переводиться на рахунок ЕСКО, яка фактично буде реалізувати проекти, або за дозволом
ЕСКО – безпосередньо на рахунок постачальників обладнання та
послуг. Підприємство-замовник за допомогою фондів економічного
стимулювання енергозбереження та коштів накопичувального муніципального фонду розраховується з ЕСКО та іншими інвесторами
систематичними платежами, графіки яких наводяться в договорах.
Розрахунок починається з моменту підтвердження обсягів отриманої економії паливно-енергетичних ресурсів. При цьому ЕСКО гарантує підприємству, що досягнута економія енергоносіїв буде досить велика, щоб покрити всі витрати на реалізацію проектів. Якщо
це не так, ЕСКО компенсує підприємству відповідну різницю.
Оскільки ні підприємства, ні більшість ЕСКО (виняток в
Україні складає УкрЕСКО, яка має кредит від Європейського банку
реконструкції та розвитку під державні гарантії) на сьогодні не мають у достатній кількості вільних коштів та інших можливостей
залучення інвестицій в енергозбереження, виникає потреба у створенні на державному рівні системи енергоменеджменту, спрямованої на реалізацію економічного (заохочувального) стимулювання
підприємств до підвищення енергоефективності та енергозбереження і визначення оптимальних рівнів розподілу повноважень між
державними органами (органами місцевого самоврядування) на
всіх рівнях системи.
Така загальнодержавна багаторівнева система енергоменеджменту за своїм призначенням буде мати ієрархічну структуру, поділену на територіальні (обласні, районні, місцеві) і галузеві підсистеми, що у свою чергу включають локальні системи
заохочувального регулювання підприємств (установ). У функціональному відношенні підсистема кожного рівня має включати складові частини системи прогнозування, економічного аналізу, планування, організації, управління, оперативного регулювання, обліку
та контролю матеріальних та фінансових ресурсів, що були залучені в енергоефективність та енергозбереження.
Таким чином, до суб’єктів загальнодержавної системи енергоменеджменту будуть належати, окрім самих підприємств (установ), відповідні центральні органи державної влади, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підрядні ЕСКО, виробники
енергоефективного обладнання та матеріалів, постачальники пали-

61

вно-енергетичних ресурсів, консолідовані споживачі та їх
об’єднання (кооперативи, кондомініуми тощо), фонди енергозбереження на державному і місцевому рівнях та на підприємствах, комерційні банки, міжнародні фінансові установи, фонди міжнародної
технічної допомоги та ін.
За своїм функціональним призначенням загальнодержавна
система енергоменеджменту являє собою систему “заохочувального” регулювання державою відносин (організаційних, адміністративних, нормативно-правових, фінансових, юридичних, технікоекономічних, методичних, інформаційних тощо) між підприємствами (установами) та потенційними учасниками залучення капітальних інвестицій до розвитку та підвищення ефективності діяльності підприємств (установ). За своєю організаційно-структурною
суттю загальнодержавна система економічного стимулювання енергозбереження повинна враховувати специфіку регіональних, обласних, міських та галузевих рівнів і базуватися на системних механізмах “заохочувального” регулювання ринків палива, енергії і
комунальних послуг. Структурну схему розглянутої загальнодержавної системи енергоменеджменту показано на рис. 2.7.
Економічна доцільність має бути головним системоутворюючим фактором побудови систем енергоменеджменту на кожному з
означених вище структурних рівнів та для кожного з учасників
(суб’єктів) системи.
Агреговану структурну схему міжрівневих взаємозв’язків інтересів учасників загальнодержавної системи енергоменеджменту
(ЗСЕ) представлено на рис. 2.8, а структурну схему взаємодії учасників системи енергоменеджменту на місцевому (обласному, районному, муніципальному) рівні – на рис. 2.9. Відповідний рівень
місцевої системи утворюється спостережною радою області (району, міста) з енергоменеджменту, яка є консультативно-дорадчим
органом при виконавчому комітеті обласної (міської) ради, який
координує діяльність всіх інших учасників цієї територіальної системи у сфері енергоефективності та енергозбереження.
До складу таких учасників входять: підприємства (ППР), які
утворюють фонди енергоефективності та енергозбереження та наглядові ради цих фондів на підприємствах; фінансове управління
виконавчого комітету обласної (міської) ради (чи відповідні управління житлово-комунального господарства), яке виконує функції
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розпорядника коштів обласного (міського) бюджету на виконання
енергозберігаючих проектів; ЕСКО, інвестори, постачальники енергоефективного обладнання, товарів, послуг.
Загальнодержавний рівень системи енергоменеджменту
(Кабінет міністрів України, міністерства, національні комісії
з регулювання, національні агентства)

Адміністративно-територіальні
підсистеми
(регіональні, обласні, місцеві)

го Порядку рішенням сесії обласної (міської) ради. Робота по створенню обласної (районної, муніципальної) системи енергоменеджменту вважається успішно виконаною, коли економія паливноенергетичних ресурсів відображується окремим рядком у системі
бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств даного
регіону (міста).
Регіональна
підсистема ЗСЕ

Галузеві підсистеми
(промисловість, ПЕК, ЖКГ,

Місцеві

Регіональні

сільське господарство тощо)
Локальні системи
регулювання відносин
(організаційних, адміністративних,
нормативно-правових, фінансових,
юридичних, техніко-економічних,
методичних, інформаційних тощо)
між споживачами, інвесторами
та підприємствами

Місцева
підсистема ЗСЕ

інтереси

інтереси

Функціональні системи
економічного аналізу, планування,
прогнозування, організації,
управління, оперативного
регулювання,
обліку та контролю
енергетичних, матеріальних
та фінансових ресурсів

Тарифи x Обсяги

Національні

Тарифи x Обсяги

інтереси

Інтереси
підприємств
Тарифи x Обсяги

Тарифи x Обсяги
ЗСЕ підсистема
підприємства

Суб’єкти господарювання (підприємства, установи)

Рис. 2.8. Структурна схема міжрівневих взаємозв’язків учасників
загальнодержавної системи енергоменеджменту

Споживачі товарів, робіт, послуг
(підприємства різних форм власності, житлово-комунальний
сектор, бюджетні установи, населення)

Рис. 2.7. Структурна схема загальнодержавної системи
енергоменеджменту

Утворення обласної (районної, муніципальної) системи фондів економічного стимулювання енергоефективності та енергозбереження починається з організаційної роботи на рівні обласної (місцевої) влади з формування ініціативної групи (комісії) з
адаптування до регіональних (міських) умов типового “Порядку
про економічне стимулювання енергозберігаючих заходів на підприємствах даного регіону (міста)” з подальшим затвердженням цьо63

Галузеві рівні системи енергоменеджменту формуються аналогічно наведеній на рис. 2.9, за винятком того, що функції виконавчого комітету обласної (міської) ради виконує колегія відповідного міністерства (відомства) та створена при ній спостережна рада
з енергетичного менеджменту. При цьому загальнодержавний рівень системи енергоменеджменту утворюється національним агентством, відповідальним за забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, який діє під егідою Кабінету
Міністрів України і Міністерства фінансів та співпрацює з національними комісіями, які здійснюють державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, іншими відповідними міністерствами і відомствами та регуляторними комісіями у цих сферах.
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Виконавчий
комітет
обласної
(міської) ради

Спостережна
рада
області (міста) з
енергоменеджменту

- фінансові потоки
- інформаційні потоки

Управління фінансів
Обласний
(муніципальний)
накопичувальний рахунок
ФондП
ПР1

ППР1

ФондП
ПР2

ППР2

ФондП
Рn

ППРn

Рис. 2.9. Структурна схема взаємодії учасників системи економічного
стимулювання підприємств до енергоефективності та енергозбереження
на місцевому рівні

Окремої уваги потребує побудова модулів системи енергоменеджменту, спрямованих на забезпечення функцій економічного
стимулювання та заохочувального регулювання підприємств та
установ ЖКГ України до залучення інвестицій в енергоефективність та енергозбереження. Головні труднощі та бар’єри на шляху
реалізації цих функцій полягають у наступному:
1. Відсутність матеріальних стимулів у керівників та працівників комунальних підприємств до впровадження економічних механізмів стимулювання енергозбереження – діюча на комунальних
підприємствах система матеріального стимулювання жорстко лімітована розмірами фонду заробітної плати, якого ледве вистачає на
утримання працівників від звільнення, не кажучи вже про стимулювання ефективності кінцевих результатів їх праці.
2. Недієздатність систем контролю та управління ефективністю використання паливно-енергетичних ресурсів і відповідних систем бухгалтерського обліку їх витрат за інвестиційними проектами, де потрібно виміряти досягнуте енергозбереження, зафіксувати
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його в системі бухгалтерського обліку і на цій основі здійснювати
платежі.
3. Непрозорість фінансових схем та операцій за інвестиційними проектами, що сприяє корупції та хабарництву.
4. Безсистемність фінансової підтримки комунальних підприємств з боку держави та місцевих органів влади у впровадженні
проектів з підвищення енергоефективності та енергозбереження,
знехтування досвіду розвинених країн світу, де підтримка місцевого виробника, який забезпечує населення життєво необхідними послугами, є невід’ємним елементом державної політики.
5. Слабкість позиції ЕСКО в Україні, які не мають достатньо
фінансових коштів та юридичних важелів для захисту своїх інтересів за умов порушення комунальними підприємствами взятих на
себе зобов’язань (маються на увазі постійні затримки підприємствами виплат за виконану ЕСКО роботу, заниження обсягів реально
досягнутого енергозбереження і т.п.).
6. Відсутність практичного досвіду на місцях з розробки та
впровадження бізнес-планів інвестиційних проектів.
Слід також враховувати той факт, що за своєю економічною
суттю ринки комунальних послуг є природними монополіями, що
робить виправданим і необхідним застосування всіх можливих
форм регулювання діяльності комунальних підприємств на цих ринках з метою збалансування інтересів підприємств-монополістів і
споживачів, оскільки за відсутності належного регулювання прагнення суб’єктів природних монополій максимізувати власний прибуток, а не громадський добробут неминуче призводить до втрат
для суспільства.
Цілі, задачі і напрямки регулювання діяльності комунальних
підприємств визначаються законами України, в першу чергу [4244]. Відповідно до цих законів регулювання, насамперед, має забезпечувати підвищення рівня суспільного добробуту, встановлення справедливої норми прибутку для суб’єктів природних монополій та захисту споживачів від випадків зловживання монопольним
становищем. При цьому встановлені регулюючим органом ціни і
тарифи на вироблені й надані послуги мають стимулювати залучення інвестиційних ресурсів для розвитку сфери житловокомунальних послуг, яка характеризується великими капітальними
витратами. Регулятор не повинен допускати економічно необґрун-
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тованого підвищення цін і зниження якості або кількості наданих
комунальними підприємствами послуг, що означає необхідність
надання послуг відповідної якості за справедливими, зрозумілими і
доступними для населення цінами. Якщо ж соціальна політика уряду або органів місцевого самоврядування передбачає дію тарифів,
які не враховують економічно обґрунтованих витрат, то регулятор
має компенсувати різницю.
Регуляторна система для комунальних підприємств, яка на
сьогодні створюється в Україні, має чітко визначати правила гри на
монопольних ринках, зменшуючи ризик входження на ринок для
приватного інвестора і відповідно вартість капіталу. Затверджені й
контрольовані регуляторним органом правила і процедури здійснення господарської діяльності повинні запобігати проявам корупції та політично мотивованим втручанням влади в діяльність підприємств.
Економічне регулювання в умовах ринкової економіки не є
поверненням до методів планової економіки – централізованого
розподілу державою ресурсів та жорсткого планування господарської діяльності підприємств [45-47]. Необхідність державного втручання в умовах ринкової економіки виникає на будь-яких ринках,
де через об’єктивні обставини неможлива конкуренція. Процедура
регулювання ЖКГ має свою специфіку і повинна розділятися на
три основних взаємопов’язаних процеси: законодавче підкріплення
і розподілення регуляторних повноважень (з можливим оскарженням будь-яких регуляторних рішень у суді), впровадження регуляторних рішень у практику, а також дерегулювання. Часом ці процеси йдуть послідовно, а іноді й паралельно, наприклад, як у галузі
ЖКГ, де встановлення ринкових відносин почалося одночасно з
демонтажем централізованого суто директивного регулювання.
За діючим в Україні законодавством регулювання може проводитися на державному і місцевому рівнях. Можливий варіант
державного регулювання ЖКГ полягає в створенні національних
регуляторних комісій, які повинні діяти як незалежні регуляторні
органи. Плюси такого централізованого регулювання полягають у
чіткому відділенні функцій управління і вироблення політики в галузі від функцій регулювання, забезпечуючи відсутність конфлікту
інтересів у процесі прийняття регуляторних рішень, більшу компетентність у прийнятті регулюючих рішень. Мінуси полягають у ви-
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сокому ризику того, що регуляторний орган і політично, і фінансово буде залежати від влади, що значною мірою може: сприяти
впливу на неупередженість прийнятих рішень; вимагати значних
фінансових витрат на створення і утримання регуляторного органу;
створювати ускладнення в делегуванні центральному органу повноважень органів місцевого самоврядування, встановленні високої
вартості здійснення централізованого регулювання через велику
кількість підприємств у сфері ЖКГ, які вимагають індивідуального
регулювання.
Другий варіант реформування – це удосконалення існуючої
системи регулювання в ЖКГ, оскільки, незважаючи на всі мінуси її
побудови, вона краще відповідає регіональному характеру галузі та
ролі територіальних громад. Істина знаходиться десь посередині, а
саме – в розподіленні обов’язків та узгодженому координуванні діяльності регулюючих органів за розглянутими варіантами реформування.
Серед основних проблем регулювання діяльності суб’єктів
природних монополій в ЖКГ на сьогодні можна виділити нечітке
розподілення регулюючих повноважень між центральними і місцевими органами влади, між місцевими виконавчими і представницькими органами влади (органами місцевого самоврядування), а також розподілення компетенції між органами, які здійснюють
управління майном, розробку і реалізацію державної і регіональної
політики у сфері регулювання діяльності природних монополій.
Через відсутність необхідної нормативно-правової бази, недостатність професіоналізму, упередженість або непрозорість регулюючих рішень ще не створено умови, при яких комунальні підприємства були б зацікавлені розширювати доступність і якість наданих
ними послуг, підвищувати ефективність господарської діяльності
або здійснювати капітальні інвестиції в модернізацію основних фондів. У деяких випадках уряд і органи місцевого самоврядування
вимушені були навіть повертати в державну або комунальну власність раніше приватизовані підприємства або ж розривати контракти на передачу їх в оренду (концесію).
Подальший розвиток концептуальних засад створення системи
енергоменеджменту на муніципальному рівні має включати поетапну розробку муніципальних механізмів та пакетів відповідних організаційно-методичних та нормативно-правових документів, що сти-
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мулюють підприємства до ефективного використання ПЕР і економії
коштів на їх придбання, тобто є економічно привабливими для міського бюджету, інвесторів і самих комунальних підприємств [47].
Доцільність створення системи економічного регулювання
діяльності комунальних підприємств у сфері підвищення енергоефективності та енергозбереження на муніципальному рівні визначається синергетичним ефектом, який досягається за рахунок:
 координації зусиль органів місцевої влади та міських підприємств щодо запровадження економічних механізмів стимулювання ЕЕ;
 залучення на зворотній основі бюджетів міста та держави
до співфінансування (змішаного фінансування) самоокупних проектів з ЕЕ;
 стимулювання сектора ЕСКО, які виконують проекти з
ЕЕ “під ключ” та забезпечують їх прибутковість у цілому;
 створення системи фондів економічного стимулювання
ЕЕ на підприємствах та на рівні міста.
При створенні муніципальної системи фондів економічного
стимулювання ЕЕ важливо усвідомлювати необхідність комплексного урахування в економічному механізмі специфіки різних цілей
– інвестування та надання гарантій [37,38]. Оскільки основою енергоефективного підряду чи лізингу є гарантоване досягнення економії ПЕР, то механізм економічного стимулювання повинен включати і методику визначення сукупності кількісних оцінок щодо
наступного: розподілу досягнутої економії; відповідальності за можливі негативні наслідки; розподілу ризиків. До того ж, оскільки
визначення кількісних оцінок не є формальною процедурою, доцільно звернутися до Міжнародного протоколу, який надає методику
у вигляді багатьох прикладів виконання конкретних проектів [48].
Ця методика надає можливість у кожному конкретному випадку визначати, яка із сторін оцінює та відповідає за досягнення
економії, яка проводить аналіз фінансового впливу на досягнуту
економію та відповідає за зміни цін на ПЕР і тарифи на ЖК послуги, можливі зміни годин експлуатації обладнання та зниження ефективності його роботи, зміни погоди, збільшення обсягів послуг і
таке інше. До змін, параметри яких потрібно прогнозувати на весь
термін реалізації проектів та які суттєво впливають на обсяги досягнутої економії, також відносяться: ступінь виконання досягнутих
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домовленостей і фінансових зобов’язань, зміни податкової та нормативно-законодавчої бази, інфляційні процеси, незапланована реконструкція підприємств ЖКГ тощо.

2.4. Методичні основи заохочувального регулювання та
економічного стимулювання підприємств і установ до
енергозбереження
За умов обмежених обігових коштів підприємств і високих
банківських ставок за кредитами в Україні, у декілька разів більших, ніж у розвинутих країнах, для фінансування проектів у сфері
енергоефективності та енергозбереження доцільно використовувати
економію коштів, досягнуту внаслідок зниження технологічних
(технічних та комерційних) втрат паливно-енергетичних та природних ресурсів, складова яких у структурі загальних матеріальних
витрат підприємств (установ) в Україні швидко зросла (практично
втричі) протягом 90-х років, і за темпами свого повернення до економічно обґрунтованого їх рівня за останнє десятиріччя суттєво відстає не тільки від розвинутих країн, а й від більшості країн, що
розвиваються [1, 4, 5].
Нерішучі спроби уряду країни виправити цю вкрай негативну
тенденцію постановами непрямої дії та державними програмами, не
забезпеченими належним фінансуванням, призвели до того, що величезний потенціал енергозбереження в Україні залишається практично невикористаним, а сама проблема вже вийшла на рівень загрози енергетичній безпеці держави [1-5].
Вирішення цієї проблеми не є простим і з наукової точки зору
потребує проведення комплексу досліджень, цілеспрямованих на
розробку методичних засад та ринкових механізмів стимулювання
підприємств та установ до енергозбереження, створення відповідної законодавчо-правової бази та впровадження на підприємствах
(в установах тощо) спеціального економічного порядку реалізації
енергозберігаючих проектів, який забезпечує сприятливі умови для
використання досягнутої економії паливно-енергетичних та природних ресурсів у якості обмінного товару для залучення інвестицій
[2, 5, 37, 38].
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При цьому слід підкреслити, що підхід до вирішення проблеми підвищення ефективності використання паливно-енергетичних
та природних ресурсів у країнах пострадянського простору, і насамперед в Україні з її енергоємною структурою виробництва, має
бути значною мірою специфічним і спрямованим на перехід до ринкових методів економічного регулювання і стимулювання енергозбереження шляхом поступової відмови від директивних адміністративно-командних методів централізованого управління у сфері
енергоефективності та енергозбереження, що базуються на спотвореній системі цін, тарифів і заробітних плат, на перехресному субсидуванні споживачів та недосконалому обліку використання енергоресурсів.
Вирішенню цієї актуальної для економіки країни проблеми
присвячено фундаментальні наукові праці багатьох українських
вчених і дослідників. У той же час робіт, присвячених дослідженню
саме ринкових методів економічного регулювання і стимулювання
енергозбереження і розробленню на цій основі дієспроможних в
умовах перехідної економіки економічних механізмів регулювання
та проектів нормативно-правових документів, що їх реалізують,
вкрай недостатньо, хоча на концептуальному рівні такий підхід неодноразово формулювався як українськими, так і зарубіжними дослідниками [14, 22, 38-41].
Під економічним регулюванням суб’єктів господарської діяльності в умовах ринкової економіки розуміють сприятливий вплив
на економіку підприємства з боку відповідних керуючих та регулюючих органів з метою підтримки економічних процесів на оптимальному рівні і для запобігання несприятливим явищам та їх припинення. У широкому значенні економічне регулювання включає в
себе компоненти прогнозування, планування, фінансування, бюджетування, оподатковування, кредитування, інвестування, адміністрування, обліку і контролю.
У централізованій економіці регулювання здійснюється за
допомогою переважно директивних, розпорядницьких методів, а в
ринковій – шляхом використання в основному ринкових механізмів
(економічних регуляторів). Відповідно до цього розрізняють директивне та економічне регулювання та ринкове саморегулювання.
Економічне регулювання передбачає обов’язкову наявність економічних і матеріальних стимулів для досягнення поставленої мети. У
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будь-якому випадку основною метою державного регулювання має
бути відстоювання громадських і державних інтересів.
У теорії розрізняють два способи регулювання: за розузгодженням (відхиленням) і за критичним (граничним) параметром. У
першому випадку регулювання будується за принципами обліку
зворотного зв’язку і мінімізації розузгоджень, що виникають, а в
другому – здійснюється при досягненні регулюючими параметрами
рівня (межі), визнаного критичним.
Під економічним стимулюванням енергозбереження будемо
розуміти використання матеріальних стимулів для спонукання (заохочувального регулювання, incentive regulation) учасників стимулювання (виробників, посередників, споживачів) до практичних дій
(організаційних, методичних, нормативно-правових, фінансових,
техніко-економічних, інформаційних) з реалізації енергозберігаючих заходів, які є економічно доцільними (прибутковими) для всіх
учасників.
Механізми економічного стимулювання енергозбереження є
складними системами, що мають охоплювати організаційні, методичні, нормативно-правові, фінансові, техніко-економічні й інформаційні відносини між усіма учасниками економічного стимулювання енергозбереження, спрямовані на реалізацію економічно
доцільних енергозберігаючих заходів. Відмінною рисою їх є орієнтація саме на системний підхід та комплексні енергетичнофінансово-економічні показники, пов’язані з продуктивністю діяльності підприємств та подальшим їх використанням в утворенні
цінових стимулів до підвищення ефективності роботи підприємств
та зменшення витрат. При цьому механізми економічного стимулювання енергозбереження покликані гарантовано забезпечувати
приріст прибутку підприємств, не зменшуючи базового рівня оподаткування, що важливо з точки зору їх привабливості для держави.
У редакції Закону України “Про природні монополії” від 21
червня 2012 року [43] вже використовується ринкове поняття стимулюючого державного регулювання цін (тарифів) на товари суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках. Це передбачає застосування визначеним органом,
який здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, параметрів регулювання, що мають довгостроковий
термін дії, стимулює суб'єктів природних монополій і суб'єктів гос-
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подарювання на суміжних ринках до підвищення якості товарів та
ефективності регульованої сфери діяльності з поступовим скороченням неефективних витрат і забезпечує створення умов для залучення інвестицій з метою сталого функціонування та розвитку.
Розроблені на цих принципах механізми є цілком ринковими,
оскільки мають чітко орієнтований на досягнення прибутку характер, з використанням для фінансування заходів з енергозбереження
коштів, заощаджених внаслідок підвищення енергоефективності
виробництва. Багаторазове (“револьверне”) вкладання заощаджених
коштів у нові проекти з енергозбереження дає змогу нарощувати
енергоефективність виробництва прискореними темпами.
На превеликий жаль, через об’єктивні та суб’єктивні причини
активна законотворча діяльність щодо розробки та запровадження
ринкових механізмів заохочувального регулювання та економічного стимулювання енергозбереження, залучення інвестиційних ресурсів та створення необхідних для цього механізмів не є задовільною. У роботі [15] констатується, що нормативно-правову базу у
сфері державного управління енергоефективністю на сьогодні
складають сім законів України, понад 250 нормативно-правових
актів і методичних документів, 50 національних (ДСТУ) та 60 міждержавних (ГОСТ) стандартів (достатньо повний огляд існуючої
нормативно-правової бази у сфері державного управління енергоефективністю в житлово-комунальному господарстві наведено також у роботі [34]). При цьому зазначається, що недієздатними залишається більшість задекларованих у бази механізмів реалізації
засад державної політики у сфері енергоефективності та енергозбереження, які значною мірою спираються на застарілі фінансовоекономічні, адміністративно-організаційні та контролюючі методи і
засоби державного управління та регулювання, і тому потребують
негайного удосконалення.
Наслідком розпорошеності та незавершеності існуючої нормативно-правової бази у сфері енергоефективності та енергозбереження є низька ефективність пропонованих на державному рівні
заходів та перебування України на перших позиціях у переліку лідерів енергетичного марнотратства у світі [5]. Для прикладу на
рис. 2.10 представлено розраховані за статистичними даними Enerdata криві зміни по роках (з 1996 по 2011) енергоємності ВВП
України та по Євросоюзу.
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Результати експоненціальної апроксимації цих кривих за допомогою прогнозної функції табличного процесора Microsoft Excel,
також наведені на рис. 2.10, показують, що середньорічні значення
питомого показника енергоємності ВВП складатимуть на кожний
рік прогнозного 50-ти річного періоду відповідно 0,049 для України
та 0,018 для країн Євросоюзу з величиною достовірності апроксимації, визначеної за квадратом коефіцієнта кореляції Пірсона R2,
більше ніж 0,96. Тобто навіть за оптимістичним сценарієм збереження наявних щорічних темпів відносного зниження енергоємності ВВП, що дорівнюватиме 2,72 за відношенням цих питомих показників, Україна в змозі наздогнати Євросоюз за показником
енергоємності ВВП десь на початку 50-х років.

Рис. 2.10. Тенденції зміни по роках енергоємностей ВВП України
та Євросоюзу (Джерело інформації: www.yearbook.enerdata.net,
www.ukrstat.gov.ua, власні розрахунки)

В історично першому у сфері енергоефективності Законі
України “Про енергозбереження” передбачено необхідність створення єдиної системи інституційних, регулятивних та заохочувальних заходів щодо режиму ощадного використання ПЕР і, у першу
чергу, комплексного застосування економічних важелів та стимулів
для орієнтації управлінської, науково-технічної і господарської діяльності підприємств, установ та організацій на раціональне використання і економію паливно-енергетичних ресурсів. Проте досі таку
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систему і механізми все ще не створено, не кажучи вже про використання економічних механізмів на рівні підприємств (установ).
Аналіз публікацій у цій сфері показує, що головними причинами недосконалості наявних функцій і механізмів державного
управління енергоефективністю та енергозбереженням є такі:
 у сфері цінової і податкової політики – практика відшкодування втрат постачальників ПЕР і комунальних послуг за рахунок перехресного субсидування
населення та бюджетного дотування тарифів на комунальні послуги, яка подає спотворені сигнали щодо
доцільності та ефективності використання різних видів
ПЕР та енергозберігаючого обладнання, негативно
впливає на баланс платежів в енергетиці та практично
знищує зацікавленість постачальників і споживачів
енергосервісних послуг у підвищенні енергоефективності;
 у сфері нормування та стандартизації – відсутність чітких критеріїв, порядку і термінів їх застосування, що перетворює систему нормування та
стандартизації з механізму, орієнтованого на досягнення конкретних прогресивних цілей з покращення
енергоефективності, у механізм «узаконення» витрат ПЕР, які у подальшому включаються у валові
витрати підприємств та ціни і тарифи на енергосервісні послуги;
 у сфері сертифікації та маркування, яка є розвиненою у світі, але не в Україні – з ринковими механізмами впливу на виробників і постачальників
обладнання, матеріалів та послуг з метою підвищення рівня їх енергоефективності через інформування
та стимулювання споживачів, у тому числі матеріальне, до закупівлі й використання більш енергоефективного обладнання, матеріалів і послуг;
 у сфері експертизи, контролю та паспортизації – щодо визначення відповідності управлінської,
інвестиційної та іншої діяльності, пов'язаної з енергоефективністю та енергозбереженням, запровадженням системи енергетичного менеджменту, про75

веденням енергетичних аудитів підприємств і організацій усіх форм власності, підготовкою схем і
проектів з залучення інвестицій в енергозбереження,
які в України перебувають у зародковому стані;
 у галузі професійної освіти і виховання – за
відсутністю результатів ощадливого ставлення виробників і споживачів до використання ПЕР та енергосервісних послуг, яке має забезпечуватися шляхом засвоєння знань про економічні, екологічні та
соціальні переваги енергоефективності та енергозбереження і здійснення контролю та перевірки щодо
рівня й ефективності застосування отриманих знань.
При цьому в ринкових умовах функціонування основним завданням державного управління у сфері енергоефективності та енергозбереження залишається забезпечення енергетичної безпеки
держави шляхом створення механізмів функціонування ефективних
ринків ПЕР, зменшення шкідливого впливу на довкілля, створення
умов для залучення приватних інвестицій у розвиток і технічне
оновлення систем енергозабезпечення тощо.
Серед об’єктивних причин необхідності державного регулювання, які мають безпосереднє відношення до сфери енергоефективності, необхідно виокремити: наявність монополізму та відсутність досконалої конкуренції на енергетичних ринках, які
перебувають у стані природної монополії [42-44]; спотворений характер цінової та тарифної політики, що призводить до збиткової
діяльності у сфері енергоефективності; вкрай низький рівень ефективності використання ПЕР; необхідність захисту населення.
Серед основних інструментів державного регулювання необхідно розрізняти [1, 3, 45]: бюджетно-податкову, цінову, грошовокредитну, митну, екологічну політику тощо; контроль, ліцензування,
квотування, сертифікацію і регламентацію; формування альтернативних форм власності, державні замовлення, залучення інвестицій під
державні та місцеві гарантії, фінансову підтримку з державного і місцевих бюджетів, створення державного й муніципального фондів
розвитку, індексацію доходів і соціальний захист населення.
В узагальненому вигляді державне управління і регулювання
економікою визначаються «як система заходів задля здійснення підтримуючої, компенсаційної та регулюючої діяльності держави,
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спрямованої на створення нормальних умов ефективного функціонування ринку та вирішення складних соціально-економічних проблем розвитку національної економіки й всього суспільства» [46].
Конкретизуючи це поняття у формі цілісної системи адміністративних і ринкових функцій, способів, методів і механізмів управління
та регулювання [3, 45] і застосовуючи його до сфери енергоефективності [47, 48], потрібно цілеспрямувати технічні аспекти управління (регулювання) у напрямку вироблення оптимальних пропорцій
між підсистемами централізованого, помірно-децентралізованого і
автономного забезпечення населення якісними ПЕР та енергосервісними послугами, які стимулюють суб’єктів ринкових відносин до
збалансованості та підвищення ефективності виробництва, транспортування, постачання і споживання ПЕР та енергосервісних послуг.
Досягнення цілі за цим визначенням має спиратися на ринкові механізми: формування цін і тарифів на принципах самоокупності; розвиток конкурентних відносин на енергетичних та енергосервісних ринках;
пріоритетне
застосування
технологій
комбінованого
виробництва теплової та електричної енергії й використання вторинних енергетичних ресурсів, нетрадиційних і відновлюваних джерел
енергії; створення умов для залучення приватних інвестицій в енергоефективність та впровадження енергозберігаючих технологій та
засобів обліку і приладів регулювання споживання енергії; підвищення екологічної безпеки систем енергозабезпечення.
Удосконалення потребує і система наявних механізмів державного управління і урегулювання питань ресурсного та організаційно-інформаційного забезпечення діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження, насамперед тих, що стосуються
взаємодії держави і бізнесу (симбіоз опцій держави та ринку [5]), а
саме:
 фондів енергозбереження (загальнодержавного і муніципальних), екологічних та фондів енергоефективності на підприємствах;
 механізмів цільового фінансування енергоефективних проектів з бюджетів різного рівня на
основі револьверного механізму, пільгового державного кредитування реалізації інвестиційних проектів;
 механізму ЕСКО на базі договорів енергое77

фективного підряду (перфоманс-контрактингу);
 механізмів передачі енергоефективного обладнання в довгострокову оренду (лізинг);
 механізмів державно-приватного партнерства, стратегічного альянсу, коаліції, коопетиції тощо;
 механізмів програмно-цільових кредитів і залучення міжнародної технічної допомоги, у тому
числі в рамках проектів спільного впровадження та
за схемою залучення «зелених» інвестицій);
 механізмів фінансування комерційними банками, кредитні лінії і угоди, венчурні фонди.
Реалізація цих механізмів має здійснюватися шляхом створення на місцевому рівні стратегічних альянсів, коаліцій, кластерів,
енергосервісних компаній і фондів енергоефективного розвитку як
форм інтеграції (кооперації, коопетиції тощо), діючих як єдине ціле
юридично незалежних суб’єктів (учасників) ринку – підприємств,
компаній і організацій, включаючи партнерську участь у взаємодії
(фінансову, координаційну, регуляторну тощо) органів державного
і муніципального управління. Головний результат партнерства має
полягати в отриманні та реалізації синергетичного ефекту зростання ефективності цілеспрямованої (скоординованої) діяльності
об’єднаних у результаті інтеграції взаємодоповнюючих (комплементарних) активів усіх учасників ринку, який перевершує результат
окремо взятих суб’єктів. При цьому слід розуміти, що погоджена
конкурентна поведінка (діяльність) суб'єктів господарювання має
сприяти удосконаленню виробництва, техніко-технологічному і
економічному розвитку, раціоналізації виробництва, інакше вона
буде класифікуватися як антиконкурентна узгодженість дій, що забороняється законом [44].
Механізми економічного стимулювання у сфері енергоефективності та енергозбереження на рівні підприємств і установ різних
форм власності за своєю суттю мають поєднувати нормативноправові аспекти цільового заохочувального регулювання державою
діяльності господарюючих суб’єктів, яке здійснюється на договірній основі та стосується підвищення ефективності використання і
зниження втрат основних видів паливно-енергетичних і природних
ресурсів. Виходячи з цього посилання, основними напрямками щодо утворення механізмів економічного стимулювання у сфері енер78

гоефективності та енергозбереження на підприємствах і в установах
мають бути наступні [47, 48]:
 вдосконалення систем обліку витрат та визначення рівня
економічно допустимих втрат паливно-енергетичних та природних
ресурсів по всіх ланках процесу від генерування, транспортування,
розподілу та й до споживання;
 розробка замкнених за зворотними зв’язками схем заохочувального регулювання та економічного стимулювання потоків грошових і капітальних активів, що спрямовані на реалізацію енергозберігаючих проектів;
 вдосконалення механізмів збалансованого регулювання рівня цін та тарифів на енергосервісні послуги за розробленими схемами економічного регулювання;
 надання підприємствам (установам) податкових та інших
пільг з державного та місцевих бюджетів для стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій, обладнання і матеріалів;
 пільгового кредитування інвестицій в енергоефективність та
енергозбереження, тобто компенсацію позикового відсотка за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
 встановлення підвищених норм амортизації (прискореної)
основних фондів підприємств (установ);
 включення до тарифів на енергоносії та комунальні послуги
інвестиційної енергозберігаючої складової, як джерела повернення
інвестиційних коштів;
 вдосконалення механізмів матеріального стимулювання колективів та окремих працівників за ефективне використання та економію паливно-енергетичних і природних ресурсів, впровадження
інновацій.
На нормативно-правовому рівні, перш за все, потрібно забезпечити умови для ефективного використання коштів, що вивільняються на підприємствах і в установах внаслідок запровадження заходів з підвищення ефективності використання паливноенергетичних і природних ресурсів та зниження технологічних
втрат, на повернення інвестицій та кредитів, реалізацію нових енергозберігаючих заходів та матеріальне стимулювання колективів і
окремих працівників. Досягнення цієї мети потребує вирішення наступних завдань [37, 47, 48, 49]:
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 визначення ціни та потенційних обсягів виробництва “товару” (тобто обсягів досягнутої економії ПЕР та коштів на їх споживання), що пропонується для інвесторів у якості джерела повернення коштів;
 врахування товару, виробленого внаслідок запровадження
енергозберігаючих заходів, у системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств (установ);
 вивільнення з обороту, накопичення та перерахування коштів, що обраховано в системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства внаслідок зменшення обсягів споживання ПЕР, з поточного рахунку підприємства на спеціальний рахунок
підприємства для цільового використання на повернення інвесторам, до бюджетів міста і держави та на реалізацію нових енергозберігаючих заходів;
 врахування додаткових обсягів робіт, пов’язаних з монтажем, ремонтом та обслуговуванням енергозберігаючого обладнання, для запровадження системи матеріального стимулювання колективів і окремих працівників, які забезпечують економію ПЕР
протягом терміну реалізації енергозберігаючих заходів.
Досвід розвинутих країн світу доводить, що державне управління енергоефективністю є одним з ключових інструментів економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки цих країн. На превеликий жаль, в Україні цей стратегічний
ресурс практично не використовується, що в умовах дефіциту власних ПЕР потребує значних додаткових витрат державного і місцевих бюджетів на закупівлю імпортного природного газу, у той час
як величезні обсяги його власного видобутку неефективно використовуються на застарілому енергоємному обладнанні.
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ГЛАВА 3
ОСНОВОПОЛОЖНІ МЕТОДИ ТА МЕХАНІЗМИ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СКЛАДНИХ
БАГАТОРІВНЕВИХ СИСТЕМ

