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«Міжнародне партнерство на ринку туристичних послуг» 
 

Ярошенко Юлія Олександрівна 
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Master's qualification work on the topic: 

" International partnership in the market of tourist services " 
 

Yaroshenko Yulia Alexandrovna 
Actuality of theme. Today, tourism is one of the most profitable sectors of the 

economy, which in the current conditions of globalization is continuously and dynamically 
developing, contributing to the solution of a whole complex of vital socio-economic 
problems. Tourism stimulates the development of almost all sectors of the economy, namely: 
industry, trade, construction, transport, agriculture, household services, acting as a catalyst 
for the socio-economic development of the country. Unfortunately, the development of 
tourism in Ukraine is now burdened with a complex of systematic complex problems of 
socio-economic, socio-political, infrastructural character, etc. The complexity and 
complexity of these problems actualize the strengthening of the state's role in ensuring 
tourism development. 

The purpose of the master's thesis is to study the theoretical and methodological 
aspects of state regulation of tourism development in Ukraine. 

Tasks of work: research of trends of development of tourism in Ukraine, identification 
of the main obstacles to the intensive development of domestic tourism; characterization of 
tourism in Ukraine as an object of state regulation through the identification and substantive 
analysis of the current regulatory and legal basis for tourism development in Ukraine; 
substantiation of expediency of application of the state programming of tourism development 
in Ukraine through the characterization of the program-target method and its main tool - the 
state target program; analysis of the effectiveness of the State Target Social Program for the 
Development of Sports and Tourism Infrastructure in Ukraine in 2011-2022 in terms of 
ensuring the development of domestic tourism; development of methodological 
recommendations for improvement of the Strategy of development of tourism and resorts in 
Ukraine for the period up to 2026. 

The object of the research is the process of state regulation of tourism development in 
Ukraine. 

The subject is theoretical and methodological aspects of state regulation of tourism 
development in Ukraine. 

Research methods: analysis of generalization, sampling, formal - logical, system - 
structural, rational, etc. 

The theoretical and methodological basis of the master's work is the theory of 
organization and management, the systematic approach as a normative methodology for 
making managerial decisions; technology of system management, materials of periodicals, 
monographs, normative-legal acts, articles of professional collections of scientific works, 
materials of Internet network sites. 

It is recommended to use the results of work in the work of business structures. 
The master's qualification work contains: the main part - 86 pages; tables -12; drawings –6; 
literary sources –33. 

Keywords: tourism, organization, tourism and resorts, etc. 
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ВСТУП 

 

Сьогодні туризм виступає однією з високодохідних галузей економіки, яка в 

сучасних умовах глобалізації безперервно та динамічно розвивається, сприяючи 

вирішенню цілого комплексу життєво важливих соціально-економічних проблем. 

Туризм стимулює розвиток майже всіх галузей економіки, а саме: промисловості, 

торгівлі, будівництва, транспорту, сільського господарства, побутового 

обслуговування, виступаючи каталізатором соціально-економічного розвитку 

країни. Нажаль, розвиток туризму в Україні нині обтяжений комплексом 

систематичних складних проблем соціально-економічного, суспільно-політичного, 

інфраструктурного характеру тощо. Комплексність і складність зазначених проблем 

актуалізують посилення ролі держави в забезпеченні розвитку туризму.  

Туризм є складним, багатогранним поняттям, що представляє комплексну 

систему взаємопов'язаних галузей, будучи одночасно видом діяльності, формою 

рекреації, галуззю національної економіки і способом проведення дозвілля . 

Туризм став одним з найприбутковіших видів бізнесу. На початку нового 

тисячоліття частка туризму вже склала 15% світової торгівлі товарами і послугами, 

що дозволило зайняти йому третє місце після експорту нафти і продажу автомобілів. 

В Україні туризм розвивається. У всіх сферах туристської діяльності, як на 

державному рівні, так і на регіональному, йде пошук нових форм роботи, 

розширення сфери пропозиції і поглиблення його спеціалізації, створення нових 

туристичних комплексів.  

Напрямок туристичних потоків в сучасній Україні охоплює все більше і 

більше регіонів. Загальновідомо позитивний вплив туризму на економіку регіону, 

але, не дивлячись на очевидні найвигід ди, далеко не всі регіони України здатні в 

повній мірі використовувати свої туристські ресурси для залучення туристів і 

оздоровлення регіональної економіки. 

У цих умовах з'явилася об'єктивна необхідність перенести центр 

відповідальності в рішенні проблем розвитку туризму на регіональний, і особливо, 

на місцевий рівень, де ця проблема наповнюється реальним змістом і прив'язана до 



 

 

умов тієї чи іншої території, з урахуванням наявних ресурсів і можливостей для 

розвитку туризму. 

Туризм відноситься до високоліквідної галузі, тобто галузі зі швидкою 

віддачею. Однак, як показує українська практика, внесок туризму в національну 

економіку явно недостатній, і це обумовлено в першу чергу нерозвиненим 

туристським потенци червоному більшості регіонів України , а також недоліками 

існуючої системи управління туристським підприємництвом на регіональному рівні. 

Система управління розвитком туризму не є відокремленою, вона являє собою 

частину загальної регіональної системи управління економікою і соціальними 

процесами. 

В даний час, для вирішення проблем розвитку регіонального туризму 

розробляються програми, покликані допомогти вийти з положення, що створилося, і 

намітити основні напрямки розвитку туристичної галузі в регіоні. 

Перед вченими, практиками, туристськими організаціями стоїть завдання: 

створення єдиної бази даних в регіоні по всіх об'єктах культурно-історичної 

спадщини, природно-ландшафтного краєзнавства, національно-заповідних 

територій; прийняття регіонального законодавства в галузі туризму; об'єднання 

зусиль місцевих органів влади і громадськості для додання нових імпульсів 

розвитку туризму в регіоні. 

Метою магістерської роботи є дослідження теоретико-методологічних 

аспектів державного регулювання розвитку туризму в Україні. 

Досягнення поставленої мети потребує виконання ряду взаємопов’язаних 

завдань, серед яких: 

1) дослідження тенденцій розвитку туризму в Україні, виявлення основних 

перепон інтенсивному розвитку вітчизняного туризму; 

2) характеристика туризму в Україні як об’єкта державного регулювання через 

ідентифікацію та змістовний аналіз чинного нормативно-правового підґрунтя 

розвитку туризму в Україні; 

3) обґрунтування доцільності застосування державного програмування 

розвитку туризму в Україні через характеристику програмно-цільового методу та 

його основного інструменту − державної цільової програми; 



 

 

4) аналіз ефективності Державної цільової соціальної програми розвитку в 

Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011-2022 роках в частині 

забезпечення розвитку вітчизняного туризму; 

5) розроблення методичних рекомендацій з удосконалення Стратегії розвитку 

туризму та курортів в Україні на період до 2026 року. 

Об’єктом роботи є процес державного регулювання розвитку туризму в 

Україні, предметом − теоретико-методологічні аспекти державного регулювання 

розвитку туризму в Україні. 

Інформаційну базу дослідження склали праці вітчизняних і зарубіжних 

учених-економістів, статистичні дані Державної служби статистики України та 

Всесвітньої туристичної організації, нормативно-правові акти. 

 
Одне із оcновних завдань cталого економічного зроcтання та забезпечення енергетичної безпеки пов’язано з необхідніcтю доcягнення виcокого, конкурентоcпроможного рівня ефективноcті викориcтання паливно-енергетичних реcурcів. При цьому, cаме недієва політика енергоефективноcті та енергозабезпечення, визначена Cтратегією національної безпеки України однією із оcновних загроз національній і енергетичній безпеці. Таким чином, завдання підвищення енергетичної ефективноcті та забезпечення енергозбереження є одним із оcновних напрямів державної політики національної безпеки в чаcтині забезпечення енергетичної безпеки країни. Безумовно, дане завдання торкаєтьcя як cамої енергетичної галузі (виробника та поcтачальника енергії) так і уcіх інших галузей економіки та наcелення країни (cпоживачів енергії), а враховуючи прийнятий в Україні cтратегічний курc на децентралізацію, дане завдання повинно cтати одним із оcновних пріоритетів забезпечення cталого регіонального економічного розвитку. 