3.1. Механізми заохочувального регулювання та економічного стимулювання підприємств і установ до енергозбереження
Серед найбільш поширених методів і механізмів енергетичного
менеджменту розрізняють такі, як метод інтегрованого ресурсного
планування (Integrated Resource Planning), управління навантаженням (Load Management), управління енергоспоживанням кінцевого
споживача (End Users Consumption Management), управління енерговикористанням на боці енергопостачальної організації (Supply Side
Management or Supply Side Planning), управління попитом, або енерговикористанням (Demand Side Management), енергоефективного підряду (Performance Contracting), регуляторної бази активів (Regulatory Asset Base) тощо 1-7, 38, 48-52, 60, 69, 73-74, 76, 94.
Механізм управління попитом є одним з базових при розробці
економічних механізмів стимулювання підприємств та установ до
підвищення ефективності використання паливно-енергетичних і
природних ресурсів та зменшення технологічних втрат і широко застосовується у розвинутих країнах з початку 1970-х років у США,
Канаді, Західній Європі та Австралії. Наприкінці 90-х його почали
застосовувати в Латинській Америці, Східній Європі та країнах Азії.
Найпоширенішими сферами використання цього механізму у
розвинутих країнах є електроенергетика, комунальна теплоенергетика та житлове господарство, де він використовується постачальними і обслуговуючими компаніями при розробці заходів, які сприяють скороченню потреби в інвестиціях у нові виробничі
потужності шляхом зменшення попиту на енергію та послуги, особливо в години пікового та сезонного навантаження. Це досягається
різними засобами, найчастіше через управління навантаженням
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(енерговикористанням тощо) шляхом застосування сучасних технологій енергетичного менеджменту [31, 32, 50, 51]. Незважаючи на
те, що сьогодні в більшості цих країн пряме регулювання замінено
конкуренцією на ринку, більшість енергетичних компаній продовжили надання послуг підприємствам з підвищення їх енергоефективності або створили дочірні енергосервісні компанії, яким делегували функції впровадження й моніторингу заходів з управління
енерговикористанням, які раніше виконували самі енергетичні компанії. Досягнута внаслідок впровадження цих заходів економія паливно-енергетичних та природних ресурсів дає змогу енергетичним
компаніям та й підприємствам-споживачам зменшувати ціни та тарифи, спрямовувати частку досягнутої економії фінансових ресурсів на цілі оновлення і модернізації виробництва та зменшувати фінансову залежність компаній і підприємств від кредиторів, що в
цілому сприяє досягненню фінансової стабільності підприємств та
покращенню якості послуг, які надаються ними.
Серед найбільш поширених економічних механізмів системного залучення інвестицій в енергоефективність та енергозбереження, які в рамках міжнародної технічної допомоги частково вже
пройшли пілотне випробування і в Україні, слід відмітити наступні
механізми:
 енергоефективного підряду (перфоманс-контрактинг);
 лізингові механізми постачання та використання енергоефективного обладнання;
 заохочувального регулювання з боку постачальників паливно-енергетичних ресурсів (механізм управління енерговикористанням);
 багатократного (“револьверного”) використання заощаджених коштів на реалізацію нових проектів з енергоефективності
та енергозбереження;
 фінансування (кредитування) на умовах повернення з
державного та місцевого бюджетів.
Потенційними джерелами фінансування енергозберігаючих
проектів за згаданими вище економічними механізмами у першу
чергу можуть слугувати:
 власні кошти, трудові та матеріальні ресурси підприємств;
 кредитування за вирахуванням погашення та цільове фінансування з державного, обласного та міського бюджетів;
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 інвестиційні кошти та матеріальні ресурси енергосервісних компаній;
 заохочувальні
кредити
постачальників
паливноенергетичних ресурсів;
 заохочувальні комерційні кредити виробників обладнання
і матеріалів;
 залучені кошти приватних внутрішніх та зовнішніх інвесторів;
 інвестиції міжнародних фінансових установ;
 спонсорські фонди міжнародної технічної допомоги;
 консолідовані кошти споживачів (промислових і комерційних підприємств);
 кредити комерційних банків.
Окремої уваги потребує розробка механізмів економічного
стимулювання житлово-комунальних підприємств і установ, а також основних споживачів їх послуг – бюджетну сферу і населення,
до підвищення ефективності використання ПЕР та енергозбереження. Як зазначалось, основної уваги тут потребує вирішення проблем
ціноутворення, регулювання тарифів та залучення інвестицій в енергоефективність та енергозбереження. І якщо ціни й тарифи на електроенергію та газ уже декілька років регулюються ринковими механізмами, то ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги
лишаються економічно, а точніше політично зарегульованими. При
цьому в обох випадках вони ледве забезпечують фінансування виробничої, не кажучи вже інвестиційної діяльності підприємств
(установ). Тому в першу чергу необхідно визначати роль цінових
важелів у регулюванні та контролі за фінансовими потоками
суб’єктів природних монополій, якими є енергетичні компанії та
комунальні підприємства тепло- і водопостачання та водовідведення з метою системно збалансованого встановлення економічно обґрунтованих цін (тарифів) і справедливих норм прибутку. Тут глибокого економічного удосконалення потребують структура,
порядок та правила встановлення цін і тарифів на енергоносії та
комунальні послуги, які на сьогодні не забезпечують фінансову
стійкість та інвестиційну привабливість підприємств (установ).
Суттєвої уваги потребують також питання розмежування сфер діяльності центральних, галузевих та місцевих органів влади у регу-
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люванні (встановленні) цін і тарифів на енергоносії та житловокомунальні послуги.
Серед сучасних ринкових підходів до вирішення проблем у
цій сфері, які починають активно запроваджуватися в Україні, слід
відзначити також метод регуляторної бази активів (Regulatory Asset
Base, RAB), засади якого визначаються сукупною вартістю запозиченого і власного активів суб'єкта природних монополій, що підлягає регулюванню. У разі застосування стимулюючого регулювання
за цим методом визначають групи активів, включених до регуляторної бази, термін їх корисного використання та метод нарахування
амортизації таких активів, а на регуляторну базу на середньостроковий період (не менше 3–5 років) у межах граничних рівнів встановлюється регуляторна норма доходу (рівень доходності), що формує та забезпечує реалізацію політики регулятора [43].
Метод вперше був застосований у Великобританії наприкінці
1980-х років у процесі приватизації електропостачальних компаній
та лібералізації ринку електроенергії, а з середини 1990-х років – у
більшості країн Європи, Канаді, США, Австралії [51, 52, 53-60]. У
Росії RAB-метод під назвою регульованої бази інвестованого капіталу ("регулируемая база инвестированного капитала") почали застосовувати з 2008 року при створенні системи довгострокового
тарифоутворення, спрямованої на залучення інвестицій у розширення і модернізацію інфраструктури енергопостачальних компаній
[61]. Метод вважається найбільш ефективним при регулюванні тарифів на послуги компаній з розвиненою мережевою інфраструктурою, насамперед, в електроенергетиці, житлово-комунальному господарстві та транспорті.
За час, що минув, практика використання цього методу в
означених країнах підтвердила його ефективність та суттєві переваги (у порівнянні з діючою в Україні системою «витрати плюс») при
комплексному вирішенні питань залучення інвестицій, зниження
цін і тарифів на товари і послуги та створення стимулів для скорочення операційних витрат компаній, що регулюються.
При переході на регулювання за методом RAB дохід компанії
від здійснення основної діяльності (revenue, "валовая выручка")
безпосередньо пов’язується з витратами на створення та використання її активів у ринкових умовах відповідно до національних положень бухгалтерського обліку [62] або міжнародних стандартів
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фінансової звітності [63-66] та витратами на амортизацію активів і
враховує податки і збори до бюджетів та державних цільових фондів, регуляторну базу активів, регуляторну норму доходу, віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів, якість
товарів, державні дотації та інші форми державної підтримки, гранти, внески споживачів [43].
При цьому інвестору гарантується дохід за відсотковою ставкою, що визнається учасниками ринку справедливою, внаслідок
чого інвестиційна привабливість компанії різко зростає. Тариф на
товари та послуги компанії за цим методом встановлює регулятор
на базі норми доходу на інвестований капітал з урахуванням вартості позикового і власного капіталу за довгостроковий період, а також економічно обґрунтованого співвідношення цих капіталів.
Можна бачити, що регулювання за методом RAB здійснюється
за більш складними, ніж у системі «витрати плюс», схемами та правилами і потребує застосування специфічних понять. Так, під інвестованим капіталом розуміють капітал, який використовувався для
створення активів, необхідних для здійснення діяльності, що підлягає регулюванню. Розмір капіталу встановлюють з урахуванням
результатів його незалежної оцінки на момент переходу до регулювання; під поняттям бази інвестованого капіталу розуміють вартість
активів компанії, що знаходяться в експлуатації, створених з використанням інвестованого капіталу; під поняттям необхідного валового дохіду (необхідна валова виручка тощо) – економічно обґрунтований обсяг фінансових ресурсів, необхідних для здійснення
регульованої діяльності протягом розрахункового періоду регулювання; під поняттям операційні витрати – витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції та послуг за регульованими видами діяльності, за винятком амортизації основних засобів, витрат на
обслуговування позикових коштів, витрат, пов'язаних з орендою
майна, використовуваного для здійснення регульованої діяльності,
та витрат по оплаті послуг, що надаються організаціями, які здійснюють регульовану діяльність, а також податків і зборів, передбачених законодавством.
До основних параметрів регулювання, які не змінюються протягом періоду регулювання, відносять: базовий рівень операційних
витрат (матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування
на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати), індекс
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ефективності операційних витрат, розмір інвестованого капіталу,
чистий оборотний капітал, норму прибутковості інвестованого капіталу, термін його повернення, рівень надійності та якості реалізованих товарів (послуг) [43, 67].
Потрібний для покриття витрат компанії необхідний валовий
дохід ("необходимая валовая выручка") за методом RAB включає в
себе операційні витрати, дохід на інвестований капітал та витрати
на повернення інвестованого капіталу. При цьому на відміну від
системи «витрати плюс» інвестиційні витрати в дохід компанії безпосередньо не включаються, а зараховуються до бази інвестованого
капіталу і поступово повертаються інвестору разом з нарахованим
на них доходом протягом довгострокового періоду.
У результаті регулювання за методом RAB ціни і тарифи на
продукцію та послуги компанії у довгостроковій перспективі мають
стійку тенденцію до зниження внаслідок скорочення операційних
витрат (регулятор кожні три–п'ять років зменшує їх нормативний
рівень на величину заощаджених за цей період витрат) та здешевлення капіталу, залученого на умовах щорічної індексації цін і тарифів на продукцію і послуги компанії з урахуванням зміни макроекономічних
показників,
зокрема
інфляції.
Одночасно,
інвестиційний капітал в міру задоволення потреб компанії може
нарощуватися значно більшими темпами, ніж за методом «витрати
плюс», де основним джерелом розвитку компанії є інвестиційна
складова у тарифі та стаття витрат на амортизацію, терміни використання яких обмежені річними рамками.
При регулюванні за методом RAB джерелом фінансування інвестицій також слугує тариф, але ж з’являється можливість залучати на довгостроковий період значно більші обсяги кредитних ресурсів у здійснення масштабних інноваційних перетворень, що у свою
чергу дає змогу знизити операційні витрати та збільшити дохід
компанії за перший же рік проведення таких перетворень і при цьому використовувати дохід на інвестований капітал та частку грошей
зі статті витрат на повернення інвестованого капіталу, що покриває
амортизацію, тільки на обслуговування залучених обсягів кредитних ресурсів.
Таким чином, по відношенню до методу «витрати плюс» регулювання за методом RAB надає принципово нові можливості для
компаній щодо збільшення обсягів залучених інвестицій, зниження
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операційних витрат та збільшення прибутковості на цій основі, поліпшення структури капіталу та зростання ринкової вартості компаній, створення передумов для довгострокового планування діяльності та прийняття стратегічних рішень у ринкових умовах.
До недоліків і ризиків, властивих цьому методу регулювання,
насамперед відносяться ризики застосування некоректних (нестійких) даних про розміри первісної бази капіталу та про базові рівні
витрат і прибутку компанії, похибки прогнозів інфляції на довгостроковий період, ризики неотримання необхідної валової виручки
при зниженні обсягів виробництва, методична залежність величини
регульованого тарифу від розмірів бази інвестованого капіталу, яка
створює прецеденти істотного зростання тарифів при використанні
ринкової оцінки бази капіталу і т.п.

3.2. Введення до методології інтегрованого ресурсного
планування
Ефективність функціонування економіки будь-якої країни суттєво залежить від ефективності виробництва, розподілу і використання ПЕР та визначається багатьма техніко-економічними факторами, визначальними серед яких є: структура та якісний склад
виробничих потужностей, збалансованість попиту та пропозиції,
якість палива, стан розподільних мереж, форма власності підприємств, ступень державного втручання, досконалість правил функціонування енергетичних ринків та взаємовідносин між його учасниками, соціально-політичний рівень життя.
Інтегроване ресурсне планування (Integrated Resource
Planning) є одним з сучасних інструментів енергетичного менеджменту, призначеного для вирішення проблемних питань підвищення ефективності та якості виробництва, розподілу і використання
ресурсів у ринкових умовах функціонування складних енергетичних та енерготехнологічних систем 52, 54, 68, 69.
Методична платформа інтегрованого ресурсного планування
(ІРП) складається з етапів оцінки існуючого стану та проведення
системного аналізу витрат-вигід щодо визначення оптимального,
серед можливих, варіанту реалізації стратегічного та оперативних
планів забезпечення потреби в ПЕР для кожного з об’єктів (елемен-
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тів) системи та реалізації розроблених бізнес-програм і заходів за
умов виконання вимог до надійності, якості та рівня впливу на оточуюче середовище.
При цьому інтереси кожного з елементів системи (виробників, постачальників і споживачів ПЕР, органів державної та місцевої влади, фінансових установ і організацій, спеціалізованих енергосервісних і управляючих компаній, громадськості тощо) у
досягненні власних короткострокових цілей, насамперед тих, що
полягають у максимізації прибутку та мінімізації фінансових витрат, мають узгоджуватися з інтересами розвитку енергетичної системи і суспільства у цілому на довгострокову перспективу. Тут слід
нагадати, що функція балансування інтересів бізнесу і суспільства
не здійснюється «невидимою рукою» ринку, а залишається важливою функцією держави.
З наведеного визначення можна бачити, що кінцевою метою
ІРП є розробка та супровід виконання бізнес-планів і програм, що
включають конкретні практичні заходи з раціонального видобування (або закупівлі) первинних ПЕР, виробництва, перетворення, розподілення, постачання і споживання різних видів і форм ПЕР, які за
умов дотримання екологічних вимог забезпечують економічно доцільне і соціально розумне задоволення технологічних та побутових
потреб енергетичної системи і суспільства.
Зрозуміло, що досягнення цієї мети має здійснюватися у рамках системного підходу, оскільки рішення залежить не тільки від
умов та режимів використання задіяних у процес функціонування
енергетичної системи ПЕР, їх обсягів, вартості, якості, ефективності
тощо, а й від усіх інших видів і форм залучених у виробничий процес ресурсів, насамперед, будівельних конструкцій та інженерних
мереж, обладнання, витратних матеріалів, трудових і фінансових
ресурсів і т.п.
При цьому рішення з оперативного планування, як зазначалося,
мають спиратися на результати прогнозування наслідків їх реалізації
у середньо- та довгостроковій перспективі, де недостатньо обґрунтовані короткочасні вигоди можуть заподіяти набагато більших втрат.
Тобто за ІРП підходом мінімізації підлягають довгострокові загальносистемні витрати на задоволення потреби в ПЕР з урахуванням
усіх видів ресурсів та варіантів і способів їх використання.
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У США, які вважаються країною зародження і становлення
ІРП 31, 32, 35, 51, 54, є принаймні два фундаментальних за обсягом та змістом законодавчі документи 70, 71, присвячені цій темі.
Так, у законі США від 1992 року надається визначення терміну "інтегроване ресурсне планування" як процесу планування і відбору
енергетичних ресурсів серед спектра потенційно можливих, у тому
числі таких, як введення нових генеруючих потужностей, закупівля
енергії на стороні, енергозбереження та підвищення енергоефективності, когенерація та централізоване опалення і охолодження, нетрадиційні та відновлювані джерела енергії тощо, з метою забезпечення адекватного та надійного обслуговування споживачів за
найнижчими загальносистемними витратами. При цьому у процесі
інтегрованого ресурсного планування в обов’язковому порядку мають враховуватися такі властивості й фактори функціонування системи, як різноманітність, надійність, диспетчеризація, ризики тощо,
здатність до перевірки досягнутої за рахунок енергозбереження та
енергоефективності економії енергії за період окупності енергозберігаючих заходів та урахування попиту і пропозиції ресурсів на рівноправній інтегрованій основі. Поняття "загальносистемних витрат" за цим законом включає всі реальні (чисті) витрати на
енергоресурси протягом їх життєвого циклу, в тому числі витрати
на виробництво, розподіл, транспортування, утилізацію відходів та
дотримання природоохоронних вимог.
Закон США від 2005 року 71 є логічним продовженням попереднього закону і присвячений формулюванню понять і функцій
системного енергетичного менеджменту, за яким згадані методи
отримують нові синергетичні імпульси для свого подальшого розвитку. У законі детально розглянуто різні технології, види енергії й
сфери їх застосування в техніці та економіці, питання екології, науки і освіти.
Підхід ІРП почав розроблятися набагато пізніше за всі інші
методи енергетичного менеджменту, і тому на сьогодні в явній чи
неявній формі узагальнює теоретичні положення своїх попередників, практично виконуючи функції загальносистемного методу (ядра) в системі енергетичного менеджменту. Процес інтегрованого
ресурсного планування складається з таких етапів 54, 68:
1. Застосування кожним з учасників системи методів, заходів
і засобів ІРП для координування (узгодження) власних програм і
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планів оперативного управління попитом з планами і програмами
довгострокового планування ресурсів.
2. Оцінювання зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей, встановлення цілей планування, періоду, горизонту та інтервалів прогнозування [нагадаємо, що період прогнозування – це
одиниця часу, на яку робиться прогноз (день, місяць, рік і т. ін.), горизонт – число періодів у майбутньому, які буде покривати прогноз,
а інтервал – частота, з якою виконується новий прогноз].
3. Розроблення критеріїв оцінки впливу ІРП на прибутки
учасників та вартість управління енергозабезпеченням.
4. Визначення параметрів майбутнього енергоспоживання, у
тому числі за такими напрямками, як кількісні та якісні характеристики споживання за типами споживачів, доступність різних видів
ресурсів, насамперед інвестиційних, характеристики демографічної
ситуації в регіоні, кліматичні особливості, можливості застосування
досягнень науково-технічного прогресу, розвитку ринкових відносин, змін нормативно-правової бази тощо.
5. Створення та аналіз декількох сценаріїв енергозабезпечення та енергоспоживання при різних економічних, екологічних і
соціальних умовах, підрахунок витрат, яких планується уникнути,
аналіз вигід-витрат, оцінка ефективності та чутливості прогнозних
заходів до змін параметрів тощо.
6. Врахування намірів інших учасників ІРП, розробка та запровадження гнучкого плану реалізації заходів, стійких до вірогідних змін.
7. Моніторинг і оцінка параметрів реалізації визначеного плану та його перегляд у разі виходу параметрів за межі допустимих.
8. Проведення відкритих обговорень з метою ознайомлення
громадськості з ходом виконання заходів ІРП.
Розглянемо основні функціональні можливості ІРП більш детально 32, 35, 51, 54, 55, 69. За прийнятою класифікацією енергогенеруючі установки залежно від типу навантаження розподіляють
на три групи: установки, що працюють на базовому, проміжному і
піковому навантаженні. Установки з базовим навантаженням зазвичай працюють на постійному навантаженні протягом доби і практично весь рік (сезон тощо), є найбільш потужними і тому їх спорудження вимагає найбільших капіталовкладень, вони здатні
працювати на відносно дешевому (та/або більш низької якості) па-
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ливі, наприклад, вугіллі замість газу, або використовувати атомну
енергію, їх експлуатаційні витрати порівняно невеликі. Установки з
проміжним навантаженням, як правило, менш потужні, їх продуктивність змінюється протягом доби відповідно до потреб споживачів. Установки з піковим навантаженням в основному мають відносно невелику потужність і вимагають малих капіталовкладень. Їх
можна швидко запускати і зупиняти, але вони характеризуються
більш високими експлуатаційними витратами від двох попередніх,
тому їх застосовують протягом незначного проміжку часу, в основному для забезпечення пікового попиту і в аварійних ситуаціях. Наприклад, у пікових режимах зазвичай використовують і гідроакумулюючі станції.
Інтегроване ресурсне планування в усіх цих випадках може
бути застосоване для мінімізації як загальносистемних витрат, так і
витрат з боку постачання та/або споживання, а також, що важливо,
для еколого-економічного балансування між статтями витрат на
спорудження нових виробничих потужностей у системі або на енергозберігаючі заходи як на стороні виробника, так і у споживача, чи
на вибір оптимального виду палива серед традиційних видів або їх
заміну на відновлювані. При цьому за рахунок синергетичного ефекту з’являється можливість забезпечити прибутковість реалізації
заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження для
всіх учасників системи ІРП.
Досягнення загальносистемної (глобальної) мети за ІРП, як
правило, здійснюється шляхом комплексного застосування усіх методів енергетичного менеджменту. Так, методи управління навантаженням і управління енерговикористанням дають змогу найбільш
ефективно управляти змінами параметрів навантаження (форми
кривої навантаження і т. ін.), а енергоефективного підряду – гарантувати самоокупність проектів з підвищення енергоефективності та
енергозбереження.
Класичні форми управління ефективністю використання енергії кінцевим споживачем за цими методами дають змогу вирішувати
проблеми скорочення пікового попиту, заповнення провалів і перенесення навантаження з пікових у позапікові зони, загальносистемного (стратегічного) зменшення або збільшення обсягів кінцевого
споживання, як правило, шляхом заповнення провалів та застосовування гнучких форм зміни навантаження.
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Блок-схему структурно-функціональної організації інтегрованого ресурсного планування для багаторівневої енерготехнологічної системи, що складається з n локальних підсистем управління, з
власними технологічними об’єктами і органами управління, цілями
і методами управління, прямими і зворотними зв’язками зображено
на рис. 3.1, де у систематизованій формі також представлено загальні властивості локальних і глобального методів інтегрованого
ресурсного планування для такої системи [72].
Оскільки у загальному вигляді поняття “система” характеризується множиною елементів, зв’язками між ними та цілісним характером матеріального об’єкта, явища або процесу, що розглядаються, то система моделей інтегрованого ресурсного планування
відповідно до структури базової енерготехнологічної системи також має формуватися як цілісне утворення, до складу якої входять
цілісні об’єкти (у даному випадку локальні методи), поєднані ієрархічною системою зв’язків і цілей.

Рис. 3.1. Блок-схема структурно-функціональної організації
системи ІРП
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При цьому функціонування і розвиток базової системи та її
складових мають спрямовуватися на досягнення глобальної (загальносистемної) мети, з точки зору якої мають оцінюватися і всі
зміни та удосконалення цієї системи, включаючи і методи управління нею. Надійність функціонування удосконаленої системи потрібно визначати, насамперед, безперебійністю виконання системних функцій, навіть при виході з ладу одного чи декількох
елементів системи (підприємств, об’єктів), відхід з ринку одного чи
декількох учасників тощо, створюючи умови для підвищення технічної та фінансово-економічної стійкості (платоспроможності)
учасників, що залишаються. Для цього система має характеризуватися здатністю до удосконалення та сталого розвитку не тільки у
короткостроковій, а й у довгостроковій перспективі, спираючись на
розумний компроміс між централізацією і децентралізацією, оскільки централізована система є менш гнучкою і неспроможною
швидко реагувати і пристосовуватися до зміни зовнішніх умов.
Слід також враховувати, що функціонування сукупності взаємопозв’язаних елементів системи може бути джерелом зародження якісно нових функціональних властивостей (емерджентність),
якими не володіє жоден з окремих її елементів, інакше кажучи,
враховувати та використовувати на практиці той факт, що системний ефект не зводиться до простої сукупності локальних ефектів,
які генерують окремо функціонуючі елементи.
Це призводить до необхідності не тільки розрізняти серед різноманіття типів і видів взаємодії елементів зв’язку структурної побудови, функціонування, взаємодії, управління, координації, перетворення і розвитку, а й приділяти особливу увагу специфічним
системним ефектам, які виникають при застосуванні зв’язків, насамперед:
 синергетичному ефекту, який забезпечує зростання загальносистемного ефекту до більшого значення, ніж сума ефектів
елементів (підсистем), які діють незалежно;
 ефекту рекурсивності, що встановлює відношення відмінності при повторних причинно-наслідкових впливах, та за яким причини припускають наслідок як внутрішню структурну можливість;
 ефекту циклічності, за яким функціонування або розвиток
одного елемента (підсистеми) створює основу для функціонування
та розвитку других і навпаки.
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У процесі системного аналізу вирішення певної проблеми, як
правило, структурується за логічною послідовністю «проблеми –
цілі — рішення» і складається з етапів формулювання та аналізу
проблеми, ідентифікації призначення системи, встановлення функцій і структури системи, ідентифікації змінних і взаємозв’язків між
ними, ідентифікації оточення (зовнішнього середовища) системи,
формулювання глобальної мети системи і локальних цілей елементів, генерації та визначення альтернативних рішень, оцінювання
ресурсів, необхідних для досягнення цілей, встановлення критеріїв
і оцінка ефективності варіантів, обґрунтування вибору прийнятної
альтернативи, реалізації (впровадження) обраної альтернативи та
верифікації (перевірки та встановлення достовірності) і моніторингу досягнутих результатів, корегування дій у разі необхідності.
Процеси інтегрованого ресурсного планування за системним
підходом мають включати такі етапи:
 аналізу проблеми: визначення і формулювання проблеми,
аналіз її логічної структури, аналіз розвитку проблеми в минулому і
майбутньому, визначення зовнішніх зв’язків проблеми та обґрунтування принципової можливості її вирішення;
 ідентифікації системи: специфікація завдання (формулювання завдання), визначення об’єкта дослідження, виокремлення
елементів (визначення меж розчленування системи), визначення
зовнішнього і внутрішнього середовища;
 встановлення функцій і структури системи: визначення
рівнів ієрархії, підсистем і процесів, функцій управління і каналів
інформації, встановлення зв’язків і функцій поточної діяльності й
розвитку;
 діагностування існуючої системи: моделювання технологічних та економічних процесів, оцінка потенційних і фактичних
потужностей, виявлення недоліків виробництва і організації управління, формулювання заходів щодо їх усунення;
 формулювання глобальної мети та критеріїв оптимальності функціонування системи: визначення цілей, вимог та обмежень
оточуючого середовища (нормативно-правового, соціальноекономічного тощо), обґрунтування глобальної мети та критеріїв
оптимальності (ефективності, якості і т.д.) системи, їх декомпозиція
за підсистемами, узгодження глобального і локального критеріїв;
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 виявлення потреби у ресурсах і процесах: оцінка сучасного стану та доступності ресурсів, аналіз реалізованих і запланованих проектів, оцінка можливостей застосування новітніх технологій
і потужностей, оцінка взаємодії з іншими системами;
 прогнозування майбутніх умов: аналіз тенденцій розвитку
системи та ресурсів майбутнього, прогноз розвитку і зміни середовища, передбачення появи нових факторів, прогнозування можливих змін цілей і критеріїв;
 кількісної оцінки цілей і засобів: розрахунок комплексних
(інтегральних) оцінок за визначеними критеріями, оцінка взаємозалежності та відносної важливості цілей, оцінка дефіцитності й вартості ресурсів, та впливу зовнішнього середовища;
 відбору варіантів: оцінка і порівняння варіантів, перевірка
цілей на сумісність та повноту, обґрунтування заходів досягнення
цілей;
 розробки комплексної програми розвитку: визначення
черговості цілей та заходів їх досягнення. розподіл сфер діяльності,
компетенції та відповідальності;
 розробки комплексного плану заходів з урахуванням обмежень за ресурсами і часом, розподіл заходів між відповідальними
організаціями та виконавцями;
 реалізації (впровадження) обраного рішення, верифікації
(перевірки та встановлення достовірності) і моніторингу досягнутих результатів, корегування дій у разі необхідності.

3.3. Концептуальні основи діяльності ЕСКО у системі енергетичного менеджменту
Енергосервісні компанії є однією з найефективніших і найпоширеніших у світі організаційних форм підвищення енергетичної
ефективності національних економік, дієздатність якої доведено на
практиці як у розвинутих країнах, так і в країнах, що розвиваються
[31, 39-41, 57, 58, 74-86].
Потужним імпульсом для розвитку ЕСКО стала світова енергетична криза кінця 1970-х років, коли ціни на енергоносії різко
зросли і життєво необхідним стало знаходження шляхів суттєвого
скорочення обсягів споживання ПЕР шляхом підвищення ефектив95

ності їх використання. Результатом десятирічної праці багатьох дослідників було створення сучасної моделі ЕСКО, яка швидко довела
свою ефективність та дієздатність спочатку у розвинутих країнах
світу, де все більше підприємців і компаній почали застосовувати
цю модель розвитку.
Ідеологом та автором більшості концептуальних положень сучасної ЕСКО-моделі вважається Ширлі Хенсон (Shirley Hansen), а
ідеологом її розповсюдження у Європі – Паоло Бертольді (Paolo
Bertoldi) [31, 39, 57, 75, 78, 83].
Енергосервісні компанії першої хвилі являли собою незалежні
дрібні компанії або ж невеличкі філіали при енергетичних компаніях, кількість яких спочатку зростала малими темпами, що пояснюється спадом світової економіки у 1970-1980-х роках. В міру зростання цін на ПЕР і появи нових енергоефективних технологій у
промисловості й соціально-побутовій сфері ЕСКО-проектів значно
побільшало у 1990-х роках. Новим потужним імпульсом для розвитку енергосервісних послуг послужило дерегулювання енергетичних ринків і створення консолідованих з енергетичними компаніями ЕСКО.
Генеруючі компанії, які раніше були монополістами, тепер
мали конкурувати за споживача. Це стимулювало їх використовувати енергосервісні послуги в якості потенційно нового напрямку
підвищення ефективності ведення свого бізнесу не тільки на боці
постачання (Supply Side Management), а й на боці споживання
(Demand Side Management), що помітно сприяло зростанню кількості філіалів ЕСКО при енергетичних компаніях та розширенню ринка енергосервісних послуг. Однак вже на початку другого тисячоліття у зв’язку з корупційними скандалами і зговорами більшість
цих філіалів перетворилися у незалежні ЕСКО.
Створення перших енергосервісних компаній в Україні було
започатковано за програмами технічної допомоги USAID у 1996 році
(Hagler Bailly, PADCO), коли 10 малих приватних ЕСКО розпочали
свою діяльність. Першу крупну ЕСКО (УкрЕСКО) було створено в
1998 році за кредитом ЄБРР та грантом технічної допомоги Європейського Союзу (програма TACIS). На сьогодні працюють близько
30 невеликих компаній (три-п'ять співробітників), що надають консультаційні та інформаційні послуги з підвищення енергоефективно-
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сті, проводять енергетичні аудити та реалізують невеликі проекти з
енергозбереження, головним чином у муніципальній сфері.
Такий стан речей не можна вважати задовільним. Основною
перешкодою для розвитку ЕСКО в Україні є недосконалість законодавчої бази з енергозбереження, важкий доступ до фінансування,
високі ставки по кредитах, спотвореність системи цін і тарифів, субсидування населення за рахунок промислових підприємств, відсутність стандартів якості, обмеженість доступу до передових технологій, нестача професійно підготовлених кадрів, необізнаність
керівництва і персоналу промислових підприємств з основними перевагами і недоліками ЕСКО-проектів тощо.
Енергосервісна компанія є комерційною організацією (компанією), яка діє на підставі енергосервісного контракту (перфомансконтракту) і надає широкий спектр комплексних енергетичних послуг, що охоплюють організаційні, техніко-економічні, фінансові та
юридичні аспекти проектування, реалізації, моніторингу і верифікації досягнутих результатів від впровадження інноваційних проектів з розвитку енергетичної інфраструктури та енергозбереження на
об’єктах промислового і соціально-побутового призначення замовника (клієнта), базуючись на принципах енергетичного менеджменту, аутсорсингу, перфоманс-контрактингу, проектного фінансування
та управління ризиками шляхом використання власних внутрішніх і
залучених зовнішніх джерел і ресурсів, у тому числі фінансових,
юридичних, матеріально-технічних, енергетичних і трудових.
Енергосервісна компанія виявляє та оцінює можливості реалізації заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження
на об’єктах замовника, розробляє пакет попередніх бізнеспропозицій та рекомендує замовнику для впровадження ті з них, які
є самоокупними. Інакше кажучи, ЕСКО гарантує, що досягнута
внаслідок реалізації кожного з запропонованих бізнес-проектів економія паливно-енергетичних та інших обумовлених матеріальнотехнічних ресурсів буде відповідати або перевищувати виплати для
покриття всіх витрат по проекту за період його окупності. Якщо ж
економія не матеріалізується, різницю буде компенсовано за рахунок ЕСКО. При цьому з метою запобігання подібній ситуації ЕСКО
на самому початку проекту пропонує навчання персоналу і програму матеріально-технічного обслуговування.
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В якості ефективних ЕСКО, окрім визначених енергосервісних компаній, у світовій практиці часто виступають виробники енергоефективного обладнання, енергопостачальні організації, спеціалізовані інжинірингові та енергоексплуатаційні компанії. Однак
послуги енергосервісних компаній ЕСКО принципово відрізняються від послуг традиційних енергосервісних постачальних компаній
(Energy Service Provider Companies), які оплачуються за фіксованим
тарифом або у вигляді надбавки до ціни на момент постачання обладнання та/або енергії і де питання підвищення ефективності використання обладнання та наданих послуг взагалі не розглядаються.
Отже, такого роду компанії не несуть ризиків подальшої експлуатації обладнання та кінцевого використання енергії, оскільки їх винагорода виплачується на момент надання послуги, а не за результатами використання. За такими ознаками енергосервісні перфомансконтракти, за якими працюють ЕСКО, також слід відрізняти від форми договорів на постачання обладнання та/або енергії (Delivery
Contracting, Supply Contracting, Energy Supply Contracting etc.), які
надають енергетичні послуги через аутсорсинг енергопостачання,
але ж без гарантування кінцевих результатів з енергозбереження.
Під аутсорсингом у широкому значенні цього поняття розуміють закупівлю у зовнішнього постачальника чи виробника товарів і
послуг гарантованої якості, які раніше вироблялися (надавалися) за
рахунок внутрішніх сил компанії замовника [84, 87]. Переваги аутсорсингу в плані зниження загальних витрат замовника головним
чином виявляються при системному використанні ефектів масштабу, спеціалізації та децентралізації, а основні недоліки полягають у
можливому зростанні витрат компанії замовника на утримання інфраструктури постачальника аутсорсингових послуг та можливість
його банкрутства.
Під аутсорсингом у сфері енергосервісних послуг (Energy Service Outsourcing, Outside-Resource-Using) будемо розуміти передачу
організацією-замовником на підставі енергосервісного перфомансконтракту певних бізнес-процедур або виробничих функцій на обслуговування енергосервісній компанії, яка спеціалізується у відповідній сфері. Енергетичний аутсорсинг дає змогу компанії замовника скоротити витрати на експлуатацію своїх енергоємних систем,
знизити трудомісткість і спрямувати зусилля на основні виробничі
процеси.
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На аутсорсинг ЕСКО зазвичай передаються складні бізнеспроцедури і виробничі функції по забезпеченню енергоефективного
та надійного функціонування окремих енергетичних підсистем та
інженерної інфраструктури на об’єктах замовника з метою концентрації його вивільнених організаційних, фінансових, матеріальнотехнічних та трудових ресурсів на розвитку нових та/або на поглибленні (розширенні) існуючих напрямків діяльності, які вимагають
підвищеної уваги. При цьому наявність бізнес-процесу, пов’язаного
з фінансуванням та розподіленням ризиків протягом терміну окупності запропонованих рішень, є невід’ємною рисою аутсорсинга
ЕСКО у сфері енергосервісних послуг (енергетичного аутсорсинга).
Складність обслуговування енергетичних об’єктів замовника,
що передаються на аутсорсинг ЕСКО, потребує професійного володіння сучасними методами й інструментами проведення енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту, глибокого знання
виробничого процесу, режимів роботи основного та допоміжного
енергетичного і технологічного обладнання, практичних навиків
ефективної співпраці з керівним та обслуговуючим персоналом замовника при проведенні багаточисленних вимірювань, втручаннях
у виробничий процес та формуванні системи енергетичного менеджменту для підтримки процедур прийняття спільних рішень.
Енергосервісна компанія, спираючись на широкий спектр
економічно ефективних бізнес-проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та енергозбереження, пропонує замовнику
повний набір комплексних енергосервісних послуг, які охоплюють:
 виявлення та оцінювання енергозберігаючих можливостей;
 управління проектом від проектування до монтажу, введення в експлуатацію та енергоефективного функціонування встановленого обладнання;
 розроблення схем та організацію фінансування бізнеспроектів у галузі енергоефективності та енергозбереження;
 вимірювання, моніторинг та перевірку (верифікацію) досягнутих за проектом заощаджень;
 управління ризиками, яке забезпечує гарантовані за проектом обсяги збереження (економії);
 тренінг та навчання персоналу.
Слід підкреслити, що ЕСКО серед інших несе ризики підвищення відсоткової ставки за кредитами та ризики підвищення вар99

тості ПЕР і комунальних послуг за період окупності проектів, узгоджених з замовником у початкових угодах.
Енергетичний перфоманс-контрактинг (Energy Performance
Contracting) є основною формою надання ЕСКО комплексних послуг «під ключ», за якими клієнтам (Замовнику) пропонується повний набір заходів (проектів) з підвищення енергоефективності та
енергозбереження, результати запровадження яких перевіряються і
контролюються протягом усього терміну дії договору та які забезпечуються гарантіями того, що економія, досягнута внаслідок запровадження цих заходів (проектів), буде достатньою для покриття
повної вартості проектів (можливо також для забезпечення узгодженого рівня підвищення енергоефективності чи інших погоджених критеріїв енергетичної ефективності, таких як економія коштів
[73]). Така форма контрактингу, безумовно, є найскладнішою для
ЕСКО і найзатратнішою для замовника. В арсеналі ЕСКО зазвичай
є декілька різних форм надання гарантій, і найпростіша – це гарантія, що надається виробниками устаткування та підкріплюється
актом генерування заощаджень, досягнутих протягом періоду випробувань.
Інші назви перфоманс-контрактингу, які найчастіше зустрічаються в публікаціях зарубіжних дослідників: Energy Savings Performance Contracting (US), Chauffage (France), Contract Energy Management (UK), Energy Services Contracting (UK), Third Party
Financing (Austria, Germany), Facility Contracting (Germany), First-in
– First-out (Canada).
Ще одна невід’ємна складова перфоманс-контрактингу, визначена як «комплексна послуга під ключ», означатиме, що ЕСКО
буде запроваджено повний комплекс заходів, необхідних для розроблення і реалізації обумовлених енергосервісним перфомансконтрактом проектів з енергоефективності та енергозбереження, від
початкового енергетичного аудиту до моніторингу та верифікації
досягнутої економії за період окупності кожного з проектів.
Комплексність енергосервісної послуги означатиме, що ЕСКО
буде розглядати доцільність використання різних типів і видів енерготехнологічного обладнання та ПЕР, включаючи місцеві, вторинні, нетрадиційні та відновлювані ресурси, а також заходи щодо збереження інших природних ресурсів, які застосовуються у
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технологічному процесі та спрямовані на захист оточуючого середовища.
Інша функція проектного фінансування (Project Finance) за
своїм основним призначенням застосовується при фінансуванні середньо- та довгострокових інвестиційних зобов’язань, джерелом
погашення яких слугують грошові потоки, які генеруються самим
проектом, де розподілення витрат і доходів між його учасниками
здійснюється з урахуванням взятих на себе ризиків [88].
Учасниками проектного фінансування енергосервісних послуг
є як мінімум: (1) ЕСКО, яка відповідає за розроблення і реалізацію
проекту та зазвичай не має достатніх фінансової історії та майна
для застави і тому не в змозі брати на себе повну відповідальність і
ризики за інвестований капітал; (2) інвестор, який вкладає власні
позикові або інші залучені кошти у капітал ЕСКО; (3) кредитор,
який надає позику і має право на цій основі вимагати від ЕСКО її
повернення; (4) замовник, який часто сам є учасником проектного
фінансування, враховуючи той факт, що частка позикового капіталу
в фінансуванні енергосервісних проектів зазвичай достатньо висока
(до 70-80 % всіх капітальних витрат проекту), і це потребує пошуку
альтернативних шляхів залучення і захисту вкладених капіталів та
зменшення їх вартості, оскільки у кінцевому результаті за все доводиться платити замовнику. Досвід показує, що майже всі більшменш крупні проекти ЕСКО фінансуються за рахунок сторонніх фінансових установ – банків та інших фінансових інститутів (так зване фінансування третьою стороною, Third-Party Financing).
Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що розподілення фінансування енергосервісних проектів та його ризиків між
учасниками є складним процесом, який у міжнародній практиці регулюється цілісним пакетом меморандумів, перфоманс-контрактів
(договорів) і угод, іншими механізмами, серед яких найпоширенішими є такі:
 Договір гарантування економії (Guaranteed Savings), за
яким ЕСКО має гарантовано забезпечити обумовлений контрактом
обсяг економії ПЕР при заданих параметрах виробничих процесів і
режимах роботи енерготехнологічного обладнання замовника.
 Договір енергопідряду (Chauffage), за яким ЕСКО бере на
себе експлуатацію та технічне обслуговування енергетичного обла-
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днання замовника та продає йому потрібні види вихідної енергії
(наприклад, пари) за узгодженою ціною на довгостроковий період.
 Договір розрахункової економії (Accounted Savings), де
ЕСКО забезпечує економію ПЕР, розмір якої розраховується по відношенню до деякого базового рівня споживання за обумовлений
контрактом період (наприклад, за рік або опалювальний сезон).
 Договір розподілення доходів від економії (Shared
Savings), за яким передбачається щорічний (квартальний, за опалювальний сезон тощо) розрахунок досягнутої економії та розподіл
отриманої вигоди від реалізації проекту між ЕСКО і замовником у
заздалегідь заданій пропорції.
 Договір першочергових виплат (First Pay-Out), у рамках
якого ЕСКО отримує 100% економії до моменту повного погашення
своєї частки фінансових зобов’язань за проектом.
 Договір звільненої від податків оренди (Tax-Exempt Lease
Purchase), який також називають договором муніципальної оренди,
оскільки він доступний тільки для неприбуткових організацій і
оформлюється зобов’язаннями, за якими орендар (замовник) має
виплачувати орендодавцю (ЕСКО) за використання наданого активу
його повну вартість, що амортизується протягом терміну оренди. Це
дає змогу замовнику здійснювати фінансування проектів без віднесення витрат на свій баланс, і при цьому ще економити за рахунок
орендної ставки, яка зазвичай нижча за ставки по кредитах.
 Договір наскрізного енергоефективного підряду (BuildOwn-Operate-Transfer), який включає в себе організацію наскрізної
схеми проектування, будівництва, фінансування, експлуатації певний період часу і передачі прав власності на об’єкт замовнику.
 Головний договір оренди (Master Leases), за яким замовник, що бере участь у державних або муніципальних лізингових
програмах і фондах (State or Local Government Leasing Pools), орендує саме ті активи з переліку запропонованих, які йому потрібні на
даний момент, але згодом може орендувати інші активи через ці
фонди без укладання додаткового договору, що дає змогу за рахунок
ефекту масштабу зменшити витрати на фінансування, беручи участь
у великих програмах.
 Державні чи муніципальні облігації (State or Municipal
Government Bonds), які пропонують нижчі, ніж навіть орендні, відсоткові ставки.
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 Револьверні кредитні фонди (Revolving Loan Pools), які
пропонують субсидовані державою процентні ставки.
 Договір закупівлі енергії і потужності (Energy and Power
Purchase), за яким замовник зобов’язується закуповувати обумовлені договором обсяги енергетичних продуктів, постачання (чи виробництво) яких має забезпечувати ЕСКО.
Слід зазначити, що найбільш поширеними в США є договори
розподілення доходів від економії та гарантування економії, а в Європі – договір енергопідряду.
Використання розглянутих типів енергосервісних перфомансконтрактів (договорів) і ЕСКО-механізмів на практиці дає змогу:
– застосовувати прозорі та дієздатні стимули, які гарантовано
забезпечують високу якість закупленого за тендерними процедурами обладнання, своєчасне введення його в експлуатацію та належне
обслуговування;
– забезпечувати підвищення енергетичної ефективності обладнання та інженерної інфраструктури без початкових витрат капіталу з боку замовника, підвищувати на цій основі якість та споживчу
вартість продуктів і товарів, які виробляє замовник, покращити
умови праці та підвищити рівень її безпеки;
– покращити систему планування і бюджетування витрат замовника на паливно-енергетичні ресурси, систему ведення та обслуговування рахунків, що пом’якшує вразливість його бюджету до
кризових явищ в економіці країни, змін у законодавстві, волатильність ринкових цін на енергоносії тощо.
– проводити професійну експертизу та забезпечувати цілеспрямовану техніко-економічну підтримку інноваційних рішень у галузі енергоефективності, відновлюваних джерел енергії, збереження водних ресурсів та скорочення викидів тощо, залучаючи до
роботи висококваліфікованих науковців, юридичних, фінансових і
технічних спеціалістів, а також використовуючи навчальні центри
для підвищення професійної підготовки працівників замовника;
– запровадити систему енергетичного менеджменту на підприємстві.
У той же час за наявності безперечних переваг енергосервісні
перфоманс-контракти несуть і певні ризики, особливо при реалізації середньо- та довгострокових проектів. До явних ризиків і перешкод відносять прорахунки в оцінюванні платоспроможності замо103

вника і в прогнозних розрахунках обсягів потенційної економії з
урахуванням можливих змін ринкової кон’юнктури, зростання цін і
тарифів, виходу з ладу обладнання, некоректної експлуатації обладнання і т. ін.
Таким чином, можна констатувати, що розглянуті системні
властивості ЕСКО-підходу, а саме проектне пакетування послуг, організація фінансування та забезпечення довгострокових перфомансгарантій дають змогу енергосервісним компаніям займати лідируюче
положення в розвинутих країнах світу у вирішенні стратегічних завдань сталого розвитку їх національних економік методами та засобами підвищення енергоефективності та енергозбереження.
При цьому проектне пакетування забезпечує зменшення адміністративних витрат та прискорює впровадження соціально значимих і нерентабельних проектів завдяки їх наскрізному плануванню в пакеті бізнес-проектів з різними періодами окупності та
прибутковістю. Перфоманс-контрактинг стимулює ЕСКО до гарантованого досягнення економії та забезпечення рентабельності
своїх проектів, а фінансова відповідальність за повернення залучених за проектами інвестицій – до високої якості та ефективності
пропонованих рішень на всіх етапах розроблення і впровадження
проектів та експлуатації встановленого обладнання протягом періоду окупності.
При цьому важливим є те, що ЕСКО виконують навіть ті проекти з енергозбереження, від яких сам замовник відмовився б у
зв’язку з обмеженою кількістю власного капіталу та високими обліковими ставками запозиченого, які у той же час є значно нижчими в ЕСКО-проектах завдяки прийнятим комплексним рішенням з
оцінювання ризиків та заходам по їх розподіленню та послабленню.
Застосування ЕСКО-підходу забезпечує і загальносистемні стимули
розвитку економіки країни у цілому, підвищуючи її енергоефективність та сприяючи залученню на ринок енергосервісних послуг нових фінансових посередників, виробників енергоефективного обладнання та постачальників ПЕР.
Окремо слід відзначити високу продуктивність ЕСКОпідходу у виконанні проектів з підвищення енергоефективності та
енергозбереження у ЖКГ (муніципальних проектів, у бюджетній
сфері та для населення), де завдяки залученому бюджетному фінансуванню та ефекту масштабу на рівні окремої адміністративно-
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територіальної одиниці вдається досягати набагато кращих результатів у порівнянні з іншими можливими підходами до реалізації
такого роду проектів.