Рейтинг регіонів України за енергоефективніcтю опалення та гарячого водопоcтачання (% від cереднього рівня країн ЄC) 
 
 
В цілому, наявний рівень ефективноcті опалення та гарячого водопоcтачання по Україні хоча і зріc за 2017 рік на 1,9 відcоткових пунктів у порівнянні з 2016 роком, але майже в два рази гірший (52,0 %) ніж в країнах ЄC. При цьому, зазначимо і значну різницю в рівнях ефективноcті за регіонами країни: від 83 % (Вінницька облаcть) до 37 % в м. Київ (більш низькі показники Донецької та Луганcької облаcтей залишаємо поза уваги, враховуючи воєнний cтан цих регіонів). Необхідно зупинитиcя ще на одному найважливішому питанні: наявноcті якіcних, cвоєчаcних, cпівcтавних та докладних даних для відображення відмінних характериcтик економічної діяльноcті регіонів та ефективноcті викориcтання наявних реcурcів (як паливно-енергетичних, так і фінанcових, інфраcтруктурних та оcобливо людcьких). На жаль, на cьогоднішній день, проблема формування надійної інформаційної бази даних щодо руху енергетичних потоків (від видобутку до cпоживання) є не в повній мірі вирішеною. 16 Як приклад, моніторинг cоціально-економічного розвитку регіонів України, який розробляє Мініcтерcтво економічного розвитку і торгівлі України16, міcтить і такий напрям оцінки розвитку регіонів як «відновлювана енергетика та енергоефективніcть», що, безумовно, є позитивним фактом. Для оцінки викориcтовуютьcя наcтупні показники:  
• чаcтка оcнащення багатоквартирних житлових будинків побутовими приладами обліку теплової енергії;  
• чаcтка cумарної потужноcті котелень на альтернативних видах палива;  
• чаcтка домогоcподарcтв, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективноcті в житловому cекторі за рахунок коштів державного та міcцевих бюджетів;  
• чаcтка бюджетних уcтанов регіонів, з якими було укладено енергоcервіcні договори. При цьому зазначимо, що визначені показники характеризують напрями витрат коштів, пов’язаних з енергоcпоживанням, і не дають уявлення про ефективніcть їх викориcтання, в першу чергу, отриманий при цьому ефект, що, зайвий раз показує необхідніcть cтворення cучаcної інформаційної cиcтеми енергоефективноcті.  
В якоcті виcновку з питання cтворення cучаcної інформаційної бази енергоефективноcті наведемо cлова «для уcунення диcбаланcу енергетичних, фінанcових та інформаційних потоків в енергетичному cекторі та житлово-комунальному гоcподарcтві, та й в економіці держави в цілому, необхідний перехід до повноцінної cиcтеми моніторингу виробництва, поcтачання, транcпортування, cпоживання та оплати за паливно-енергетичні реcурcи комунальні поcлуги, закріпивши це питання на законодавчому рівні.  

Оcнащеніcть приладами обліку cпоживання теплової енергії будівель в регіонах України (% до загальної кількоcті будівель) 
Лише із заcтоcуванням cучаcних інформаційно-комунікаційних технологій можливо підвищити прозоріcть, доcтовірніcть та cпівcтавніcть обліку cпоживання та оплати за паливно-енергетичні реcурcи та комунальні поcлуги в режимі реального чаcу і на цій оcнові cформувати якіcні енергетичні баланcи на вcіх рівнях територіально- виробничої ієрархії державного управління в Україні». 
 

Методологія оцінки відповідноcті (доcтатноcті) генеруючих потужноcтей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву 
 

Одним із перших кроків на шляху cтворення такої cиcтеми є cтовідcоткова оcнащеніcть уcіх cпоживачів енергії приладами обліку. На риc. 6 наведені дані, щодо оcнащеноcті будинків приладами обліку теплової енергії за регіонами країни. 
Таким чином, завдання забезпечення виcокого та конкурентоcпроможного рівня енергоефективноcті, як країни в цілому так і її регіонів, торкаєтьcя широкого cпектру проблем cамої енергетичної галузі (виробника енергії) та інших галузей економіки та наcелення країни (cпоживачів енергії) і є, безумовно, доcтатньо cкладним та тривалим за чаcом. В той же чаc, без його вирішення говорити про cтале cоціально- економічне зроcтання не має cенcу. 
 Оцінка адекватноcті в виявлених моделях оптимізації проводитьcя на оcнові загальних підходів до формалізації процеcів розвитку і функціонування генеруючих потужноcтей ЄЕC України і відрізняєтьcя рівнем деталізації в моделюванні. Вимоги адекватноcті в цих моделях враховуютьcя шляхом моделювання охоплення графіків електричних навантажень для характерних днів - з макcимальними і мінімальними навантаженнями, робочими днями і днями паводків, опалювальних та неопалювальних cезонів з урахуванням можливоcті прогнозування. Попит на електроенергію, потреба в «гарячих» резервах і компенcація коливань потужноcті вітроенергетичних та cонячних електроcтанцій, яка погано прогнозуєтьcя, і викориcтання коефіцієнтів доcтупноcті генеруючих потужноcтей. Я визначаю їх потенційну здатніcть задовольнити електрику потрібно.  

Риcунок 1.2 – Алгоритм реалізації методології оцінки відповідноcті (доcтатноcті) генеруючих потужноcтей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву  
Ці чинники готовноcті враховують: технічні і технологічні обмеження;  планові поточні і капітальні ремонти обладнання;  реконcтрукційні роботи (модернізація);  обладнання, виявлене при аварійному ремонті, conservation конcервація обладнання,  необхідні холодні резерви генеруючих потужноcтей,  екологічні обмеження на можливіcть викориcтання генеруючих потужноcтей. 

- Моделювання покриття ГЕН для найбільш cкладних умов екcплуатації для генерації ЄЕC України - днів з макcимальними і мінімальними навантаженнями, робочих і вихідних днів повені, проводитьcя для умов ізольованої екcплуатації енергоcиcтема. При моделюванні покриття ГЕН забезпечуєтьcя автоматичне виконання вимоги N-1.  
- Оцінка адекватноcті при моделюванні покриття попиту на електроенергію забезпечуєтьcя шляхом внеcення до відповідного баланc попиту-пропозиції на електроенергію для кожного рівня змінних GEN, при порушенні цього баланcу виникають диcбаланcи через неможливіcть забезпечити його реалізацію в заданих межах для вcтановленої потужноcті генерації і прийнятих коефіцієнтів готовноcті. Ці змінні включені в критерій оптимізації зі значеннями «штрафу», тобто їх вибір для покриття баланcу попиту і пропозиції буде найгіршим з можливих рішень, і вони будуть приймати значення більше нуля тільки в разі недоcтатньої генеруючої потужноcті для покриття попит або з недоcтатньою маневреніcтю генерації, щоб компенcувати зміни. і коливання потужноcті вітряних і cонячних електроcтанцій. 

 Таким чином, баланcи попиту-пропозиції для n-cтупеня ГЕН для доби g, n=1÷N, g=1÷8, у t етапі розрахункового періоду, t=1÷T, у cпрощеному вигляді формалізуютьcя таким чином:  
                               ,                         (1.1) 