3.4. Особливості функціонування муніципальної системи
енергетичного менеджменту в бюджетних установах
Бюджетна сфера є однією з основних сфер діяльності ЕСКО
як у розвинутих країнах, так і в країнах, що розвиваються [39, 40,
41, 57, 74, 76, 77, 81, 85-87]. Проте для бюджетних установ в Україні через вкрай зношені основні фонди і недостатнє фінансування
заходів з їх оновлення, недосконалу систему державного регулювання і відсутність дієвих техніко-економічних механізмів стимулювання енергозбереження, нестачу практичного досвіду розробки
і запровадження інвестиційних проектів потенціал енергозбереження залишається невикористаним, що призводить до відсутності гарячої води, недостатнього опалення, обмеженого освітлення і все
це при значних бюджетних витратах, які доводиться витрачати “на
вітер” (опалювати повітря) замість того, щоб використовувати корисно для покращення ситуації.
Однак проблема полягає не тільки у вкрай зношених основних фондах і недостатньому фінансуванні бюджетних установ, а й у
відсутності нормативної бази та стимулів до підвищення енергоефективності та енергозбереження, у таких випадках:
– коли існуючі механізми залучення й розподілу бюджетних
коштів на капітальні видатки та оплату енергоносіїв і комунальних
послуг практично не враховують економічну доцільність і самоокупність заходів з енергоефективності та енергозбереження;
– система управління й контролю за ефективністю розподілу
й використання бюджетних коштів є монополізованою і непрозорою на всіх рівнях управління;
– залучення в енергоефективність та енергозбереження інвестицій блокується існуючою законодавчо-нормативною базою, де
відсутні робочі механізми повернення капітальних інвестицій, що
були залучені;
– бюджетна установа не має ні економічних, ні матеріальних
стимулів до впровадження енергозберігаючих заходів, оскільки це
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неминуче призведе до додаткових капітальних видатків на розрахунки з підрядниками та інвесторами в умовах скорочення лімітів
на оплату енергоносіїв і комунальних послуг.
Для подолання цих негараздів необхідно впроваджувати ринкові механізми економічного стимулювання енергозбереження
шляхом створення муніципальної системи енергетичного менеджменту, яка дасть змогу комплексно вирішувати сукупність питань і
у першу чергу:
1.
Належну розробку та запровадження енергозберігаючих заходів, економічно доцільних для бюджетів усіх рівнів;
2.
Створення умов для забезпечення гарантованого досягнення запланованих обсягів економії енергоносіїв і комунальних послуг та коштів на їх споживання;
3.
Забезпечення умов стабільного фінансування енергозберігаючих заходів та повернення запозичених коштів;
4.
Створення умов для матеріального стимулювання
зацікавленості колективів та працівників бюджетних установ у
запровадженні енергозберігаючих заходів.
Як наслідок, впровадження ринкових механізмів економічного стимулювання енергозбереження дасть змогу:
– підвищити ефективність використання енергоносіїв та комунальних послуг у бюджетних установах;
– скоротити розміри їх бюджетного фінансування;
– створити умови для залучення інвесторів до реалізації проектів з енергоефективності та енергозбереження;
– забезпечити матеріальну зацікавленість колективів і окремих працівників бюджетних установ у досягненні економії спожитих обсягів енергоносіїв та комунальних послуг.
Для подолання існуючих перешкод, окрім ініціатив з боку
держави, потрібно залучення і суттєві зусилля місцевої влади та й
самих бюджетних установ на всіх стадіях розробки та впровадження муніципальної системи енергетичного менеджменту, що, на
жаль, ще не набуло широкого розповсюдження в Україні.
Економічні механізми стимулювання заходів з енергоефективності та енергозбереження, що пропонуються до затвердження рішенням сесії міської ради, забезпечують підвищення ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження в
бюджетній сфері 37, 38, 49: (1) шляхом координації зусиль міської
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влади, керівників бюджетних установ та комунальних підприємств із
запровадження спеціалізованої муніципальної системи енергоменеджменту; (2) залучення на зворотній основі бюджетів міста та держави до фінансування самоокупних проектів з енергозбереження; (3)
стимулювання сектора енергосервісних компаній, які виконують самоокупні проекти з енергозбереження “під ключ”.
Досягнення запланованих результатів має здійснюватися
шляхом проведення організаційно-методичних та нормативнотехнічних заходів, що є заохочувальними до ефективного використання енергоносіїв і комунальних послуг та економії коштів на їх
закупівлю, тобто є економічно привабливими для держави, міста,
інвесторів, бюджетних установ та комунальних підприємств.
Запровадження муніципальної системи енергоменеджменту
потребує виконання наступних етапів та завдань:
I. Оволодіння керівниками міськвиконкомів, бюджетних
установ та комунальних підприємств сучасними методами і прийомами ефективного управління використанням енергоносіїв і комунальних послуг;
II. Адаптації до місцевих умов нормативно-технічної та методичної бази економічного стимулювання енергоефективності та
енергозбереження з подальшим затвердженням розроблених положень рішенням сесії міської ради;
III. Проведення у місті організаційно-методичних заходів з
економічного стимулювання енергозбереження;
IV. Створення муніципального фонду економічного стимулювання енергоефективності та енергозбереження в бюджетній сфері
та/або створення муніципальної енергосервісної компанії (за рішенням виконавчого комітету міської ради), яка відповідає за діяльність
з підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження в бюджетній сфері міста;
V. Запровадження в бюджетних установах та на комунальних підприємствах міста спеціального економічного порядку фінансування та виконання проектів з енергоефективності та енергозбереження.
Джерелами, що планується залучати для фінансування енергозберігаючих проектів, у першу чергу є такі:
 власні кошти, трудові та матеріальні ресурси бюджетних
установ та міських комунальних підприємств;
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 фінансування “на умовах повернення” та цільове фінансування з державного, обласного та міського бюджетів;
 інвестиційні кошти та матеріальні ресурси енергосервісних компаній;
 кошти заохочувального регулювання з боку постачальників паливно-енергетичних ресурсів;
 заохочувальні комерційні кредити виробників та постачальників обладнання і матеріалів;
 інвестиції та спонсорські фонди технічної допомоги;
 консолідовані кошти промислових і комерційних підприємств;
 кредити комерційних банків.
Процедура фінансування проектів з енергоефективності та
енергозбереження, що пропонується, працює таким чином:
1. Бюджетна установа розробляє попередній економічно обґрунтований план стратегічного розвитку, де визначає конкретні
проекти з енергоефективності та енергозбереження, терміни їх
впровадження та обсяги фінансування кожної із потенційно залучених сторін;
2.Місто затверджує розроблений план та надає установі кошти “на умовах повернення” для впровадження конкретних проектів
з підвищення енергоефективності та енергозбереження;
3.Бюджетна установа залучає до виконання проекту головного виконавця – ЕСКО та інших інвесторів;
4.ЕСКО гарантує всі умови та технічні параметри, які необхідні для забезпечення якості та кількості заощадженої енергії, що
забезпечують прибутковість проекту у цілому;
5.Бюджетна установа домовляється з ЕСКО та іншими інвесторами про умови і терміни виконання проекту « під ключ»;
6.ЕСКО забезпечує економію коштів міського бюджету протягом терміну окупності проектів (декількох років) внаслідок скорочення споживання енергоносіїв і комунальних послуг.
Зведену структурну схему означених процедур представлено
на рис. 3.2.
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Рис. 3.2. Зведена структурна схема процедури та джерел фінансування
проектів з енергоефективності та енергозбереження

Рис. 3.3. Основні етапи розвитку діяльності муніципальної системи
енергетичного менеджменту

Основні етапи становлення і подальшого розвитку муніципальної системи енергетичного менеджменту, що відображені на
рис. 3.3, охоплюють початковий етап вкладання власних коштів
місцевих комунальних підприємств (МКП), етапи залучення коштів, впровадження малих за розмірами пілотних проектів з енергоефективності та енергозбереження, відпрацювання моделей залучення та повернення інвестиційних коштів, випробування
«револьверного» механізму вкладання зекономлених ресурсів у нові проекти та заключні етапи широкомасштабного впровадження
проектів та залучення стратегічних інвесторів.
Важливо з самого початку становлення муніципальної системи енергетичного менеджменту відокремлювати соціальні та комерційні аспекти ведення бізнесу та залучення стратегічних інвесторів до фінансування енергозберігаючих проектів, пов’язаних з
соціальною значимістю послуг у сфері ЖКГ.

Основні етапи виконання та виконавці енергозберігаючих
проектів представлені на рис. 3.4. Практичний досвід виконання
таких проектів показує, що з точки зору економії часу та коштів на
етапах ініціації буде достатнім забезпечувати розрахунки параметрів проектів з похибкою на рівні 30 %.

Рис. 3.4. Етапи виконання та виконавці енергозберігаючих проектів
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Роль ЕСКО полягає у виконанні енергозберігаючих проектів
на принципах самоокупності. Під самоокупними проектами (СЕП)
будемо розуміти такі проекти:
 що реалізуються при існуючих умовах фінансового і технічного стану бюджетних установ, в умовах існуючих нормативноправової бази, системи бухгалтерської звітності та обліку;
 базуються на самоокупній та “револьверній” основах, тобто
вкладені в СЕП кошти повертаються до установи та в подальшому
використовуються на впровадження нових СЕП та повернення інвесторам;
 є прибутковими для всіх учасників та демонструють переваги їх запровадження серед інших можливих шляхів підвищення
ефективності використання бюджетних коштів;
 є прозорими і доступними для контролю відповідними органами влади.
Самоокупні енергозберігаючі проекти в процесі реалізації проходять декілька стадій розвитку, а саме стадії: стратегічного планування, попереднього аналізу та ініціації; залучення ЕСКО на конкурсних засадах до виконання СЕП “під ключ”; інвестиційного
енергетичного обстеження та детального аналізу СЕП, укладання
пакета договорів між містом, бюджетною установою та ЕСКО; закупівлі товарів та послуг на конкурсних засадах; стадію впровадження
СЕП “під ключ” і передачі прав власності; запровадження системи
моніторингу, вимірювання та верифікації досягнутої економії енергоносіїв і комунальних послуг та коштів на їх споживання.
Деталізована структурна схема механізм у фінансування самоокупних енергозберігаючих проектів з залученням ЕСКО представлена на рис. 3.5.
Реалізація розглянутих механізмів впровадження енергозберігаючих проектів потребує вільних коштів, яких на сьогодні не мають ні центральні і місцеві органи влади, ні бюджетні установи. Їх
треба залучати зі сторони. Держава постійно закликає до цього, але
нічого не говорить про джерела та механізми повернення залучених
коштів. І це є ризиком для міської влади і бюджетних установ починати проекти перед створенням та відпрацюванням механізмів їх
повернення.
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Рис. 3.5. Механізм фінансування самоокупних проектів
з залученням ЕСКО

Дієвий ефективний механізм вирішення цієї проблеми закладений в самому енергозбереженні. Потрібно лише створити
умови бюджетним установам для використання коштів, які отримані внаслідок досягнутої від реалізації енергозберігаючих проектів економії енергоносіїв і комунальних послуг, на повернення
інвестицій та на реалізацію нових енергозберігаючих заходів.
Тобто гроші, які установи сьогодні марно витрачають на закупівлю, а потім на неефективне використання енергоносіїв і комунальних послуг, пропонується вкладати в енергозберігаючі заходи,
які приносять прибуток.
Зробити це сьогодні в Україні дуже непросто. Необхідні політична воля, адміністративна рішучість та координованість дій державних і місцевих органів влади і керівного складу бюджетних
установ брати на себе ризики. І робити це потрібно сьогодні, бо ситуація з неефективним використанням енергоносіїв і комунальних
послуг у бюджетній сфері вже близька до критичної.
Розвинуті країни світу опинилися в аналогічній ситуації з нераціональним використанням енергетичних ресурсів у 70-х роках
минулого століття і вийшли з неї шляхом енергозбереження, так що
практичний досвід економічного вирішення проблеми вже існує.
Але ж Україні потрібно поспішати.
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Для цього необхідно створити нормативно-правову базу, яка
визначає потенціал енергозбереження як товар. Інакше кажучи, потрібно створити умови для використання коштів, що вивільняються
внаслідок підвищення ефективності споживання енергоносіїв і комунальних послуг, на повернення інвестицій та кредитів, реалізацію нових енергозберігаючих заходів та матеріальне стимулювання
колективів і окремих працівників.
Досягнення цієї мети потребує вирішення на практиці наступних завдань:
 визначення “ціни” та потенційних обсягів виробництва “товару”, що пропонується використовувати для залучення інвесторів;
 врахування товару (тобто обсягів досягнутої економії енергоносіїв і комунальних послуг та коштів на їх споживання), виробленого внаслідок запровадження енергозберігаючих заходів, у системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності бюджетних
Рис.2
установ;
 перерахування коштів, вивільнених внаслідок зменшення
обсягів споживання енергоносіїв і комунальних послуг, з поточного
рахунку на спеціальний рахунок для цільового використання на повернення інвесторам, до бюджету держави, міста та на реалізацію
нових енергозберігаючих заходів;
 врахування додаткових обсягів робіт, пов’язаних з монтажем, ремонтом та обслуговуванням сучасного енергозберігаючого
обладнання, та запровадження системи матеріального стимулювання колективів і окремих працівників, які забезпечують економію
енергоносіїв і комунальних послуг протягом терміну реалізації енергозберігаючих заходів.
Успішна реалізація самоокупних енергозберігаючих проектів
у рамках договору енергоефективного підряду чи лізингу потребує
створення відповідної системи енергоменеджменту, що охоплює
бюджетні установи та комунальні підприємства на рівні міста та
включає в організаційні, фінансові, економічні, технологічні, інформаційні, соціальні та екологічні компоненти впровадження СЕП.
Муніципальний рівень системи енергетичного менеджменту
утворюється Спостережною радою міста з енергоменеджменту, яка
є консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті міської ради, який координує діяльність всіх інших учасників системи
у сфері енергозбереження. До складу останніх звичайно входять:
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 Фінансове управління міськвиконкому (чи управління
ЖКГ), яке виконує функції розпорядника коштів міського бюджету
на виконання енергозберігаючих заходів;
 Муніципальна ЕСКО (муніципальний фонд з енергоефективності та енергозбереження та/або накопичувальний рахунок при
органі міської влади, за подальшим рішенням виконавчого комітету
міської ради);
 Наглядові ради відділень фонду на міських комунальних
підприємствах (МКП) та в бюджетних установах (БУС);
 Залучені інвестори, постачальники енергоефективного
обладнання, товарів, послуг і т. ін.
Процедуру створення муніципальної системи економічного
стимулювання СЕЗ представлено на рис. 3.6. Організаційна робота
починається на рівні місцевої влади з формування ініціативної групи (комісії) з доопрацювання “Положення про муніципальну систему економічного стимулювання енергозбереження в бюджетних
установах міста”, до якої окрім заступників міського голови входять начальники управлінь економіки, фінансів і ЖКГ та директори
ряду бюджетних установ міста. Кінцевий варіант положення потребує затвердження сесією міської ради. Уся подальша робота ведеться за рішеннями виконавчого комітету міської ради. Робота по
створенню муніципальної системи вважається успішно виконаною,
коли економія енергоносіїв і комунальних послуг відображується
окремим рядком у системі бухгалтерського обліку та фінансової
звітності бюджетної установи.
Алгоритм управління організаційно-інформаційними і фінансовими потоками наведено на рис. 3.7. Регулювання потоків капіталу й інформації здійснюється спостережною радою міста з енергоменеджменту за погодженням з виконавчим комітетом міської ради
між кожною бюджетною установою, муніципальним фондом з енергоефективності та енергозбереження та його відділеннями в бюджетних установах і на комунальних підприємствах, міським бюджетом (відповідальним органом місцевої влади), ЕСКО,
інвесторами і фондами технічної допомоги.
Робота починається з узгодження термінів та обсягів залучення грошових ресурсів до реалізації СЕП та закінчується поверненням залучених коштів ЕСКО, іншим інвесторам та кредиторам.
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Ключову роль у підвищенні ефективності управління фінансовими потоками відіграють відносини між спостережною радою
міста з енергоменеджменту, бюджетними установами та ЕСКО, що
закріплені договорами енергоефективного підряду чи лізингу. Становлення цих відносин доцільно проводити за добровільною згодою учасників, поступово та за декілька стадій.

1. Створення ініціативної групи за рішенням Міського голови
з розробки Положення про економічне стимулювання СЕП в БУС
Кінець

Ні

2. Адаптація кращих практик до місцевих умов

3. Ухвалення Проекту положення рішенням виконавчого комітету

5. Ухвалення Положення сесією міської ради

Ні

1. Спостережна рада узгоджує з Наглядовою радою
терміни та обсяги залучення грошових ресурсів БУС,
міста, ЕСКО та інших інвесторів до реалізації СЕП

Кінець

Ні

4. Підготовка Проекту на розгляд сесії міської ради

Кінець

Ні
Так

2. БУС залучає ЕСКО
для проведення аудиту
та детального аналізу СЕП

6. Затвердження рішенням виконавчого комітету:
(а) Положення про Спостережну раду міста з енергозбереження
(б) Положення про фонд енергозбереження
(в) Методичних рекомендацій щодо застосування міжнародного протоколу
змін характеристик та перевірки заходів з енергозбереження
(г) Типової форми договору енергосервісного підряду чи лізингу

3. ЕСКО підтверджує результати
попереднього аналізу СЕП

БУС сплачує
ЕСКО витрати

Кінець
проекту

Ні
Так

7. Створення Спостережної ради міста з енергозбереження

4. Місто, БУС та ЕСКО укладають тристоронній
договір енергоефективного підряду чи лізингу

8. Створення Фондів енергозбереження
та їх Наглядових рад

5. Відповідний орган місцевої влади перераховує
БУС обумовлену в договорі суму коштів

9. Розробка та подання бюджетними установами пропозицій до
Стратегічної програми розвитку міста з енергозбереження

6. ЕСКО вкладає свій власний капітал в СЕП
7. БУС повертає кошти до бюджету міста і
розплачується за послуги та устаткування з ЕСКО
протягом терміну окупності СЕП і тільки за рахунок
коштів, які вже заощаджені в результаті скорочення
споживання енергії

10. Розробка та розгляд на виконавчому комітеті та сесії міської ради
Стратегічної програми розвитку міста з енергозбереження
11. Відкриття спеціального рахунку органу місцевої влади
для фінансування СЕП

8. У разі неспроможності БУС вчасно та в повному обсязі
виконувати свої фінансові зобов’язання, обумовлені
договором, орган міської влади виконує ці зобов’язання за
рахунок коштів, що накопичено на спеціальному рахунку

12. Розробка та подання на розгляд виконавчого комітету
Методичних рекомендацій щодо розрахунку економії енергоресурсів та її
відображення в системі бухгалтерського обліку і фінансової звітності БУС

Рис. 3.6. Процедура створення муніципальної системи енергоменеджменту
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Рис. 3.7. Алгоритм управління організаційно-інформаційними
і фінансовими потоками у муніципальній системі енергоменеджменту
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Створення власної муніципальної енергосервісної компанії є
вирішальним кроком, який дає змогу місту комплексно вирішувати
питання підвищення ефективності використання енергоносіїв і комунальних послуг у бюджетних установах за рахунок підвищення
ефективності використання власних коштів та залучення інвестицій
до фінансування самоокупних проектів з енергозбереження.
Структурно-організаційну схему муніципальної системи енергоменеджменту, де центральне місце займає комунальне підприємство “Муніципальна енергосервісна компанія” (МЕСКО), показано на рис. 3.8.
У цій схемі муніципальний фонд енергоефективності та енергозбереження (МФЕ) утворюється при МЕСКО, а його відділення
відкриваються при бюджетних установах та залучених комунальних підприємствах. В узагальненому вигляді на першому етапі свого становлення МЕСКО є комунальним підприємством, якому рішенням виконавчого комітету міської ради делеговані
повноваження з управління енергоефективністю та енергозбереженням у бюджетних установах міста з правом розпоряджатися відповідними коштами, які виділяються з бюджету міста на підвищення ефективності використання енергоносіїв і комунальних
послуг у цих установах. Тобто МЕСКО є замовником й виконавцем
робіт і послуг для бюджетних установ у сфері енергоефективності
та енергозбереження, що реалізуються за рахунок коштів міського
бюджету та інвесторів під гарантії міста.
Головним розпорядником коштів, що надаються з бюджету
міста, залишається управління фінансів міськвиконкому. Слід підкреслити, що управління фінансів так само, як і інші залучені до фінансування проектів з енергоефективності та енергозбереження
установи та організації, має право розпоряджатися тільки своєю
часткою фінансування та прибутку. Працює МЕСКО під постійним
та безпосереднім контролем спостережної ради міста з енергоменеджменту.
На закінчення слід наголосити, що залучення бюджетних
установ та комунальних підприємств до муніципальної системи
енергоменеджменту повинно здійснюватися виключно на добровільній основі й на терміни, які визначаються договорами, укладеними бюджетними установами і комунальними підприємствами з
МЕСКО на кожний енергозберігаючий захід окремо. Діяльність
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комунальних підприємств та бюджетних установ у рамках цих договорів, їх права та обов’язки кожного разу повинні визначатися
залежно від виду та розмірів енергозберігаючих проектів, що виконуються, розподілу ризиків та прибутку від їх впровадження та контролюватися виконавчим комітетом міської ради.
Виконавчий комітет міської ради
Спостережна рада міста
Управління
ЖКГ
ВідділенняМФЕ

Водоканалізаційне
підприємство
Відділення МФЕ

Підприємство
теплопостачання
Відділення МФЕ

Житловоексплуатаційні
підприємства
Відділення МФЕ

Підприємства
благоустрою
Відділення МФЕ

з енергозбереження

Управління
фінансів
Розпорядник
коштів МФЕ

Комунальне
підприємство

“Муніципальна
ЕСКО”
Муніципальий фонд
Енергозбереження, МФЕ

Управління
освіти
Відділення
МФЕ

Інвестори
Постачальники
обладнання та
матеріалів
Місцеві
постачальники ПЕР

Бюджетні установи
Відділення МФЕ
в установах

Управління
охорони
здоров’я
Відділення
МФЕ

Управління
культури
Відділення
МФЕ

- Організаційно-адміністративні потоки
- Фінансові потоки
- Інформаційні потоки
- Потоки робіт, товарів, послуг

Рис. 3.8. Структурно-організаційна схема муніципальної системи
енергоменеджменту
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адміністративно-командних принципів і методів управління, які поступово замінюються на ринкові методи і механізми економічного
регулювання та стимулювання діяльності комунальних підприємств
в умовах функціонування монопольних ринків ЖК послуг.

ГЛАВА 4
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЯ
ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ БАГАТОРІВНЕВИХ
ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

4.1. Поле факторів системи енергетичного менеджменту багаторівневих енерготехнологічних систем
Під узагальнюючим терміном “фактори” будемо розуміти
економічні, матеріально-технічні, енергетичні, технологічні, екологічні, соціальні та інші умови, причини, рушійні сили, параметри, показники, які впливають на стан і процеси підвищення ефективності
управління складними системами та визначають його результати.
Тому побудова поля факторів, яке адекватно відображає умови функціонування, причини і рушійні сили зміни параметрів і показників
ефективності системи енергоменеджменту такого великого енергоємного народно-господарчого комплексу, як ЖКГ країни, є складною системною задачею, що потребує вирішення ряду окремих підзадач виявлення основоположних факторів та проведення аналізу
закономірностей їх взаємовпливу і характеру взаємозв’язків.
На рис. 4.1 зображено поле факторів системи енергоменеджменту, побудоване за принципами функціонування та управління
ефективністю у великих системах. За своїми структурнофункціональними особливостями така система управління має формуватися як багаторівнева ієрархічно побудована структура, що
складається з керуючих та керованих елементів і підсистем, охоплених зв’язками субординації та координації, з загальносистемною
(глобальною) метою та підпорядкованими, але ж достатньою мірою
самостійно визначеними локальними цілями елементів та підсистем,
наявними зворотними зв’язками та зовнішніми впливами і збуреннями, у першу чергу обумовленими регулюванням цін і тарифів на ЖК
послуги. В умовах ринкових перетворень перелік структурнофункціональних властивостей системи енергоменеджменту формально не змінюється, але ж принципово змінюються сутність та зміст
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Рис. 4.1. Поле факторів системи енергоменеджменту

Перелік наведених найпоширеніших цілей енергоменеджменту в ринкових умовах включає такі поняття, як зростання доходів підприємств-виробників, споживачів ЖК послуг та системи у
цілому, збільшення обсягів виробництва і надання ЖК послуг, збільшення частки ринку, зниження собівартості, підвищення продуктивності праці та конкурентоспроможності, розширення номенклатури та поліпшення якості послуг, зменшення рівня викидів
забруднюючих речовин та відходів.
Серед прямих і зворотних зв’язків системи енергоменеджменту у першу чергу потребують визначення зв’язки взаємодії (координації), які розрізняються зв’язками властивостей і об’єктів (підсистем), зв’язки перетворення, котрі реалізуються через певний об’єкт,
що забезпечує перетворення, або шляхом взаємодії двох і більше
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об’єктів, зв’язки структурної побудови, зв’язки функціонування, які
у загальному вигляді можна поділити на зв’язки стану та функціональні, а також зв’язки удосконалення (модифікації) та розвитку.
Основні принципи побудови системи енергоменеджменту
(рис. 4.1) такі:
– єдності, зв’язаності і модульності, за яким система розглядається як єдине ціле з взаємодіючими елементами, підсистемами,
окремими модулями тощо;
– ієрархії, що передбачає виявлення або створення у системі
ієрархічних зв’язків, модулів та цілей;
– функціональності, за яким структура системи визначається після визначення її основних функцій;
– розвитку та здатності до вдосконалення;
– децентралізації, що припускає компроміс між повною
централізацією системи та здатністю реагувати на впливи і збурення зовнішнього середовища окремими частинами системи в умовах
досягнення загальносистемної мети;
– узгодженості та спільності цілей, за яким локальні цілі
елементів системи повинні бути узгоджені одна з одною та з глобальною метою системи;
– єдиної основи формування та передачі інформації між
елементами системи;
– неповної детермінованості (невизначеності) причиннонаслідкових зв'язків;
– коригування (моніторингу) цілей та досягнутих результатів;
– комплексності (системності) й повноти вирішення проблемних питань з урахуванням причин виникнення та подальших наслідків.
Треба зазначити, що структура побудови системи енергоменеджменту ЖКГ країни, яка належить до класу деревоподібних ієрархічних структур, у ринкових умовах функціонування все більш набуває властивостей ромбовидних систем управління, для яких
найнижче розміщений у системі елемент домінує над найвищим. Таке явище обумовлюється тим, що державні та муніципальні органи
всіх рівнів влади, які є суб'єктами регулювання об’єктів (підприємств) ЖКГ, включаючи населення, у свою чергу, створюються і залежать від них як платників податків та суб'єктів політичних дій.
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Відповідно до розглянутої структури поля факторів системи
енергоменеджменту, спрямованої на підвищення енергоефективності та енергозбереження, пропонується наступна процедура формалізації задачі управління ЕЕ:
Крок 1. Аналіз проблем управління ЕЕ:
1.1. Визначення проблем та глобальної мети управління.
1.2. Аналіз історичного розвитку шляхів, методів і засобів розв’язання проблем.
1.3. Структуризація факторів та вимог оточуючого середовища.
1.4. Обґрунтування напрямів вирішення проблем.

Крок 2. Структуризація мети та призначення системи:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Структуризація локальних цілей і критеріїв.
Структуризація глобальної мети розвитку системи.
Визначення конкурентів та можливостей збільшення частки ринку
Визначення місії та призначення системи управління.

Крок 3. Структурний аналіз системи управління ЕЕ:
3.1. Визначення рівнів ієрархії.
3.2. Визначення підсистем.
3.3. Визначення процесів і функцій управління.
3.4. Визначення структури управління і каналів інформації.

Крок 4. Формалізація задачі управління ЕЕ:
4.1. Вибір методу та принципів побудови моделі.
4.2. Ідентифікація змінних моделі та взаємозв’язків між ними.
4.3. Визначення виду та форми цільових функцій.

Крок 5. Оцінка потреби в ресурсах та технологіях:
5.1. Оцінка існуючих технологій і потужностей.
5.2. Визначення потреб у ресурсах і технологіях.
5.3. Оцінка взаємодії з іншими системами.
5.4. Оцінка екологічних аспектів.

Крок 6. Техніко-економічні розрахунки ЕЕ:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Оцінка
Оцінка
Оцінка
Оцінка

взаємозалежностей цілей.
відносної важливості цілей.
дефіцитності та вартості ресурсів.
впливу зовнішнього середовища.

Крок 7. Прогнозування майбутніх змін:
7.1. Аналіз тенденцій розвитку системи.
7.2. Прогноз розвитку і зміни середовища.
7.3. Передбачення появи нових факторів впливу.
7.4. Аналіз ресурсів майбутнього.
7.5. Аналіз можливих змін цілей і критеріїв вибору.

Крок 8. Розробка комплексного плану реалізації:
8.1. Визначення черговості цілей та заходів.
8.2. Планування досягнення окремих цілей.
8.3. Розподіл сфер компетенції та діяльності.
8.4. Урахування обмежень за ресурсами і часом.
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За законодавством України суб'єктами відносин організаційно-адміністративного управління у сфері ЕЕ (учасниками ринку
у цій сфері) вважаються фізичні та юридичні особи незалежно від
організаційно-правових форм та форми власності, які здійснюють
виробництво, транспортування, постачання і споживання паливноенергетичних продуктів і ресурсів, енергосервісні й управляючі
компанії, споживачі, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. Проголошується, що зекономлені внаслідок впровадження заходів з ЕЕ паливно-енергетичні продукти і ресурси визначаються товарною продукцією, призначеною для купівліпродажу на умовах балансування попиту і пропозиції, однак на
практиці це вкрай рідко виконується, особливо в умовах ЖКГ.
Що стосується факторів енергоефективного розвитку складних систем організаційно-адміністративного управління у сфері
ЕЕ, у першу чергу, будемо розрізняти ті, що безпосередньо впливають на реалізацію виробничої, паливно-енергетичної, цінової та
інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання (підприємств,
організацій, компаній) і забезпечують їх стійкий і беззбитковий розвиток. При цьому процедура визначення та обґрунтування факторів розвитку має охоплювати такі основні етапи і завдання:
1. Прогнозування середньострокового (на три-п'ять років) та
довгострокового (на 15–20 років) платоспроможного попиту споживачів на продукцію і послуги підприємства, що враховує можливості появи нових енергоефективних технологій і обладнання, тенденції зміни цін і тарифів на первинні паливно-енергетичні та
природні ресурси, матеріали і технологічне обладнання, на продукцію і послуги конкурентів та зміни споживчих пріоритетів населення і бюджетної сфери;
2. Оцінку можливостей забезпечення потреб споживачів за
рахунок оптимізації режимів роботи наявного енерготехнологічного обладнання, його модернізації і застосування принципово нових
типів, нових технологій і методів управління, різних видів паливноенергетичних ресурсів, включаючи нетрадиційні та відновлювані
джерела енергії, освоєння нових сфер діяльності (продуктів і послуг) відповідно до потреб споживачів;
3. Визначення необхідних параметрів і масштабів оновлення
генеруючих потужностей і транспортних мереж підприємства, а також можливих напрямків і обсягів участі підприємства у підвищенні
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ефективності використання споживачем продуктів і послуг, що виробляються та/чи надаються підприємством та його конкурентами;
4. Розробку раціональних балансів розподілення обсягів виробництва і транспортування продуктів і послуг між генеруючими
потужностями (джерелами) і транспортними мережами підприємства
та з урахуванням можливостей економічно доцільного перерозподілу
ринків виробництва, транспортування і збуту між конкурентами;
5. Попередню порівняльну оцінку ефективності запропонованих інвестиційних заходів (проектів) за визначеними напрямками
розвитку з урахуванням власних джерел фінансування (амортизація, прибуток) та можливостей залучення коштів державного і місцевого бюджетів, приватного капіталу тощо;
6. Узгодження визначених напрямків і механізмів виробничої, паливно-енергетичної, цінової та інвестиційної діяльності у
єдиній фінансово-економічній програмі підприємства з реалізації
концепції енергоефективного розвитку;
7. Розробку декількох сценаріїв розвитку підприємства з
урахуванням методичних, інформаційних та організаційних труднощів і перешкод, у тому числі обумовлених становленням ринкових відносин в економіці країни в умовах командноадміністративного регулювання цін і тарифів широких груп товарів
та послуг.
Серед основних чинників, які можуть обумовлювати і обумовлюють зворотний процес стагнації підприємств, на сьогодні відзначимо наступні:
 низька платоспроможність населення та споживачів бюджетної сфери;
 недосконалість системи тарифів на оплату ЖК послуг;
 затримки з оплатою за спожиті енергоносії та надані послуги;
 списання боргових зобов’язань;
 низька ефективність та застарілість генеруючого і споживаючого обладнання;
 низька якість товарів та послуг, обмежені можливості
споживачів;
 відсутність умов та економічних стимулів до підвищення
ЕЕ;
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 монополізація та економічно необґрунтована централізація систем енергозабезпечення;
 незбалансованість цінових пропозицій на ринках інвестиційних ресурсів, енергоефективного обладнання та енергосервісних
послуг.
Наприклад, серед основних чинників, які потрібно враховувати при визначенні напрямків і тенденцій розвитку енерготехнологічних систем централізованого теплопостачання (СЦТ) в Україні
відзначимо наступні:
 відмова держави від субсидування стратегічного розвитку
СЦТ, що в умовах дії економічно необґрунтованих цін і тарифів на
послуги СЦТ призвело до стрімкого погіршення фінансовоекономічного стану підприємств галузі та неможливості залучення
зовнішніх інвестицій;
 прогнозована відмова промислових споживачів від послуг
СЦТ, обумовлена адміністративно-командними рішеннями владних
структур щодо політики управління цінами і тарифами на послуги
теплопостачання, яка базується на субсидуванні населення за рахунок промисловості та інших споживачів системи, внаслідок чого
навантаження СЦТ впало практично вдвічі, що суттєво погіршило
енергетичну та економічну ефективність функціонування підприємств СЦТ – вони стали збитковими;
 внаслідок відключення промислових споживачів форма
графіка навантаження СЦТ значно змінилася внаслідок зростання
пікової складової, що додатково збільшило витрати і втрати паливно-енергетичних ресурсів;
 штучно стримувані темпи зростання цін і тарифів на послуги теплопостачання, які суттєво відстають від темпів зростання
цін на витратні матеріали і комплектуючі, головним чином на паливно-енергетичні ресурси і особливо на природний газ, який є основним видом палива для СЦТ;
 стала політика держави щодо регулювання цін і тарифів,
яка базується на встановленні суттєво менших цін на природний газ
для населення, ніж для підприємств системи СЦТ, які використовують його на виробництво послуг з теплопостачання саме для населення, що робить економічно вигідним відмову від СЦТ і перехід
на індивідуальне опалення;
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 зміна пріоритетів споживачів до використання в ринкових
умовах послуг СЦТ, що обумовлено низькою якістю та неможливістю власного регулювання обсягів споживання цих послуг.
Підкреслимо, що система централізованого теплопостачання є яскравим прикладом великої за своїми розмірами та складністю енергетичної системи, де в якості елементів розглядаються не
менш складні тепло-, електроенергетичні об'єкти: 1) джерела теплової енергії – теплогенеруючі станції й установки, теплові електростанції, теплоелектроцентралі, котельні, когенераційні установки, теплові насоси тощо, які використовують для виробництва
теплоти різні види енергоносіїв (органічне паливо, електроенергію,
нетрадиційні та відновлювані види енергії, вторинні енергетичні
ресурси і т. інш.); 2) магістральні й місцеві (розподільні) теплові
мережі, сукупність електроенергетичних установок, теплоенергетичного обладнання та трубопроводів, які забезпечують транспортування теплоносія від джерел теплової енергії до теплових вводів
споживача; 3) інженерні споруди, інше основне і допоміжне обладнання, яке використовується для забезпечення безпечної та надійної експлуатації СЦТ. За системною постановкою СЦТ в
обов’язковому порядку має включати в якості підсистем: 4) системи автономного теплопостачання; 5) системи теплоспоживання –
індивідуальні теплогенеруючі та регулюючі установки і теплові пункти, внутрішньобудинкові мережі, радіатори систем опалювання
та огороджувальні конструкції будинків, які впливають на ефективність і режими функціонування СЦТ.
Серед основних напрямків енергоефективного розвитку
енерготехнологічних систем, у тому числі СЦТ, пропонується розглядати наступні:
 розвиток когенерації (тепло плюс електроенергія) та тригенерації (тепло-холод-електроенергія);
 перехід на місцеві види палива та нетрадиційні й відновлювані джерела енергії;
 помірна децентралізація та диверсифікація систем енергопостачання;
 розвиток ринкових відносин:
– організація спеціалізованих енергосервісних та управляючих компаній, створення інтелектуальних систем управління енерговикористанням;
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– модернізація та використання вивільнених потужностей
для забезпечення енергетичних потреб споживачів у базових та пікових режимах у кооперації з конкурентами.
Основними результатами реалізації запропонованих напрямків енергоефективного розвитку системи мають стати:
1. Для підприємств: покращення їх фінансово-економічного
стану; розширення ринку послуг; створення економічних стимулів
для впровадження енергоефективних технологій і обладнання; покращення умов доступу до інвестиційних ресурсів; зниження рівня
неплатежів за товари та надані послуги;
2.Для державних і місцевих структур: стале зниження
платежів бюджету за паливно-енергетичні ресурси і ЖК послуги;
підвищення прозорості розрахунків обсягів субсидування, можливість надання адресної допомоги зі зменшенням заборгованості; використання зекономлених бюджетних коштів на додаткові
витрати, пов’язані з виплатами відсотків по банківських кредитах, на створення муніципальних позабюджетних фондів з енергозбереження, спрямованих на проведення реконструкції і технічного переозброєння об’єктів ЖК сфери, на формування
конкурентних відносин та підтримку створення муніципальних
ЕСКО і управляючих компаній;
3. Для банківської сфери: розширення спектра банківських
послуг та зниження ризиків кредитування;
4. Для населення: зниження частки платежів за ЖК послуги
у бюджеті сім’ї; збільшення розмірів субсидій та розширення меж
адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення;
прогнозованість зміни витрат на ЖК послуги; прогресивне збільшення частки витрат на ЖК послуги у сукупному доході заможних
домогосподарств; наявність економічних стимулів до підвищення
енергоефективності, у тому числі шляхом забезпечення доступу
населення до здешевлених кредитних ресурсів в енергозбереження,
встановлення приладів обліку і регулювання споживання газу, тепла і води; можливості впливу на якість та кількість отримуваних
послуг.
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4.2. Методика структуризації причинно-наслідкових
зв’яз-ків у системах енергоменеджменту з багаторівневою ієрарххічною структурою
Оскільки енерготехнологічні об’єкти ЖКГ, де власне і відбувається ефект економії ПЕР, у багаторівневій загальнодержавній
системі енергоменеджменту безпосередньо підпорядковані місцевій
підсистемі, спочатку розглянемо наведену на рис. 4.2 структурнофункціональну схему трирівневої системи енергоменеджменту, що
охоплює [72]:
6. Споживачів енергоресурсів та ЖК послуг різних форм
власності (див. позначення на рис. 2.2), які діють на місцевих споC
живчих ринках енергоресурсів і ЖК послуг, позначених як  M
;
7. Підприємства і організації з постачання первинних ПЕР
(газу, вугілля, торфу, нетрадиційних і відновлюваних енергоресурсів (НВДЕ) і т.ін.) та вироблення і надання ЖК послуг з газо-, тепло-, холодо-, електропостачання, які діють на місцевих енергоринco
nr
ках з постачання газу  Mgs , вугілля  M
, НВДЕ  M
, електроенергії
tm
та які у сукупності утворюють місцевий
 Mel , тепла і холоду  M