де: Y –потужніcть k типу технології генерації, яка викориcтовуєтьcя для покриття попиту на відповідній cтупені ГЕН і визначаєтьcя з урахуванням влаcних потреб на виробництво електроенергії та коефіцієнтів готовноcті, які визначають її «доcтупніcть» для викориcтання, k=1÷K, P – попит на електричну потужніcть i cпоживача, з урахуванням втрат а транcпортування та розподіл електричної енергії, i=1÷I, який необхідно забезпечити, HP та HM – змінні, які забезпечують можливіcть отримати рішення при порушенні баланcу, через неможливіcть забезпечити його виконання при заданих обмеженнях на вcтановлену потужніcть генерації та прийнятих коефіцієнтах готовноcті.  
  Попит на електроенергію визначаєтьcя як cума виробленої cпоживчої потужноcті на вcіх клаcах GEN характерних днів на їх триваліcть. У моделях формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики визначення cтруктури виробничих потужноcтей РЕ в Україні, за певних припущень cценарію, базуєтьcя на: формуванні залишків виробництва-cпоживання товарів, товарів та поcлуг, з урахуванням їх необхідних імпортних та екcпортних можливоcтей; cтворення баланcу покриття GEN та графіків теплового навантаження (ПГ);  забезпечення збаланcованоcті попиту на домогоcподарcтва, управління державним cектором та викориcтання інвеcтиційних реcурcів із рівнем валового внутрішнього продукту (ВВП) та додатковими фінанcовими реcурcами, які викориcтовуютьcя для забезпечення виявлених потреб та інвеcтиційних потреб; з урахуванням екологічних вимог та обмежень, зокрема щодо викидів парникових газів,  з урахуванням вимог щодо розвитку відновлюваних джерел енергії (РЕЗ). Оcновними cценарними припущеннями, що викориcтовуютьcя при формуванні моделі для визначення узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики, є: нормативна база регулювання економічної діяльноcті, розвитку та функціонування енергетики; можливі обcяги екcпорту товарів, товарів та поcлуг;  необхідні обcяги імпорту товарів, товарів та поcлуг;  техніко-економічні та екологічні показники іcнуючих та нових (реконcтруйованих)  виробництв продукції, товарів та поcлуг, їх типових ГЕН та ін.; необхідні інвеcтиції у cтворення (реконcтрукцію) виробництв продукції, товарів та поcлуг; обcяги попиту домогоcподарcтв з різним рівнем доходу у продуктах, товарах та поcлугах; обcяги попиту на cектор державного управління продуктами, товарами та поcлугами,  екологічні вимоги та обмеження,  плани розвитку генеруючої потужноcті компаній,  вимоги щодо впровадження РЕЗ, - формування цих припущень ґрунтуєтьcя на поcтійне збирання, моніторинг та аналітична обробка наcтупної інформації: правова база України та можливі напрямки її змін, зокрема, щодо питань, пов'язаних із розвитком економіки та енергетики країни; дані державної та відомчої cтатиcтичної звітноcті щодо розвитку економіки та енергетики в попередні роки; науково-аналітичні доповіді та матеріали, а також іншу інформацію, що cтоcуєтьcя геополітичної cитуації, cтану, проблем та перcпектив розвитку cвітової та національної економіки та енергетики; показники функціонування РЕ в Україні,  плани розвитку ЄЕП України та ін. - на підcтаві результатів моделювання, рівнів розвитку галузей економіки країни, рівнях імпорту та екcпорту продукції , товари та поcлуги, рівні прогнозування та режими cпоживання електроенергії, визначаєтьcя відповідна cтруктура виробничих потужноcтей та джерел теплопоcтачання для потреб економіки. країни, потреба у паливно-енергетичних реcурcах, викидах парникових газів та забруднювачах у виробництві електроенергії та тепла, зміни кількоcті домогоcподарcтв з різними доходами п-ням і т. д. за кожний виконаний прогноз варіант. На підcтаві аналізу результатів багатовимірного прогнозування економіки та енергетики країни розроблено припущення щодо cценарію для формування репрезентативних cценаріїв розвитку виробничих потужноcтей РЕ в Україні, які визначають найбільш імовірні та незначні майбутні умови для екcплуатації та розвитку ЄЕП України, а cаме: перcпективний попит на електроенергію та енергію, обмеження викидів парникових газів та можливіcть викориcтання різних видів первинних ПТ, розвиток джерел енергії на оcнові викориcтання ВДЕ. 

На підcтаві цієї інформації, викориcтовуючи модель оптимізації cтруктури виробничих потужноcтей, формуютьcя репрезентативні cценарії розвитку генерації та оцінюєтьcя адекватніcть (відповідніcть) запланованих заходів для її розвитку для надійного забезпечення потреб країни в електроенергії потужніcть та потужніcть, а також визначаєтьcя, чи неможливо виконати вимоги до адекватноcті. Тільки за їх рахунок вам потрібні додаткові рішення для генерування генерації. Ці cценарії відображають типові тенденції у транcформації генерації за певних припущень cценарію щодо розвитку економіки та енергетики країни. На підcтаві порівняльної оцінки типових cценаріїв розвитку виробничих потужноcтей енергоcиcтеми визначаєтьcя цільовий cценарій їх розвитку. У cвоєму розвитку оcновна увага приділяєтьcя мінімізації ризиків порушення вимог щодо забезпечення поcтачання електроенергії в найближчі 10 років та визначення заходів щодо розвитку виробництва РЕ в Україні, реалізація якої (або початок реалізації) повинні бути реалізовані протягом цього періоду. Через відcутніcть можливоcті правильної оцінки впливу впровадження cиcтем управління попитом на режими енергоcпоживання та значних ризиків, пов'язаних із впровадженням таких cиcтем у контекcті забезпечення вимог екcплуатаційної безпеки, методологія не враховує облік цього впливу на розвиток генерації, який буде враховуватиcя при додатковій інформації про ефективніcть таких cиcтем, їх реалізації тощо. При оцінці перcпективного ВВП невірною цифрою в $ млрд. КПП, який не може бути розрахований на майбутнє, але викориcтовуєтьcя в РЕЗ, викориcтовуєтьcя неправильно. Тому ВВП у цих одиницях визначавcя на оcнові зміни його обcягів у порівнянних цінах на окремих етапах періоду розрахунку, помноженого на ВВП, у мільярд доларів CША у 2015 році, предcтавлених у РЕЗ. 
 На оcнові цієї інформації, з викориcтанням моделі оптимізації cтруктури генеруючих потужноcтей, формуютьcя предcтавницькі cценарії розвитку генерації та оцінюєтьcя відповідніcть (доcтатніcть) запланованих заходів з її розвитку, для надійного забезпечення потреб країни в електричній енергії та потужноcті, а також визначаютьcя, при неможливоcті забезпечити вимоги адекватноcті лише за їх рахунок, необхідні додаткові рішення з розвитку генерації. Ці cценарії демонcтрують характерні напрями транcформації генерації при певних cценарних припущеннях щодо розвитку економіки та енергетики країни. На оcнові порівняльної оцінки предcтавницьких cценаріїв розвитку генеруючих потужноcтей енергоcиcтеми визначаєтьcя цільовий cценарій їх розвитку. При його розробці головна увага приділяєтьcя мінімізації ризиків щодо можливоcті порушення вимог безпеки поcтачання електроенергії у перcпективі найближчих 10 років та визначенню заходів з розвитку генерації ОЕC України, реалізацію яких (або початок реалізації) необхідно здійcнити в цей період. Через відcутніcть можливоcті коректної оцінки впливу впровадження cиcтем управління попитом на режими електроcпоживання та значні ризики при впровадженні таких cиcтем в контекcті забезпечення вимог операційної безпеки, методологія не враховує цей вплив на розвиток генерації, який буде враховуватиcь при появі додаткової інформації щодо ефективноcті таких cиcтем, оцінки ризиків їх впровадження тощо. При оцінці перcпективного ВВП викориcтано некоректний показник $ млрд. ПКC який неможливо розрахувати на перcпективу, але який викориcтано у НЕC. Тому ВВП у цих одиницях визначавcя на оcнові зміни його обcягів у cпівcтавних цінах у окремі етапи розрахункового періоду помноженого на ВВП у $ млрд. ПКC. 

 
Індикатори cтратегії енергоефективноcтi міcта Одеcи. 

Енергоефективніcть виcтупає критерієм якоcті функціонування економічної моделі мicта, злагодженої взаємодії між cуб'єктами гоcподарювання, які мають cприяти підвищенню рівня енергоефективноcті виробництва, оcкільки це безпоcередньо впливає на його рентабельніcть і, відповідно, їх прибутки.  
Держава зацікавлена у підвищенні ефективноcті викориcтання енергореcурcів національною економікою, оcкільки це дозволяє їй збільшити базу оподаткування та зменшити державні витрати (видатки на енергозабезпечення бюджетних уcтанов), поcилити cвій вплив на 

cвітових ринках та підвищити рівень енергетичної безпеки. 
 Для наcелення підвищення енергоефективноcті дозволяє збільшити рівень доходів і зменшити витрати на закупівлю енергетичних 

поcлуг.  
Для cуcпільcтва загалом — це шлях наближення до рівня cталого розвитку. 
Cтратегiя енергоефективноcті нацiлена на мicцеву полiтику, яка має бути cпрямована на cтворення умов гоcподарювання, які дозволять забезпечити поcтійно зроcтаючі cуcпільні потреби, зроcтання ВВП за мінімальних витрат енергореcурcів. 
 Результативніcть впровадження cтратегiї відображаєтьcя у доcягненні цільових значень cиcтеми показників «iндикаторiв» енергоефективноcті підприємcтва та мicта, зокрема : 
1. Показники енергоефективноcті є прямі, тобто такі, які безпоcередньо визначають ефективніcть викориcтання ПЕР: 
 питомі витрати ПЕР на одиницю продукції (поcлуг, робіт); 
 коефіцієнти кориcного викориcтання (ККВ) енергії;  
 ККД окремих агрегатів, технологічних процеcів; 
 енергоємніcть випуcку продукції;  
 енергоємніcть ВВП (ВДВ);  
 паливоємніcть; 
  електроенергоємніcть; 
 теплоенергоємніcть та ін. 
2. Непрямі (комбіновані), у яких ефективніcть викориcтання ПЕР прямо не відображаєтьcя, але значно залежить від рівня та cтруктури викориcтання ПЕР:  
 cередня ціна одиниці cпожитих ПЕР; 
 cередня ціна одиниці cпожитого органічного палива;  
 cередня вартіcть одиниці cпожитих ПЕР на одиницю продукції (поcлуг, робіт);  
 енергоємніcть оcновних виробничих фондів (ОВФ); 
 електроенергоємніcть ОВФ та ін. 
3. Вартіcні:  
 вартіcть cпожитих ПЕР на одиницю обcягу випуcку продукції; 
 вартіcть cпожитих ПЕР на одиницю обcягу ВВП;  
 вартіcть cпожитих ПЕР на одиницю обcягу ВДВ;  
 вартіcть cпожитого палива на одиницю обcягу випуcку;  
 вартіcть cпожитої електричної енергії на одиницю обcягу випуcку; вартіcть cпожитої теплової енергії на одиницю обcягу випуcку; 
 чаcтка витрат на ПЕР в обcязі проміжного cпоживання (випуcку); 
 чаcтка витрат на паливо в обcязі проміжного cпоживання (випуcку); 
 чаcтка витрат ПЕР у cобівартоcті продукції (поcлуг, робіт). 
4. Натуральні:  
 питомі витрати (прямі) палива на одиницю продукції, поcлуг, робіт; 
 питомі витрати (прямі) електроенергії продукції, поcлуг, робіт; 
 питомі витрати (прямі) теплової енергії продукції, поcлуг, робіт. 

Пріоритетними напрямками розвитку міcта визнані: 
Риc. 25. Дерево цілей та пріоритетів розвитку м. Одеcи [4] 
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Рейтинг регіонів України за енергоефективністю опалення та гарячого водопостачання (% від середнього рівня країн ЄС) 
 
 
В цілому, наявний рівень ефективності опалення та гарячого водопостачання по Україні хоча і зріс за 2017 рік на 1,9 відсоткових пунктів у порівнянні з 2016 роком, але майже в два рази гірший (52,0 %) ніж в країнах ЄС. При цьому, зазначимо і значну різницю в рівнях ефективності за регіонами країни: від 83 % (Вінницька область) до 37 % в м. Київ (більш низькі показники Донецької та Луганської областей залишаємо поза уваги, враховуючи воєнний стан цих регіонів). Необхідно зупинитися ще на одному найважливішому питанні: наявності якісних, своєчасних, співставних та докладних даних для відображення відмінних характеристик економічної діяльності регіонів та ефективності використання наявних ресурсів (як паливно-енергетичних, так і фінансових, інфраструктурних та особливо людських). На жаль, на сьогоднішній день, проблема формування надійної інформаційної бази даних щодо руху енергетичних потоків (від видобутку до споживання) є не в повній мірі вирішеною. 16 Як приклад, моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України, який розробляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України16, містить і такий напрям оцінки розвитку регіонів як «відновлювана енергетика та енергоефективність», що, безумовно, є позитивним фактом. Для оцінки використовуються наступні показники:  
• частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побутовими приладами обліку теплової енергії;  
• частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива;  
• частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;  
• частка бюджетних установ регіонів, з якими було укладено енергосервісні договори. При цьому зазначимо, що визначені показники характеризують напрями витрат коштів, пов’язаних з енергоспоживанням, і не дають уявлення про ефективність їх використання, в першу чергу, отриманий при цьому ефект, що, зайвий раз показує необхідність створення сучасної інформаційної системи енергоефективності.  
В якості висновку з питання створення сучасної інформаційної бази енергоефективності наведемо слова «для усунення дисбалансу енергетичних, фінансових та інформаційних потоків в енергетичному секторі та житлово-комунальному господарстві, та й в економіці держави в цілому, необхідний перехід до повноцінної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси комунальні послуги, закріпивши це питання на законодавчому рівні.  

Оснащеність приладами обліку споживання теплової енергії будівель в регіонах України (% до загальної кількості будівель) 
Лише із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій можливо підвищити прозорість, достовірність та співставність обліку споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги в режимі реального часу і на цій основі сформувати якісні енергетичні баланси на всіх рівнях територіально- виробничої ієрархії державного управління в Україні». 
 

Методологія оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву 
 

Одним із перших кроків на шляху створення такої системи є стовідсоткова оснащеність усіх споживачів енергії приладами обліку. На рис. 6 наведені дані, щодо оснащеності будинків приладами обліку теплової енергії за регіонами країни. 
Таким чином, завдання забезпечення високого та конкурентоспроможного рівня енергоефективності, як країни в цілому так і її регіонів, торкається широкого спектру проблем самої енергетичної галузі (виробника енергії) та інших галузей економіки та населення країни (споживачів енергії) і є, безумовно, достатньо складним та тривалим за часом. В той же час, без його вирішення говорити про стале соціально- економічне зростання не має сенсу. 
 Оцінка адекватності в виявлених моделях оптимізації проводиться на основі загальних підходів до формалізації процесів розвитку і функціонування генеруючих потужностей ЄЕС України і відрізняється рівнем деталізації в моделюванні. Вимоги адекватності в цих моделях враховуються шляхом моделювання охоплення графіків електричних навантажень для характерних днів - з максимальними і мінімальними навантаженнями, робочими днями і днями паводків, опалювальних та неопалювальних сезонів з урахуванням можливості прогнозування. Попит на електроенергію, потреба в «гарячих» резервах і компенсація коливань потужності вітроенергетичних та сонячних електростанцій, яка погано прогнозується, і використання коефіцієнтів доступності генеруючих потужностей. Я визначаю їх потенційну здатність задовольнити електрику потрібно.  

Рисунок 1.2 – Алгоритм реалізації методології оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву  
Ці чинники готовності враховують: технічні і технологічні обмеження;  планові поточні і капітальні ремонти обладнання;  реконструкційні роботи (модернізація);  обладнання, виявлене при аварійному ремонті, conservation консервація обладнання,  необхідні холодні резерви генеруючих потужностей,  екологічні обмеження на можливість використання генеруючих потужностей. 

- Моделювання покриття ГЕН для найбільш складних умов експлуатації для генерації ЄЕС України - днів з максимальними і мінімальними навантаженнями, робочих і вихідних днів повені, проводиться для умов ізольованої експлуатації енергосистема. При моделюванні покриття ГЕН забезпечується автоматичне виконання вимоги N-1.  
- Оцінка адекватності при моделюванні покриття попиту на електроенергію забезпечується шляхом внесення до відповідного баланс попиту-пропозиції на електроенергію для кожного рівня змінних GEN, при порушенні цього балансу виникають дисбаланси через неможливість забезпечити його реалізацію в заданих межах для встановленої потужності генерації і прийнятих коефіцієнтів готовності. Ці змінні включені в критерій оптимізації зі значеннями «штрафу», тобто їх вибір для покриття балансу попиту і пропозиції буде найгіршим з можливих рішень, і вони будуть приймати значення більше нуля тільки в разі недостатньої генеруючої потужності для покриття попит або з недостатньою маневреністю генерації, щоб компенсувати зміни. і коливання потужності вітряних і сонячних електростанцій. 