ринок постачання енергетичних ресурсів  MR ;
8. Управляючі компанії у сфері надання ЖК послуг (у тому
числі житлово-експлуатаційні контори), які діють на місцевому ринку управляючих компаній  MK , що конкурує з іншими місцевими
ринками у сфері енергозабезпечення за право надання споживачам
ЖК послуг з показниками якості та ефективності, що задовольняють потребам споживачів;
9. Енергосервісні й енергоконсалтингові компанії, які конкурують на місцевому ринку енергосервісних послуг  ME за право
надання іншим учасникам місцевої системи енергозабезпечення
послуг з підвищення ефективності використання паливноенергетичних та природних ресурсів, включаючи реалізацію заходів з енергозбереження «під ключ»;
10. Фінансово-комерційні установи і організації  MA , які
здійснюють фінансування спільних проектів з підвищення ефективності та якості енергозабезпечення місцевих об’єктів ЖКГ.
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На верхньому (місцевому) рівні пропонованої системи енергоменеджменту будуть розміщені:
11. Органи місцевої державної адміністрації (  MD ) і виконавчого комітету міської ради (  MP ) та спеціалізовані підрозділи місцевої влади, які є відповідальними учасникамикоординаторами місцевої системи енергозабезпечення ЖК послуг;
12. Спеціально створена на місцевому рівні комісія (або
компанія) з регулювання ЖК послуг  MRC (МКР ЖКП) з відповідними повноваженнями і ресурсами, які дають змогу їй у межах цих
повноважень здійснювати системну координацію і організацію взаємодії між учасниками місцевої системи, узгоджувати плани окремих суб'єктів, здійснювати контроль і аналіз виконання ухвалених
рішень на обох рівнях управління.
Зрозуміло, що взаємодія учасників системи енергоменеджменту, позв'язаних один з одним за допомогою прямих і зворотних
зв’язків, позначених як U з відповідними індексами, буде більш
ефективною, якщо локальні цілі й завдання кожного учасника будуть узгодженими з глобальною метою системи, спрямованою на
мінімізацію загального споживання енергоресурсів у енерготехнологічній системі (в населеному пункті, поселенні) за умов забезпечення якості послуг. При цьому слід враховувати, що енергопостачальні організації, як природні монополісти, в умовах відсутності
конкуренції і без належного контролю за їх діяльністю з боку місцевої влади і споживачів не є зацікавленими у вирішенні питань
підвищення енергоефективності та енергозбереження.
І дійсно, забезпечувати зростання свого прибутку учасники
енергопостачання можуть не тільки за рахунок реалізації заходів з
підвищення енергоефективності та енергозбереження, що потребує
складних додаткових зусиль і витрат, а й шляхом застосування
більш простих і менш витратних «тіньових» заходів, наприклад,
необґрунтованим підвищенням цін і тарифів на свою продукцію
або надмірним нарощуванням її обсягів, у тому числі обсягів неефективно витрачених на виробництво енергоресурсів.
В останньому випадку «тіньова» діяльність j-го виробника
(енергопостачальника) спрямовується на збільшення різниці прибуткової та видаткової частин власного бюджету (прибутку) за рахунок кількісних, а не якісних змін, і де «енергозбереження» слугує
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прикриттям, що простіше за все досягається шляхом зміни параметрів, які забезпечують більш високі темпи зростання прибуткової
частини бюджету по відношенню до його видаткової частини.

Рис. 4.2. Структурно-функціональна схема об’єктів виробництва,
постачання і споживання ЖК послуг місцевої системи енергоменеджменту

Зрозуміло, що потрібно слідкувати за змінами факторів, які
визначають залежність прибутку енергопостачальних організацій від
обсягів витрачання енергоресурсів, наприклад, шляхом диференціювання за складовими багатоставочних тарифів, які врегульовують залежність величини прибутку не тільки від обсягу реалізації товарної
продукції, а й від якості й ефективності її виробництва, враховуючи
дві та більше таких складових. Саме диференціювання можливо реалізовувати не тільки шляхом застосовування лінійної апроксимації факторів впливу, як це прийнято у більшості практичних випадків, а й у
формі виробничих функцій, наприклад, Кобба-Дугласа [89, 90].
Ще одна можливість регулювання виду та форми функціональної залежності прибутку енергопостачальних організацій від
параметрів ефективності витрачання енергоресурсів з’являється у
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разі застосування індексного методу, який дає змогу визначати розміри відносного (і абсолютного також) відхилення величини фактично досягнутого показника ефективності (якості) діяльності господарюючого суб’єкта, наприклад, величини прибутку, по
відношенню до нормативного (базового або перспективно досяжного) його значення, яке визначається за умов представлення факторів впливу у вигляді добутків кількісного та якісного показників.
Так, у разі врахування трьох факторів впливу на прибуток – обсягів
реалізації товарної продукції YP, ціни одиниці реалізованої продукції cP та собівартості її виробництва pp по відношенню до їх нормативних значень Y0, c0, p0, результуючий індекс залежності прибутку
від дії означених факторів може бути представлений у вигляді добутку індексів зміни цих факторів [98]:
iW  iY  i C  i P ,

(4.1)

де сам результуючий індекс залежності прибутку визначається як
iW  ( c PY P  p PY P ) / ( c0Y 0  p 0Y 0 ) ,

а відносні відхилення прибутку за рахунок зміни окремих факторів,
а саме: від обсягу реалізації – як iY  ( c0Y P  p0Y P ) /
/( c0Y 0  p0Y 0 ) ; ціни реалізації одиниці – як i C  ( c PY P  p0Y P ) /
/( c0Y P  p0Y P ) ; собівартості одиниці – як i P  ( c PY P  p PY P ) /
/( c PY P  p0Y P ) .
Зі свого боку, місцева влада теж вимушена займатися підвищенням енергоефективності та енергозбереженням. По-перше,
під тиском споживачів – виборців, які не сприймають зростання
вартості платежів за комунальні послуги та намагаються мінімізуej

вати свої витрати, які в основному залежать від обсягів YC спожиej

вання e-х послуг j-го споживача та цін і тарифів cH на них і дуже
слабкою своєю складовою – від їх якості (головним чином від офіційно зафіксованих переривів у наданні послуг, зазвичай
пов’язаних з ліквідацією аварійних ситуацій):
j

ej

ej

CC   cH YC  min.

(4.2)

e
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Окрім системи політичних виборів, споживачі можуть
впливати на місцеву владу і економічними засобами, наприклад,
розмірами пайової участі у програмах енергозбереження, бойкотом
і неплатежами, зокрема до організацій, підконтрольних місцевій
владі, скаргами тощо. По-друге, влада теж є як прямим (бюджетні
об'єкти і установи), так і непрямим (підвідомчі підприємства, субсидії і дотації) споживачем комунальних послуг та енергоресурсів і
зацікавлена в зниженні витрат на них, тим самим зменшуючи навантаження на місцевий бюджет. У сукупності це змушує владу встановлювати такі правила поведінки учасників системи енергозабезпечення, які б стимулювали впровадження заходів з
енергоефективності та енергозбереження, у першу чергу, встановленням економічно обґрунтованих тарифів, і робили економічно
невигідними застосування «тіньових» схем покращення результатів.
Щодо категорії споживачів, то при всій їх різноманітності
(бюджетні організації, промислові підприємства, населення тощо),
всі вони зацікавлені в зниженні платежів, доступності підключення,
забезпеченні якості та надійності енергопостачання, можливостях
незалежного регулювання (зниження або збільшення) обсягів споживання, вільному виборі постачальника і навіть у створенні автономних систем енергозабезпечення.
Навіть з проведеного стислого аналізу можна бачити, що існує велика кількість різноманітних факторів, які мають бути враховані при вирішенні проблем підвищення енергоефективності та енергозбереження у системі енергозабезпечення ЖКГ України, серед
яких такі загальносистемні, як зростаюча у всьому світі вартість первинних енергоресурсів, поширення ринкових відносин та збільшення
частки приватних споживачів, технічна доступність сучасного енергозберігаючого обладнання і технологій, засобів автоматизації процесів енергоспоживання тощо, підвищення якості і збільшення кількості встановлених приладів обліку спожитих енергоресурсів і
послуг у сфері енергозабезпечення ЖКГ та багато інших.
Слід зазначити, що практично в усіх публікаціях, присвячених питанням підвищення ефективності використання ПЕР та енергозбереження, у тому числі з управління енергозабезпеченням та
енерговикористанням, як правило, надається перелік факторів, які,
на думку авторів, мають відігравати вирішальну роль у вирішенні
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цих проблемних питань, однак повноту цих переліків і головне
критерії, за якими вони формулювалися, автори не визначають.
І дійсно, при спробі проведення класифікації й систематизації наявних сукупностей (множин) різноманітних факторів впливу з
метою їх подальшої формалізації і ранжування для визначення
умов, що є необхідними і достатніми для постановки і проведення
оптимізаційних розрахунків з підвищення енергоефективності та
енергозбереження, виникають складні проблеми, які свідчать про
неповноту класифікаційних властивостей, за якими ці сукупності
факторів визначалися. Особливо це стосується категорій стратегічного розвитку систем енергозабезпечення в ринкових умовах, координування їх взаємодії і конкурентної боротьби. Така ситуація
пояснюється не стільки складністю задачі, її великими розмірами і
різноманітністю типів і видів факторів впливу, скільки відсутністю
методологічного підходу та інструментів для її розв’язання.
Серед робіт у цьому напрямку, насамперед, слід відмітити
досягнення наукової школи А.В. Праховника і В.П. Розена [11, 18,
23, 55, 69, 91-94], де для попередньої систематизації і ранжування
різноманітних факторів впливу пропонується залучати ідеологічно
близькі до задачі управління ефективністю у системах енергозабезпечення графоаналітичні методи та моделі, розроблені у теорії
управління якістю. Перелік класичних варіантів цих моделей і методів можна знайти у багатьох публікаціях, наприклад [95-104], де наводяться численні форми їх графічного відображення у вигляді діаграм Ісікава, Ганта, Парето, у формі дому якості, кривої Лоренца
тощо.
Проведений аналіз цих моделей і методів показує, що на
етапі попередньої систематизації та ранжування різноманітних факторів впливу в якості графоаналітичної моделі доцільно використовувати причинно-наслідкову форму діаграми К. Ісікава (Ishikawa
Diagram), яка дає змогу визначати сукупність різноманітних факторів впливу, проводити структуризацію ієрархічної системи їх побудови та формалізувати процедуру визначення стратифікаційних рівнів цих факторів [95-104].
За цією формою на початку побудови діаграми Ісікава у формі риб'ячого скелета (Fishbone Diagram) (рис. 4.3) у логічній послідовності причинно-наслідкових зв'язків представляються графічні
відображення впливу основних факторів (причин) на j-й показник
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якості (ефективності) системи Gj, розміщений на діаграмі справа,
наприкінці горизонтальної лінії – хребта діаграми, а категорії (рівні
розміщення) факторів структуруються за формою риб'ячого скелета,
де основними стрілками позначаються фактори першої за важливістю категорії впливу на показник якості системи (об'єкт аналізу).

Рис. 4.3. Діаграма Ісікави структуризації причинно-наслідкових
зв’язків

До кожної основної стрілки-фактора підводяться стрілки
другої категорії, до яких, у свою чергу, підходять стрілки третьої за
важливістю категорії впливу на об'єкт аналізу і т.д. Стрілки більш
високого рівня ієрархії відображають причини по відношенню до
підпорядкованих стрілок нижчого рівня (категорії), які відображають наслідки дії.
Фактори розміщуються у висхідному від риб'ячого хребта
порядку, починаючи з тих, що мають найбільший вплив на вирішення проблеми. При цьому більш впливові категорії розміщують
ближче до «риб'ячої голови». Останньою категорією на діаграмі
позначаються «інші» (невраховані) фактори. На окремо побудованих діаграмах також можливо відображати фактори, що показують
причини виходу процесу (досягнення мети, вирішення проблеми і
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т. ін..) за допустимі межі, а також корегувальні стрілки-дії, за допомогою яких ці причини можливо усунути.
Причинно-наслідкова діаграма Ісікава і особливо мнемонічне правило «M» її побудови, за яким розрізняють такі п’ять категорій факторів впливу на показник якості (ефективності тощо), як матеріал
(Material),
обладнання
(Machine),
вимірювання
(Measurement), метод (Method) і людина (Man), є потужними інструментами, які дають змогу систематизувати та класифікувати
множини ієрархічно підпорядкованих факторів впливу, представлених у вербальній формі, що є практично унікальною властивістю
такого роду діаграм.
У цій роботі пропонується розрізняти п’ять ієрархічно підпорядкованих класифікаційних рівнів вирішення проблеми підвищення ефективності використання ПЕР та енергозбереження, у тому числі з управління енергозабезпеченням, схематично
відображених на рис. 4.3 за правилом «М», а саме:



1. Рівень G  ( G j ), j  1,g глобальних факторів

 глобальних проблем, показників якості та ефективності тощо ; 

2. Рівень Lj  ( Lji ), i 1,l локальних факторів

 локальних проблемних питань – складових глобальних проблем;
3. Рівень S ji  ( Seji ), e 1,s структурних і F ji  ( Fhji ), h 1, f 

функціональних факторів впливу, деталізованих


на структурно-функціональному рівні;
 (4.3)

ji
ji
4. Рівень OS e  ( OS e ), p 1,n об’єктн о-структурних і

p

OFjih  ( OFjih ), r  1,k об’єктно-функціональних факторів впливу - 
r

складових структурно-функціональних факторів;


ji
ji
5. Рівень T Sep  (T Sep ), v 1,b структурно-технологічних і

Ov
O


T jiFrh  ( T jiFrh ), q  1,d функціонально-технологічних факторів
Oq
O


впливу - складових об’єктних факторів,
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де g – кількість глобальних факторів, що розглядається; l – кількість локальних факторів у j–му глобальному факторі; s – кількість
структурних, а f – кількість функціональних факторів у i–му локальному факторі; n – кількість об’єктних факторів у e–му структурному факторі; k – кількість об’єктних факторів у h–му функціональному факторі; b – кількість технологічних факторів у p–му
структурному факторі; d – кількість технологічних факторів у r–му
функціональному факторі.
Тут і далі у роботі для поіменної формалізації та деталізації
системи факторів впливу встановимо наступне правило індексації:
перший верхній індекс буде вказувати на ранжований за важливістю номер глобального фактора (у даному випадку j-го), якому підпорядкований поіменно визначений фактор, а другий верхній індекс – ранжований за важливістю номер відповідного локального
фактора, до якого належить визначений фактор; перший нижній
індекс структурного чи функціонального фактора буде вказувати на
ранжований за важливістю номер цього фактора. На рівні
об’єктних факторів перший нижній індекс у вигляді великої літери
буде визначати відповідну категорію структурних S чи функціональних F факторів, верхній індекс якої буде вказувати на номер цього фактора, а нижній – на ранжований за важливістю номер відповідного об’єктного фактора і т.д. за необхідністю деталізації
факторів на технологічному рівні.
Відповідне дерево ієрархічної системи (4.3) факторів впливу, побудоване за мнемонічним правилом «M» Ісікава, та деталізація етапів його побудови відображені на рис. 4.4. Від відомих це
дерево відрізняється розподіленням та збереженням при деталізації
на розміщених нижче рівнях послідовного розмежування локальних факторів на категорії структурних і функціональних факторів
впливу, що дає змогу застосовувати при аналізі й оптимізації такої
системи методи структурно-функціонального підходу до управління та координування їх взаємодії у складних системах з ієрархічною структурою [105, 106].
Доцільність такого розмежування пояснюється тим, що
практично всі відомі фактори впливу, як правило, характеризуються не тільки структурними, а й функціональними властивостями,
системне врахування яких дає змогу будувати класифікаційні таблиці з упорядкованими за структурно-функціональними ознаками
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категоріями цих факторів. При використанні такого підходу до декомпозиції факторів не виникає проблем і в подальшому розширенні кількості категорій класифікаційних ознак, при цьому двовимірна їх розміщення перетворюється у багатомірний об’єкт. Далі
процедуру декомпозиції факторів розглянемо більш детально.

4.3. Категорії та базові пріоритети урахування факторів
впливу в системах енергоменеджменту з багаторівневою ієрархічною структурою
З урахуванням специфіки побудови складових елементів багаторівневих ієрархічних систем енергоменеджменту, деталізованої
у попередньому параграфі, визначимо на дереві (графі) їх факторів
впливу, категорії та базові пріоритети урахування структурних факторів. Узагальнюючи правило «М», будемо розрізняти сім наступних категорій:

S ji  ( Seji )  ( S1ji ,S2ji ,S3ji ,S4ji ,S5ji ,S6ji ,S7ji ) ,

(4.4)

де S1ji – умовно-постійні ресурсні фонди (будівельні конструкції,
обладнання та технології, структурні елементи будь-якої природи
тощо); S 2ji – трудові ресурси (менеджмент і персонал); S3ji – умовно-змінні ресурси (матеріали, паливно-енергетичні та інші природні
ресурси); S 4ji – методи і механізми підвищення ефективності та
якості функціонування системи, рентабельності тощо; S5ji – методи
та засоби вимірювання; S6ji – природні та соціально-політичні умо-

Рис. 4.4. Дерево ієрархічної системи факторів впливу

Представлене на рис. 4.4 дерево ієрархічної системи характеризується великою кількістю і складним характером взаємозв’язків, при цьому слід розуміти, що цілі (рішення) розміщеного
вище рівня не можуть бути досягнуті, поки не досягнуті цілі (рішення) найближчого нижнього рівня. Потрібно послідовно поділяти проблеми (фактори, завдання, цілі) верхнього рівня на сукупності більш простіших завдань на нижчих рівнях, для вирішення яких
існують певні методи та алгоритми. Такий поділ необхідно продовжувати доти, поки не отримуються прості, досить очевидні завдання, котрі можна реалізувати відомими методами і засобами.

ви, пріоритети та потреби споживачів; S7ji – методи та засоби конкурентної взаємодії та боротьби.
Формулювання категорій факторів впливу за виразом (4.4)
відрізняється від класичного не тільки додатковими категоріями,
які розширюють сфери його застосування, а й якісними властивостями (змістом) кожної з них, що дає змогу комплексно враховувати
як матеріально-ресурсні (у натуральній, фізичній формі), так і економічні (у грошовій формі) ознаки цих класифікаційних категорій з
урахуванням впливу на них соціально-політичних факторів.
Аналогічно до виразу (4.4) та з урахуванням структури дерева (графа), зображеного у попередньому параграфі, будемо розрізняти наступні категорії функціональних факторів впливу:

F ji  Fhji  ( F1 ji ,F2ji ,F3ji ,F4ji ,F5ji ,F6ji ,F7ji ) ,
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(4.5)

де F1 ji – категорія адміністративно-організаційних факторів; F2ji –

2.7

O ji2 – ЕСКО;

категорія виробничих (техніко-технологічні) факторів; F3ji – кате-

2.8

O ji2 – підприємства;

2.9

O ji2 – домогосподарства;

горія фінансово-економічних факторів;

F4ji

– категорія норматив-

но-правових факторів; F5ji – категорія факторів стратегічноінноваційного розвитку; F6ji – категорія екологічних факторів
впливу; F7ji – категорія соціальних та інформаційно-освітніх факторів впливу.
На розміщеному нижче рівні типова деталізація структурних факторів (4.4) з переходом на рівень об’єктно-структурних факторів
здійснюється наступним чином:
1. S1ji – умовно-постійні ресурси системи (будівельні
споруди, технологічне обладнання, основні фонди будьякої природи тощо):
1.1 O ji1 – елементи;
1.2

– зв’язки;

1.3

O ji1
S3

– структурна форма;

1.4

O ji1 – характеристики стану;

S8

S9

S3ji – Умовно-змінні ресурси (матеріали, паливно-енергетичні, інші природні та інформаційні ресурси, оборотні фонди будь-якої природи тощо):
3.1 O ji3 – елементи;

3.

S1

S1

O ji1
S2

S7

3.2

O ji3 – зв’язки;

3.3

O ji3 – структура;

3.4

O ji3 – характеристики стану;

3.5

O ji3 – доступність, безпечність, екологічність

S2
S3

S4

S5

тощо;

S4

S 2ji – трудові ресурси (менеджмент і персонал
– елементи, зв’язки, структура, стан та режими роботи):
2.1 O ji2 – органи центральної влади;

2.

(4.6)

S1

2.2

O ji2 – органи місцевої влади;

2.3

O ji2 – регулюючі установи;

2.5

O ji2 – органи соціального захисту;

2.6

O ji2 – управляючі компанії;

управління енерговикористанням тощо;
4.2 O ji4 – методи і механізми тарифного регулюS2

S3

O ji2 – контролюючі органи;

S1

вання;
4.3

S2

2.4

S 4ji – методи і механізми підвищення ефективності та якості функціонування системи, рентабельність
тощо – елементи, зв’язки, структура, стан:
4.1 O ji4 – інтегроване планування ресурсів,

4.

O ji4 – механізми економічного стимулювання
S3

енергоефективності та енергозбереження;
4.4 O ji4 – методи і механізми нормативно-

S4

S4

правового регулювання;
4.5 O ji4 – методи управління якістю та ефектив-

S5

S5

S6

ністю;
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S5ji – методи і засоби вимірювання та верифікації кількісних та якісних показників, ефективності тощо –
елементи, зв’язки, структура, стан та режими:
5.1 O ji5 – кількісні показники ефективності та

5.

6.7

S7

кількість сонячних днів тощо);
7. S7ji – методи і ресурси конкурентної боротьби та взаємодії:
7.1 O ji7 – рушійні сили конкуренції;

S1

якості процесів виробництва і споживання;
5.2 O ji5 – кількісні та якісні показники вимірю-

S1

S2

вання «енергозбереження» як товару;
5.3 O ji5 – кількісні та якісні показники ефективS3

ності та якості управління, менеджменту тощо;
5.4 O ji5 – кількісні та якісні показники екологічS4

ної ефективності;
5.5 O ji5 – ринкові показники ефективності та
S5

якості функціонування системи;
6. S6ji – соціально-природні ресурси та умови – елементи,
зв’язки, структура, стан, індикатори тощо:
6.1 O ji6 – чисельність споживачів (населення, домогоспоS1

7.2

O ji7 – розміри та тип конкурентного ринку;

7.3

O ji7 – ступень та темпи розвитку ринкових відносин;

7.4

O ji7 – конкурентоспроможність продукції;

7.5

O ji7 – попит, пропозиція і еластичність.

S2
S3

S4

S5

Методи та засоби конкурентної взаємодії та боротьби S7ji займають особливе місце в системі факторів впливу (4.6) за глибиною
і широтою свого проникнення у всі сфери функціонування економіки, за що їх називають «рушійними силами» розвитку [90, 107,
108]. М. Портер у своїй всесвітньо відомій моделі розрізняє п’ять
сил конкуренції O ji7 [107-110], які за запропонованою системою
S1

класифікації (4.4)–(4.6)
технологічному рівні:

дарств, промислових підприємств і бюджетних установ і т.п.);
6.2 O ji6 – доходи на душу населення, домогосподарства,
S2

S3

споживачів;
6.4 O ji6 – забезпеченість споживачів різними видами ПЕР
S4

та ЖК послуг;
6.5 O ji6 – задоволеність споживачів якістю ПЕР та ЖК посS5

будемо

розглядати

на

структурно-

T ji 7  ( T ji 7 ,T ji 7 ,T ji 7 ,T ji 7 ,T ji 7 ),

інших категорій споживачів тощо;
6.3 O ji6 – середньомісячна заробітна плата за категоріями

S
O 1

S

O1 1

S

O21

S

O3 1

S

(4.7)

S

O41

O5 1

де T ji 7 – суперництво між конкурентами всередині галузі, сфері
S

O1 1

надання послуг, вихідні бар’єри тощо; T ji 7 – загроза появи нових
S

O21

конкурентів та вхідні бар’єри; T ji 7 – загрози від конкурентів, які
S

O3 1

луг;
6.6

O ji6 – природні умови (температура, швидкість вітру,

O ji6 – частка використання місцевих видів ПЕР і НВДЕ;

намагаються наповнити ринок товарами-субститутами; T ji 7 – інтеS

O41

S6

грація з постачальниками матеріалів, паливно-енергетичних ресур141
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сів, обладнання тощо (інтеграція по входу) та здатність постачальників диктувати свої умови; T ji 7 – інтеграція зі споживачами (інS

O5 1

теграція на виході) та право споживачів товарів і послуг визначати
свої умови.
Відповідно конкурентоспроможність продукції O ji7 будемо
S4

розрізняти на структурно-технологічному рівні за такими основними категоріями: T ji 7  ( T ji 7 ,T ji 7 ,T ji 7 ,T ji 7 ) , де T ji 7 – ціна проS
O 4

S

O1 4

S

S

O2 4

O3 4

S

O4 4

S

O1 4

дукції; T ji 7 – якість продукції; T ji 7 – витрати у сфері споживання
S

O2 4

S

O3 4

за термін служби (експлуатації); T ji 7 – якість сервісних послуг.
S

O4 4

У найбільш відомих моделях управління якістю (ефективністю) продукції загальні витрати на виробничий процес, що підлягають мінімізації, розглядаються за двома категоріями: витрати на
забезпечення планового рівня якості (ефективності) продукції (послуг) та витрати, обумовлені невідповідністю досягнутого рівня запланованому, які, у свою чергу, розрізняють за витратами на запобіжні заходи, на вимірювання і контроль, на усунення недоліків,
обумовлених внутрішніми виробничими причинами та змінами у
зовнішньому середовищі та ін. [111, 112].
На практиці кожен з глобальних факторів Gj, як правило,
має складну внутрішню структуру з підпорядкованими складовими
(проблемними питаннями), які також потрібно визначати при подальшій деталізації локальних факторів Lji. Систематизацію таких
складових доцільно здійснювати, використовуючи правило п’яти
фундаментальних питань [90], на які система структурнофункціональних факторів має надати формалізовану відповідь:
GPj  ( GPj1 ,GPj 2 ,GPj 3 ,GPj 4 ,GPj 5 ) ,

(4.8)

де GPj1 –товари і послуги, які найбільш повно задовольняють потреби споживача; GPj 2 – що саме і скільки потрібно виробляти, які ресурси і в якому обсязі необхідно для цього залучати; GPj 3 – як органі-
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зувати виробництво, за якою технологією та які компанії мають його
здійснювати; GPj 4 – серед яких категорій споживачів та яким чином
має розподілятися вироблена продукція, товари і послуги; GPj 5 – чи
здатна система належним чином адаптуватися до змін у споживчому
попиті, поставках ресурсів, у технологіях виробництва товарів і надання послуг до змін нормативно-правової бази.
На рис. 4.5 показано комплексну діаграму, що узагальнює розглянуті вище методичні підходи до структуризації причиннонаслідкових факторів впливу в системі енергоменеджменту об’єктів
виробництва, постачання і споживання ЖК послуг. На цій діаграмі
нумерація від І до VII поіменно визначає типи об’єктів системи, класифікованих за виразами (4.4) – (4.6), малими літерами a, b, c, d, e
умовно показані п’ять сил конкуренції, а від І до ХІІ позначено основні рушійні сили Wj, які формують поле впливу оточуючого середовища на вирішення j-ї глобальної проблеми, що розглядається. Серед
останніх за концепцією Томпсона-Стрикленда розрізняють наступні
причинно-наслідкові фактори змін структури конкурентних сил
[108]:
I. Wj1 – зміни у довгострокових тенденціях економічного
зростання галузі в ринкових умовах, що впливають на співвідношення попиту і пропозиції;
II. Wj2 – зміни у складі споживачів, споживчому попиті та у
способах використання товару і послуг, що призводять до змін у
номенклатурі та якості товарів і послуг;
III. Wj3 – організація виробництва нових інноваційних продуктів і послуг, їх диференціація та диверсифікація, що надає переваги перед конкурентами, які зволікають з впровадженням новинок;
IV. Wj4 – технологічні зміни, що забезпечують виробництво
нових товарів і послуг та/або спрямованих на підвищення ефективності та якості виробництва існуючих;
V. Wj5 – зміни у системі маркетингу, що створюють умови для
підвищення попиту на товари і послуги;
VI. Wj6 – входження на ринок або вихід з нього великих компаній, у тому числі іноземних;
VII.
Wj7 – розповсюдження ноу-хау та передача технологій;
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VIII. Wj8 – глобалізація та економія на масштабах виробництва, створення кластерів та транснаціональних компаній;
IX. Wj9 – зміни у структурі витрат та продуктивності;
X. Wj10 – надання споживачами переваги стандартним (загальноприйнятим) або, навпаки, диференційованим за видами, типами і формою товарам і послугам;
XI. Wj11 – вплив змін у законодавстві та політиці й діях уряду;
ХІІ. Wj12 – зменшення впливу факторів невизначеності та ризику.
Для ранжування причин і оцінки тяжкості наслідків дії факторів застосовують елементи FMEA-підходу (Failure Mode and
Effects Analysis), за яким розраховується пріоритетне число ризику
(ПЧР) виникнення невідповідностей, яке визначається: значущістю
(важливістю) наслідків від невідповідності – S (Significance); можливістю виникнення причин невідповідності – О (Origination);
спроможністю усунення причини – D (Detection).
Кожний з рангів (S, O, D) визначається за десятибальною
шкалою, а ПЧР причини розраховується як добуток цих трьох рангів і може набувати значення від 1 до 1000. Ті причини, для яких
ПЧР більше заданого граничного значення, підлягають усуненню в
першу чергу.
Важливим інструментом первинного аналізу причин і оцінки тяжкості наслідків дії факторів слугує також розглянутий вище
метод SWOT аналізу. На цьому можливості формалізації (але не визначення та структуризації) системи факторів впливу за методикою,
що базується на діаграмі Ісікава, вичерпуються, і потрібно залучати
інші моделі й підходи, які дозволяють подальшу формалізацію
причинно-наслідкових зв’язків факторів, відображених на діаграмі
у вигляді дерева з багаторівневою ієрархічно структурованою системою стрілок-гілок. Такі можливості з’являються у разі застосування теорії графів, де множина направлених дуг U (стрілок-гілок),
які з’єднують елементи визначеної множини точок (вершин стрілок), розміщених на площині X діаграми, може бути представлена
як відображення множини X у саму себе [119].

Рис. 4.5. Узагальнена діаграма структуризації причинно-наслідкових
факторів впливу

За таким визначенням граф G вважається заданим, якщо ця
множина його вершин X і спосіб відображення Γ : X  X множини X в X. Інакше кажучи, граф G задається парою ( X ,Γ ) , яка складається з множини X і відображення Γ , заданого на цій множині:
G  ( X ,Γ ) . Таке визначення графа повністю співпадає з визначенням відношення у теорії множин. Як наслідок, на кожному графі G
можливо виділяти сукупність підграфів Gj, до кожного з яких буде
входити лише частина вершин графа G і дуг, що ці вершини
зв’язує: G j  ( X j ,Γ j ) , тим самим ідентифікуючи глобальні, локальні, об’єктні та технологічні рівні ієрархічної системи факторів
впливу, означених на діаграмі Ісікава.
Ще одним поняттям теорії графів, важливим для подальшої
формалізації факторів впливу, є довжина l( α ) шляху α  ( u1 ,...,uk )
на графі, яка вимірюється числом l( α )   l( ui ) , що визначається
ui α

як сума довжин дуг, з яких складається цей шлях. При цьому різноманіття шляхів на графі однозначно описується за допомогою
матриць суміжності та інциденцій.
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Теорія графів також надає можливість геометричного представлення відношень на множинах, яке відображає усі властивості
відношень порядку: рефлективності, транзитивності та антисиметричності [119]. Вважають, що на графі G  ( X ,Γ ) встановлено відношення порядку, якщо для будь-яких двох вершин х1 і х2, які задовольняють умові х1 ≤ х2, існує шлях із х1 в х2. При цьому вершина х1
буде передувати вершині х2.
За допомогою понять теорії графів також набагато простіше
піддається формалізації, стає прозорою і менш трудомісткою задача
проведення оптимізаційних розрахунків з підвищення енергоефективності та енергозбереження у системах з ієрархічною структурою, яка формулюється у вигляді задачі знаходження найкоротшого шляху між двома вибраними вершинами графа. До такої задачі
зводяться багато різноманітних задач вибору, найбільш економного
з точки зору відстані, часу або вартості маршруту на графі, переведення з мінімальними витратами (втратами) динамічної системи з
одного стану в інший, оптимального управління складними системами тощо.
Для розв’язання таких задач можуть використовуватися методи лінійного, нелінійного і динамічного програмування, теорії
ігор, теорії статистичних рішень, теорії розкладів і масового обслуговування, теорії нейронних мереж тощо. Однак для вирішення
енергоекономічних задач найбільш доцільним представляється залучення балансово-оптимізаційних методів лінійного і нелінійного
програмування, моделі яких найбільш адекватно відображають
структурні та режимні особливості побудови і функціонування енергетичних систем, оперуючи з інформацією у вигляді фінансовоекономічних і паливно-енергетичних балансових таблиць, найбільш
поширених у практиці управління енергетичними системами та ведення обліку витрат і втрат. І, головне, такий підхід надає можливості не тільки окремо виділяти кожен з енергетичних об’єктів системи і кожен фактор впливу на ефективність та якість його
функціонування, але ж і можливості прозорого корегування кожного з параметрів, за яким здійснюється управління енергозбереженням на таких об’єктах та підвищення енергоефективності.