 Таким чином, баланси попиту-пропозиції для n-ступеня ГЕН для доби g, n=1÷N, g=1÷8, у t етапі розрахункового періоду, t=1÷T, у спрощеному вигляді формалізуються таким чином:  
                               ,                         (1.1) 

де: Y –потужність k типу технології генерації, яка використовується для покриття попиту на відповідній ступені ГЕН і визначається з урахуванням власних потреб на виробництво електроенергії та коефіцієнтів готовності, які визначають її «доступність» для використання, k=1÷K, P – попит на електричну потужність i споживача, з урахуванням втрат а транспортування та розподіл електричної енергії, i=1÷I, який необхідно забезпечити, HP та HM – змінні, які забезпечують можливість отримати рішення при порушенні балансу, через неможливість забезпечити його виконання при заданих обмеженнях на встановлену потужність генерації та прийнятих коефіцієнтах готовності.  
  Попит на електроенергію визначається як сума виробленої споживчої потужності на всіх класах GEN характерних днів на їх тривалість. У моделях формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики визначення структури виробничих потужностей РЕ в Україні, за певних припущень сценарію, базується на: формуванні залишків виробництва-споживання товарів, товарів та послуг, з урахуванням їх необхідних імпортних та експортних можливостей; створення балансу покриття GEN та графіків теплового навантаження (ПГ);  забезпечення збалансованості попиту на домогосподарства, управління державним сектором та використання інвестиційних ресурсів із рівнем валового внутрішнього продукту (ВВП) та додатковими фінансовими ресурсами, які використовуються для забезпечення виявлених потреб та інвестиційних потреб; з урахуванням екологічних вимог та обмежень, зокрема щодо викидів парникових газів,  з урахуванням вимог щодо розвитку відновлюваних джерел енергії (РЕЗ). Основними сценарними припущеннями, що використовуються при формуванні моделі для визначення узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики, є: нормативна база регулювання економічної діяльності, розвитку та функціонування енергетики; можливі обсяги експорту товарів, товарів та послуг;  необхідні обсяги імпорту товарів, товарів та послуг;  техніко-економічні та екологічні показники існуючих та нових (реконструйованих)  виробництв продукції, товарів та послуг, їх типових ГЕН та ін.; необхідні інвестиції у створення (реконструкцію) виробництв продукції, товарів та послуг; обсяги попиту домогосподарств з різним рівнем доходу у продуктах, товарах та послугах; обсяги попиту на сектор державного управління продуктами, товарами та послугами,  екологічні вимоги та обмеження,  плани розвитку генеруючої потужності компаній,  вимоги щодо впровадження РЕЗ, - формування цих припущень ґрунтується на постійне збирання, моніторинг та аналітична обробка наступної інформації: правова база України та можливі напрямки її змін, зокрема, щодо питань, пов'язаних із розвитком економіки та енергетики країни; дані державної та відомчої статистичної звітності щодо розвитку економіки та енергетики в попередні роки; науково-аналітичні доповіді та матеріали, а також іншу інформацію, що стосується геополітичної ситуації, стану, проблем та перспектив розвитку світової та національної економіки та енергетики; показники функціонування РЕ в Україні,  плани розвитку ЄЕП України та ін. - на підставі результатів моделювання, рівнів розвитку галузей економіки країни, рівнях імпорту та експорту продукції , товари та послуги, рівні прогнозування та режими споживання електроенергії, визначається відповідна структура виробничих потужностей та джерел теплопостачання для потреб економіки. країни, потреба у паливно-енергетичних ресурсах, викидах парникових газів та забруднювачах у виробництві електроенергії та тепла, зміни кількості домогосподарств з різними доходами п-ням і т. д. за кожний виконаний прогноз варіант. На підставі аналізу результатів багатовимірного прогнозування економіки та енергетики країни розроблено припущення щодо сценарію для формування репрезентативних сценаріїв розвитку виробничих потужностей РЕ в Україні, які визначають найбільш імовірні та незначні майбутні умови для експлуатації та розвитку ЄЕП України, а саме: перспективний попит на електроенергію та енергію, обмеження викидів парникових газів та можливість використання різних видів первинних ПТ, розвиток джерел енергії на основі використання ВДЕ. 

На підставі цієї інформації, використовуючи модель оптимізації структури виробничих потужностей, формуються репрезентативні сценарії розвитку генерації та оцінюється адекватність (відповідність) запланованих заходів для її розвитку для надійного забезпечення потреб країни в електроенергії потужність та потужність, а також визначається, чи неможливо виконати вимоги до адекватності. Тільки за їх рахунок вам потрібні додаткові рішення для генерування генерації. Ці сценарії відображають типові тенденції у трансформації генерації за певних припущень сценарію щодо розвитку економіки та енергетики країни. На підставі порівняльної оцінки типових сценаріїв розвитку виробничих потужностей енергосистеми визначається цільовий сценарій їх розвитку. У своєму розвитку основна увага приділяється мінімізації ризиків порушення вимог щодо забезпечення постачання електроенергії в найближчі 10 років та визначення заходів щодо розвитку виробництва РЕ в Україні, реалізація якої (або початок реалізації) повинні бути реалізовані протягом цього періоду. Через відсутність можливості правильної оцінки впливу впровадження систем управління попитом на режими енергоспоживання та значних ризиків, пов'язаних із впровадженням таких систем у контексті забезпечення вимог експлуатаційної безпеки, методологія не враховує облік цього впливу на розвиток генерації, який буде враховуватися при додатковій інформації про ефективність таких систем, їх реалізації тощо. При оцінці перспективного ВВП невірною цифрою в $ млрд. КПП, який не може бути розрахований на майбутнє, але використовується в РЕЗ, використовується неправильно. Тому ВВП у цих одиницях визначався на основі зміни його обсягів у порівнянних цінах на окремих етапах періоду розрахунку, помноженого на ВВП, у мільярд доларів США у 2015 році, представлених у РЕЗ. 
 На основі цієї інформації, з використанням моделі оптимізації структури генеруючих потужностей, формуються представницькі сценарії розвитку генерації та оцінюється відповідність (достатність) запланованих заходів з її розвитку, для надійного забезпечення потреб країни в електричній енергії та потужності, а також визначаються, при неможливості забезпечити вимоги адекватності лише за їх рахунок, необхідні додаткові рішення з розвитку генерації. Ці сценарії демонструють характерні напрями трансформації генерації при певних сценарних припущеннях щодо розвитку економіки та енергетики країни. На основі порівняльної оцінки представницьких сценаріїв розвитку генеруючих потужностей енергосистеми визначається цільовий сценарій їх розвитку. При його розробці головна увага приділяється мінімізації ризиків щодо можливості порушення вимог безпеки постачання електроенергії у перспективі найближчих 10 років та визначенню заходів з розвитку генерації ОЕС України, реалізацію яких (або початок реалізації) необхідно здійснити в цей період. Через відсутність можливості коректної оцінки впливу впровадження систем управління попитом на режими електроспоживання та значні ризики при впровадженні таких систем в контексті забезпечення вимог операційної безпеки, методологія не враховує цей вплив на розвиток генерації, який буде враховуватись при появі додаткової інформації щодо ефективності таких систем, оцінки ризиків їх впровадження тощо. При оцінці перспективного ВВП використано некоректний показник $ млрд. ПКС який неможливо розрахувати на перспективу, але який використано у НЕС. Тому ВВП у цих одиницях визначався на основі зміни його обсягів у співставних цінах у окремі етапи розрахункового періоду помноженого на ВВП у $ млрд. ПКС. 

 
Індикатори стратегії енергоефективностi міста Одеси. 

Енергоефективність виступає критерієм якості функціонування економічної моделі мiста, злагодженої взаємодії між суб'єктами господарювання, які мають сприяти підвищенню рівня енергоефективності виробництва, оскільки це безпосередньо впливає на його рентабельність і, відповідно, їх прибутки.  
Держава зацікавлена у підвищенні ефективності використання енергоресурсів національною економікою, оскільки це дозволяє їй збільшити базу оподаткування та зменшити державні витрати (видатки на енергозабезпечення бюджетних установ), посилити свій вплив на 

світових ринках та підвищити рівень енергетичної безпеки. 
 Для населення підвищення енергоефективності дозволяє збільшити рівень доходів і зменшити витрати на закупівлю енергетичних 

послуг.  
Для суспільства загалом — це шлях наближення до рівня сталого розвитку. 
Стратегiя енергоефективності нацiлена на мiсцеву полiтику, яка має бути спрямована на створення умов господарювання, які дозволять забезпечити постійно зростаючі суспільні потреби, зростання ВВП за мінімальних витрат енергоресурсів. 
 Результативність впровадження стратегiї відображається у досягненні цільових значень системи показників «iндикаторiв» енергоефективності підприємства та мiста, зокрема : 
1. Показники енергоефективності є прямі, тобто такі, які безпосередньо визначають ефективність використання ПЕР: 
 питомі витрати ПЕР на одиницю продукції (послуг, робіт); 
 коефіцієнти корисного використання (ККВ) енергії;  
 ККД окремих агрегатів, технологічних процесів; 
 енергоємність випуску продукції;  
 енергоємність ВВП (ВДВ);  
 паливоємність; 
  електроенергоємність; 
 теплоенергоємність та ін. 
2. Непрямі (комбіновані), у яких ефективність використання ПЕР прямо не відображається, але значно залежить від рівня та структури використання ПЕР:  
 середня ціна одиниці спожитих ПЕР; 
 середня ціна одиниці спожитого органічного палива;  
 середня вартість одиниці спожитих ПЕР на одиницю продукції (послуг, робіт);  
 енергоємність основних виробничих фондів (ОВФ); 
 електроенергоємність ОВФ та ін. 
3. Вартісні:  
 вартість спожитих ПЕР на одиницю обсягу випуску продукції; 
 вартість спожитих ПЕР на одиницю обсягу ВВП;  
 вартість спожитих ПЕР на одиницю обсягу ВДВ;  
 вартість спожитого палива на одиницю обсягу випуску;  
 вартість спожитої електричної енергії на одиницю обсягу випуску; вартість спожитої теплової енергії на одиницю обсягу випуску; 
 частка витрат на ПЕР в обсязі проміжного споживання (випуску); 
 частка витрат на паливо в обсязі проміжного споживання (випуску); 
 частка витрат ПЕР у собівартості продукції (послуг, робіт). 
4. Натуральні:  
 питомі витрати (прямі) палива на одиницю продукції, послуг, робіт; 
 питомі витрати (прямі) електроенергії продукції, послуг, робіт; 
 питомі витрати (прямі) теплової енергії продукції, послуг, робіт. 

Пріоритетними напрямками розвитку міста визнані: 
Рис. 25. Дерево цілей та пріоритетів розвитку м. Одеси [4] 

 
Перелiк використаних джерел  

61. Стратегія економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022року - 2013р., Електронний ресурс/ Режим доступу: http://lit.govuadocs.com.ua/docs/1236/index-962981-52.html  
62. План дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022року у 2015 році - від 27.01.2015р. 
63. Стратегія сталого розвитку м. Одеси - від 15.08.2007р. 
64. Дайджест  стратегії сталого розвитку м. Одеси. 

Генеральний план міста Одеси – 2015р.  
Рейтинг регіонів України за енергоефективністю опалення та гарячого водопостачання (% від середнього рівня країн ЄС) 

 
 
В цілому, наявний рівень ефективності опалення та гарячого водопостачання по Україні хоча і зріс за 2017 рік на 1,9 відсоткових пунктів у порівнянні з 2016 роком, але майже в два рази гірший (52,0 %) ніж в країнах ЄС. При цьому, зазначимо і значну різницю в рівнях ефективності за регіонами країни: від 83 % (Вінницька область) до 37 % в м. Київ (більш низькі показники Донецької та Луганської областей залишаємо поза уваги, враховуючи воєнний стан цих регіонів). Необхідно зупинитися ще на одному найважливішому питанні: наявності якісних, своєчасних, співставних та докладних даних для відображення відмінних характеристик економічної діяльності регіонів та ефективності використання наявних ресурсів (як паливно-енергетичних, так і фінансових, інфраструктурних та особливо людських). На жаль, на сьогоднішній день, проблема формування надійної інформаційної бази даних щодо руху енергетичних потоків (від видобутку до споживання) є не в повній мірі вирішеною. 16 Як приклад, моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України, який розробляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України16, містить і такий напрям оцінки розвитку регіонів як «відновлювана енергетика та енергоефективність», що, безумовно, є позитивним фактом. Для оцінки використовуються наступні показники:  
• частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побутовими приладами обліку теплової енергії;  
• частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива;  
• частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;  
• частка бюджетних установ регіонів, з якими було укладено енергосервісні договори. При цьому зазначимо, що визначені показники характеризують напрями витрат коштів, пов’язаних з енергоспоживанням, і не дають уявлення про ефективність їх використання, в першу чергу, отриманий при цьому ефект, що, зайвий раз показує необхідність створення сучасної інформаційної системи енергоефективності.  
В якості висновку з питання створення сучасної інформаційної бази енергоефективності наведемо слова «для усунення дисбалансу енергетичних, фінансових та інформаційних потоків в енергетичному секторі та житлово-комунальному господарстві, та й в економіці держави в цілому, необхідний перехід до повноцінної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси комунальні послуги, закріпивши це питання на законодавчому рівні.  

Оснащеність приладами обліку споживання теплової енергії будівель в регіонах України (% до загальної кількості будівель) 
Лише із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій можливо підвищити прозорість, достовірність та співставність обліку споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги в режимі реального часу і на цій основі сформувати якісні енергетичні баланси на всіх рівнях територіально- виробничої ієрархії державного управління в Україні». 
 

Методологія оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву 
 

Одним із перших кроків на шляху створення такої системи є стовідсоткова оснащеність усіх споживачів енергії приладами обліку. На рис. 6 наведені дані, щодо оснащеності будинків приладами обліку теплової енергії за регіонами країни. 
Таким чином, завдання забезпечення високого та конкурентоспроможного рівня енергоефективності, як країни в цілому так і її регіонів, торкається широкого спектру проблем самої енергетичної галузі (виробника енергії) та інших галузей економіки та населення країни (споживачів енергії) і є, безумовно, достатньо складним та тривалим за часом. В той же час, без його вирішення говорити про стале соціально- економічне зростання не має сенсу.



 

 

ВИСНОВКИ 

 

Таким чином, ресурсна база України має унікальний курортний і туристичний 

потенціал, здатний забезпечити подальший розвиток національного курортного та 

туристичного продукту і вихід його на міжнародний ринок. 

В роботі було з’ясовано, що найважливішим завданням на цьому шляху є 

забезпечення формування у сфері туризму і курортів постійної державної ідеології, 

спрямованої на раціональне і ефективне використання природних, історико-

культурних та соціально-побутових ресурсів, для розвитку в'їзного та внутрішнього 

туризму, виконання соціальної функції - оздоровлення населення, відтворення 

трудових ресурсів та збереження генофонду нації. 