147

4.4. Структуризація системи глобальних факторів ефективності
енерговикористання
У цьому параграфі, спираючись на результати проведеного у
роботах [92, 113] вербального аналізу та класифікації стратегічних
напрямків подолання проблем (перешкод, бар'єрів) на шляху підвищення ефективності використання ПЕР в енергетичних та енерготехнологічних системах, визначеної нами як глобальна проблема Gj,
завершимо вже розпочатий процес побудови методики формалізації
та структуризації факторів впливу для вирішення цієї проблеми. Це
дасть змогу розрізняти наявні бар'єри як комплексні проблемні питання, категорії факторів впливу яких, на відміну від згаданих вище
робіт, утворюють багаторівневу ієрархічну систему. Доцільність побудови такого роду розгалуженої системи (дерева) факторів впливу
не викликає сумнівів, оскільки будь-яке питання, сформульоване як
проблемне, зазвичай обумовлюється цілим рядом причин.
Задача комплексного врахування у багаторівневій системі
сукупностей категорій факторів, які мають складну форму і структуру, наприклад, функціональних факторів, потребує гармонізації
(координування) всієї сукупності з урахуванням розміщених поряд
та вище і нижче категоріями.
Таку гармонізацію пропонується здійснювати за розширеним
правилом «М1×М2» у вигляді класифікаційної таблиці (матриці) узгодження категорій факторів, у даному прикладі розмірами k×n (за
позначеннями, сформованими раніше), де елементами таблиці будуть слугувати двоелементні кортежі декартового добутку множин
(4.9)
F j S j.
Для глобальної проблеми Gj, що розглядається, позначимо
ці двоелементні кортежі як Fhji . Тоді для категорій факторів, наприклад, (4.4) і (4.8), класифікаційна таблиця узгодження за правилом «М1×М 2» буде мати вигляд, представлений на рис. 4.6.
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Рис. 4.6. Класифікаційна таблиця узгодження категорій факторів
за розширеним правилом «М1×М2»

При цьому гармонізація (координування) визначеної сукупності факторів впливу у цілому має цілеспрямовуватися на вирішення сформульованої глобальної проблеми і здійснюватися за
глобальною метою G j , котра у свою чергу, як правило, також визначається сукупністю (множиною) локальних цільових функцій
L ji , взаємодія яких підлягає координуванню, тобто

G j  ( L ji )  opt ,

(4.10)

де серед найпоширеніших локальних соціально-економічних цілей
учасників (об’єктів, елементів) системи енергозабезпечення
відмітимо наступні: L j1 – зростання доходів; L j 2 – збільшення обсягів виробництва продукції (послуг) і продажу; L j 3 – збільшення
частки ринку; L j 4 – зниження собівартості; L j 5 – підвищення якості продукції (послуг); L j 6 – підвищення конкурентоспроможності;
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L j 7 – розширення номенклатури та поліпшення якості товарів і послуг; L j 8 – поліпшення обслуговування клієнтів; L j 9 – підвищення
продуктивності праці; L j10 – підвищення рівня соціальної відповідальності; L j11 – покращення добробуту найманих працівників.
Оскільки особливістю процедури координування цільових
функцій за формулою (4.10) є суперечливість локальних цілей
окремих елементів, які не завжди збігаються з цілями та функціями
системи, то для ефективного координування необхідно так розподілити завдання і функції між елементами, щоб результати їх функціонування сприяли досягненню глобальної мети системи.
За таким підходом комплексні проблемні питання, визначені
у роботах [92, 113], будуть гармонізовані з системою категорій локальних факторів впливу за допомогою кортежів наступного виду,
які в рамках побудованого дерева будуть визначати повну сукупність факторів, взаємодію яких потрібно враховувати при визначенні методів і засобів вирішення сформульованої глобальної проблеми (у розгорнутому вигляді покажемо перші три кортежі):
1. Незбалансованість попиту та пропозиції на продукцію і
послуги: ( F1 j ,F2j ,F3j ,F4j ,F5j ,F6j ,F7j )  ( S j1 ,S j 2 ,S j 3 ,S j 4 ,S j 5 ,S j 6 ,S j 7 ) .
Як бачимо, вирішення цього проблемного питання потребує врахування впливу та взаємодії тільки на об’єктно-функціональному рівні як мінімум 49 двоелементних кортежів, утворених за компонентами (елементами) класифікаційної таблиці, представленої на
рис. 4.6;
2. Низький рівень розробки бізнес-планів самоокупних проектів з енергозбереження та реалізації револьверних механізмів нарощування прибутку від їх реалізації, невідповідність матеріального стимулювання персоналу за економію паливно-енергетичних
ресурсів: ( F1 j 3 ,F1 j 4 ,F1 j 5 ,F2j 5 ,F3j 3 ,F3j 5 ,F7j 3 )  ( S j 3 ,S j 4 ,S j 5 ) ;
3. Низький рівень освіти у сфері енергозбереження, енергомаркетингу та енергоменеджменту, низька інформованість керівництва підприємств та населення про альтернативні варіанти постачання енергії та техніко-економічні можливості використання
енергозберігаючих матеріалів та обладнання, відсутність системи
консалтингових і сервісних центрів з питань енергоефективності:
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( F7j1 )  ( S j1 ,S j 2 ,S j 3 ,S j 4 ,S j 5 ,S j 6 ,S j 7 ) ;
4.
Обмежені можливості вибору постачальника, виду енергоносія, типу приладів обліку, плану тарифів на постачання енергії, що у сукупності обмежує можливості конкуренції;
5.
Витрати, пов'язані з нераціональним використанням
енергії, покриваються суспільством, а не винуватцями;
6.
Витрати, пов'язані з забрудненням навколишнього середовища, усуненням екологічних наслідків при виробництві, передачі або споживанні енергії, не покриваються забруднювачами;
7.
Фінансові потоки на енергетичних ринках, побудовані
за адміністративними ознаками, процес прийняття рішень не прозорий;
8.
Відсутність капіталу, особливо оборотних коштів;
9.
Великі витрати на нарощування капіталу внаслідок високих кредитних ставок (період окупності інвестицій для проектів з
енергозбереження стає дуже тривалим);
10. Неплатежі за використану енергію (призводять до нестачі палива для електростанцій і ТЕЦ, дефіциту теплової і електричної енергії та зводять ідею функціонування енергоринків нанівець), безкарність за неплатежі за використану енергію;
11. Недосконалість тарифів на енергоносії, відсутність
практики їх вибору і використання призводять до значних "комерційних" втрат потужності та енергії й т. ін.;
12. Тарифи на потужність та енергію не відображають міри
участі всіх учасників енергоринку і недостатньо прозоро відображають реальні витрати енергокомпаній, відсутня система критеріїв
вибору і узгодження тарифів на електричну енергію між постачальниками і споживачами;
13. Спрямування бюджетних і позабюджетних субсидій на
виробництво і введення в експлуатацію установок нетрадиційної
енергетики, а не користувачам цих установок, як це робиться в інших країнах;
14. Низький ККД генеруючого обладнання через його значне зношення;
15. Неефективна структура генеруючих потужностей (недостатня маневрова потужність);
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16. Великі технологічні втрати у споживачів через низьку
якість ПЕР, електричну і теплову енергію, перерви в енергопостачанні тощо;
17. Понаднормативні технологічні і комерційні втрати енергії при транспортуванні й розподіленні;
18. Незадовільні темпи оновлення обладнання, нестача інвестицій;
19. Порушення правил безпеки;
20. Відключення споживачів, які не мають заборгованості з
оплати за ПЕР;
21. Відсутність автоматизованих систем обліку енергії і розрахунків за спожиту енергію;
22. Відсутність нормативних актів для обов'язкового обліку
витрат теплової й електричної енергії, а також інших енергоносіїв
на всіх рівнях - від виробництва до споживання;
23. Правила користування електричною енергією і практика
їх застосування не враховують прав споживача, відсутній механізм
захисту цих прав;
24. Нормативно-правова база технологічного і загальнозаводського нормування не дозволяє в повному обсязі використовувати потенціал енергозбереження;
25. Непрозорий процес та процедури прийняття рішень при
приватизації, здачі в оренду, концесії тощо енергетичних і енерготехнологічних об'єктів;
26. Зміст та форма пільг за використання енергії не відповідає ринковим відносинам;
27. Несанкціонований відбір енергоносіїв та енергії (крадіжки);
28. Відсутність системи сертифікації енергозберігаючого
обладнання на відповідність державним стандартам, яка дає право
на його монтаж і отримання державних субсидій;
29. Нерозвиненість ринкових відносин, лобіювання інтересів окремих фірм-виробників;
30. Відсутність дієвого контролю з боку державних і місцевих органів влади (і навіть сприяння) за виробництвом товарів з високим рівнем енерговитрат, де інвестиції спрямовуються на збільшення обсягів. а не на підвищення енергоефективності, що у
кінцевому результаті призводить до необхідності субсидування такого виробництва з боку держави (суспільства).
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Алгоритм подальшої структуризації наведених проблемних
питань буде полягати у визначенні пріоритетних факторів, за якими
досягається максимальний енергозберігаючий ефект при мінімальних витратах і зусиллях, що потребує визначення кількісних і якісних показників ефективності використання енергії у системі в порівнянні з передовою міжнародною практикою.

4.5. Базові принципи координування взаємодії елементів системи з багаторівневою ієрархічною структурою
Застосування ринкових принципів і механізмів в управлінні
складними енерготехнологічними системами потребує створення
конкурентного середовища, що, як правило, здійснюється шляхом
послідовного проведення децентралізації системи та формування
центрів відповідальності (координації), які забезпечують гарантоване отримання прибутку [84, 114]. Визначимо такий підхід як координаційно-децентралізований.
Базові принципи децентралізації та координування взаємодії елементів багаторівневої системи енергоменеджменту ЖКГ
України мають бути закладені як у структурі функціонально самостійних блоків (елементів системи), так і їх взаємозв’язках на різних
рівнях ієрархії системи. Більш того мають бути визначені стратифікаційні рівні (підсистеми), які розрізняються за характерними особливостями основних функцій елементів системи та зв’язків між ними.
За даних умов проблему координованої децентралізації системи енергоменеджменту можливо сформулювати як задачу вибору
оптимального ступеня функціональної самостійності її елементів
(об’єктів, суб’єктів) у межах системних обмежень, що визначаються і регулюються розміщеними вище суб’єктами (об’єктами), а в
якості критерію оптимальності слугують показники економічної,
енергетичної, екологічної, соціальної тощо ефективності функціонування суб’єктів і об’єктів управління (прибуток, рентабельність
виробництва, рівень життя і т.п.). Принципово важливо, що в такій
постановці ринкова за своєю метою задача оптимальної децентралізації (стратифікації) системи енергоменеджменту зводиться до задачі математичного програмування з варійованими обмеженнями.
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При цьому обумовлена децентралізацією задача координування взаємодії помірно децентралізованих суб’єктів (локальних
елементів) ієрархічної системи енергоменеджменту також може бути сформульована за принципами ринкової економіки (вільної, монополістичної тощо конкуренції), що припускає всередині системи
обмін “товарів” між елементами за системно узгодженими “внутрішніми цінами” (об’єктивно обґрунтованими економічними оцінками). Зазначимо, що у першу чергу це стосується актуального для
України питання визначення на законодавчому рівні енергозбереження як товару, що продається та купується. За цих умов глобальна задача оптимальної децентралізації та координації помірно децентралізованих суб’єктів ієрархічної системи управління
енергозбереженням зводиться до оптимального вибору “внутрішніх
цін”, що визначаються відповідними ринковими механізмами цінового (тарифного) регулювання, та фізичними обсягами енергозбереження як “енергетичного товару”.
Формалізація цієї задачі потребує введення ряду понять, які
дають змогу провести класифікацію й аналіз специфічних особливостей побудови багаторівневих ієрархічних систем енергоменеджменту ЖКГ України з урахуванням можливих неузгодженостей
(векторним характером) цілей управління на різних рівнях ієрархії.
Відповідно до сформованого раніше факторного поля системи
енергоменеджменту ЖКГ України, до базових (системоутворюючих) принципів побудови та функціонування багаторівневих ієрархічних систем належать:
 послідовно вертикальне (деревоподібне) розміщення елементів і підсистем, які утворюють таку систему (вертикальна декомпозиція системи);
 пріоритет дій (цілей) або право втручання елементів (підсистем) верхнього рівня у діяльність підсистем нижчих рівнів;
 залежність дій підсистем верхнього рівня від фактичного
виконання підсистемами нижчих рівнів своїх функцій.
Вертикальна підпорядкованість (структурованість) системи
енергоменеджменту ЖКГ України дає змогу реалізовувати процедуру вирішення проблеми, за якою сукупність заходів з енергоефективності та енергозбереження виконується на різних рівнях ієрархії у різний час і в різній послідовності, як правило, з інтервалами
часу, що охоплюють місяці, квартали і навіть роки функціонування
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системи. Це, безумовно, стосується всіх підсистем системи, а не
тільки технологічних, де фізично виникає енергозберігаючий ефект.
При цьому на діяльність певної підсистеми енергоменеджменту
безпосередні та явно визначені управляючі впливи здійснюють
найближче розміщені підсистеми верхнього рівня ієрархії. Ці впливи навіть у ринкових умовах носять для розміщених нижче рівнів
(підсистем) обов’язковий характер, пов’язаний не стільки з їх адміністративно-територіальною підпорядкованістю (UА), скільки з наявною системою економічних стимулів [премій (UП) і штрафів
(UШ)], що впливають на кінцевий результат діяльності системи
(продуктивність та прибутковість).
Який би характер не мали ці управляючі впливи U (UА, UП,
UШ), їх дію потрібно розглядати як процес координації (узгодження) діяльності підсистем, що здійснюється з метою стимулювання
до ефективного використання ПЕР та енергозбереження, оскільки
пріоритет виконання рішень розміщених вище підсистем (у межах
визначених повноважень) є необхідним для досягнення глобальної
мети системи.
Хоча пріоритет управляючих дій (впливів) спрямований зверху вниз, ефективність функціонування системи у цілому та фактично кожного її ієрархічного рівня залежить від поведінки (реакції)
всіх елементів системи, яка спрямована знизу вверх. Тому ефективність функціонування системи у ринкових умовах, де забезпечується коректне врахування реакцій підсистем на управляючі впливи,
суттєво підвищується.
Подібне врахування реакцій підсистем досягається шляхом
прозорої (відкритої для всіх учасників ринку) формалізації процедур управління на основі стратифікаційних підсистем з відповідними управляючими і зворотними зв’язками, за допомогою яких
управління функціонуванням системи у цілому та кожної з її підсистем здійснюється ієрархічно структурованою системою стратифікаційних механізмів, на кожному з рівнів абстрагування яких допускається застосування різних видів і типів параметрів управління та
змінних, що найбільше їм пасують.
Для багаторівневої ієрархічної системи енергоменеджменту
ЖКГ України доцільним є визначення п’яти стратифікаційних підсистем, а саме: адміністративно-організаційної; економічної; технологічної; екологічної; соціальної. Реалізація цього підходу має
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охоплювати фізичні процеси підвищення енергоефективності та
енергозбереження, що розглядаються на технологічному рівні, та
враховувати фінансово-економічні фактори і процеси, які розглядаються з точки зору їх економічної, екологічної та соціальної ефективності і доцільності тощо, що потребує відповідного визначення
параметрів управління та застосування специфічних методів і економічних механізмів на адміністративно-організаційному рівні, які
поєднують стратифікаційні підсистеми управління у єдину систему.
Принципова можливість застосування розглянутого підходу у
ЖКГ України пояснюється наступним: (1) на всіх стратифікаційних
рівнях системи з різних точок зору розглядається один і той же фізичний предмет (ресурс, продукт, послуга) – заощаджена енергія;
(2) фізичний предмет за цим підходом визначається потоками двох
стратифікаційних фундаментальних змінних – енергії (e) та грошей
(p); (3) компоненти (складові) цих фундаментальних змінних підпорядковуються фізичним та економічним закономірностям збереження матерії, енергії, коштів тощо; (4) загальносистемні баланси
ресурсів, продуктів, послуг у системі за таким підходом розраховуються як у фізичних, так і у грошових одиницях [37, 49].
Принципово важливо, що, незважаючи на нелінійний і динамічний характер технологічних процесів у системі та в її n підсистемах, обидві фундаментальні змінні e = (e1, e2, … en) та p = (p1, p2,
… pn), які вводяться до розгляду, по-перше, завжди позитивні, а подруге, є елементами лінійних (векторних) просторів, що суттєво
спрощує подальший аналіз та оптимізацію параметрів системи енергоменеджменту на всіх ієрархічних рівнях її розгляду. Як елементи лінійних просторів ці фундаментальні змінні задовольняють наступним умовам [115]:
(1) для будь-яких двох їх складових, наприклад, (e1, e2) або
(p1, p2), що належать до множини параметрів управління U, однозначно визначається їх сума е = e1 + e2, е  U , яка підпорядковується законам комутативності (e1 + e2 = e2 + e1) та асоціативності
(e1 + (e2 + e3) = (e1 + e2) + e3);
(2) для будь-яких чисел α, β та будь -якого вектора е  U
визначається вектор αе  U (добуток вектора е на число α), пр ичому α(βе) = (αβ)е, (α + β)е = αе + βе, α (е1 + е2) = αе1 + αе 2;
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(3) будь-яке лінійне перетворення у цьому просторі може
бути записане як множення вектора на лінійний оператор А, причому А(е1 + е2) ≡ Ае1 + Ае2, А(αе 1) ≡ α(Ае 1).
Перше із співвідношень умови (3) є ключовим для подальшого аналізу, оскільки за фізичним змістом визначає принцип суперпозиції енергії. Дія цього фундаментального принципу в цій роботі
поширюється на економічну категорію грошей та грошових потоків, які за своїм головним призначенням слугують загальним еквівалентом (товаром), за допомогою якого виражається вартість всіх
інших товарів та економіко-математичні операції, котрі підпорядковуються умовам (1) – (3). Це дає змогу поряд з поняттям енерготехнологічної ефективності, яка визначається як ηi = Qiвих/Qiвх, де
Qiвих – потік (обсяг) вихідного енергетичного ресурсу, продукту,
послуги, а Qiвх – потік (обсяг) вхідних енергетичних ресурсів, продуктів, послуг i-ї підсистеми, які вимірюються у фізичних одиницях, формально визначати енергоекономічну ефективність функціонування будь-якої підсистеми (системи у цілому) як μ i = Piвих/Piвх,
де Piвих – потік (обсяг) платежів за вихідний енергетичний ресурс,
продукт, послугу, а Piвх – потік (обсяг) платежів за вхідні енергетичні ресурси, продукти, послуги i-ї підсистеми (системи), що вимірюються у грошових одиницях.
При цьому з’являється можливість формувати нові або використовувати відомі коефіцієнти і показники енергоекономічної ефективності та якості функціонування системи управління енергозбереженням, які формально утворюються за умовами (1) – (3) як функції
параметрів енергетичних та фінансових потоків у системі, наприклад, відомий показник енергоємності, який визначається відношенням спожитої системою енергії у фізичних одиницях до створеної
системою валової додаткової вартості у грошових одиницях.
Систематизація коефіцієнтів та показників енергетичної та
економічної ефективності системи енергоменеджменту на основі
запропонованого енергоекономічного підходу дає змогу виявити
ще один принципово важливий ефект, а саме наявність осі симетрії
між фізичними та економічними змінними системи, що у свою чергу, свідчить про можливості використання певної нової сукупності
властивостей системи, які підпорядковуються узагальненому принципу енергоекономічної суперпозиції. Так, за цим принципом обсяги (потоки) ресурсів, продуктів, послуг системи у фізичних та у
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грошових одиницях будуть визначатися ідентичними за структурою виразами [37, 49]:
Qвих= η1η2...ηnQвх, Pвих = μ1μ2 ...μnPвх.
Формування цілісної системи коефіцієнтів та показників
енергоекономічної ефективності управління енергозбереженням
відбувається поступово при переході від одного ієрархічно підпорядкованого стратифікаційного рівня до іншого. У свою чергу на
кожному стратифікаційному рівні можливо й доцільно використовувати свої специфічні підходи та моделі. Так, на кожному адміністративно-організаційному стратифікаційному рівні, де основні труднощі пов’язані з процесами прийняття управлінських рішень,
алгоритм пошуку і прийняття рішень має включати у явному або
неявному вигляді етапи (відповідні блоки, елементи, зв’язки тощо)
вибору стратегії управління, корегування неузгодженостей, що виникають на різних рівнях ієрархії, визначення доцільних способів
та засобів досягнення запланованого результату в умовах існуючих
обмежень.
Потрібно також підкреслити, що досягнення стратегічних
цілей управління, в якості яких зазвичай слугують максимізація
прибутку, підвищення енергоекономічної ефективності, мінімізація
собівартості виробництва та екологічних витрат, здійснюється
шляхом впровадження енергозберігаючих заходів у ринкових умовах функціонування ЖКГ України, що потребує беззаперечного
врахування вартості самого управління.
Специфіка визначення цієї вартості у ринкових умовах полягає в тому, що управляючі елементи (органи) нижчих рівнів ієрархії системи хоч і діють в умовах цілеспрямованого впливу елементів верхнього рівня, але ж у цілому мають свободу вибору власних
рішень, які можуть бути, але не обов’язково будуть співпадати з
рішеннями, які приймаються на розміщеному вище рівні. Така свобода вибору є необхідною для ефективного функціонування ієрархічних систем управління, бо тільки у сфері раціонального розподілення адміністративно-командних (директивних) і ринкових
(конкурентних) функцій управління між елементами різних рівнів
ієрархії виникає синергетичний ефект, який робить доцільним сам
факт існування ієрархічної структури управління в ринкових умовах функціонування системи.
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Вирішення зазначених проблем у процесі побудови системи
енергоменеджменту ЖКГ України є досить складним і потребує
залучення теоретико-ігрових методів, методів теорії множин і функціонального аналізу, оптимізації та прогнозування [105, 116, 117].
При цьому для формалізації відносин між рівнями ієрархії управління спочатку доцільно розглядати дворівневу систему прийняття
рішень, що охоплює місцевий (муніципальний) рівень та рівень господарюючих суб’єктів ЖКГ. Така дворівнева система має один
розміщений вище елемент (міську раду з її виконавчим комітетом)
та n підпорядкованих йому розміщених нижче елементів – місцевих
підприємств ЖКГ, що є типовим для системи енергоменеджменту
ЖКГ України, яка у цілому складається з визначених муніципальних підсистем за модульним принципом.
Процес управління у такій дворівневій системі з теоретичної точки зору може розглядатися як сукупність n незалежних ігор
двох суб’єктів – міського виконавчого комітету та окремо взятого
підприємства ЖКГ, які діють у ринкових умовах, але ж обмежених
умовами координації та підпорядкованості між ними, або як більш
складну гру n суб’єктів, пов’язаних коаліційними угодами.
Ідеальна організація цього процесу як на практиці управління, так і з теоретичної точки зору спирається на перший тип гри,
який доповнюється елементами системно узгодженої координації
зусиль всіх n підприємств ЖКГ, які при цьому визначаються відомими всім гравцям правилами функціонування локальних (у даному випадку місцевих) ринків житлово-комунальних послуг та закріплюються договірними зобов’язаннями всіх учасників ринку.
Слід враховувати, що процеси координації управлінських
рішень в ієрархічно побудованих системах протікають як у параметричному, так і часовому просторах. При цьому часову послідовність прийняття управлінських рішень доцільно розглядати на двох
інтервалах за алгоритмом, де на першому інтервалі розміщений
вище управляючий елемент координує дії розміщених нижче елементів до моменту прийняття власних рішень. Така координація
має спиратися на прогнозовану поведінку як системи у цілому, що
складається з n незалежних гравців, так і оточуючого середовища.
При такій постановці до задач управляючого елемента входить визначення функцій ефективності діяльності елементів розміщеного
нижче рівня та відповідного механізму (процедури) визначення ча-
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стки участі кожного з них у діяльності з підвищення ефективності
функціонування системи у цілому. На другому інтервалі після того
моменту, як елементи розміщеного нижче рівня приймуть та реалізують свої рішення, розміщений вище елемент корегує свої рішення з урахуванням досягнутих системою результатів, застосовуючи
за необхідністю штрафні санкції або засоби заохочення.
Параметри інформації, що циркулює по системі зверху вниз
і навпаки, також змінюються за часом і простором. При цьому сигнали, що надходять зверху, мають конкретизувати задачі, які підлягають рішенню на рівні розміщених нижче елементів, а сигнали, що
йдуть у зворотному напрямку, нести інформацію про стан функціонування елементів системи. У загальному випадку розміщений вище елемент формує алгоритми і правила взаємодії (правила гри)
елементів та впливу на них з метою спрямування на досягнення
глобальної мети системи, що реалізується за допомогою відповідних структур (органів), алгоритмів та способів взаємодії й координування.
У цілому розглянутий алгоритм координації управлінських
рішень, що має розрізняти часові та параметричні інтервали до та
після реалізації заходів з підвищення ефективності функціонування
системи у цілому та для кожного з її локальних елементів (підсистем) окремо, з математичної точки зору може розглядатися як задача оптимального управління запасами, в даному випадку – управління “запасами ефективності” (потенціалом енергозбереження).
Оптимальна послідовність та динаміка управління “запасами” у системі проявляються в такій постановці задачі на етапах стикування
початкових і кінцевих умов реалізації кожного з заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження, які впроваджуються на різних підприємствах ЖКГ за різними часовими інтервалами та обсягами витрат. При цьому оптимальне управління
набуває властивостей “револьверного” механізму [34, 45], якщо замикається у цикл, за яким отриманий внаслідок реалізації заходів з
енергозбереження прибуток вкладається у нові заходи з енергозбереження.
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ГЛАВА 5
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧ ЕНЕРГЕТИЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ В МЕЖАХ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ БАГАТОРІВНЕВИМИ СИСТЕМАМИ

5.1. Структурно-функціональні особливості побудови ієрархічних багаторівневих систем управління
Незважаючи на велику кількість фундаментальних публікацій з проблем підвищення енергоефективності та енергозбереження
у світі та в Україні, де розглядаються питання управління у цій
сфері на рівні країни та в окремих секторах економіки, у тому числі
у ЖКГ [3, 7-12, 22, 23, 36-39 та ін.], потрібно відзначити суто вербальний характер розгляду цих питань та практичну відсутність
формалізованих моделей і методів їх побудови. З метою усунення
цього недоліку спочатку визначимо структурно-функціональні особливості побудови формалізованої моделі управління енергоефективністю у ЖКГ України як складної системи енергоменеджменту,
що має ієрархічну багаторівневу структуру.
Теоретичні основи управління як процесу цілеспрямованого
впливу на об’єкт управління достатньо широко і глибоко розроблено такими вченими, як М.А. Айзерман, Е.П. Попов, М.М. Красовський, О.А. Фельдбаум, Я.З. Ципкін, Л.С. Понтрягін, В.Г. Болтянський, R.E. Kalman, R. Bellman, E.B. Lee, R. Tomovich, A.P. Sage та
іншими. Сформульоване поняття управління автори відносять до
класу складних системних понять, що визначається упорядкованими множинами елементів та зв’язків між ними, у першу чергу таких
складових, як об’єкт управління (ОУ), орган управління, мета, метод та алгоритми управління, впливи і збурення. На рис. 5.1 наведено класичну структурно-функціональну схему системи автоматичного управління об’єктом, що поєднує у єдину систему управління
об’єкт і орган управління (регулювання), канали вхідного впливу X
і збурень Ψ оточуючого середовища на ОУ та вихідного впливу Y
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об’єкта управління на зовнішнє середовище, канали впливу управляючої (регулюючої) дії U на ОУ та канали прямого (D) і зворотного (B) зв’язку. При цьому за наявними прямими зв’язками D у такій
системі реалізуються переваги принципу управління по збуренню, а
за зворотними зв’язками B – принципу управління за відхиленням
(розузгодженням).
На жаль, вирішуΨ
вати задачі енергоменеджменту у
X
Y
Об’єкт
складній системі з
управління
багаторівневою
D
B
ієрархічно побуU
дованою структуОрган
рою як ЖКГ УкраМетод
Мета
управління
(алгоритм)
їни
шляхом
застосування виРисунок 5.1 - Структурно-функціональна схема
ключно класичних
Рис. 5.1. Структурно-функціональна схема
класичної системи управління
методів управлінкласичної системи управління
ня не вдається,
оскільки окрім технологічних аспектів необхідно враховувати економіко-організаційні та соціально-політичні фактори взаємодії між
суб’єктами (елементами) системи. Останні відіграють принципово
важливу роль у вирішенні проблеми підвищення енергетичної ефективності функціонування ЖКГ України, де складність управлінських завдань посилюється необхідністю безумовного забезпечення
споживачів життєво необхідними послугами навіть в умовах неплатоспроможності (головним чином населення).
Відкритим у межах класичної теорії залишається також питання побудови моделі енергоменеджменту ЖКГ країни, де канали X
і Y системи виконують функції каналів передачі “силової” інформації
щодо обсягів і вартості спожитих паливно-енергетичних і природних
ресурсів, а канали B і D – “управлінської” інформації щодо значень
контрольованих в ОУ економіко-організаційних величин.
Теорія управління подібними багаторівневими ієрархічними
організаційно-технологічними системами є відносно молодою. Вона почала активно розвиватися у 60-х роках минулого століття з
появою потужної обчислювальної техніки зусиллями таких вчених,
як А.Г. Аганбегян, В.Н. Бурков, В.А. Волконський, Ю.М. Єрмольєв,
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О.Г. Івахненко, В.С. Михалєвич, М.М. Моісеєв, Г.С. Поспєлов,
Ю.М. Фаткін, Н.З. Шор, K.J. Arrow, R. Bellman, W.E. Miller, D.
Macko, M.D. Mesarovich, J.D. Pearson, Y. Takahara та ін. Надалі було
достатньо розвинуто теорію одно- та багатоцільових рішень в однорівневих системах. Наукових праць, присвячених математичним
аспектам теорії багаторівневих ієрархічних систем, набагато менше. Серед останніх у першу чергу необхідно відзначити роботи
[105, 116, 117], де на основі теоретико-множинних концепцій вперше вирішено задачу координування взаємодій у дворівневій системі, що складається з підсистем управління нижнього рівня, підпорядкованих органу управління верхнього рівня.
Відкритими в задачі побудови математичної моделі системи
енергоменеджменту ЖКГ України, що формулюються в цій монографії, залишаються питання поєднання двох розглянутих підходів з
метою визначення структури багаторівневої ієрархічно побудованої
системи управління енергоефективністю та енергозбереженням у
ЖКГ України, формалізації факторного і параметричного полів для
кожного з рівнів ієрархії управління та удосконалення методів і алгоритмів розв’язання задачі цільового управління у такій складній
системі.
Відразу ж слід наголосити, що формалізація (структурна та
параметрична) об’єкта управління та каналів взаємних впливів X, U і
Y системи енергоменеджменту ЖКГ, як і будь-якої моделі управління взагалі, має виконуватися під кутом зору мети управління, яка
власне насамперед і визначає ту сукупність умов, параметрів, властивостей і вимог, яким повинна задовольняти система управління,
що знаходиться під дією управляючих впливів і збурень. Інакше кажучи, мета управління має слугувати тим головним фактором, який
визначає вид, форму і параметри об’єкта управління та каналів його
взаємодії з оточуючим середовищем. Саме такий підхід дає змогу
провести формалізацію методів управління як сукупності правил,
алгоритмів і способів цілеспрямованого впливу на об’єкт та забезпечує досягнення поставленої мети. При цьому мета і метод (алгоритми) управління носять зовнішній характер по відношенню до системи управління, оскільки визначаються іншою, розміщеною на більш
високому рівні ієрархії, системою управління.
Узагальнюючи такий підхід, слід зазначити, що окрім згаданих вище класифікаційних ознак система енергоменеджменту
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ЖКГ України має бути віднесена до класу програмно-адаптивних
систем екстремального управління [118, 119], оскільки: по-перше,
стан об’єкта управління цієї системи характеризується показниками
енергетичної, економічної та екологічної ефективності, які є функцією параметрів ОУ; по-друге, метою управління є досягнення екстремуму функціоналу, що характеризує залежність обсягів досягнутого енергозбереження від обсягів фінансування в умовах
проведення планових змін структури і технологічних параметрів
ОУ; по-третє, екстремальний характер носять залежності вигодивитрати на реалізацію організаційно-технічних заходів з управління
енергоефективністю та енергозбереженням, не кажучи вже про екстремальний характер залежностей вигоди-витрати від впровадження заходів з охорони навколишнього середовища; по-четверте, ЖКГ
України являє собою складну ієрархічно побудовану систему, організаційно-технічні заходи з управління енергоефективністю та енергозбереженням в якій здійснюються на різних рівнях ієрархії. Тобто до основної мети управління, яка полягає у досягненні
оптимальних з енергетичної, економічної та екологічної точок зору
обсягів енергозбереження, додаються ще екстремальні критерії
якості досягнення цього результату економічно та соціально доцільними з організаційно-технологічної точки зору заходами.
У загальному випадку це потребує вирішення у системній
постановці таких основних задач: розробка прогнозів та програм
підвищення енергоефективності та енергозбереження; технікоекономічне планування залучення інвестицій в енергоефективність
та енергозбереження; організація управлінської діяльності, забезпечення обліку і контролю; економічне стимулювання, планування та
управління оновленням матеріально-технічної бази у цій сфері. При
цьому критерії якості (ефективності) надають кількісну оцінку можливостей досягнення мети управління декількома різними способами, серед яких необхідно вибирати такий, що потребує найменших витрат ресурсів.
З точки зору подальшої формалізації та побудови математичної моделі енергоменеджменту у розглянутій системі, розв’язання
задач екстремального управління пропонується здійснювати шляхом їх декомпозиції на ряд більш простих задач за наступним алгоритмом. На першому етапі пропонується вирішувати задачі досягнення екстремальної мети у системі шляхом проведення виключно
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організаційно-технічних заходів з енергоефективності та енергозбереження (тобто шляхом варіації організаційно-технологічних параметрів управління при незмінних інших). У такій постановці вихідна задача управління допускає рішення у класі оптимізаційних
задач математичного програмування [120], де для розв’язання ринкових аспектів управління існують власні теоретико-ігрові підходи
та алгоритми, наприклад, будь-яка дискретна гра може бути зведена
до еквівалентної задачі лінійного програмування і навпаки [121,
122]. Така взаємозамінність є принциповою, оскільки з ринкової
точки зору суб’єкти ЖКГ України, з одного боку, належать до різних форм власності, включаючи державну і муніципальну, а з іншого — є монополістами, для яких вищий орган управління має
право самостійно змінювати правила гри, що в більшості випадків
моделювання вкрай ускладнює застосування інших теоретикоігрових підходів, але ж дає змогу ефективно і головне прозоро застосовувати методи математичного програмування та імітаційного
моделювання.
На другому етапі розв’язання задачі екстремального управління можливо приступати до варіювання технологічних параметрів об’єкта управління. Для розв'язання цієї задачі потрібно залучення методів планування оптимального експерименту [123],
оскільки зміна технологічних параметрів об’єкта управління, як
правило, пов’язана з впровадженням нових енергоефективних технологій та обладнання. При цьому діапазони варіювання параметрів
об’єкта управління доцільно розбивати на низку піддіапазонів, де
технологічні параметри об’єкта можливо вважати незмінними, та
послідовно проводити розв’язання задачі екстремального управління для кожного з піддіапазонів, а наприкінці серед знайдених локальних екстремумів вибрати глобальний. Зрозуміло, що у цьому випадку реалізація розглянутого алгоритму розв’язання задачі
екстремального управління шляхом її декомпозиції на ряд більш
простих потребує проведення додаткових процедур кусковолінійної апроксимації технологічних параметрів і параметрів
управління.
Узагальнена структурно-функціональна схема системи енергоменеджменту ЖКГ України показана на рис. 5.2. Як видно, ієрархія системи складається з чотирьох рівнів (підсистем) управління,
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Рис. 5.2. Структурно-функціональна схема
ієрархічної системи енергоменеджменту ЖКГ України
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позначених нижніми індексами, відповідно: загальнодержавного –
D; місцевого (обласного, міського, селищного тощо) – M; господарюючих суб’єктів ЖКГ (підприємств) – H; споживчого – C.
Узагальнену систему енергоменеджменту ЖКГ країни доповнено елементами порівняння (ЕП) та міжсистемними зв’язками,
які призначені для врахування енергозберігаючого ефекту, досягнутого на нижчих рівнях ієрархії.
Як видно, органи державного управління перш за все впливають на мету та алгоритми функціонування (пошук оптимальних
рішень) органів місцевого управління, що дає змогу послідовно
(зверху-вниз та знизу-вверх) проводити корегування їх діяльності
та підвищувати ефективність системи енергоменеджменту ЖКГ
України за результатами контролю досягнутого рівня енергетичної,
економічної та екологічної ефективності на всіх рівнях ієрархії системи, включаючи і споживання житлово-комунальних послуг, що є
принциповим у ринкових умовах функціонування системи.
Деталізовану на рівні підсистеми господарюючих суб’єктів
частину функціональної схеми системи енергоменеджменту ЖКГ
України наведено на рис. 5.3 [124]. Видно, що об’єкт управління
підсистеми (господарюючий суб’єкт ЖКГ) під дією управляючих
впливів UQ, UP та UE споживає енергетичні та екологічні ресурси в
обсязі XQR та XQE відповідно та виробляє обсяги YQQ житловокомунальних послуг, за надання яких отримає кошти в обсязі XPQ,
частину YPR яких витрачає на закупівлю енергетичних ресурсів.
Оскільки виробництво не є замкненим, то за відходи, що утворюються в обсязі YQE, підприємство має здійснювати екологічні платежі до бюджету в розмірі YPE. При цьому за продаж лімітів викидів, обумовлених міжнародними (а у подальшому і національними)
договорами, суб’єкти ЖКГ можуть отримувати екологічні доплати
у розмірі XPE. Механізм програмно-адаптивного екстремального
управління енергоефективністю та енергозбереженням на цьому
рисунку представлений чотирма колами зворотного зв’язку (ЗЗ),
означеними нижніми індексами, які відрізняються одиницями виміру змінних, а саме: Q – для фізичних, а P – для грошових одиниць, де додаткові індекси E та C виділяють відповідно екологічні
та соціальні параметри та елементи підсистеми.
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Рис. 5.3. Функціональна схема системи енергоменеджменту
на рівні господарюючих суб’єктів

До основних функцій екстремального управління енергоефективністю та енергозбереженням належать функції визначення і
максимізації показників енергетичної, економічної, екологічної
ефективності функціонування об’єкта управління (або мінімізації
відповідних втрат) та подальшого вироблення управляючих дій.
Виконання цих функцій носить комплексний характер, оскільки
значення показників залежать від стану та параметрів системи
управління у цілому. До цього додаються вимоги попереднього визначення напрямків зміни саме цих параметрів, які призводять до
покращення (або погіршення) показників ефективності.
Принциповою відмінністю розглянутого механізму управління від відомих систем автоматичного регулювання за відхиленням є наявність підсистеми програмно-адаптивного управління, що
включає: (а) орган адміністративно-організаційного управління
(ОАУ) (для даного ієрархічного рівня підсистеми – це адміністрація
та відповідні служби підприємства); (б) блоки вироблення цільових
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програмних завдань (БЦ) (позначені відповідними зворотним
зв’язкам індексами); (в) виконавчі органи (ВО), які виконують функції екстремальних регуляторів. Зовнішні зв’язки з верхнім
UВР = (UQ, UP, UE, UC)ВР і ZВР = (ZQ, ZP, ZE, ZC)ВР та нижнім
UНР = (UQ, UP, UE, UC)НР і ZНР = (ZQ, ZP, ZE, ZC)НР рівнями ієрархічної
структури системи енергоменеджменту здійснюються за допомогою ОАУ та його служб.
У запропонованому механізмі на всіх ієрархічних рівнях його застосування визначаються стратифікаційні підсистеми управління – рівні структурно-функціонального абстрагування підсистем
системи управління. У даному механізмі пропонується розглядати
п’ять різновидів стратифікаційних підсистем управління: адміністративно-організаційна, технологічна, економічна, екологічна та соціальна, які на рис. 5.3 представлено відповідними блоками, управляючими і зворотними зв’язками. Слід розуміти, що узагальнений
технологічний процес, представлений на цьому рисунку єдиним
блоком ОУ, у дійсності складається з декількох, як правило, взаємозалежних технологічних процесів, для кожного з яких потрібно
створювати та розглядати аналогічні елементи (блоки) та управляючі й зворотні зв’язки. За тим же принципом потрібно деталізувати
і блоки інших ієрархічних рівнів управління, представлених на
рис. 5.2 (за окремими областями, містами, підприємствами, окремими споживачами тощо).
З точки зору формалізації процесів управління енергоефективністю та енергозбереженням у ЖКГ України позначені на рис.
5.3 різновиди стратифікаційних підсистем достатньо повно розкривають можливості формування на їх основі стратифікаційного
структурно-функціонального дерева системи енергоменеджменту,
де кожна з наведених стратифікаційних підсистем, що розглядається окремо, класифікується як різновид однорівневих одновекторних
багатопараметричних підсистем.
Можливості формування двовекторних підсистем на їх основі показано на рис. 5.3 на прикладі поєднання економічної та
екологічної підсистем. При цьому повна структурно-функціональна
схема, яка охоплює і адміністративно-організаційну підсистему,
буде відображатися дворівневим багатовекторним багатопараметричним стратифікаційним деревом.
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У цілому розглянуту модель системи енергоменеджменту
ЖКГ України можна класифікувати як складну ієрархічно побудовану систему, яка з точки зору задачі оптимального управління є
багатопараметричним об’єктом типу “складний ящик” з багатьма
локальними екстремальними характеристиками, значення показників ефективності та якості яких змінюються внаслідок зміни параметрів управління в такий спосіб, що не потребує врахування динамічних властивостей (інерції) як об’єкта, так і органу управління.
Тому застосування для оптимального управління такими системами
методів лінійного і нелінійного математичного програмування за
умов використання сучасних способів і можливостей боротьби з
“прокляттям розмірності”.
5.2. Основні етапи та процедури формалізації моделі системи
екстремального управління
У загальному випадку реалізація системи енергоменеджменту
потребує поетапного проведення наступних основних процедур
[125]:
a)верифікації (перевірки істинності, встановлення достовірності) параметрів системи управління за результатами натурного
експерименту до варіації управляючої дії (параметрів управління);
b)
ідентифікації (ототожнення, прирівняння) параметрів системи управління та її економіко-математичної моделі до варіації параметрів управління (до реалізації енергозберігаючих заходів);
c)параметричного моделювання системи управління енергоефективністю та енергозбереженням до варіації параметрів управління;
d)
техніко-економічного обґрунтування потенційно
привабливих енергозберігаючих заходів та прийняття рішення щодо варіації параметрів управління;
e)параметричного моделювання системи управління за варіацією параметрів управління (після реалізації енергозберігаючих заходів);
f) ідентифікації параметрів системи управління енергоефективністю та енергозбереженням та її моделі за результатами натурних
експериментів до і після варіації параметрів управління;
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g)
верифікації отриманих даних за результатами реалізації енергозберігаючих заходів (після варіації параметрів управління).
З математичної точки зору проведення формалізації та визначення параметрів системи управління здійснюються шляхом заміни
означених змістовних процедур управління енергоефективністю та
енергозбереженням відповідними операторами і функціоналами.
Ключовими й найбільш складними процедурами формалізації є
ідентифікація параметрів об’єкта і системи управління у цілому з
параметрами економіко-математичної моделі як до (процедура b),
так і після реалізації енергозберігаючих заходів (процедура f), а також їх зв’язок з процедурою d прийняття рішення щодо доцільності
варіації параметрів управління.
Нехай стан системи управління енергоефективністю та енергозбереженням описується за допомогою оператора F. Тоді до реалізації енергозберігаючих заходів рівняння стану системи управління можна представити у вигляді
Y = F(X, U, G),

(5.1)

де X – вектор параметрів вхідних ресурсів об’єкта управління (паливно-енергетичних, фінансових, трудових тощо); U – вектор параметрів управляючих дій (впливів) системи управління; G – матриця
технологічних коефіцієнтів об’єкта управління (технологічна матриця перетворення вхідних ресурсів), Y – вектор параметрів вихідних ЖК послуг до реалізації енергозберігаючих заходів.
За першої зовнішньої по відношенню до системи управління граничної умови – незмінності обсягів наданих ЖК послуг, тобто при Y = const, рівняння (5.1) стану системи управління після реалізації енергозберігаючих заходів (після варіації параметрів
управління) запишеться наступним чином:
Y*(1) = Y = F(X*, U*, G*),

(5.2)

де верхній індекс (*) визначає стан відповідних параметрів і коефіцієнтів системи після зміни параметрів управління. Зазначимо, що у
загальному випадку деякі компоненти вектора Y, наприклад, тарифи на надані послуги або ставки заробітної плати, можуть бути змінені, однак ці фактори достатньо просто вирішуються в межах тео-
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рії планування експерименту шляхом декомпозиції цього вектора
на енергетичну, економічну, екологічну складові [123].
За іншої зовнішньої по відношенню до системи управління
граничної умови – незмінності обсягів спожитих вхідних ресурсів
(тобто при X = const), рівняння (5.1) після варіації параметрів
управління набуде виду
Y*(2) = F(X, U*, G*).