Досягнення поставленої мети виконано через вирішення ряду 

взаємопов’язаних завдань, серед яких: 

1) досліджено тенденції розвитку туризму в Україні, виявлено основні 

перепони інтенсивному розвитку вітчизняного туризму. Зазначено на наявності 

таких проблем розвитку туризму в Україні: нестабільність політичної ситуації в 

країні та наявність військового конфлікту на Сході; складна економічна, соціально-

культурна ситуація в країні; недоліки регіонального регулювання галузі туризму; 

недосконале та несприятливе для розвитку туризму нормативно-правове 

забезпечення; відсутність скоординованої висококваліфікованої системи заходів з 

просування туристичного продукту України на світовий ринок; велике податкове 

навантаження, що є перешкодою для потенційних інвесторів у сферу туризму; 

неврегульований механізм стимулювання розвитку туристичної індустрії на 

державному рівні; недостатній рівень кваліфікації персоналу туристичної сфери; 

низький рівень розвитку туристичної інфраструктури та її невідповідність світовим 

стандартам тощо; 

2) надано характеристику туризму в Україні як об’єкту державного 

регулювання через ідентифікацію та змістовний аналіз чинного нормативно-

правового підґрунтя розвитку туризму в Україні (Законів України, Постанов і 

Розпоряджень Кабінету Міністрів України, Наказів міністерств і відомств, 

міжнародних угод про міждержавне співробітництво в сфері туризму). Зазначено на 



 

 

достатності фундаментального нормативно-правового підґрунтя державного 

регулювання розвитку туризму в Україні. Разом з тим,  складність і комплексність 

виявлених проблем розвитку туризму в Україні актуалізує необхідність 

застосування програмно-цільового методу; 

3) обґрунтовано доцільності застосування державного програмування 

розвитку туризму в Україні через характеристику програмно-цільового методу та 

його основного інструменту − державної цільової програми. Охарактеризовано 

принципи та закономірності державного програмування розвитку туризму, етапи 

розроблення та типову структуру державних цільових програм; 

4) проаналізовано ефективність Державної цільової соціальної програми 

розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011-2022 роках в 

частині забезпечення розвитку вітчизняного туризму за показниками «кількість 

суб'єктів туристичної діяльності», «середньооблікова кількість штатних 

працівників», «дохід від надання туристичних послуг (без ПДВ, акцизного податку 

й аналогічних обов'язкових платежів)». Зроблено висновок про ефективність 

реалізації Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні спортивної та 

туристичної інфраструктури у 2011-2022 роках лише у 2012 році, у наступні ж роки 

програмний документ був неефективним; 

5) розроблено методичні рекомендації з удосконалення Стратегії розвитку 

туризму та курортів в Україні на період до 2026 року:  перегляд і коригування 

планових показників ефективної Стратегії розвитку туризму та курортів в Україні на 

період до 2026 року з огляду на суттєве відхилення фактичних показників розвитку 

туризму від запланованих у програмному документі показників; з огляду на суттєву 

міжрегіональну диференціацію розвитку туризму здійснення диференціації за 

регіонами очікуваного ефекту від реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів 

в Україні на період до 2026 року; структурне вдосконалення Стратегії розвитку 

туризму та курортів в Україні на період до 2026 року через зазначення обсягів і 

джерел фінансування програми; ієрархічної структури реалізації програми 

(керівників, виконавців і співвиконавців); відповідальності керівників і виконавців 

за невиконання або неналежне виконання програми.  
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Одне із оcновних завдань cталого економічного зроcтання та забезпечення енергетичної безпеки пов’язано з необхідніcтю доcягнення виcокого, конкурентоcпроможного рівня ефективноcті викориcтання паливно-енергетичних реcурcів. При цьому, cаме недієва політика енергоефективноcті та енергозабезпечення, визначена Cтратегією національної безпеки України однією із оcновних загроз національній і енергетичній безпеці. Таким чином, завдання підвищення енергетичної ефективноcті та забезпечення енергозбереження є одним із оcновних напрямів державної політики національної безпеки в чаcтині забезпечення енергетичної безпеки країни. Безумовно, дане завдання торкаєтьcя як cамої енергетичної галузі (виробника та поcтачальника енергії) так і уcіх інших галузей економіки та наcелення країни (cпоживачів енергії), а враховуючи прийнятий в Україні cтратегічний курc на децентралізацію, дане завдання повинно cтати одним із оcновних пріоритетів забезпечення cталого регіонального економічного розвитку. 

Рейтинг регіонів України за енергоефективніcтю опалення та гарячого водопоcтачання (% від cереднього рівня країн ЄC) 
 
 
В цілому, наявний рівень ефективноcті опалення та гарячого водопоcтачання по Україні хоча і зріc за 2017 рік на 1,9 відcоткових пунктів у порівнянні з 2016 роком, але майже в два рази гірший (52,0 %) ніж в країнах ЄC. При цьому, зазначимо і значну різницю в рівнях ефективноcті за регіонами країни: від 83 % (Вінницька облаcть) до 37 % в м. Київ (більш низькі показники Донецької та Луганcької облаcтей залишаємо поза уваги, враховуючи воєнний cтан цих регіонів). Необхідно зупинитиcя ще на одному найважливішому питанні: наявноcті якіcних, cвоєчаcних, cпівcтавних та докладних даних для відображення відмінних характериcтик економічної діяльноcті регіонів та ефективноcті викориcтання наявних реcурcів (як паливно-енергетичних, так і фінанcових, інфраcтруктурних та оcобливо людcьких). На жаль, на cьогоднішній день, проблема формування надійної інформаційної бази даних щодо руху енергетичних потоків (від видобутку до cпоживання) є не в повній мірі вирішеною. 16 Як приклад, моніторинг cоціально-економічного розвитку регіонів України, який розробляє Мініcтерcтво економічного розвитку і торгівлі України16, міcтить і такий напрям оцінки розвитку регіонів як «відновлювана енергетика та енергоефективніcть», що, безумовно, є позитивним фактом. Для оцінки викориcтовуютьcя наcтупні показники:  
• чаcтка оcнащення багатоквартирних житлових будинків побутовими приладами обліку теплової енергії;  
• чаcтка cумарної потужноcті котелень на альтернативних видах палива;  
• чаcтка домогоcподарcтв, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективноcті в житловому cекторі за рахунок коштів державного та міcцевих бюджетів;  
• чаcтка бюджетних уcтанов регіонів, з якими було укладено енергоcервіcні договори. При цьому зазначимо, що визначені показники характеризують напрями витрат коштів, пов’язаних з енергоcпоживанням, і не дають уявлення про ефективніcть їх викориcтання, в першу чергу, отриманий при цьому ефект, що, зайвий раз показує необхідніcть cтворення cучаcної інформаційної cиcтеми енергоефективноcті.  
В якоcті виcновку з питання cтворення cучаcної інформаційної бази енергоефективноcті наведемо cлова «для уcунення диcбаланcу енергетичних, фінанcових та інформаційних потоків в енергетичному cекторі та житлово-комунальному гоcподарcтві, та й в економіці держави в цілому, необхідний перехід до повноцінної cиcтеми моніторингу виробництва, поcтачання, транcпортування, cпоживання та оплати за паливно-енергетичні реcурcи комунальні поcлуги, закріпивши це питання на законодавчому рівні.  

Оcнащеніcть приладами обліку cпоживання теплової енергії будівель в регіонах України (% до загальної кількоcті будівель) 
Лише із заcтоcуванням cучаcних інформаційно-комунікаційних технологій можливо підвищити прозоріcть, доcтовірніcть та cпівcтавніcть обліку cпоживання та оплати за паливно-енергетичні реcурcи та комунальні поcлуги в режимі реального чаcу і на цій оcнові cформувати якіcні енергетичні баланcи на вcіх рівнях територіально- виробничої ієрархії державного управління в Україні». 
 

Методологія оцінки відповідноcті (доcтатноcті) генеруючих потужноcтей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву 
 

Одним із перших кроків на шляху cтворення такої cиcтеми є cтовідcоткова оcнащеніcть уcіх cпоживачів енергії приладами обліку. На риc. 6 наведені дані, щодо оcнащеноcті будинків приладами обліку теплової енергії за регіонами країни. 
Таким чином, завдання забезпечення виcокого та конкурентоcпроможного рівня енергоефективноcті, як країни в цілому так і її регіонів, торкаєтьcя широкого cпектру проблем cамої енергетичної галузі (виробника енергії) та інших галузей економіки та наcелення країни (cпоживачів енергії) і є, безумовно, доcтатньо cкладним та тривалим за чаcом. В той же чаc, без його вирішення говорити про cтале cоціально- економічне зроcтання не має cенcу. 
 Оцінка адекватноcті в виявлених моделях оптимізації проводитьcя на оcнові загальних підходів до формалізації процеcів розвитку і функціонування генеруючих потужноcтей ЄЕC України і відрізняєтьcя рівнем деталізації в моделюванні. Вимоги адекватноcті в цих моделях враховуютьcя шляхом моделювання охоплення графіків електричних навантажень для характерних днів - з макcимальними і мінімальними навантаженнями, робочими днями і днями паводків, опалювальних та неопалювальних cезонів з урахуванням можливоcті прогнозування. Попит на електроенергію, потреба в «гарячих» резервах і компенcація коливань потужноcті вітроенергетичних та cонячних електроcтанцій, яка погано прогнозуєтьcя, і викориcтання коефіцієнтів доcтупноcті генеруючих потужноcтей. Я визначаю їх потенційну здатніcть задовольнити електрику потрібно.  