(5.3)

Вже зазначалось, що через відсутність методики формалізованого визначення X*, U*, G* у світовій практиці енергозбереження
було сформульовано рекомендації та наведено приклади можливих
змін параметрів і характеристик енергозбереження, отримані з
практичного досвіду для різних сфер застосування, у тому числі в
ЖКГ [48]. Проте використання цих рекомендацій на практиці пов'язано зі значними ризиками, обумовленими специфічними особливостями кожної конкретної системи управління енергоефективністю та енергозбереженням та кожного конкретного управляючого
впливу, які неможливо відобразити у протоколі будь-якого обсягу,
що ще раз підтверджує актуальність створення математичної моделі енергоменеджменту.
По-перше, спробуємо з'ясувати можливості побудови лінійної моделі системи управління. Принципова можливість лінеаризації
рівнянь (5.1) – (5.3) базується на притаманній програмно-адаптивним
системам екстремального управління властивості, яка полягає в тому, що в процесі управління регульовані величини мало відхиляються від їх базових (програмних) значень, інакше система у цілому не
виконувала б своєї задачі управління [118]. Тоді для відносно малого
околу базових значень X0, при інших незмінних параметрах управління, можна записати, що X* = X0 + ΔX, де символом Δ позначено
відхилення, та розкласти функцію Y* у ряд Тейлора:
Y*(X) = Y*(X0) + Y*’(X0)(X - X0) + Y*’’(X0)(X - X0)2/2 + ... ,

(5.4)

і обмежившись двома першими членами, позначити лінеаризований
вектор параметрів вихідних послуг як Ŷ.
Неважко далі послідовно здійснити операцію (5.4) для векторів U* і G* та за допомогою системи рівнянь (5.1) – (5.3) однозначно визначити у лінійній постановці значення Y* для будь-якої
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проміжної точки у заданому діапазоні зміни параметрів системи
управління:
Y^ = F^(X^, U^, G^),
(5.5)
де верхнім символом ^ позначено параметри лінійної моделі.
При цьому проблема неадекватності вихідної та лінеаризованої моделей в умовах невизначеності оператора F вирішується як задача
мінімізації функції
f(Y^ – Y*) → min,

(5.6)

що досягається при Y* = Y^.
Відповідним чином формулюється і задача ідентифікації вектора параметрів управляючих дій U, під впливом яких досягається
мета управління. При цьому задача пошуку оптимальних управляючих дій формалізується шляхом введення міри відхилення досягнутого стану об’єкта Y* від мети Y**:
h(Y* – Y**),

(5.7)

де h – функція міри (наприклад, середньоквадратична) та представлення задачі пошуку оптимальних управляючих дій у формі процедури пошуку такого U, що мінімізує функцію (5.7) в класі припустимих впливів, тобто
h[F(X*, U*, G*) - F(X**, U**, G**)] → min.

(5.8)

Аналогічно процедурам (5.7) і (5.8) задача ідентифікації технологічних коефіцієнтів матриці G перетворення вхідних ресурсів,
що безпосередньо визначають ефективність системи управління,
формалізується шляхом введення міри відхилення обсягів досягнутого енергозбереження від запрограмованого рівня (від мети):
g(Y* – Y**),

(5.9)

де g – функція міри та представлення задачі підвищення ефективності системи управління енергоефективністю та енергозбереженням у формі процедури пошуку таких значень коефіцієнтів матриці
G, що мінімізують функцію (5.9) в класі економічно доцільних і
технічно досяжних рішень, а саме:
g[R(X*, U*, G*) - R(X**, U**, G**)] → min,

(5.10)

де R – функція втрат, у тому числі на реалізацію функцій управління.
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При цьому задача оптимального (екстремального) управління у цілому формалізується у вигляді сукупності розв’язків задач максимізації локальних показників ефективності (якості) функціонування об’єкта управління системи з подальшим застосуванням
процедури ранжування для визначення глобального екстремуму:
ЦФ = ЦФ (X, U, G) → max.

(5.11)

Приклад екстремальної характеристики локального
показника ефективності ЦФ
функціонування
об’єкта
управління системи наведено на рис. 5.4.
Як видно, характеристика
має явно виражений екстремальний характер з максимумом, що досягається
при оптимальних параметрах управляючих дій U*.
Рис. 5.4. Типова екстремальна
Можна побачити також сихарактеристика показника
туації (U1 і U2) з протилежефективності системи управління
ними напрямками руху до
цілі. При цьому дуже важливо, що екстремальне управління не потребує апріорного визначення координат ЦФ*, що надає додаткові
переваги розглянутому підходу до управління енергоефективністю
та енергозбереженням у ЖКГ України, особливо в умовах постійного “дрейфу” вартісних параметрів і показників вхідних і вихідних
параметрів системи за часом та простором, не кажучи вже про кризові ситуації в економіці країни.
Таким чином, наведені процедури (5.1) – (5.11) у цілому
складають алгоритм формалізації задачі управління енергоефективністю та енергозбереженням, яка складається з мети і критеріїв
якості (ефективності) її досягнення та системи рівнянь і обмежень,
що описують стан об’єкта управління в умовах обмежених фізичних і управлінських ресурсів, які можуть використовуватися для
його покращення. Пропонується вирішувати цю задачу шляхом
визначення (вимірювання) параметрів двох зовнішніх по відношенню до системи управління граничних умов (тобто при незмінності
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обсягів наданих ЖК послуг та незмінності обсягів спожитих вхідних ресурсів) до/та після реалізації управляючих дій з подальшим
проведенням процедур лінеаризації системи рівнянь стану системи
та ідентифікації їх параметрів шляхом використання процедур мінімізації функціоналів нев’язки досягнутого і запрограмованого
рівнів енергозбереження за результатами математичного моделювання системи управління та максимізації показників ефективності
її функціонування.

(1) S i  S i , S i  Sˆ ;
(2)

( S Ai ,S Bi

) S ,
i

 S Bi  S Ai  S Bi  0 ,
S Ai ,S Bi  S i є неперетинними.

S Ai

Проведений у межах теорії оптимального управління та загальної теорії великих систем аналіз задач управління енергоефективністю та енергозбереженням у ЖКГ країни показав, що на функціональному
рівні
стратифікаційна
система
управління
визначається багаторівневою ієрархічною структурою, яка за кібернетичними ознаками належить до систем типу “дуже складний
ящик”, структурно-функціональні моделі яких утворюються з модулів, побудованих за принципом “вхід-вихід” (“ресурсипродукти”, “витрати-випуск” тощо) із залученням понять теорії
множин, функціонального аналізу та ієрархічних систем [17, 18,
105, 116, 119].
У якості теоретичної бази побудови такого системоутворюючого модуля будемо застосовувати основоположне поняття розбивки повної (вихідної) множини Ŝ структурно-функціональних
елементів, блоків, зв’язків або змінних системи енергоменеджменту
на систему з (i, n) відповідних підмножин (підсистем)



S i  S1i ,...Sni



(3)  S i =

Ŝ ,

(4) X i  X 1i  ...  X ni , Y i  Y1i  ...  Yni , ( X i ,Y i )  S i ,



Така розбивка S  S ,S ,S ,S
M

D

 множини Ŝ

повинна задоволь-

няти наступним трьом умовам теоретико-множинного підходу [115,
119, 126]:
175

(5.15)

де Xi – множина впливів на підсистему і-го ієрархічного рівня, а Yi
– множина відповідних відгуків підсистеми і-го ієрархічного рівня,
кожна з яких (цих множин) утворюється з усіх кортежів довжини n,
перша компонента яких належить першому співмножнику
X ij , i  1,n (або Y ji , i  1,n ), друга – другому і т.д., × – знак прямого (декартового) добутку.
Позначимо операцію розбивки знаком  . Тоді запис операції розбивки множини Ŝ на ієрархічно розміщені рівні системи
управління формалізується у такому вигляді:



Sˆ  S C ,S H ,S M ,S D



 Sˆ  S C  S H  S M  S D ,

S C  S1C  ...  S kC ;
S H  S1H  ...  SlH ;

ми, економічними, екологічними та соціальними стратифікаційними ознаками, де i = IC, IH, IM, ID – індекси рівнів ієрархії C, H, M, D
системи управління енергоефективністю та енергозбереженням у
ЖКГ України.
H

(5.14)

де об’єднання усіх множин, що входять до розбивки, дає множину
Ŝ та має задовольняти додатковій умові, що задає порядок взаємодії впливів і відгуків стратифікованої за умовами (5.12) – (5.14) системи розбивки змінних ієрархічних багаторівневих систем управління типу “вхід-вихід” [105]:

за адміністративно-організаційними, технологічни-

C

(5.13)

тобто будь-які дві множини
Це означає, що відгук на впливи для кожної стратифікаційної підсистеми
не повинен виходити за межі цієї системи:
S i S

5.3. Формалізація задач енергоменеджменту у дворівневій системі підприємства – споживачі ЖК послуг

(5.12)

(5.15 а)

S M  S1M  ...  S mM ;
S D  S1D  ...  S nD .

У цьому виразі індекси k, l, m, n визначають кількість стратифікованих підсистем (змінних тощо) на рівнях C, H, M, D системи управління.
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Схему базового системоутворюючого модуля, побудованого
відповідно до структурно-функціональних схем та змінних системи
енергоменеджменту ЖКГ України, наведених у попередньому параграфі, представлено на рис. 5.5.

i
X QR
– множина обсягів (параметрів, характеристик) QR матеріаль-

них технологічних ресурсів RQ (паливно-енергетичні та матеріально-технічні ресурси, обладнання, споруди тощо) підсистеми і-го
ієрархічного рівня у натуральних (фізичних) одиницях;
i
X QE
– множина обсягів QE екологічних ресурсів EQ підсистеми і-го
ієрархічного рівня у натуральних одиницях;
i
X PQ
– множина вартостей PQ технологічних продуктів QP підсистеми і-го ієрархічного рівня у грошових одиницях;
i
– множина вартостей PER екологічних ресурсів ER підсистеми
X PE
і-го ієрархічного рівня у грошових одиницях;
i
– множина вартостей PCR вхідних соціальних дотацій та доX PC
плат CR підсистеми і-го ієрархічного рівня у грошових одиницях;
i
YQQ
– множина обсягів QQ технологічних продуктів QP підсистеми
і-го ієрархічного рівня у натуральних одиницях;
i
YQE
– множина обсягів QE викидів забруднюючих речовин EQ під-

Рис. 5.5. Структурно-функціональний модуль багаторівневої системи
енергоменеджменту

До множини змінних вхідного впливу на підсистему і-го ієрархічного рівня (множини вхідних змінних підсистеми управління
і-го рівня) системи енергоменеджменту ЖКГ України, де i = IC, IH,
IM, ID, будуть належати змінні





i
i
i
i
i
X i  X QR
, X QE
, X PQ
, X PE
, X PC
,

(5.16)

які складають відповідні п’ятиелементні кортежі змінних, а до
множини змінних вихідного впливу і-ї підсистеми на зовнішнє середовище (множини вихідних змінних підсистеми управління і-го
рівня) – змінні





i
i
i
i
i
Y i  YQQ
,YQE
,YPR
,YPE
,YPC
,

(5.17)

системи і-го ієрархічного рівня у натуральних одиницях;
i
– множина вартостей PR фінансово-економічних та технологічYPR
них ресурсів RP (трудових, інвестиційних тощо) підсистеми і-го ієрархічного рівня у грошових одиницях;
i
– множина вартостей PE виплат за забруднення оточуючого
YPE
середовища EP підсистеми і-го ієрархічного рівня у грошових одиницях;
i
– множина вартостей PC вихідних соціальних дотацій та доплат
YPC
СQ підсистеми і-го ієрархічного рівня у грошових одиницях.
До множини змінних управляючого (регулюючого) впливу
підсистеми (і+1)-го ієрархічного рівня на підсистему і-го рівня
(множини управляючих змінних (і+1)-ї підсистеми) належать змін( i 1 )/ i
ні U Q,P,E
,C ,N , а до множини змінних управляючого (регулюючого)
впливу підсистеми і-го ієрархічного рівня на підсистему (і-1)-го
рівня (множини управляючих змінних і-ї підсистеми) – змінні
i / ( i 1 )
U Q,P,E
,C ,N . До множини змінних зворотного зв’язку з підсистеми

які також складають відповідні п’ятиелементні кортежі, а саме:

(і-1)-го ієрархічного рівня на підсистему і-го рівня (множини зво177
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ротних змінних (і-1)-ої підсистеми) відносяться змінні

( i 1 )/ 1
Z Q,P,E
,C , а

до множини змінних зворотного зв’язку з і-ї підсистеми на підсистему (і+1)-го ієрархічного рівня (множини зворотних змінних і-ї
підсистеми) – змінні

i /( i 1 )
Z Q,P,E
,C . Тут нижні індекси Q, P, E, C, N від-

носяться до змінних, які визначаються відповідними технологічними, економічними, екологічними, соціальними та нормативноправовими стратифікаційними підсистемами (рівнями), а верхніми
індексами D0, N0 та ND позначені зовнішні для наведеної на рис. 5.5
системи енергоменеджменту у вигляді множини взаємозв’язків загальнодержавного управління U D0 і Z D0 (рівень економіки країни
у цілому) та нормативно-правового регулювання показників споживання ПЕР і ЖК послуг U N0 і Z N0 у ЖКГ України та впливу
U N D , головним чином соціально-політичного спрямування, споживачів на таке управління і регулювання. Ефективність перетворення
вхідних змінних у вихідні, яке здійснюється під впливом управляючих та зворотних змінних, за схемою “вхід-вихід” системоутворюючого
модуля
визначається
множиною
показників
i
i
ηQ,P,E ,C ,N  Η , які залежать від цих змінних.

сукупність яких дає змогу вирізняти сфери визначення підсистем
стратифікованої множини S i структурно-функціональних елементів,
блоків, зв’язків та змінних системи управління на кожному її ієрархічному рівні окремо та для системи у цілому. При цьому діагональні
елементи цієї сукупності будуть визначати пари прямого взаємовпливу, а позадіагональні елементи – варіанти взаємодії стратифікованих змінних, які розглядаються на цьому ієрархічному рівні.
На основі запропонованого модуля як типового (базового)
елемента блочно-модульної структури енергоменеджменту ЖКГ
України побудовано схему системи управління, деталізовану на рівні підприємств ЖКГ та споживачів ЖК послуг, показану на
рис. 5.6, де позначено: ВРj – місцеві виробники ЖК послуг, j  1,n ;
ПСj – місцеві постачальники ЖК послуг j  1,m ; СПj – місцеві
споживачі ЖК послуг, j  1,k .

Як можна бачити, усі перелічені множини змінних відповідно до умов (5.12) – (5.15) є упорядкованими множинами, які відображаються п’ятиелементними кортежами, що у сукупності визначають стан підсистем та системи енергоменеджменту у цілому.
Наприклад, розкриття формули декартового добутку X i  Y i для
схеми системоутворюючого модуля типу “вхід-вихід” визначатиме
наступні пари взаємодіючих змінних ( X ij ,Y ji ), j  1,5 :
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
( X QR
,YQQ
) ( X QR
,YQE
) ( X QR
,YPR
) ( X QR
,YPE
) ( X QR
,YPC
)


i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
( X QE
,YQQ
) ( X QE
,YQE
) ( X QE
,YPR
) ( X QE
,YPE
) ( X QE
,YPC
)

,







 i

i
i
i
i
i
i
i
i
i
( X PC ,YQQ ) ( X PC ,YQE ) ( X PC ,YPR ) ( X PC ,YPE ) ( X PC ,YPC )

Рис. 5.6. Структурно-функціональна схема дворівневої системи
енергоменеджменту: підприємства ЖКГ – споживачі
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Взаємозв’язки підприємств ЖКГ та споживачів ЖК послуг з
місцевим рівнем М ієрархії системи управління у запропонованій
схемі здійснюються на місцевих ринках виробництва (F), постачання (B) і споживання (C) ЖК послуг та постачання первинних ПЕР,
енергозберігаючих матеріалів і енергоефективного обладнання (А),
які представлені на схемі укрупненими блоками (підсистемами)
механізмів та організаційних структур економічного стимулювання
учасників ринків до підвищення ефективності використання ПЕР та
енергозбереження. На рисунку також показано межу належності
права власності на ЖК послугу, до якої права (і відповідальність за
належне використання також) належать постачальнику, а за якої –
споживачеві. Саме на цій межі здійснюється балансування попитупропозиції на ЖК послуги шляхом встановлення ринкової рівноваги між обсягами та цінами їх постачання і споживання:
B
YQQ



C
X QR

та

C
YPR



B
X PQ

.

(5.18)

Цільовими орієнтирами щодо вибору економічно доцільних обсягів
і цін ЖК послуг слугують нормативно-цільові показники їх споживання, які визначаються за прогресивними нормами та показниками
технічно досяжних у ЖКГ України на цей період часу.
Узагальнюючи такий підхід до побудови багаторівневих систем, можна бачити, що управляючі та зворотні зв’язки між ієрархічно підпорядкованими рівнями системи доцільно здійснювати на
внутрішніх ринках (місцевих, обласних, регіональних та інш.), організаційні структури та функціонування яких базуються на принципах гармонійного поєднання адміністративно-командних та ринкових
методів
управління
енергоефективністю
та
енергозбереженням, притаманних ЖКГ країни.
Враховуючи складність цієї задачі, будемо здійснювати її
формалізацію на основі теоретико-множинного підходу [105, 116,
119], який дає змогу встановлювати взаємозв’язки між змінними
стратифікованих підсистем на всіх ієрархічних рівнях управління у
вигляді упорядкованих сукупностей відображень Η i : X i  Y i
множин вхідних змінних xi  X i в множини y i  Y i вихідних змінних підсистем і-го рівня ієрархії управління з подальшим урахуванням (деталізацією) впливу на ці змінні управляючих
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u i U i , u i 1 U i 1 та зворотних z i  Z i , z i 1  Z i 1 змінних. Важ-

ливо, що формалізована таким чином сукупність Η i буде мати чіткий фізичний взаємозв’язок з ефективністю перетворення множин
вхідних змінних (енергетичних, технологічних, економічних, екологічних, соціальних тощо) в множини вихідних змінних для підсистем будь-якого рівня ієрархії, що має принципове значення для
визначення ефективності управління енергозбереженням у ЖКГ
України у цілому.
При цьому трійка множин ( X i ,Y i , Η i ) буде задавати математично формалізовані відповідності, сфери визначення яких співпадають з X i , і де для кожного xi  X i будуть існувати y i  Y i ,
такі що ( xi , y i )  Η i  X i  Y i , а у разі врахування залежності xi і
y i множин X i і Y i від часу t елементами множин η i  Η i будуть

пари ( xi ( t ), y i ( t )) .
За цим підходом для позначених на рис. 5.5 чотирьох ієрархічних рівнів системи управління маємо наступну основну систему
відображень Η i ефективності управління енергозбереженням у
ЖКГ України, формалізованих за умовами (1) – (4) розбиття [72]:
Η D : X D  U D0  Z M  Y D ;
Η M : X M U D  Z H  Y M ;
Η H : X H U M  Z C  Y H ;

(5.19)

Η C : X C  U H  Z N0  Y C ,

та додаткову систему наступних двох підсистем відображень вихідних змінних у змінні управляючих і зворотних зв’язків між рівнями ієрархічної системи управління:
χ D0 : Y D0  U D0 ; ξ M : Y M  Z M ;
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χ D :Y D U D;

ξ H :Y H  Z H ;

χ M :Y M U M ;

ξ C :YC  ZC ;

χ H :Y H U H ;

ξ N0 : Y N0  Z N0 ,

(5.20)

яку визначено таким чином, що для кожного елемента x  X i та
y  Η i( x )
y D  Η D ( x D , χ D0 ( y D0 ),ξ M ( y M ));
y M  Η M ( x M , χ D ( y D ),ξ H ( y H ));

(5.21)

y H  Η H ( x H , χ M ( y M ),ξ C ( y C ));
y C  Η C ( xC , χ H ( y H ),ξ N0 ( y N0 )),

де y D0  Y D0 є елементами множини вихідних змінних системи
управління енергозбереженням на рівні економіки країни, яка складається з відповідних п’ятиелементних кортежів змінних





D0
D0
D0
D0
D0
Y D0  YQQ
,YQE
,YPR
,YPE
,YPC
, а y N0  Y N0 – є елементами мно-

жини вихідних змінних, які визначаються за прогресивними нормами та показниками, технічно досяжними у ЖКГ України на даний період часу, та яка (множина) також складається з
п’ятиелементних кортежів змінних
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,YQE
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.

Як наслідок, повна стратифікована система відображень
ефективності застосування системи енергоменеджменту у ЖКГ
України буде визначатися перетвореннями Η i , що задають розбиття системи Η i на ієрархічно підпорядковані підсистеми, й відображеннями χ i та ξ i , які встановлюють зв’язки між цими підсистемами.
З урахуванням ринкових умов (5.18) балансування потоків
продуктів, ресурсів і послуг у фізичних та грошових одиницях,
структура та механізми функціонування внутрішніх (місцевих) ринків енергоефективного обладнання і енергосервісних послуг (див.
рис. 5.6), головною метою створення яких є економічне стимулювання підприємств-виробників і споживачів ЖК послуг до підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів
та енергозбереження, також можуть бути формалізовані аналогічною до системи рівнянь (5.19)–(5.21) основною та додатковими пі-
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дсистемами відображень множин вхідних і управляючих змінних у
множини вихідних та зворотних змінних.
При цьому енергоекономічна задача управління енергоефективністю та енергозбереженням у ЖКГ України набуває специфічних властивостей ринкових задач прийняття рішень в умовах, коли стан об’єктів управління до впровадження енергозберігаючих
заходів (передісторія) може бути визначеним за наявною статистичною інформацією, а фізичний зміст функціональних залежностей
Η i (операторів, функціоналів, функцій тощо) таким, що однозначно визначається механізмами і засобами управління, які плануються для впровадження або практично застосовуються для перетворення вхідних ресурсів, продуктів, послуг тощо у вихідні.
5.4. Формалізація задач енергоменеджменту у ЖКГ
України на місцевому та державному рівнях
На структурно-функціональній схемі дворівневої системи
енергоменеджменту на рівні підприємства ЖКГ – споживачі
(рис. 5.6) взаємодію між рівнями C i H ієрархічної системи управління енергоефективністю та енергозбереженням у ЖКГ України
детально відображено у вигляді зв’язків між вхідними Х та вихідними Y змінними для кожного з n підприємств – виробників (ВР), m
підприємств – постачальників (ПС) та k споживачів (СП) ЖК послуг, у той же час як управляючі U і зворотні Z зв’язки між ними та
верхнім рівнем M ієрархії управління відображені на схемі у загальному вигляді.
Ці зв’язки деталізовані поіменно для кожного підприємства
та споживача ЖК послуг і представлені на рис. 5.7 за допомогою
організаційних структур внутрішніх (місцевих) ринків виробництва
 F , постачання  B і споживання  C ЖК послуг, відповідних
блоків (органів) адміністративно-організаційного управління підприємствами (організаціями) з виробництва OF , постачання OB і
споживання OC ЖК послуг та організаційних структур
O A ,O F ,O B ,O C економічного стимулювання учасників місцевих ринків до підвищення ефективності використання ПЕР та енергозбереження.
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ні, починаючи з розробки бізнес-планів енергозберігаючих проектів
на місцевих підприємствах і у споживачів та закінчуючи поверненням залучених інвестиційних ресурсів на фінансування цих проектів з енергозбереження [37]. Зв’язки місцевого органу управління
 M , як і інших ринкових елементів системи управління, на рис. 5.7
умовно означені математичним знаком перерізу множин  , оскільки саме ця математична операція виявляє спільний результат узгодженої взаємодії елементів системи.
Для подальшої формалізації задач енергоменеджменту на
місцевому рівні взаємозв’язки цього рівня ієрархії з розміщеними
нижче C і H рівнями (див. рис. 5.7) представлені у вигляді дворівневої схеми з (n+m+k+4) локальними управляючими елементами
O A ,OFj ,O F ,OB j ,O B ,OC j ,O C , підпорядкованими єдиному розмі-

Рис. 5.7. Структурно-функціональна схема системи енергоменеджменту
на місцевому рівні

На рис. 5.7 також представлені основні елементи (органи,
підсистеми) місцевого М рівня управління енергоефективністю та
енергозбереженням у ЖКГ України, а саме органи місцевої державної адміністрації МД і виконавчого комітету місцевої ради МР,
структура (орган, департамент тощо)  M адміністративноорганізаційного управління енергоефективністю та енергозбереженням на місцевому рівні, у тому числі місцева (або залучена)
ЕСКО, інші комерційні учасники місцевої системи управління енергозбереженням  A (постачальники ПЕР, виробники енергозберігаючого обладнання, інвестиційні компанії, банки тощо) та деталізовані поіменно зв’язки між всіма учасниками пропонованої схеми,
що охоплює три рівні ієрархічної системи управління енергоменеджменту ЖКГ України – C, H, M.
Центральне місце у цій схемі займає місцевий орган адміністративно-організаційного управління енергоефективністю та енергозбереженням, який координує, а як правило, і відповідає за виконання “під ключ” (яке здійснює місцева ЕСКО) всього комплексу
робіт з енергоефективності та енергозбереження на місцевому рів-
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щеному вище управляючому елементу (місцевому органу управління енергоефективністю та енергозбереженням)  M . Таке підпорядкування є властивим для системи енергоменеджменту ЖКГ
України, оскільки з боку місцевих органів влади управляючі елементи C і H рівнів розглядаються як розміщені на одному ієрархічному рівні системи місцевого управління.
Однак у ринкових умовах до позначених на рис. 5.7 організаційних структур (і відповідних механізмів) адміністративного
управління OF ,OB ,OC потрібно додати і включити до схеми управління два інших типи органів (механізмів) управління енергоефективністю та енергозбереженням – економічного стимулювання
O A ,O F ,O B ,O C й фінансово-комерційні  A , які у сукупності й
будуть складати управляючу підсистему місцевої системи енергоменеджменту.
Ще однією специфічною особливістю управління енергоефективністю та енергозбереженням у ЖКГ України, яку потрібно
врахувати при формалізації задачі управління на місцевому рівні, є
великі розміри та різноплановість енерготехнологічної підсистеми
місцевого господарства  T з виробництва, постачання і споживання ЖК послуг, що складається з (n+m+k) взаємозв’язаних транспортно-мережними ланками технологічних елементів (підсистем), які
взаємодіють за допомогою внутрішніх ринків ЖК послуг, з відповідними вхідними X і вихідними Y змінними та управляючими U і
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зворотними Z зв’язками, показаними на рис. 5.7 у вигляді узагальненого ланцюга
( ВР j )  (  F )  ( ПС j )  (  B )  ( СП j )  (  C ) ,

(5.22)

За правилами (5.12) – (5.15) розбиття  множини структурно-функціональних елементів і зв’язків для узагальненого ланцюга (5.22) маємо наступну основну систему відображень ефективності управління енергозбереженням на рівні енерготехнологічної
підсистеми місцевого господарства:
s

Η TF : X F  U OF  U  A / F  U  F / F  Y F ;
Η T F : Y F  U

O F

s

Η T B

: Y U
B

: X U

Η TC

C

Η T C

O B

OC

U

U

 A / B

A /C

U

 A / C

O C

U

 dB / F

 sC / F

X ;
C

d

Y ;
C

 dC / F

N0

ξ TC : X C  Z  B ;

(5.24)

χ TC : Y C  Z C ; ξ TN0 : X N0  Z  C ,

 

 

 

(5.25)

а нижнім індексом Т – належність до енерготехнологічної підсисs

s

s

d

O F

Η

OB

Η

O B

:U

s

теми, U  (U  F ,U  B ,U C ) у відображеннях (5.23), (5.24) визначає координуючі впливи зворотних зв’язків, які формуються внаслідок взаємодії (конкуренції тощо) об’єктів-підприємств ЖКГ
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 M / O F

 Z F  U

O F

;

:U  M / OB  Z B  U OB ;
:U

 M / O B

 Z B  U

O B

(5.26)
;

Η OC :U  M / OC  Z C  U OC ;


Η C :U M C  Z  C  U C
та додаткову систему наступних двох підсистем відображень
управляючих змінних у змінні зворотних зв’язків:

де у відображеннях (5.23), (5.24) верхніми індексами F, B, C позначені множини виробників, постачальників і споживачів на відповідних ринках ЖК послуг:
F  F j , j  1,n; B  B j , j  1,m; C  C j , j  1,k ,

Η

O

χ TF : Y F  Z F ; ξ TB : X B  Z  F ;
χ TB : Y B  Z B ;

d

Η OF :U  M / OF  Z F  U OF ;

(5.23)

: Y U
U
U
X
та додаткову систему наступних двох підсистем відображень вихідних і вхідних змінних у змінні зворотних зв’язків:
C

d

впливів, позначених на рис. 5.7, а U  (U  F ,U  B ,U C ) визначає
координуючі впливи зворотних зв’язків, що корегують параметри
попиту X  ( X F , X B , X C ) на ці товари і послуги за результатами
балансування пропозицій об’єктів системи з наявним попитом.
За аналогічною (5.23) – (5.25) процедурою для сукупності
локальних управляючих елементів OF ,O F ,OB ,O B ,OC ,O C будемо мати відповідну основну систему відображень ефективності організаційних структур адміністративного управління та економічного стимулювання на місцевому рівні:

d

U  A / F U F / F  X B ;

Η TB : X B  U OB  U  A / B  U  B / F  Y B ;

(елементів системи) на ринках виробництва, постачання і споживання ЖК послуг та корегують параметри Y  ( Y F ,Y B ,Y C ) пропозицій
товарів і послуг об’єктів системи в умовах дії інших управляючих

/O

O

χ OF :U OF  Z OF ; ξ

O F

χ OB :U OB  Z OB ; ξ

O B

χ OC :U OC  Z OC ; ξ

O C

:U
:U
:U

O F

Z

O F

O B

Z

O B

O C

Z

O C

;
;

(5.27)

.

Аналогічна (5.26), (5.27) система відображень ефективності
фінансово-комерційних організаційних структур  A на місцевому
рівні буде мати вигляд
Η  A :U
χ
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A

O A

ZAZ

:U  U
A

A

Z

A

A

 U A U
,

A

;

(5.28)

де Z A  Z F  Z B  Z C , Z

A

 Z  F  Z  B  Z C ;

U A  U  A / F  U  A / B  U  A / C , U   U  A /  F  U  A /  B  U  A / C .
Для місцевого органу адміністративно-організаційного
управління енергозбереженням  M за процедурою (5.23) – (5.26)
будемо мати відповідну систему відображень ефективності управління локальними організаційними структурами адміністративного
і фінансово-комерційного управління та економічного стимулювання на місцевому рівні:
A

Η M :U M  Z OM  Z
χ M :U

M / O A

O A

Z

OM

U M / OM U

M / OM

де Z OM  Z OF  Z OB  Z OC , Z
U

M

U

MD /  M

 M / O M

U



MP /  M

/O

,


U

O M

U  M / OM
/O

M / O A

U M / OM U

M / OM

 Z M / MD  Z M / MP ,

Z

O F

Z

 U  M / OF


O B

Z

OC

 U  M / OB

;

(5.29)

;
 U  M / OC ;

/O

 U M  F  U M  B  U M C .
Аналогічна система відображень ефективності управління
енергоефективністю та енергозбереженням органами місцевої державної адміністрації (МД) і виконавчого комітету місцевої ради
(МР) записується у вигляді
U

Η M :U D  Z  M / MD  Z  M / MP  Z M ;
χ M : Z M  U MD /  M  U MP /  M .

(5.30)

Таким чином, на базі систематизованих правил теоретикомножинних операцій з декартовими добутками сформовано модель
ефективності управління енергоефективністю та енергозбереженням (модель енергоменеджменту) на місцевому рівні у вигляді упорядкованої сукупності (5.23) – (5.30) відображень взаємозв’язків
вхідних і вихідних, управляючих і зворотних змінних. Означена
модель може бути класифікована як модель ідеалізованого ринку
прямих договорів, на якому кожен споживач ЖК послуг має право
вибору виробника та постачальника і навпаки. Подальше удосконалення цієї моделі потребує додаткового врахування систем обмежень, обумовлених, головним чином, специфікою ринкових відно-

189

син у житлово-комунальній сфері та технічними можливостями реалізації прав вільного вибору.
Узагальнену структурно-функціональну схему системи енергоменеджменту на державному рівні показано на рис. 5.8. Тут і
далі за текстом верхніми індексами позначено: PR – Адміністрація
Президента; VR – Верховна Рада; CM – Кабінет Міністрів; DM –
Міністерство з питань житлово-комунального господарства; DS –
Державний комітет зі стандартизації (ДСТУ); DC – Національне
агентство з ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР); DR – Національна комісія регулювання електроенергетики
(НКРЕ) та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (НКРК); SF – Загальнодержавний
фонд з енергозбереження; DG – Інспекція з ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження; DF –
Фонд ЖКГ з енергозбереження; RM – множина міст країни, RO –
множина областей країни; RR – множина регіонів країни; HC –
множина підприємств ЖКГ та споживачів ЖК послуг, а знаками
 M , O , R означені масиви згрупованої (об’єднаної) інформації
відповідно за містами, областями та регіонами країни.
Схема на рис. 5.8, як і попередня схема на рис. 5.7, що відображає модель системи енергоменеджменту на місцевому рівні, є
трирівневою, оскільки охоплює чисельність взаємозв’язків державних органів DM, DC, DR, DS, DG і DF, які здійснюють визначені їх
статутом функції управління енергоефективністю та енергозбереженням у ЖКГ країни, з загальнодержавними органами PR, VR, CM
і SF управління економікою країни та органами RM, RO, і RR місцевого (державного і муніципального) управління енергоефективністю та енергозбереженням.
Як і для схеми на рис. 5.7, взаємозв’язки державного рівня
ієрархії управління з розміщеними нижче рівнями місцевого управління будемо розглядати у вигляді дворівневої схеми з локальними
управляючими елементами DC, DR, DS, DG і DF, підпорядкованими єдиному розміщеному вище управляючому елементу DM
(центральному органу управління енергоефективністю та енергозбереженням у ЖКГ країни). При цьому місцевий рівень управління
представимо у вигляді узагальненого ланцюга
( RM )  (  M )  ( RO )  (  O )  ( RR )  (  R ) ,
(5.31)
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що складається з множин міст, областей і регіонів країни, взаємодіючих з державними органами управління та множиною підприємств ЖКГ і споживачів ЖК послуг за допомогою відповідних
управляючих U і зворотних Z змінних, а зв’язки з загальнодержавними органами управління представлені як зовнішні по відношенню до системи.

де U DW  U DS  U DF  U DM  U DC  U DR  U DG , а HCM, HCO, HCR
визначають множини підприємств ЖКГ і споживачів ЖК послуг за
містами, областями і регіонами країни відповідно.
Аналогічно для центрального органу DM управління енергоефективністю та енергозбереженням у ЖКГ країни та сукупності
локальних управляючих елементів DS, DF, DC, DR і DG маємо відповідну основну систему відображень ефективності організаційних
структур адміністративного управління та економічного стимулювання енергоефективності та енергозбереження на державному рівні:
Η DM :U SW  Z RW  Z DS  Z DF  Z DC  Z DR  U DM ;
Η DS :U SW  Z RW  Z DM  U DS ;
Η DF :U SW  U DM  Z RW  U DF ;
Η DC :U SW  U DM  Z RW  Z DG  U DC ;

(5.33)

Η DR :U SW  U DM  Z RW  Z DG  U DR ;
Η DI : Z RW  U DG ,

де U SW  U PR UVR U CM U SF , Z RW  Z RM  Z RO  Z RR  ZM  ZO  ZR .

Рис. 5.8. Структурно-функціональна схема системи енергоменеджменту
на державному рівні

За правилами розбиття  множини структурнофункціональних елементів і зв’язків (5.12) – (5.15) для ланцюга
(5.31) взаємозв’язаних підсистем міського, обласного і регіонального управління маємо наступну основну систему відображень ефективності управління цими підсистемами у сфері енергоефективності та енергозбереження:
Η RM :U DW  Z HCM  U RM ;
Η RO :U DW  Z  M  Z HCO  U RO ;
Η

RR

:U

DW

Z

O

Z

HCR

U

RR

Підсумовуючи отримані результати формалізації моделі
енергоменеджменту ЖКГ України на місцевому та державному рівнях, слід нагадати, що схеми на рис. 5.7 і 5.8 побудовані як схеми
систем екстремального управління, які містять усі елементи такого
роду систем. Так, основні функції екстремального управління у
схемі на рис. 5.7, які охоплюють вироблення управляючих впливів
та вимірювання і контроль за отриманими результатами, здійснюють місцеві ЕСКО, а у схемі на рис. 5.8 – Міністерство ЖКГ, безумовно, за розподіленням частини функцій (за співробітництвом,
взаємозв’язками) з іншими означеними державними і місцевими
органами управління, підприємствами ЖКГ та споживачами ЖК
послуг.

(5.32)

,
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ми на ринках ЖК послуг (узгодження за попитом та пропозицією).
За теоретико-множинним підходом ця процедура потребує введення у розгляд (до моделі управління) двох типів координуючих сиг-

ГЛАВА 6

s

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КООРДИНУВАННЯ
ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТІВ БАГАТОРІВНЕВОЇ
СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

6.1. Проблемні питання координування взаємодії елементів у багаторівневих системах
Відкритим у побудованих вище дворівневих моделях енергоменеджменту ЖКГ України залишається питання координування
взаємодії об’єктів (елементів) системи на всіх ієрархічних рівнях.
Координованість як фундаментальна властивість складних систем
виявляється у здатності елементів цих систем до узгодженої взаємодії задля досягнення загальносистемної (глобальної) мети.
Координування як системна задача є сферою відповідальності
розміщених вище управляючих елементів (підсистем), у процесі
якого вони намагаються стимулювати розміщені нижче управляючі
елементи до реалізації глобальної мети навіть на збиток їх локальних інтересів. Це, безумовно сприяє виникненню конфліктів, наслідки яких мають бути мінімізовані системно узгодженими діями,
які повинні базуватися на теоретично обґрунтованих та практично
вивірених методах і засобах управління, у першу чергу економічного стимулювання енергоефективності та енергозбереження на підприємствах ЖКГ.
Складність та різнорідність управління великим енерготехнологічним господарством ЖКГ, що складається з (n+m+k) технологічних підсистем (об’єктів), які управляються окремими (локальними) управляючими підсистемами, є першопричиною необхідності
координації їх взаємодії (тут n – кількість підприємств-виробників,
m – підприємств-постачальників та k – споживачів ЖК послуг).
В ринкових умовах процедура управління такого роду системами складається з двох взаємопов’язаних процесів – вироблення
власних рішень (пропозицій) локальними управляючими підсистемами (наприклад, підприємствами ЖКГ) та їх узгодження (корегування) за результатами взаємодії з постачальниками та споживача193
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налів зворотних зв’язків U  та U  , що функціонують за правилами взаємодії об’єктів (підприємств) на ринках ЖК послуг (за
механізмами типу “невидимої руки” тощо) (див. рис. 5.7).
Математична формалізація визначених проблем координування починається з вирішення задачі поіменної індексації та упорядкування структурно-функціональних ознак елементів системи з
визначенням місця і ролі кожного з учасників системи у кінцевих
результатах з підвищення енергоефективності та енергозбереження
у ЖКГ країни.
Система таких ознак, що розглядається у роботі, розрізняє поелементно велику кількість різнорідних та внутрішньо упорядкованих за специфічними правилами і закономірностями чисельності
підприємств та органів управління (і змінних, що їх відображають)
багаторівневої системи енергоменеджменту ЖКГ України, у першу
чергу елементи (підмножини, підприємства) множин H = HF, HB
виробників F і постачальників B та споживачів С = СD, СP, СS, СU,
СG ЖК послуг, які, у свою чергу, розрізняються за індексами галузевої L = LH, LV, LW, LB, LE, LG, LT, LL, LU та адміністративнотериторіальної R = RV, RM, RP, RO, RR належності, формою власності
підприємств HD, HM, HP тощо. Система має також розрізняти взаємозв’язані з ними елементи множин відповідних ринків O = OF, OB,
OC, OA виробництва, постачання і споживання паливноенергетичних ресурсів і продуктів, ЖК послуг, енергосервісних послуг, елементи множин органів управління тощо за рівнями ієрархії
I = IC, IH, IM, ID, формами E = EK, EA, EF адміністративно-командних
і фінансово-комерційних структур управління та економічного
стимулювання енергоефективності та енергозбереження на державному D = DM, DS, DC, DR, DG, DF і місцевому M = MD, MP, MM, MF
рівнях та на рівні окремих підприємств і споживачів.
Схематичне поле структурно-функціональних класифікаційних ознак системи енергоменеджменту ЖКГ України наведено на
рис. 6.1.
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Рис. 6.1. Схематичне поле структурно-функціональних класифікаційних
ознак системи енергоменеджменту ЖКГ України

Тут і далі DM, DS, DC, DR, DG, DF – індекси міністерств, комітетів, агентств і регуляторних органів, інспекцій і фондів з енергоефективності та енергозбереження на рівні державного управління;
RV, RP, RM, RO, RR – індекси відповідних селищних, районних, міських, обласних та регіональних органів адміністративнотериторіального управління; MD, MP, MM, MF – індекси місцевих
державних органів, фінансово-комерційних і муніципальних енергосервісних компаній і фондів з економічного стимулювання енергоефективності та енергозбереження; LH, LV, LW, LB, LE, LG, LT, LL, LU
– індекси галузевої належності ЖК послуг з опалення, гарячого водопостачання, постачання питної води і водовідведення (каналізації), будівництва і обслуговування житлового фонду, електро- та
газопостачання, місцевого транспорту, освітлення, вивозу та утилізації відходів тощо; HD, HM, HP – індекси підприємств (F = FD, FM,
FP – виробників, B = BD, BM, BP – постачальників) державної, муніципальної та приватної форм власності, акціонерних товариств,
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орендних підприємств тощо; СD, СP, СS, СU, СG – індекси споживачів державної, приватної, кооперативної форм власності, об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків та окремих категорій населення, орендарів і т. ін.
Нагадаємо, що індекси, позначені на схематичному полі структурно-функціональних класифікаційних ознак системи енергоменеджменту ЖКГ України (рис. 6.1), є верхніми індексами вхідних і
вихідних, управляючих і зворотних змінних у побудованих моделях
управління, де нижні індекси C, E, N, P, Q та PC, PE, PQ, PR, QE,
QQ, QR (рис. 5.5) визначаються упорядкованими за правилами
(5.16), (5.17) технологічними, економічними, екологічними, соціальними та нормативно-правовими структурно-функціональними
класифікаційними ознаками.
У межах теоретико-множинного підходу задача упорядкування позначених верхніх індексів вирішується за аналогічними (5.16),
(5.17) правилами шляхом формування відповідних кортежів верхніх індексів. При цьому область дії індексу j за виразом (5.25), який
поіменно визначає елементи множин виробників, постачальників і
споживачів ЖК послуг, поширена на всі інші множини для поіменного визначення їх елементів.
Ієрархічність (багаторівневість) структури моделі енергоменеджменту ЖКГ України призводить до необхідності побудови
адекватної їй ієрархічної системи індексації об’єктів моделі управління і множин, що їх відображають. Тому на наступному за j ієрархічному рівні системи індексації має бути розміщений індекс і рівня ієрархії системи управління енергоефективністю та
енергозбереженням.
Далі встановимо правило, за яким індекси всіх об’єктів і
множин, показаних на рис. 6.1 і за текстом великими літерами, будуть визначатися відповідними до них малими (рядковими). Тоді
третій рівень пропонованої системи індексації буде представлений
у вигляді кортежу (c, h, m, d, o) структурних індексів системи енергоменеджменту, деталізованих за формами власності та функціональної й адміністративної належності об’єктів системи, а саме:
c  d , p,s,u,g; m  d , p,m, f ;
f  d ,m,k;
d  m,s,c,r,g , f ;
(6.1)
b  d ,m,k;
o  f ,b,c,a,

196

а четвертий – у вигляді кортежу індексів (r, l), деталізованих за територіальною і галузевою належністю цих об’єктів:
r  v,m, p,o,r; l  h,v,w,b,e,g ,t,l,u.

(6.2)

І на завершальному, п’ятому, рівні запропонованої системи
розміщуються індекси, що визначають форми управління енергоефективністю та енергозбереженням:
e  k ,a, f .

(6.3)

За правилами (6.1) – (6.3) побудови системи індексації легко
формалізуються також індекси змінних управляючих і зворотних
зв’язків між елементами системи за допомогою типового позначення a/b, де а відноситься до об’єкта (елемента), з якого виходить, а b
– до якого входить спрямований зв’язок.
Нагадаємо, що для належного функціонування запропонованої системи індексації принципово важливим є той факт, що множини змінних побудованих моделей підсистем управління енергоефективністю
та
енергозбереженням
у
ЖКГ
України
підпорядковуються правилам (5.12) – (5.15) розбиття  , які встановлюють для кожного j-го об’єкта нижнього рівня ієрархії системи
індексації (6.1) – (6.3) повноваження щодо вибору саме тих j-х компонентів класифікаційних ознак, які властиві саме цим об’єктам.
Для прикладу множина змінних системи відображень (5.23) – (5.24)
за введеною системою індексації упорядковується у вигляді сукупності (кортежу) декартових добутків:
X Δ=X Δ1×...×X Δι ;
Y Δ=Y Δ1×...×Y Δι ;
Z Δ=Z Δ1×...×Z Δι ;
U OΔ =U
Δ

OΔ1

×...×U

I /Δ

(6.4)
OΔι

;
Δ

U I A / =U A 1×...×U I A / ι ,
де індекс ∆ має повноваження набувати відповідних (5.23) – (5.25)
значень з ряду множин F, B, C, j-ті компоненти яких поіменно визначають кожного з виробників, постачальників і споживачів ЖК
послуг та зв’язки між ними.
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Ще однією не зазначеною у явному вигляді функціональною
властивістю запропонованої системи індексації залишається можливість об’єднання  як однорідних, так і різнорідних за класифікаційними ознаками об’єктів системи енергоменеджменту (і відповідних змінних, що їх відображають) у структурно-функціональні
групи (класи, множини), наприклад, за адміністративнотериторіальними та/або галузевими ознаками, тим самим визначаючи обсяги досягнутого за цими об’єднаннями енергозбереження.
Таким чином, застосування запропонованої системи наскрізної індексації взаємодіючих елементів багаторівневої системи енергоменеджменту ЖКГ України дає змогу не тільки поіменно визначати об’єкти (учасників) системи та зв’язки між ними за
сукупністю структурно-функціональних класифікаційних ознак, а й
об’єднувати їх (і учасників) у групи та класи за більш складними,
ніж операція прямого підсумовування, функціональними перетвореннями, наприклад, за правилами регулювання природних монополістів на ринках ЖК послуг [127-130]. До того ж систематизувати
задачі координації планів, програм і конкретних проектів з підвищення ефективності функціонування управляючих елементів і підсистем, розміщених на різних ієрархічних рівнях системи управління, з відповідними
планами, програмами і проектами з
підвищення ефективності управління використанням енергетичних
ресурсів у ЖКГ України.
Наступною після вирішення задачі індексації постає задача
формалізації процесів координування взаємодії визначених елементів у системі. Серед існуючих підходів до вирішення цієї проблеми
у багаторівневих системах, що функціонують за ринковими правилами прийняття розміщеними нижче елементами своїх рішень, можуть бути застосовані такі підходи [105, 116, 127, 131-133]:
 прогнозування взаємодії, за яким управляючі сигнали u j
розміщених вище елементів формуються на базі інформації про
j
( D j ) розміщених нижче локальних елеменпрогнозні рішення x pr
тів;

 декомпозиції (розв’язання) взаємодії, за яким локальні елементи мають право варіювати параметри управляючих сигналів u j ,
які розглядаються ними як частина наявної інформації для вироблення власних рішень;
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 встановлення діапазону взаємодії, коли розміщений вище
управляючий елемент не вказує параметри взаємодії, а задає лише
допустимі області їх зміни, в межах яких розміщені нижче елементи мають свободу вибору власних рішень;
 об’єднання і створення коаліцій, наприклад, за галузевими
(тепло-, водопостачання, освітлення тощо) або адміністративнотериторіальними ознаками, які функціонують за визначеними в їх
статутах умовами;
 встановлення правил гри, відомих розміщеним нижче елементам, за якими реалізація рішень розміщеного вище елемента є
економічно доцільною для розміщених нижче елементів;
 надання керуючими елементами дозволів або встановлення
обмежень на обмін інформацією між розміщеними нижче у системі
елементами, співвідношення яких регулює ступінь конкуренції на
ринках ЖК послуг.
В останньому випадку слід пам’ятати, що організація обміну
інформацією між елементами одного рівня з загальносистемної точки зору не принесе додаткової вигоди, якщо застосовувати лінійні
функції ефективності (якості).
Координування взаємодії управляючих елементів за визначеними підходами частіше за все здійснюється за допомогою процедур знаходження рішення x( D s ) глобальної (загальносистемної)
задачі D s оптимізації параметрів управління системи, що складається з сукупності рішень x j ( D j ) ієрархічно підпорядкованих локальних задач оптимізації D j ( u j ), u j U , які розв’язують розміщені нижче управляючі елементи системи під впливами υ
розміщених вище управляючих елементів. Формалізація таких процедур полягає у наступному.





Нехай D s ( u )  D1 ( u 1 ),...,D n ( u n )
задач,

яка



потребує



окремого

є сукупністю локальних
від

Ds

рішення,

а

x( D )  x ( D ),...,x ( D ) — рішення задачі D ( u ) . Тоді задача
s

1

1

n

n

s

координування управляючих дій системи формалізується у вигляді
Φ ( x( D s )  x( D s ))  min,

(6.5)
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розв’язання якої у більшості випадків здійснюється за умов визначення у явній чи неявній формі відображення (функції, функціоналу тощо)
(6.6)
φ : x( D s )  x( D s ),
а глобальна задача оптимізації D s , яка реалізує загальносистемну
мету управління, представляється за теоретико-множинним підходом парою ( G s ,U s ) , де G s – задана цільова функція.
Слід пам’ятати, що задача координування за виразами (6.5),
(6.6) у більшості випадків є задачею багатокритеріальної оптимізації, розв’язання якої потребує окремого визначення критеріїв
(принципів) оптимальності (ефективності) і стійкості (рівноваги)
рішень, що приймаються у процесі координування [117, 127, 128].
Як можна побачити, результати формалізації задачі координування управляючих дій багаторівневої системи за виразами (6.5),
(6.6) є подібними результатам формалізації задачі управління енергоефективністю та енергозбереженням у ЖКГ країни, сформульованим у межах теорії автоматичного управління, де задача пошуку
оптимальних управляючих дій u j , які мінімізують функцію міри
відхилення досягнутого стану системи від мети [див. вирази (5.7),
(5.8)], вирішується шляхом введення зворотних зв’язків. За цією
аналогією в задачі координування “вихідний сигнал” системи
x( D s ) має порівнюватися з бажаним станом “об’єкта управління”
x( D s ) і різниця (відхилення) після перетворення Ф по ланцюгах
зворотних зв’язків подаватися на органи управління для корегування управляючих впливів у потрібний бік. Така аналогія є продуктивною для вирішення проблеми координування багаторівневої системи, яка у такому випадку зводиться до більш формалізованих
задач вибору типу і параметрів глобального та локальних екстремальних регуляторів. Окрім узгодження рішень (планів, завдань, проектів), що пропонуються об’єктами на різних ієрархічних рівнях
системи управління, координуванню підлягають цільові функції, за
якими вони реалізуються (здійснюються).
Зрозуміло, що природне намагання локальних елементів максимізувати власні цільові функції, у загальному випадку не гарантує досягнення глобального оптимуму, що призводить до конфліктів інтересів, розв’язання яких потребує застосування специфічних
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координуючих сигналів. У системах з ієрархічною структурою виникають два види такого роду конфліктів: міжрівневі, коли глобальна мета і локальні цілі не сумісні у тому сенсі, що досягнення мінімальних
локальних
витрат
суперечить
мінімізації
загальносистемних витрат, та внутрішньорівневі, коли мінімізація
витрат одним локальним елементом не дозволяє іншому елементу
досягати власних мінімальних витрат.
З точки зору координування розв’язання такого роду конфліктів потребує формалізації залежностей цільових функцій глобальних та локальних витрат від відповідних управляючих впливів та
функцій якості (ефективності) функціонування системи, а також
залежностей між цими функціями якості на різних рівнях ієрархії
системи управління.

обласна, регіональна, державна тощо) послідовно розглядати всі
рівні ієрархічної системи управління енергоефективністю та енергозбереженням у ЖКГ України.
Припустимо, на даному (місцевому) рівні ієрархічної системи
управління діє місцева програма енергоефективності та енергозбереження, що охоплює (n + m + k) технологічних учасників, у тому
числі n виробників, які виробляють h ≥ n продуктів, m постачальників і k споживачів ЖК послуг (продуктів, товарів тощо). Успішне
виконання програми у цілому потребує від кожного її учасника безумовного виконання протягом планового часу завдань програми
щодо обсягів та якості виробництва і споживання ЖК послуг
Yˆ e  Yˆ 1 ,Yˆ 2 ,...,Yˆ h та програмних завдань щодо обсягів і якості енергозбереження Eˆ e  Eˆ 1 ,Eˆ 2 ,...,Eˆ h – основних продуктів місцевої про-

6.2. Формалізація моделі програмно-цільового координування елементів місцевої системи енергоменеджменту

грами енергоефективності та енергозбереження.
Припустимо також, що ефективність зусиль учасників з реалізації програми на кожному етапі (за кожний період часу t) та по
кожному продукту оцінюється системою нормованих показників
rYe,E ( t )  ( rYe ( t ),rEe ( t )) , де rYe(t ) Ye(t ) / Yˆ e(t ); rEe(t )  Ee(t ) / Eˆ e(t ); e 1,h ,
наприклад, у вигляді їх наступної сукупності [126]:

У попередньому параграфі розглядались моделі координування взаємодії технологічних та ринкових елементів ієрархічної
системи енергоменеджменту на місцевому рівні, де в якості розміщеного вище органу управління розглядався місцевий орган адміністративно-організаційного управління енергоефективністю та
енергозбереженням  M (див. рис. 5.7). При цьому функції державних і місцевих органів влади (місцевих державних адміністрацій і
виконавчих комітетів місцевих рад) та комерційних учасників місцевої системи управління враховувалися у неявному вигляді як зовнішні впливи. Розглянемо принципи побудови повномасштабної
моделі координування взаємодії елементів системи управління енергоефективністю та енергозбереженням на місцевому рівні.
Формалізацію моделі координування місцевої системи з ієрархічно побудованою структурою будемо проводити за логічно узгодженим ланцюгом «цілі – функції – правила поведінки – параметри координування – моделі елементів» у межах методології
програмно-цільового підходу (task-motivated, task force approach). В
основу цього підходу, орієнтованого на досягнення глобальних цілей програми, ставиться не організаційна структура системи, а алгоритми (процедури) управління елементами програми (програмними діями), що дає змогу залежно від рівня програми (місцева,
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h

rI e  min rYe,E ( t ) ; rIIe  (  rYe,E ( t ) ) ; rIIIe 
t( 0,T )

e 1

h

 ( rY ,E ( t ))

e 1

e

(2)

.

(6.7)

Врахуємо також, що програмно-цільове управління технологічними підсистемами виробництва ВР, постачання ПС і споживання СП ЖК послуг, об’єднаних з відповідними ринками
 F ,  B ,  C ЖК послуг («об’єднаних підсистем», об’єднань),
здійснюється на місцевому рівні, як правило, окремими структурними підрозділами  Mrl (департаментами, відділами тощо) місцевого органу управління  M , формалізованими у моделі енергоменеджменту індексами r, l за територіальними r і галузевими l
ознаками ЖК послуг [див. рис. 6.1 та вирази (6.2)].
У ринкових умовах функціонування ЖКГ одним з основних
завдань цих структурних підрозділів за місцевою програмою енергоефективності та енергозбереження є розподілення капітальних
інвестиційних ресурсів (у формі товарних кредитів тощо)
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I KM  I K D  I K M  I K A  I K E  I K P ,
M

M

M

M

M

(6.8)

залучених на її реалізацію на платній і безоплатній основі з державного I K D ( t ) і місцевих I K M ( t ) бюджетів, комерційних банків
M

M

I K A ( t ) , власних фондів I K E ( t ) енергосервісних компаній та виM

M

робників енергозберігаючого обладнання I K P ( t ) , серед інших учаM

сників програми – об’єднань, окремих підприємств ЖКГ, споживачів тощо за їх територіальними і галузевими ознаками.
Крім того, на реалізацію програми з державного і місцевих
бюджетів, інших джерел фінансування, спонсорських фондів та інших, означених далі індексом G, зазвичай залучаються фінансові
ресурси
I L M  I LD  I LM  I LE  I LP  I LG
M

M

M

M

M

(6.9)

на інші цілі, наприклад, на збільшення фондів заробітної плати,
компенсацію відсотків за кредити комерційних банків, на проведення енергоаудитів, науково-дослідних і конструкторських робіт,
розробку бізнес-планів, навчання персоналу, соціальні заходи і т д.
Окрім згаданих надходжень, за виразами (6.8), (6.9) у ринкових умовах функціонування ЖКГ загальний бюджет місцевого органу управління  M має також наповнюватися за рахунок відрахувань B M учасників програми, які вони сплачують з доходів,
отриманих внаслідок реалізації включених до програми заходів з
енергоефективності та енергозбереження. В якості таких відрахувань, що здійснюються за період виконання програми, у складі загального бюджету місцевого органу управління будемо розрізняти
відрахування учасників програми з фондів енергозбереження, створених ними за програмою


Q

B M  BKM  BL M  B ,
M

r

l

j

сником
BL

l

M

–

ресурсів;

L

  λ  λ  ( λ V ) – сума відрахувань учасників за
M
r

l

обсяг

BQ

j

кредиту,

r

M

l

j

отриманого

rlj-м

M

учасником;

Q rlj

  λQ  λQ  ( λQ E ) – сума відрахувань учасників від ваM
r

l

j

ртості досягнутих ними за програмою обсягів енергозбереження
Q rlj

E , за покращення інших, обумовлених програмою, якісних поM

казників продукції, послуг тощо.
Структурно-функціональна схема програмно-цільового розподілення інвестиційних ресурсів за системою енергоменеджменту
показана на рис. 6.2.
Нагадаємо, що всі процедури та операції за формулами (6.8) –
(6.10), де λ з відповідними індексами визначає вагові (дольові, ва ртісні тощо) коефіцієнти, здійснюються за періоди часу, що розглядаються зазвичай за місяць, квартал, рік, а кортежі (r, l, j) індексів
учасників формалізуються за правилами розбивки (5.12) – (5.15).
Крім того, з точки зору формалізації структури моделі залучення і
розподілення кредитних ресурсів слід враховувати, що їх обсяги є
обмеженими і недостатніми для реалізації програмних заходів, що
потребує безумовного вкладання власних коштів (часткової участі
у фінансуванні проектів з енергоефективності та енергозбереження)
учасників — підприємств ЖКГ і споживачів ЖК послуг.

(6.10)

– розмір отриманих rlj-м уча-
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L

інвестиційних

rlj

Lrlj

j

K rlj

L

капітальних
j

отримані кредити на інші, крім капітальних вкладень, цілі, де V

K rlj

тальних вкладень учасників, де V

l

L

M

де BKM   λ K  λ K  ( λ K V M ) – сума відрахувань з фондів капіr

програми
r
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r

l

Q rlj

j

татів їх діяльності; VφM ( t )   φ Q  φ Q  ( φ Q E M ( t )) – сума виr

l

j

трат на економічне стимулювання інших учасників (або надходження від можливих штрафних санкцій), що залежать від результатів їх діяльності. Розмір загального фонду економічного
стимулювання (винагород та штрафів) має бути обмеженим:
VV  V φ  δ 
M

M

.
M



Як наслідок, зміни загального бюджету W M за часом з урахуванням виразів (6.8) – (6.12) відобразяться рівнянням








dW M / dt  I  M ( t )  V M ( t )  W M ( t ) ,

(6.13)



де W M ( t ) – визначає револьверний накопичувальний фонд (реРис. 6.2. Структурно-функціональна схема програмно-цільового
розподілення інвестиційних ресурсів за системою енергоменеджменту


У результаті прибуткова частина I  M загального бюджету

зерв) місцевого органу управління, який створюється за програмою
для реалізації загальносистемних заходів, крупних інвестиційних


проектів тощо, W M ( t )     WrljM ( t ) .
r l

j

W M місцевого органу управління, призначеного для виконання

За цих умов задача програмно-цільового управління бюджетом полягатиме у виборі чисельних значень параметрів і коефіцієн-

програми, буде складатися з наступних внесків і відрахувань учасників програми:

K
L
Q
K
тів управляючих впливів I  M ,I  M ,E  M , λ







I  M  I KM  I L M  B M ,

(6.11)



а видаткова частина V M загального бюджету визначатися у вигляді


V M  VKM  VLM  VVM  Vφ ,
M

K rlj

(6.12)

Lrlj

де VKM ( t )     V M ( t ) ; VLM ( t )     V M ( t ) ;
r l

j

r l

rlj

r

l

j

j

Q rlj

rlj

rlj

rlj

M

r

l

rlj

rlj

rlj

rlj

, λ L , λ Q ,V V rl ,
M



грами, а структурні підрозділи місцевого органу управління  M ,
як органи адміністративно-організаційного управління, які безпосередньо не виробляють продукцію, мають здійснювати таке управління за одним з цільових функціоналів (6.14), визначених на базі
нормованих показників (6.2):
Θ rl M 1  min min( δ e ( t )r e ( t ))  max;
e
h

t

Θ rl M 2  (  δ e ( t )r e ( t ) )  max;

j

e 1

до фонду економічного стимулювання працівників місцевого органу управління, який залежить від досягнутих за програмою резуль-
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rlj

VKM ,VLM , W M , за якими досягається якнайкраще виконання про-

V V ( t )   V V rl ( t )   ν Q  ν Q  ( ν Q E ( t )) – сума відрахувань


M
M

rlj

rlj

Θ rl M 3 
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h

e
e
(2)
 ( δ ( t )r ( t ))  max,

e 1

(6.14)

де δ e – вагові коефіцієнти, що встановлюються за умов нерівноцінності виробництва (споживання) окремих продуктів у різні періоди часу.
На технологічному рівні ієрархічної системи управління кожен з (n + m + k) учасників програми має вкладати власні ресурси
WHrlj (капітал, труд, матеріали, технології тощо) для виробництва
обумовлених програмою обсягів і номенклатури продуктів (ЖК послуг і т. ін.) YHrlej гарантованої якості та досягнення планових обсягів і якості енергозбереження EHrlej .
Зміну бюджету кожного з технологічних учасників за часом
опишемо диференціальним рівнянням
rlj

rlj

dWHrlj / dt  κ rljWHrlj  I Hrlj  VKM  VLM ,

(6.15)

за яким процес виробництва буде визначатися виробничими функціями, наприклад, Коба-Дугласа з постійною еластичністю за факторами виробництва або екстремальною функцією Леонтьєва, де
I Hrlj – самостійно залучені технологічним учасником інвестиційні
ресурси, κ rlj – коефіцієнт пропорційності.
Зазначимо, що відображення процесів управління бюджетом
у вигляді диференціальних рівнянь на відміну від поширеного їх
представлення лінійними (кусково-лінійними) функціями або алгебраїчними рівняннями, хоча і є більш складною, але найбільш адекватною формою представлення процесів функціонування систем
нерефлекторного типу, до яких повною мірою належать енерготехнологічні системи ЖКГ [90, 114, 117, 129].
 rlj

За таких умов прибуткова частина I
H

загального бюджету

 rlj

WH технологічного учасника програми, яку він формує на період
часу, що розглядається, буде складатися з наступних надходжень:
 rlj

IH
rlj

rlej

rlej

де CH   cH YH
e

rlj

rlj

 CHrlj  I Hrlj  VKM  VLM ,

(6.16)
rlej

— вартість реалізованої продукції, а c – ціна
H

e-го продукту rlj-го учасника.
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 rlj

При цьому видаткова частина VH загального бюджету rlj-го
технологічного учасника програми визначається як
 rlj

VH

 VHK

rlj

 rlj

 VH M  VHV

rlj

rlj

rlj

 VHL  VHD ,

(6.17)

K rlj

де VH
– сумарні витрати на матеріально-технічне забезпечення
технологічного процесу (закупівлю енергозберігаючого обладнання, витратних матеріалів, запасних частин, паливно-енергетичних
 rlj

ресурсів тощо); VH M – виплати місцевому органу управління за
використання учасником централізованих кредитних ресурсів (з
V rlj

урахуванням суми винагород або штрафів); VH

– витрати на поLrlj

вернення самостійно залучених кредитних ресурсів; VH
D rlj

на заробітну плату; VH

 rlj

– витрати

– витрати на виплату податків.
 rlj

Різниця W  ( I H  VH ) прибуткової та видаткової частин
загального бюджету технологічного учасника програми визначає
його чистий прибуток, який після вживання заходів з енергозбереження ** rlj має бути більшим, ніж до їх реалізації * rlj , тобто
**
W rlj

W
*
 W rlj

W

 0 за умов ефективного управління програмою. Буде-

мо вважати, що саме зростання чистого прибутку учасників після
проведення енергозберігаючих заходів є основною метою їх участі
у програмі:
Θ Hrlj  ( **
 *W rlj )  max .
(6.18)
W rlj
Належне функціонування розглянутої моделі програмноцільового координування місцевої системи енергоменеджменту потребує, щоб кожному учаснику були відомі правила поведінки за
програмою, які визначають ступінь їх інформованості щодо цільових функцій, прийнятих рішень та допустимих впливів з боку інших учасників програми, державних і місцевих органів влади тощо.
В умовах ринкових відносин ці правила повинні встановлювати порядок взаємодії учасників програми з урахуванням можливостей
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створення коаліцій та використання монопольного становища
окремими її учасниками.

6.3. Кластерний механізм координування взаємодії складних елементів організаційно-технологічних систем
Комплексний підхід до підвищення ефективності функціонування багаторівневих ієрархічних систем координування, які складаються з підсистем місцевого, обласного і регіонального рівнів
управління, має бути спрямований на створення рівноправних умов
для господарської діяльності кожного з суб’єктів (об’єктів, складних елементів тощо) системи, на раціональне використання їх виробничо-ресурсного потенціалу і досягнення на цій основі сталого
зростання показників ефективності та якості вироблених ними продуктів і наданих споживачам послуг.
Серед головних чинників, які визначають доцільність створення багаторівневих ієрархічних систем управління, слід виділити
притаманні таким системам можливості щодо вирівнювання пропорцій соціально–економічного розвитку окремих підсистем (регіонів, областей, міст), господарюючих суб’єктів, споживачів тощо,
нерівнозначність яких негативно впливає на конкурентоспроможність та темпи розвитку системи у цілому, можливості концентрації
ресурсних потенціалів системи та залучення зовнішніх інвестицій
для забезпечення розширеного відтворення і сталого розвитку кожної з підсистем.
Ще одним позитивним чинником створення такого роду систем є можливості поглиблення та активізації взаємодії між підсистемами і елементами (суб’єктами і об’єктами) системи та формування
нових локальних (внутрішньосистемних) та трансграничних ринків.
Безумовно, що переваги багаторівневих ієрархічних систем управління в ринкових умовах господарювання можуть бути реалізовані за
умов раціонального поєднання адміністративних методів державного
управління з методами економічного стимулювання, які базуються
на принципах індикативно-регуляторного управління.
Зрозуміло, що в умовах об’єднання (інтеграції) і глобалізації
економічних відносин зростає і складність координування багаторівневих ієрархічних структур управління, де окремі підсистеми і
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елементи з метою підвищення рівня власної конкурентоспроможності починають об’єднуватися і створювати внутрішньосистемні
та трансграничні (транскордонні тощо) кластерні формування, які
мають забезпечувати синергетичні стимули для розвитку системи у
цілому. При цьому слід пам’ятати, що кластерна форма, як і будьяка інша форма об’єднання зусиль і ресурсів учасників задля досягнення загальносистемної (глобальної) мети, буде нести і небезпеку
втрати самостійності елементів системи [134-138].
Автором застосування кластерного підходу в економіці вважають М. Портера [107], який визначає кластер як географічне зосередження залежних компаній і фірм, пов’язаних з ними організацій, які діють у певному виді бізнесу, характеризуються спільністю
напрямків діяльності та взаємодоповнюють один одного. Застосування кластерного підходу для розширення функціональних можливостей та підвищення ефективності управління багаторівневими
ієрархічними структурами потребує відповідного узагальнення та
уточнення існуючого різноманіття поняття кластер [139-142 і багато ін.], яке в межах системного підходу доцільно трактувати як територіально-виробниче об’єднання (групу) соціально-економічних
інституцій (підприємств, організацій, фірм тощо різних форм власності та соціально-економічної спрямованості), що охоплюють
прямими і зворотними зв’язками організаційні, управлінські та технологічні підсистеми й елементи багаторівневої ієрархічної системи управління, розміщені по обидва боки «кордонів» на суміжних
та/або різних рівнях адміністративно-територіального і галузевого
підпорядкування, у різних економічних, податкових, митних, законодавчих тощо зонах і середовищах, основною метою створення
яких є підвищення конкурентоспроможності продукції і послуг, що
виробляються і надаються підсистемами та елементами системи.
Тут і далі під конкурентоспроможністю товарів, продукції і
послуг (окремих об’єктів, елементів, підсистем, системи у цілому
тощо) будемо розуміти їх властивість відповідати вимогам конкурентного ринку та потребам споживачів у порівнянні з іншими аналогічними товарами, представленими на ринку [107, 134].
Конкурентоспроможність визначається сукупністю показників якості товару (економічних, фінансових, технологічних, соціальних, екологічних тощо), його споживчими властивостями, ціною,
рівнем до і після продажного сервісу, коливаннями попиту тощо та
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залежить, насамперед, від кількості та якості наявних ресурсів та
ефективності управляючого органу, який розпоряджається цими
ресурсами [107]. За кластерним підходом ефективність діяльності
будь-якого об’єкта, суб’єкта, системи тощо може бути охарактеризована двома показниками, де перший визначатимє середню продуктивність усіх наявних на ринку конкурентів, а другий – місце цього об’єкта на шкалі продуктивності, вище або нижче встановленого
середнього рівня.
Доцільність застосування кластерного підходу диктується,
насамперед, обмеженістю місцевих ресурсів, що стимулює не тільки місцеві територіально-промислові групи і бізнес-структури, а й
місцеву владу до об’єднання зусиль та використання альтернативних кредитних ресурсів, насамперед, облігацій місцевих позик,
кредитів комерційних банків, коштів позабюджетних фондів і спеціалізованих бюджетних програм та до удосконалення форм і методів управління фінансовими потоками, які враховують специфічні
особливості функціонування та цільові інтереси окремих підсистем
і елементів системи. Муніципальна позика дає змогу залучати позиковий капітал на фінансування крупних інфраструктурних проектів під порівняно невеликі відсотки та на відносно малі терміни,
насамперед, з розвитку магістральних транспортних мереж та систем централізованого тепло-, водопостачання та водовідведення,
будівництва соціального житла та об’єктів освіти, охорони здоров’я, утилізації відходів і т. ін.
При цьому роль розміщених вище управляючих елементів системи управління головним чином зводитиметься до координування і взаємоузгодження інтересів усіх розміщених нижче елементів
багаторівневої ієрархічної системи управління, яке здійснюється
шляхом розширення сфер їх взаємодії, подолання асиметрії розвитку та підтримання депресивних елементів, запровадження механізмів економічного стимулювання їх інноваційно-інвестиційного розвитку, а в якості показників збалансованого розвитку слугують
індекси платоспроможного попиту, зростання (зменшення) виробничих потужностей, обсягів інвестиційних ресурсів, індекси наповнення внутрішнього ринку та посилення (послаблення) експортних
можливостей.
Координування і взаємоузгодження локальних інтересів окремих елементів і підсистем з глобальною метою управління системою
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має забезпечуватися насамперед економічними, а не адміністративними методами управління, де зменшення питомої ваги останніх буде підвищувати самостійність суб’єктів господарської діяльності,
скорочувати кількість вертикальних зв’язків управління, сприяти
поширенню ринкових важелів і стимулів до раціонального використання матеріально-технічних та паливно-енергетичних ресурсів. При
цьому головною метою вищих органів управління стають забезпечення економічної й соціальної стабільності системи, захист її учасників на внутрішніх і зовнішніх ринках, гармонізація майнових відносин та інтеграція в розвинутий економічний простір.
В якості фінансово-економічних засобів координування локальних інтересів окремих елементів з глобальними інтересами системи в світовій практиці управління складними соціальноекономічними системами використовуються фонди інвестиційноінноваційного розвитку, діяльність яких базується на ринкових
принципах державно-приватного партнерства (Public–Private
Partnership) та спрямовується на зближення (конвергенцію) інтересів суб’єктів господарської діяльності через покращення умов для
економічного зростання та зайнятості шляхом підвищення обсягів
та якості інвестицій у фізичний та людський капітал, на посилення
конкурентоспроможності суб’єктів за рахунок посилення прикордонної/транскордонної співпраці, на захист і покращення довкілля,
підвищення результативності організаційно-адміністративної діяльності тощо.
Діяльність таких фондів здійснюється на основі договорів
концесії про спільну діяльність, про розподіл продукції, на управління державним та комунальним майном, інших видів договорів.
При цьому практика державної підтримки господарюючих
суб’єктів (адміністративно-територіальних одиниць тощо) шляхом
бюджетних дотацій виявляється малоефективною, оскільки породжує утриманські настрої, які негативно впливають на економічну
мотивацію суб’єктів до розвитку і потребує її заміни на ринкові механізми економічного стимулювання шляхом податкових преференцій, пільгових кредитів, інвестиційних дотацій, цільових трансфертів, державних гарантій з повернення кредитів комерційним
банкам тощо [139].
Раціоналізація розподілу повноважень між державним і приватним секторами економіки дає змогу зменшувати бюджетні вида-
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тки, прискорювати темпи введення до експлуатації інфраструктурних об’єктів, отримувати більш широкий доступ до передових технологій та розширювати спектр залучених фінансових ресурсів через посередництво бізнес-структур.
Однією з найпоширеніших у світовій практиці форм діяльності інвестиційно-інноваційних фондів є венчурні фонди, спрямовані
на стимулювання розвитку виробництва високотехнологічних, конкурентоспроможних та якісних товарів і послуг, важливими елементами інфраструктури яких є технопарки, інноваційні центри, бізнес-інкубатори, центри трансферту технологій тощо з базами
даних, поєднаних у загальносистемну інформаційну мережу. За її
допомогою покращуються умови взаємодії бізнесу й капіталу з розробниками інноваційних технологій і проектів з їх реалізації.
Серед основних напрямків діяльності інвестиційноінноваційних фондів у сфері енергоефективних технологій та енергозбереження слід відзначити проекти з використання місцевих
енергетичних ресурсів, зменшення екологічного впливу процесів
виробництва, транспортування та споживання енергії на зовнішнє
середовище, дослідження недоліків та переваг заміщення існуючих
енергетичних технологій на новітні, у тому числі нетрадиційні використання ефекту масштабу. До основних проблем, на подолання
яких спрямовується діяльність інвестиційно-інноваційних фондів,
також належать проблеми сировинної спрямованості національного
виробництва, залежності від імпорту енергоносіїв, браку інвестиційних ресурсів та їх слабкої зорієнтованості на реальний сектор
економіки й т. ін. [22, 139].

6.4. Ефективність взаємодії на трансграничних ринках:
принципи і модель порівняльної переваги
Як вже зазначалось, одним з трьох основних напрямків вдосконалення діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження є створення гнучких організаційних структур трансграничного співробітництва компаній, що діють на конкурентних ринках.
Проведення техніко-економічного обґрунтування доцільності
створення таких структур є складною задачею, оскільки має охоплювати специфічні особливості діяльності компаній, які співпра-
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цюють на різних рівнях трансграничного співробітництва, включаючи за необхідністю і рівень міжнародної конкуренції.
Не менш важливою і актуальною при цьому залишається й задача техніко-економічного обґрунтування доцільності створення таких структур на міжрегіональному (міжгалузевому та ін.) рівнях трансграничного співробітництва таких компаній, що враховують
відмінності міжрегіональної (міжгалузевої тощо) взаємодії компаній
на внутрішніх ринках країни. Зрозуміло, що відповідним чином мають бути адаптовані існуючі моделі трансграничного та транскордонного співробітництва й торгівлі на конкурентних ринках.
Сучасна теорія трансграничної взаємодії сформована науковими працями Адама Сміта (Adam Smith), Давида Рікардо
(David Ricardo), Елі Хекшера (Eli Heckscher), Бертила Оліна (Bertil
Ohlin), Василя Леонтьєва (Wassily Leontief), Пола Самуельсона
(Paul Samuelson), Пола Кругмана (Paul Krugman) та багатьох інших
дослідників [114, 143-148].
Історично перші моделі Сміта і Рікардо побудовано на принципах трудової теорії вартості, за якою вирішальним фактором, що
визначає доцільність виробництва товару для трансграничної торгівлі, вважається праця. Модель Сміта спирається на принцип абсолютної переваги у виробництві товару, за яким експорт товару з
однієї трансграничної зони в іншу вважається вигідним для компанії, яка виробляє його з меншими питомими витратами ресурсів (у
нашому випадку з меншими витратами робочого часу), ніж компанія-партнер (конкурент тощо) й імпортує ті товари, у виробництві
яких абсолютна перевага належить торговельним партнерам.
Нагадаємо, що тут і далі під поняттям товар будемо розуміти
будь-який продукт виробничо-економічної діяльності у матеріальній формі, а також об’єкти купівлі-продажу, ринкових відносин між
продавцями і покупцями (енергосервісні послуги, обладнання, трудові й енергетичні ресурси тощо).
Модель Рікардо побудовано на більш універсальному, ніж у
моделі Сміта, принципі порівняльної переваги компанії (країни, регіону, області, сфери бізнесу тощо) у виробництві конкретного товару з меншими, ніж в інших компаніях питомими економічними
витратами. У межах такого підходу Рікардо розкриває можливості
застосування принципів природної переваги у виробництві товару,
що обумовлюються унікальними природними ресурсами і клімати-
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чними умовами, в яких функціонує компанія, та принципу придбаної переваги, що досягається за рахунок розвитку в компанії (країні) більш ефективних технологій і використання більш високої
професійної кваліфікації працівників.
Модель Хекшера-Оліна вже базується на принципах теорії
факторів виробництва, за якими доцільним вважається експорт товару. Для його виробництва в країні (регіоні, області, сфері бізнесу
і т. п.) існує надлишок факторів виробництва, і навпаки, вона має
імпортувати товар, на виробництво якого потрібні фактори є у дефіциті. Самуельсон посилив теоретичні положення моделі Хекшера-Оліна шляхом введення принципу вирівнювання цін на фактори
виробництва, які відбуваються внаслідок трансграничної торгівлі.
Модель Кругмана більш детально, ніж попередні, характеризує складні взаємозв’язки між кількістю компаній на ринку та ціною на їх товари, за якими чим більше компаній, тим менший обсяг
виробництва кожної з них і більш високі середні витрати на одиницю товару, однак тим вища конкуренція і нижчі ціни. При цьому,
якщо ціна перевищує ринкову, то на ринку з’являються нові компанії, а якщо навпаки, то зникають.
До Кругмана вважалося, що кожна компанія має спеціалізуватися у виробництві обмеженого асортименту товарів, які потребують менших, ніж у конкурентів витрат. Він же довів, що розширення асортименту набагато більшою мірою забезпечує зростання
прибутку компанії, ніж можливе за рахунок спеціалізації збільшення обсягів виробництва обмеженого асортименту товарів. Розрахунки за моделлю Кругмана дають змогу визначати, за яких обсягів
виробництва, широті асортименту та рівні оплати праці забезпечується ринкова рівновага як на рівні країни, так і для окремих компаній, що розглядаються. При цьому конкурентна боротьба і, насамперед, цінова конкуренція залишаються невід’ємними
елементами взаємодії компаній на трансграничних ринках, однак
все більше виробників намагаються перемагати своїх конкурентів
пропозиціями широкого асортименту товарів з більш прогресивними споживчими характеристиками.
Розглядаючи більш детально модель Рікардо [145, 146, 149],
підкреслимо ще раз, що класична рікардіанська модель розрізняє
тільки одну відмінність між компаніями, що співпрацюють (конкурують) – різницю в технологіях, внаслідок чого за моделлю будуть
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вигравати ті компанії, які концентруються на виробництві товарів,
завдяки яким вони мають порівняльну перевагу. При цьому у рікардіанській моделі розглядається єдиний фактор виробництва – робоча сила і припускається, що кожна з технологій вичерпно характеризується одним показником (коефіцієнтом) продуктивності
праці – трудомісткістю.
Нагадаємо, що трудомісткість праці (трудовитрата) τ визначається сумарною кількістю робочого часу Τ у годинах, витраченого на виробництво товару: τ  Τ / Q , де Q – кількість (обсяг) виробленого за цей час товару, у натуральних одиницях, або ж
τ  1 / α , де α – продуктивність праці.
Розглянемо особливості застосування однофакторної моделі
Рікардо на прикладі двох енерготехнологічних компаній (ЕТКО),
що знаходяться в різних країнах, які мають наміри співпрацювати
між собою – купувати та продавати товари у сфері енергосервісних
послуг [150-153]. Будемо позначати кожну ЕТКО верхнім індексом
j (у даному випадку j  1, 2 ). Припустимо, що кожна ЕТКО, використовуючи наявні технології, в змозі випускати два види товарів
(позначимо їх нижнім індексом i  1, 2 ), виробництво кожного з
яких характеризується власним коефіцієнтом трудомісткості τ ij .
Наявні обмеження (границі) виробничих можливостей і варіантів
використання трудових ресурсів для кожної ЕТКО формалізуються
у вигляді
1
1
1
2
2
2
 ( τ i  Qi )  L ;  ( τ i  Qi )  L ,
i

i

(6.19)

де Qi – кількість (обсяг) виробництва і-го товару за інтервал робочого часу, що розглядається; L j , j  1, 2 – гранична кількість трудового ресурсу, яким володіє j-та ЕТКО.
За умов постійності трудовитрат, а також доступної кількості
трудового ресурсу (в однофакторній моделі Рікардо це праця), криві виробничих можливостей стають прямими лініями, рівняння
яких в координатах Q1 Q2 набувають вигляду
L1 τ 1
L2 τ 2
Q21  1  11  Q11 ; Q22  2  12  Q12 .
(6.20)
τ2 τ2
τ2 τ2
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З виразів (6.20) видно, що альтернативні витрати виробництва
першого товару в одиницях другого або ж витрати заміщення першого товару іншим, визначаються відношенням трудовитрат на виробництво одиниці першого і другого товарів ( τ 1j / τ 2j ) для кожної
з компаній. Величина цього відношення, взята зі знаком мінус, дорівнюватиме тангенсу кута нахилу прямої виробничих можливостей. Так, у цьому випадку виробництво одиниці першого товару
потребує витрат τ 1j  Τ1 j людино-годин, у той час як використання
кожної з цих людино-годин на виробництво другого товару надасть
можливість додатково виробляти Q2 j  1 / τ 2j одиниць другого товару, * – відповідні питомі величини за одиницю часу, за одиницю
товару тощо.
Звернемо увагу на важливий для побудови моделі аспект використання поняття трудовитрат заміщення у вигляді відношення
двох величин, яке Рікардо розглядає не просто як арифметичне відношення двох чисел, що визначає скільки разів одне число (дільник) міститься в іншому (ділене), а використовує його як цілісний
економіко-математичний об’єкт у системі регулювання відносин
між двома компаніями, які виробляють товари для трансграничної
торгівлі (аналогом фізичного уявлення такого регулювання в механіці можуть слугувати, наприклад, сполучені посудини).
Представлені на рис. 6.3 для двох ЕТКО границі виробничих
можливостей компаній, побудованих за формулами (6.20), обмежують простір можливих комбінацій (сполучень) обсягів одночасного виробництва декількох товарів в умовах повного і технічно
ефективного використання наявних ресурсів: Q11  L1 / τ 11 при
Q21  0 ; Q21  L1 / τ 12 при Q11  0 .
Максимальний економічно доцільний результат досягається
на границі (на кривій) виробничих можливостей. При цьому збільшення обсягів випуску одного товару можливе лише за рахунок
скорочення виробництва іншого товару. Якщо ж рівень виробництва відображається внутрішньою точкою цього простору, то це свідчить про неповне або нераціональне використання ресурсів.
Величина втрат, які несе компанія у зв’язку з відмовою від виробництва одного товару заради збільшення виробництва іншого на
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одну одиницю, визначає альтернативні витрати використання наявних ресурсів (Opportunity Costs).

Рис. 6.3. Границі виробничих можливостей першої та другої ЕТКО

Додавання цих витрат до суми фактичних (явних і т. ін.) виробничих витрат, які фіксуються за бухгалтерським обліком, дає
змогу визначати величину упущеної вигоди (упущеного прибутку)
компанії, пов’язану з нераціональним використанням (нераціональним розподіленням тощо) наявних ресурсів, відмовою від інших
можливостей їх застосування у виробництві альтернативних товарів тощо.
Інакше кажучи, для прийняття коректного економічно обґрунтованого рішення в економічних розрахунках при оцінюванні доходності можливих варіантів використання наявних ресурсів доцільно враховувати й неотриманий прибуток через відмову від інших
варіантів.
Для вибору з множини можливих сполучень конкретного виду та обсягів кожного з двох товарів, які доцільно виробляти ЕТКО,
в моделі Рікардо застосовують критерій відносної ціни одного з товарів, виміряної на одиницю іншого (ціну заміщення одного товару
іншим). Нехай p1j і p2j – ціни першого і другого товарів j-ї ЕТКО.
Оскільки у однофакторній моделі Рікардо прибуток відсутній у явній формі (він включений до оплати праці), погодинна оплата праці
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λ ij дорівнюватиме вартостям виробленого за одиницю часу (за го-

дину) першого і другого товарів: λ ij  ( pij / τ ij ) .
Якщо p1j / p2j > τ 1j / τ 2j , тобто ціна заміщення у цьому випадку
першого товару другим, визначена як відношення ціни одного товару до іншого, перевищує альтернативні витрати виробництва цих
товарів, то погодинна оплата праці буде вищою при виробництві
першого товару, а за умови p1j / p2j < τ 1j / τ 2j – теж, для другого товару.
Враховуючи природну потребу працівників отримувати вищу
оплату за працю, ЕТКО за моделлю Рікардо будуть спеціалізуватися на виробництві виключно одного з товарів і тільки за умови рівної оплати праці – обох товарів. У останньому випадку ціни заміщення товарів мають дорівнювати відносним трудовитратам
(альтернативним витратам) на виробництво одиниці кожного з них:
( p1j / p2j )  ( τ 1j / τ 2j ) .

(6.21)

Використовуючи рівняння (6.20), (6.21), для подальшого визначення умов трансграничної торгівлі двома товарами (енергосервісними послугами тощо) між двома ЕТКО, розташованими у різних країнах, припустимо
τ 12
τ 22

>

τ 11
τ 12

(1), або, що теж саме,

τ 12
τ 22

>

τ 11
τ 12

(2).

(6.22)

Нерівність (1) співвідношення (6.22) називають формулою відносної переваги, яка показує, що трудовитрати заміщення одиниці
першого товару другим у ЕТКО1 нижчі, ніж у ЕТКО2. У цьому випадку ЕТКО1 виявляється більш продуктивною у виробництві
першого товару, ніж другого (нерівність 2), тобто має порівняльну
перевагу перед ЕТКО2 у виробництві цього товару. Це графічно
відображено на рис. 6.3, кут нахилу лінії виробничих можливостей
з віссю абсцис на якому для ЕТКО2 є більшим за ЕТКО1.
Проте для вибору компанії, якій доцільно виробляти перший
товар в умовах трансграничної торгівлі, ще недостатньо порівняти
трудовитрати обох ЕТКО на виробництво одиниці цього товару і на
основі виявленої абсолютної переваги приймати рішення про його
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виробництво. За теорією Рікардо потрібно спиратися саме на принцип порівняльної переваги, при цьому враховувати порівняльні витрати на виробництво будь-якого з продуктів по всіх товарах, які
потенційно спроможні поставляти на ринок обидві компанії.
Ціни на означені товари, які раніше за рівнянням (6.21) залежали виключно від факторів внутрішнього виробництва, в умовах
трансграничного співробітництва вже мають враховувати ринкові
фактори попиту і пропозиції на товари, які експортуються та/або
імпортуються, оскільки ЕТКО, яка має нижчі ціни, в умовах ринкових відносин починає конкурувати з іншими компаніями за частку
трансграничного ринку, а це, у свою чергу, стимулюватиме до вирівнювання (рівноваги) відносних цін на експортно-імпортні товари. У кінцевому результаті відносні рівноважні ціни встановлюються десь у проміжку між існуючими у кожній країні (регіоні,
сфері бізнесу тощо) відносними цінами, а їх конкретний рівень визначається обсягами взаємного попиту і пропозиції, тобто ціна імпортного товару буде залежати від ціни товару, який необхідно експортувати, щоб оплатити імпорт, а відношення цих цін – від
внутрішнього попиту на ці товари в кожній з країн.
За аналогією з попередньо розглянутими альтернативними
витратами виробництва, у рікардіанській моделі, удосконаленій
Джоном Міллем (John Mill), цінову конкуренцію компаній на трансграничних ринках прийнято відображати за допомогою кривих
взаємного (відносного) попиту і взаємної (відносної) пропозиції, які
визначаються відношенням попиту (пропозиції) на один товар до
попиту (пропозиції) на інший.
Позначимо відносну ціну (ціну заміщення) першого товару
другим як p1 / p2 . Звернемо увагу, що ціни на товари тут представлено без верхнього індексу, а це означатиме, що рівноважні ціни,
за якими буде здійснюватися трансгранична торгівля, відрізняються
від цін на внутрішніх ринках (у випадку міжнародної торгівлі – це
світові ціни). На рис. 6.4 представлено типові форми кривих відносних попиту і пропозиції на перший товар (відповідно можуть бути
побудовані й криві відносно другого товару).
Особливістю моделі є специфічна (стрибкоподібна) форма
кривої відносної пропозиції, параметри якої визначаються співвідношенням відносних цін на перший товар на обох внутрішніх ринках та його відносної світової ціни. Крива є ламаною лінією з двома
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горизонтальними відрізками, на яких відносна світова ціна дорівнюватиме внутрішнім відносним цінам і де обидві ЕТКО виробляють обидва товари, та вертикальним відрізком, де кожна ЕТКО
спеціалізується на виробництві того товару, по якому вона має відносну перевагу.

Рис. 6.4. Криві відносних попиту та пропозиції на перший товар

Теорія ринкової рівноваги попиту і пропозиції визначає відносну рівноважну ціну як точку перетину кривих попиту і пропозиції, де по осі ординат відкладено значення відносної світової ціни
( p11 / p12 ) , а по осі абсцис – відносної кількості Q1 першого товару,
що визначається формулою
Q1  ( Q11  Q12 ) / ( Q21  Q22 ) .

(6.23)

Оскільки кількість трудового ресурсу L j , j  1, 2 , яким володіє
кожна ЕТКО, обмежена [вираз (6.19)], то при спеціалізації ЕТКО1
виключно на виробництві першого товару обсяг його виробництва
буде складати L1 / τ 11 , а за спеціалізацією ЕТКО2 на виробництві
другого товару – L2 / τ 22 . Тому значення відносної кількості виробництва першого товару, яке визначатиме положення вертикального
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відрізку кривої пропозиції на осі абсцис, розраховується за співвідношенням
( L1 / τ 11 ) / ( L2 / τ 22 ) .
(6.24)
Нехай, як і раніше, ЕТКО1 має відносну перевагу при виробництві товару 1 [формула (6.22)], тоді ціна його заміщення
( p11 / p12 ) , визначена за виразом (6.21) через співставлення трудовитрат, на графіку буде розміщуватися нижче (лінійна ділянка 1
кривої пропозиції) ціни заміщення ( p12 / p22 ) товару 1, який виробляється ЕТКО 2 (лінійна ділянка 2 кривої пропозиції).
У теорії розглядаються декілька можливих варіантів рівноваги попиту і пропозиції у трансграничній торгівлі [143-146]: (1) якщо ( p1 / p2 ) < ( τ 11 / τ 12 ) , то перший товар невигідно виробляти
обом ЕТКО; (2) якщо ( p1 / p2 ) = ( τ 11 / τ 12 ) , то p11  p12 і для ЕТКО1
не має різниці, який товар виробляти (лінійна ділянка 1 кривої пропозиції); (3) якщо ж ( p1 / p2 ) = ( τ 12 / τ 22 ) , то p12  p22 і вже для
ЕТКО2 не має різниці, який товар виробляти (лінійна ділянка 2
кривої пропозиції); (4) якщо ( τ 12 / τ 22 ) > ( p1 / p2 ) > ( τ 11 / τ 12 ) , то ЕТКО1 вигідно спеціалізуватися на виробництві першого товару, а
ЕТКО2 – другого (вертикальний відрізок кривої пропозиції); (5)
якщо ж ( p1 / p2 ) > ( τ 12 / τ 22 ) , то обом ЕТКО стає вигідним виробництво тільки першого товару. У свою чергу, якщо крива відносного попиту перетинає криву відносної пропозиції (1) у межах вертикальної ділянки графіка (див. рис. 6.4), то кожній ЕТКО буде
вигідно спеціалізуватися на виробництві того товару, по якому вона
має відносну перевагу; (2) якщо в межах горизонтальних ділянок
графіка, то трансгранична торгівля стає збитковою.
Вигода ЕТКО від трансграничного співробітництва (кооперації, торгівлі тощо) обумовлюється можливостями збільшення обсягів виробництва найбільш прибуткових товарів на експорт та закупівлі частки інших товарів за кордоном, можливостями економії
при цьому витрат праці та збільшення обсягів споживання товарів
тощо.
Нехай продуктивність праці в ЕТКО1 з виробництва першого
і другого товарів (тобто кількість кожного з цих товарів, виробле-

222

них за одиницю часу) складає α 11  1 / τ 11 і α 12  1 / τ 12 , а ціна заміщення першого товару другим – ( p11 / p12 ) . За цих умов ЕТКО1 має
вибір – виробляти за одиницю часу або α 11 одиниць першого товару, або ж α 12 одиниць другого товару, оскільки вона має можливість виробляти і продавати надлишок першого товару та купувати
(і не виробляти) необхідний їй другий товар у співвідношенні одна
одиниця першого товару за ( p11 / p12 ) одиниць другого товару. Це
дасть змогу ЕТКО1 отримувати за одну використану одиницю трудового часу Q21  ( p11 / p12 )  α 11 одиниць другого товару, і така процедура заміщення власного (або ж внутрішнього) виробництва цього товару імпортом буде вигідною для ЕТКО1 поки Q21  α 12 , або ж
( p11 / p12 )  ( α 12 / α 11 )  ( τ 11 / τ 12 ) ,

(6.25)

тобто поки з-за кордону вона за свій експорт першого товару зможе
отримувати більшу кількість другого товару, ніж закуповувати його
на внутрішньому ринку або ж виробляти власними силами.
Не важко помітити, що нерівність (6.25) тотожна основним
формулам порівняльної переваги (6.21), (6.22), тому для ЕТКО1
найбільш вигідною буде стратегія трансграничних взаємовідносин
з ЕТКО2, орієнтована на збільшення експорту першого товару та
імпорт недостатньої кількості другого товару, а для ЕТКО2, навпаки, орієнтація на збільшення експорту другого товару за рахунок
імпорту першого. Така стратегія “непрямого виробництва” товарів
(Indirect Method of Production) в умовах ринкової економіки дає
змогу також збільшувати обсяги споживання обох товарів у кожній
з країн. Покажемо це.
За чисельних значень обсягів виробництва першого і другого
товарів обох ЕТКО, представлених на рис. 6.3, розрахуємо вигоду
цих компаній від трансграничного співробітництва, враховуючи,
що продуктивність праці в ЕТКО1 складає α 11 = (1/2,5) одиниць

важко переконатись, що ЕТКО2 має абсолютну перевагу у виробництві обох товарів, однак робити висновок, що в умовах трансграничного співробітництва перший і другий товари вироблятиме і
поставлятиме на обидва ринки виключно ЕТКО2, буде не правомірним. Доведемо це, розглядаючи можливі виграшні альтернативи
поведінки обох ЕТКО з точки зору теорії порівняльної переваги.
По-перше, оскільки для ЕТКО1 ціна заміщення другого товару першим ( p12 / p11 ) = (3,0/2,5) є більшою за відповідну ціну
( p22 / p12 ) = (0,75/1,5) для ЕТКО2, то у випадку, якщо ЕТКО1 вироблятиме власними силами або закуповуватиме другий товар на внутрішньому ринку, вона буде витрачати на одиницю цього товару
(3,0/2,5) одиниці свого першого товару, а експортуючи перший товар для закупівлі другого, тільки (0,75/1,5). Тобто співпрацюючи з
ЕТКО2 на зовнішньому ринку, ЕТКО1 буде мати альтернативний
виграш, який забезпечується шляхом збільшення обсягів виробництва першого товару у (3,0/2,5 – 0,75/1,5) разів за рахунок згортання
виробництва другого товару.

У формалізованому вигляді граничний обсяг Q11 розширеного
виробництва ЕТКО1 першого товару за рахунок другого визначається за формулою

(6.26)
Q11  ( 1  δ11 )  Q11 , δ11  ( τ 12 / τ 11  τ 22 / τ 12 ) ,

де δ11 – коефіцієнт розширеного виробництва ЕТКО1 першого товару.
На рис. 6.5 наведено розраховані за комп’ютерною реалізацією моделі порівняльної переваги характеристики зростання виробничих можливостей ЕТКО1, досягнуті внаслідок трансграничної
взаємодії, де границя виробничих можливостей, означена як ЕТКО1
(до) взаємодії, співпадає з відповідною границею, представленою
на рис. 6.3, а нова границя за зростанням виробничих можливостей
ЕТКО1 відображена як ЕТКО1 (за).

першого товару і α 12 = (1/3,0) одиниць другого товару, а в ЕТКО2 –
α 12 = (1/1,5) і α 22 = (1/0,75) одиниць все за одну і ту ж одиницю робочого часу. Порівнюючи наведені значення продуктивності праці, не
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де Q22 – граничний обсяг, а δ 22 – коефіцієнт розширеного виробництва ЕТКО2 другого товару.
Аналогічно попередньому розрахунку на рис. 6.6 наведено
характеристики зростання виробничих можливостей ЕТКО2, досягнуті внаслідок трансграничної торгівлі, де границя виробничих
можливостей, означена як ЕТКО2 (до) взаємодії, співпадає з відповідною границею, представленою на рис. 6.3, а нова (збільшена)
границя за зростанням виробничих можливостей ЕТКО2 відображена як ЕТКО2 (за). Залежність величини виграшу  Q 2 (обсягу ви2

робництва альтернативного товару, а/товару) від обсягів виробництва другого товару, розрахована за формулою
 Q 2  δ 22  Q22 ,

Рис. 6.5. Зростання виробничих можливостей ЕТКО1

Залежність величини виграшу  Q1 (обсягу виробництва аль1

тернативного товару, а/товару, призначеного для трансграничного
заміщення) від обсягів виробництва першого товару, що розрахована за формулою
 Q1  δ11  Q11 ,
(6.27)

2

(6.29)

представлена на рис. 6.6 окремою штрих-пунктирною прямою,
пов’язаною з правобічною віссю ординат.

1

представлена на рис. 6.5 окремою штрих-пунктирною прямою, відображеною відносно правобічної осі ординат.
І за другою альтернативою: оскільки для ЕТКО2 ціна заміщення першого товару другим ( p12 / p22 ) = (1,5/0,75) є більшою за
відповідну ціну заміщення ( p11 / p12 ) = (2,5/3,0) для ЕТКО1, то у випадку, якщо ЕТКО2 вироблятиме власними силами або закуповуватиме перший товар на внутрішньому ринку, вона буде витрачати на
одиницю цього товару (1,5/0,75) одиниці свого другого товару, а
експортуючи другий товар для закупівлі першого, тільки (2,5/3,0).
Тобто, співпрацюючи з ЕТКО1 на зовнішньому ринку, ЕТКО2 буде
мати альтернативний виграш, який забезпечується шляхом збільшення обсягів виробництва другого товару у (1,5/0,75 – 2,5/3,0) разів за рахунок згортання виробництва першого товару. Або ж у формалізованому вигляді

(6.28)
Q22  ( 1  δ 22 )  Q22 ; δ 22  ( τ 12 / τ 22  τ 11 / τ 12 ) ,
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Рис. 6.5. Зростання виробничих можливостей ЕТКО2

Звернемо увагу, що осі ординат і абсцис на рис. 6.5 та 6.6 поміняли місцями, і таким чином, якщо для ЕТКО1 на рис. 6.5 вигідним є
імпорт другого товару, який виробляється ЕТКО2, то для ЕТКО2 на
рис. 6.6 – імпорт першого товару, який виробляється ЕТКО1.
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6.5. Урахування впливу цінового фактора у моделі порівняльної переваги
Що стосується урахування впливу цінового фактора, то в
процесі трансграничної торгівлі ціни на товари не залишаються постійними і в ринкових умовах встановлюються на рівні, що визначається рівновагою попиту і пропозиції. Процедура врівноваження
цін за моделлю порівняльних переваг Рікардо, як це випливає з залежностей (6.25), може розглядатися як з точки зору порівняння
трудовитрат (кількості робочого часу, витраченого на виробництво
одиниці товару), так і порівняння кількості одиниць товару, виробленого за одиницю робочого часу (за продуктивністю праці). Порівняння продуктивностей дає змогу напряму визначати кількість
(обсяг) одного з товарів, від виробництва якого слід відмовитися
ЕТКО, щоб мати можливість виробляти додаткову одиницю іншого
товару та планувати альтернативні обсяги виробництва цих товарів
[150-152].
Структурований опис розглянутих процедур трансграничної
взаємодії двох компаній за виразами (6.26) – (6.29) з точки зору
впливу цінового фактора можна відобразити наступним алгоритмом. Нехай ЕТКО1 виробляє одиницю першого товару за 2,5 грошові одиниці валюти 1, продає вироблений товар ЕТКО2 за 1,5
грошові одиниці у валюті 2 і купує на отримані гроші дві одиниці
товару 2, які вже вдома продає за 6,0 одиниць валюти 1, маючи при
цьому виграш (6,0 – 2,5) > 0 одиниць валюти 1.
Цей виграш, розрахований на одиницю першого товару, виникає за рахунок прибутковості процедури трансграничної взаємодії двох компаній при виконанні умов порівняльної переваги (6.22)
та визначається ціною відповідних трансграничних послуг, у даному випадку – ціною (вартістю) p12 / 1 послуг трансграничного заміщення товару 2 одиницею товару 1, який виробляється ЕТКО1.
Зрозуміло, що в ринкових умовах відповідно до закону попиту ця
ціна залежатиме від узгоджених з ЕТКО2 обсягів розширеного внаслідок трансграничної взаємодії енерготехнологічних компаній ви
робництва товару 1, точніше – від величини попиту Q11 споживачів
на цей товар, насамперед, з боку ЕТКО2.
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Формалізація процедури визначення величини попиту в рамках моделі порівняльної переваги потребує урахування всіх розглянутих вище змінних ( Qi j , pij ,τ ij ), i, j  1, 2 в умовах обмеженості
трудових ресурсів L j , якими володіють ЕТКО. Рішення цієї задачі
для кожної ЕТКО пропонується здійснювати шляхом побудови
спеціальної кривої попиту – залежності обсягів розширеного виробництва товару 1 від ціни трансграничного заміщення товару 2 на
товар 1. Так, для ЕТКО1
p12 / 1  ( p 12 / 1  p11 )  d 21 / 1 ;
p 12 / 1  ( p12 / p22 )  p12 ;

d 21 / 1  exp( τ 11  ( Q11  Q11 ) / ( τ 11  Q11  τ 12  Q21 )) ,

(6.30)

де p 12 / 1 – товарна ціна трансграничного заміщення визначеної кількості товару 2 одиницею товару 1 (нагадаємо, що товарна ціна товару 1
– це вартість кількості товару 2, на який можливо обміняти одиницю
товару 1); d 21 / 1 – пропонована функціональна залежність ціни трансграничного заміщення товару 2 на товар 1 від обсягів виробництва
обох товарів та відповідних коефіцієнтів трудомісткості.
За виразами (6.27) і (6.30) обсяг альтернативної виручки
R21 / 1 від трансграничного заміщення товару 2 товаром 1, досягнутої ЕТКО1 за рахунок трансграничної взаємодії з ЕТКО2, розраховується за формулою
R21 / 1  p12 / 1   Q1 .
(6.30 а)
1

На рис. 6.7 за представленими у попередніх розрахунках чисельними значеннями параметрів побудовано залежності обсягів
досягнутої ЕТКО1 за рахунок трансграничної взаємодії з ЕТКО2
альтернативної виручки від заміщення товару 2 товаром 1
(а/виручка 2/1), значення якої вимірюються за правобічною віссю
ординат у валюті 1, від ціни трансграничного заміщення товару 2
одиницєю товару 1 (ціна т/заміщення 2/1 у валюті 1), розрахованої
за кривою трансграничного попиту на заміщення товару 2 товаром
1 (т/попит 2/1) та обсягу виробництва альтернативного товару 1
(а/товару 1), призначеного для трансграничного заміщення, і все це
– від зміни обсягу розширеного виробництва товару 1.
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e  ( Q2  Q1 ) / ( p2  p1 )  ( p2  p1 ) / ( Q2  Q1 ) ,

(6.30 б)

де нижні індекси 1 і 2 визначають відповідні координати граничних
точок відрізку кривої попиту, що розглядається за цією подією.
Аналогічно формулам (6.30) залежності обсягів розширеного
виробництва ЕТКО2 товару 2 від ціни трансграничного заміщення
товару 1 на товар 2 визначаються наступними виразами:
p12/ 2  ( p12/ 2  p22 )  d12/ 2 ;
d12/ 2

p12/ 2  ( p12 / p11 )  p12 ;

 exp( τ 22  ( Q22  Q22 ) / ( τ 12  Q12  τ 22  Q22 )) ,

(6.31)

де p12/ 2 – товарна ціна трансграничного заміщення визначеної кільРис. 6.7. Залежність обсягу альтернативної виручки ЕТКО1
від ціни заміщення 2/1 та обсягу виробництва альтернативного товару 1

Так, у розглянутому діапазоні розширеного виробництва товару 1 обсяг альтернативної виручки ЕТКО1 від трансграничної
взаємодії з ЕТКО2 стабільно зростає і у разі збільшення обсягів виробництва до 39,10 натуральних одиниць товару 1 (до 16,10 натуральних одиниць альтернативного товару) складає 28,0 грошових
одиниць у валюті 1 за ціною трансграничного заміщення 1,74 грошових одиниць у валюті 1.
Що стосується цінової еластичності попиту, то у розглянутому діапазоні розширеного виробництва товару 1 трансграничний
попит від ціни трансграничного заміщення 2/1 є еластичним:
e12 / 1 >1, де e12 / 1 – коефіцієнт цінової еластичності трансграничного
попиту (Price Elasticity of Transboundary Demand), який показує на
скільки відсотків змінюється величина трансграничного попиту Q
при зміні ціни трансграничного заміщення p на один відсоток:
e  (  Q / Q ) / ( p / p ) .
У комп’ютерній реалізації моделі, де синхронізація подій
(станів) системи, що моделюється, здійснюється за допомогою просторово-часової їх дискретизації, розраховується дугова еластичність попиту (Arc Elasticity of Demand) за формулою
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кості товару 1 одиницею товару 2; d12/ 2 – функціональна залежність
ціни трансграничного заміщення товару 1 на товар 2 від обсягів виробництва обох товарів та відповідних коефіцієнтів трудомісткості.
За виразами (6.26) і (6.29) обсяг альтернативної виручки
2
R1/ 2 від трансграничного заміщення товару 2 товаром 1, досягнутої ЕТКО1 за рахунок трансграничної взаємодії з ЕТКО2, розраховується за формулою
R12/ 2  p12/ 2   Q 2 .
(6.31 а)
2

На рис. 6.8 побудовано відповідні залежності обсягів досягнутої ЕТКО2 за рахунок трансграничної взаємодії з ЕТКО1 альтернативної виручки від заміщення товару 1 товаром 2 (а/виручка 1/2).
Значення цієї виручки вимірюються за правобічною віссю ординат у валюті 2 від ціни трансграничного заміщення товару 1 одиницею товару 2 (ціна т/заміщення 1/2 у валюті 2), розрахованої за
кривою трансграничного попиту на заміщення товару 1 товаром 2
(т/попит 1/2) та обсягу виробництва альтернативного товару 2
(а/товару 2), призначеного для трансграничного заміщення, і все це
– від зміни обсягу розширеного виробництва товару 2.
Так, максимальний обсяг альтернативної виручки ЕТКО2 від
трансграничної взаємодії з ЕТКО1 у розмірі 15,45 грошових одиниць у валюті 2 досягається за обсягів розширеного виробництва
73,67 натуральних одиниць товару 2 (за обсягів виробництва 39,67
натуральних одиниць альтернативного товару 2) за ціною трансг230

раничного заміщення товару 1 одиницею товару 2 в розмірі 0,39
грошових одиниць у валюті 2.

Таблиця 6.1
Коефіцієнти трудомісткості виробництва товарів і послуг
двох ЕТКО, які співпрацюють на трансграничних ринках
і

1

2

3

4

ЕТКО1

τ 11 =3,0
τ 12 =0,75

τ 12 =3,5
τ 22 =2,0

τ 31 =2,5
τ 32 =1,5

τ 14 =2,0
τ 42 =1,4

4,0

1,75

1,67

1,43

ЕТКО2

α i2 / α i1

Припустимо також, що виконуються співвідношення τ 12 < τ 11 ;
τ 22 < τ 12 ; τ 32 < τ 31 ; τ 42 < τ 14 , які означають, що ЕТКО2 володіє технологіями, які надають їй абсолютну перевагу перед ЕТКО1 за витратами по всіх вироблених товарах (послугах).
Зазначимо, що всі товари (послуги) мають бути розміщені в
табл. 6.1 у порядку спадної порівняльної переваги ЕТКО2 за відносною продуктивністю праці α ij :

α 12

Рис. 6.8. Залежність обсягу альтернативної виручки ЕТКО2 від ціни
заміщення 1/2 та обсягу виробництва альтернативного товару 2

Що стосується цінової еластичності попиту, то у даному випадку до точки максимуму альтернативної виручки трансграничний
попит від ціни трансграничного заміщення є еластичним, e12/ 2 >1, а
після точки максимуму – нееластичним, e12/ 2 <1.
Розглянемо більш детально особливості застосування моделі
Рікардо до аналізування переваг трансграничної торгівлі ЕТКО декількома (більше двох) товарами. Припустимо, що кожна з двох
ЕТКО, використовуючи наявні технології, в змозі запропонувати
чотири види товарів i  1, 4 , виробництво яких характеризується
коефіцієнтами трудомісткості τ ij з чисельними значеннями, представленими у табл.6.1.
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α 11



α 22
α 12



α 32
α 31



α 42
α 14

,

(6.32)

або ж, що допускається за теорією, в порядку зростаючої порівняльної переваги.
Як наслідок, позначений першим у двопродуктовій реалізації
моделі Рікардо товар за чисельними значеннями складових у нерівностях (6.32) буде розміщений у табл. 6.1 на третій позиції, а другий – на першій.
До розгляду вводиться поняття відносної трансграничної заробітної плати ( w2 / w1 ) , яка визначається співвідношенням зарплат за однаковий труд у різних ЕТКО, у нашому випадку – співвідношенням величин w j погодинної заробітної плати працівників
обох ЕТКО (плати за одиницю робочого часу). Тоді вартість виробництва j-ю ЕТКО однієї одиниці i-го товару буде дорівнювати
( w j  τ ij ) , а відносна трансгранична ціна для ЕТКО2 розраховуватиметься за формулою
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pi2
pi1



w2 τ i2
 .
w1 τ i1

(6.33)

Якщо ( pi2 / pi1 ) < 1, то виробництво і-го товару буде менш
витратним для ЕТКО2, ніж для ЕТКО1, і тому цей товар доцільно
буде виробляти ЕТКО2, а при ( pi2 / pi1 ) > 1, навпаки, – ЕТКО1. З
рівняння (6.33) не складно визначити, що перше з цих нерівностей
тотожне наступному: ( w2 / w1 )  τ i1 / τ i2 ) , яке означатиме, що i-й
товар доцільно виробляти ЕТКО2, відносна заробітна плата в якій
нижча відносної вартості цього товару в ЕТКО1. Аналогічно для
другої нерівності маємо: ( w2 / w1 )  ( τ i1 / τ i2 ) і і-й товар буде доцільно вже виробляти ЕТКО1, оскільки відносна заробітна плата в
ЕТКО2 вища відносної вартості цього товару в ЕТКО1. Інакше кажучи, товар має виробляти саме та з ЕТКО, відносна заробітна плата в якій нижча, тобто там, де виробництво цього товару є менш
витратним (найбільш продуктивним тощо).
Не складає труднощів упевнитися, що для чисельних значень
коефіцієнтів трудомісткості, представлених у перших двох рядках
табл. 6.1, відносна трансгранична ціна ( pi2 / pi1 ) кожного з чотирьох товарів, розрахована за рівнянням (6.33), дорівнюватиме одиниці при значеннях w2 / w1  α i2 / α i1 , відображених в останньому
рядку цієї таблиці; відносна ціна стає більше 1 для будь-якого з чотирьох товарів, які вироблятиме ЕТКО2, за умови w2 / w1  α 12 / α 11 ,
у нашому випадку більше ( 3,0 / 0,75 ) .
При цьому, незважаючи на свою абсолютну технологічну перевагу, виробництво кожного з чотирьох товарів буде дорожчим
для ЕТКО2, і тільки при ( w2 / w1 )  ( 3,0 / 0,75 ) перший товар буде
вироблятися ЕТКО2, у той час як всі інші, як і раніше, – ЕТКО1.
Така ситуація пояснюється гранично низькою відносною заробітною платою, простіше кажучи – значною різницею у рівнях оплати
праці в ЕТКО, що взаємодіють на трансграничному ринку.
Якщо відносна заробітна плата знизиться нижче
2
(w / w1 )  (3,5 / 2,0) , то не тільки перший, а й другий товар буде
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вже вироблятися ЕТКО2 і так далі. За умови w2 / w1  α 42 / α 14 виробництво кожного з чотирьох товарів стає дешевше в ЕТКО2.
Оскільки існує однозначна відповідність між виробництвом
та витратами робочої сили (трудом), попит на товари може бути
безпосередньо виражений через попит на труд як функцію від заробітної плати. На рис. 6.9 у вигляді ламаної спадаючої кривої представлено графік залежності відносного попиту на робочу силу
(труд), визначений через відношення величин попиту на труд в кожній з ЕТКО ( L2 / L1 ) , від відносної заробітної плати ( w2 / w1 ) .
Як можна бачити, ламана крива складається з горизонтальних та
похилих сегментів, координати яких визначаються значеннями та
розташуванням коефіцієнтів трудомісткості у табл. 6.1.

Рис. 6.9. Залежність відносного попиту на труд та його пропозиції
від відносної заробітної плати

Означені сегменти кривої відносного попиту на труд відображають наступні параметри і характеристики взаємовідносин
ЕТКО в таких умовах:
 область зміни відносної заробітної плати вище горизонтального сегменту 1 кривої попиту: ( w2 / w1 ) >(3,0/0,75). Всі товари виробляє ЕТКО1, попит на труд в ЕТКО2 відсутній, ( L2 / L1 ) = 0;
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 горизонтальний сегмент 1 кривої попиту: ( w2 / w1 ) =
= (3,0/0,75). ЕТКО2 є конкурентоспроможною з ЕТКО1 у виробництві першого товару та виробляє його. ЕТКО1, як і за попередньої
умови, виробляє всі чотири товари;
 перший
похилий
сегмент
кривої
попиту:
2
1
(3,0/0,75)> ( w / w ) >(3,5/2,0). Виробництво першого товару повністю переходить до ЕТКО2, а ЕТКО1 виробляє другий, третій і четвертий товари;
 горизонтальний
сегмент
2
кривої
попиту:
2
1
( w / w ) =(3,5/2,0). ЕТКО2 виробляє перший і другий товари, а
ЕТКО1 – другий, третій і четвертий товари;
 другий
похилий
сегмент
кривої
попиту:
2
1
(3,5/2,0)> ( w / w ) >(2,5/1,5). ЕТКО2 виробляє перший і другий товари, а ЕТКО1 – третій і четвертий товари;
 горизонтальний
сегмент
3
кривої
попиту:
2
1
( w / w ) =(2,5/1,5). ЕТКО2 виробляє перший, другий і третій товари, а ЕТКО1 – третій і четвертий товари;
 третій
похилий
сегмент
кривої
попиту:
2
1
(2,5/1,5)> ( w / w ) >(2,0/1,4). ЕТКО2 виробляє перший, другий і
третій товари, а ЕТКО1 – четвертий товар;
 горизонтальний
сегмент
4
кривої
попиту:
( w2 / w1 ) =(2,0/1,4). ЕТКО2 виробляє перший, другий, третій і четвертий товари, а ЕТКО1 – четвертий товар;
 область зміни відносної заробітної плати нижча сегменту 4
кривої попиту: ( w2 / w1 ) <( 2,0/1,4). Для ЕТКО1 виробництво кожного з товарів стає більш затратним, ніж в ЕТКО2, тому ЕТКО2 виробляє всі товари, а ЕТКО1 йде з ринку виробників.
Пропозиція труда у моделі Рікардо вважається екзогенною
величиною, яка на рис. 6.9 відображається вертикальною лінією,
оскільки визначається відносними розмірами наявної робочої сили.
Лінія пропозиції є розмежувальною межею, ліворуч від якої знаходяться товари, які буде виробляти ЕТКО2, а праворуч – товари, на
виробництві яких буде спеціалізуватися ЕТКО1. Якщо ж для якогось товару відношення величин попиту на труд ( L2 / L1 ) зрівню-
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ється за значенням з відносною заробітною платою ( w2 / w1 ) , то
даний товар виробляють обидві ЕТКО.
Простіше кажучи, коли крива відносного попиту перетинає
криву відносної пропозиції в межах похилого сегменту, відбувається чіткий розподіл виробництва товарів (праці тощо) між ЕТКО, а
коли в межах горизонтального сегменту обидві ЕТКО виробляють
цей товар, а товари спеціалізації розміщуються ліворуч і праворуч.
При цьому рівноважна відносна заробітна плата визначається в точці перетину кривих відносного попиту і пропозиції.
Таким чином, розглянутий формат області побудови графіка
та взаємне розміщення кривих попиту і пропозиції однозначно визначають відносну заробітну плату та структуру виробництва товарів за однофакторною (труд) моделлю Рікардо трансграничної торгівлі декількома товарами при таких припущеннях: ЕТКО порізному забезпечені факторами виробництва, обсяги яких обмежені
й повністю використовуються в процесі виробництва, характеризуються повною мобільністю (повною зайнятістю) у межах країни
та відсутністю мобільності між країнами; в обох ЕТКО застосовуються однакові технології, ефект масштабу відсутній, торговельні
потоки збалансовані, а транспортні витрати відсутні; торгівля здійснюється в умовах досконалої конкуренції та повної еластичності
попиту за ціною, однакових уподобаннях споживачів тощо.
Незважаючи на серйозні припущення, модель Рікардо дає
змогу достатньо прозоро визначати системні особливості й розраховувати чисельні параметри доступного виграшу від трансграничної торгівлі для всіх її учасників, навіть у складних ситуаціях,
пов’язаних з запровадженням зон вільної торгівлі, обмеженнями
конкуренції з боку більш розвинутих країн тощо, враховуючи при
цьому їх абсолютну перевагу у технологіях і продуктивності праці,
різницю в рівнях оплати праці й кількість доступних трудових ресурсів в обох країнах (ЕТКО тощо). У таких умовах головним завданням країн, що розвиваються, є спрямування отриманої внаслідок трансграничної торгівлі вигоди не на проїдання і латання дір в
економіці, а на розвиток технологічної бази та удосконалення соціально-економічної структури виробництва і споживання товарів в
країні.
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