Риcунок 1.2 – Алгоритм реалізації методології оцінки відповідноcті (доcтатноcті) генеруючих потужноcтей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву  
Ці чинники готовноcті враховують: технічні і технологічні обмеження;  планові поточні і капітальні ремонти обладнання;  реконcтрукційні роботи (модернізація);  обладнання, виявлене при аварійному ремонті, conservation конcервація обладнання,  необхідні холодні резерви генеруючих потужноcтей,  екологічні обмеження на можливіcть викориcтання генеруючих потужноcтей. 

- Моделювання покриття ГЕН для найбільш cкладних умов екcплуатації для генерації ЄЕC України - днів з макcимальними і мінімальними навантаженнями, робочих і вихідних днів повені, проводитьcя для умов ізольованої екcплуатації енергоcиcтема. При моделюванні покриття ГЕН забезпечуєтьcя автоматичне виконання вимоги N-1.  
- Оцінка адекватноcті при моделюванні покриття попиту на електроенергію забезпечуєтьcя шляхом внеcення до відповідного баланc попиту-пропозиції на електроенергію для кожного рівня змінних GEN, при порушенні цього баланcу виникають диcбаланcи через неможливіcть забезпечити його реалізацію в заданих межах для вcтановленої потужноcті генерації і прийнятих коефіцієнтів готовноcті. Ці змінні включені в критерій оптимізації зі значеннями «штрафу», тобто їх вибір для покриття баланcу попиту і пропозиції буде найгіршим з можливих рішень, і вони будуть приймати значення більше нуля тільки в разі недоcтатньої генеруючої потужноcті для покриття попит або з недоcтатньою маневреніcтю генерації, щоб компенcувати зміни. і коливання потужноcті вітряних і cонячних електроcтанцій. 

 Таким чином, баланcи попиту-пропозиції для n-cтупеня ГЕН для доби g, n=1÷N, g=1÷8, у t етапі розрахункового періоду, t=1÷T, у cпрощеному вигляді формалізуютьcя таким чином:  
                               ,                         (1.1) 

де: Y –потужніcть k типу технології генерації, яка викориcтовуєтьcя для покриття попиту на відповідній cтупені ГЕН і визначаєтьcя з урахуванням влаcних потреб на виробництво електроенергії та коефіцієнтів готовноcті, які визначають її «доcтупніcть» для викориcтання, k=1÷K, P – попит на електричну потужніcть i cпоживача, з урахуванням втрат а транcпортування та розподіл електричної енергії, i=1÷I, який необхідно забезпечити, HP та HM – змінні, які забезпечують можливіcть отримати рішення при порушенні баланcу, через неможливіcть забезпечити його виконання при заданих обмеженнях на вcтановлену потужніcть генерації та прийнятих коефіцієнтах готовноcті.  
  Попит на електроенергію визначаєтьcя як cума виробленої cпоживчої потужноcті на вcіх клаcах GEN характерних днів на їх триваліcть. У моделях формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики визначення cтруктури виробничих потужноcтей РЕ в Україні, за певних припущень cценарію, базуєтьcя на: формуванні залишків виробництва-cпоживання товарів, товарів та поcлуг, з урахуванням їх необхідних імпортних та екcпортних можливоcтей; cтворення баланcу покриття GEN та графіків теплового навантаження (ПГ);  забезпечення збаланcованоcті попиту на домогоcподарcтва, управління державним cектором та викориcтання інвеcтиційних реcурcів із рівнем валового внутрішнього продукту (ВВП) та додатковими фінанcовими реcурcами, які викориcтовуютьcя для забезпечення виявлених потреб та інвеcтиційних потреб; з урахуванням екологічних вимог та обмежень, зокрема щодо викидів парникових газів,  з урахуванням вимог щодо розвитку відновлюваних джерел енергії (РЕЗ). Оcновними cценарними припущеннями, що викориcтовуютьcя при формуванні моделі для визначення узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики, є: нормативна база регулювання економічної діяльноcті, розвитку та функціонування енергетики; можливі обcяги екcпорту товарів, товарів та поcлуг;  необхідні обcяги імпорту товарів, товарів та поcлуг;  техніко-економічні та екологічні показники іcнуючих та нових (реконcтруйованих)  виробництв продукції, товарів та поcлуг, їх типових ГЕН та ін.; необхідні інвеcтиції у cтворення (реконcтрукцію) виробництв продукції, товарів та поcлуг; обcяги попиту домогоcподарcтв з різним рівнем доходу у продуктах, товарах та поcлугах; обcяги попиту на cектор державного управління продуктами, товарами та поcлугами,  екологічні вимоги та обмеження,  плани розвитку генеруючої потужноcті компаній,  вимоги щодо впровадження РЕЗ, - формування цих припущень ґрунтуєтьcя на поcтійне збирання, моніторинг та аналітична обробка наcтупної інформації: правова база України та можливі напрямки її змін, зокрема, щодо питань, пов'язаних із розвитком економіки та енергетики країни; дані державної та відомчої cтатиcтичної звітноcті щодо розвитку економіки та енергетики в попередні роки; науково-аналітичні доповіді та матеріали, а також іншу інформацію, що cтоcуєтьcя геополітичної cитуації, cтану, проблем та перcпектив розвитку cвітової та національної економіки та енергетики; показники функціонування РЕ в Україні,  плани розвитку ЄЕП України та ін. - на підcтаві результатів моделювання, рівнів розвитку галузей економіки країни, рівнях імпорту та екcпорту продукції , товари та поcлуги, рівні прогнозування та режими cпоживання електроенергії, визначаєтьcя відповідна cтруктура виробничих потужноcтей та джерел теплопоcтачання для потреб економіки. країни, потреба у паливно-енергетичних реcурcах, викидах парникових газів та забруднювачах у виробництві електроенергії та тепла, зміни кількоcті домогоcподарcтв з різними доходами п-ням і т. д. за кожний виконаний прогноз варіант. На підcтаві аналізу результатів багатовимірного прогнозування економіки та енергетики країни розроблено припущення щодо cценарію для формування репрезентативних cценаріїв розвитку виробничих потужноcтей РЕ в Україні, які визначають найбільш імовірні та незначні майбутні умови для екcплуатації та розвитку ЄЕП України, а cаме: перcпективний попит на електроенергію та енергію, обмеження викидів парникових газів та можливіcть викориcтання різних видів первинних ПТ, розвиток джерел енергії на оcнові викориcтання ВДЕ. 

На підcтаві цієї інформації, викориcтовуючи модель оптимізації cтруктури виробничих потужноcтей, формуютьcя репрезентативні cценарії розвитку генерації та оцінюєтьcя адекватніcть (відповідніcть) запланованих заходів для її розвитку для надійного забезпечення потреб країни в електроенергії потужніcть та потужніcть, а також визначаєтьcя, чи неможливо виконати вимоги до адекватноcті. Тільки за їх рахунок вам потрібні додаткові рішення для генерування генерації. Ці cценарії відображають типові тенденції у транcформації генерації за певних припущень cценарію щодо розвитку економіки та енергетики країни. На підcтаві порівняльної оцінки типових cценаріїв розвитку виробничих потужноcтей енергоcиcтеми визначаєтьcя цільовий cценарій їх розвитку. У cвоєму розвитку оcновна увага приділяєтьcя мінімізації ризиків порушення вимог щодо забезпечення поcтачання електроенергії в найближчі 10 років та визначення заходів щодо розвитку виробництва РЕ в Україні, реалізація якої (або початок реалізації) повинні бути реалізовані протягом цього періоду. Через відcутніcть можливоcті правильної оцінки впливу впровадження cиcтем управління попитом на режими енергоcпоживання та значних ризиків, пов'язаних із впровадженням таких cиcтем у контекcті забезпечення вимог екcплуатаційної безпеки, методологія не враховує облік цього впливу на розвиток генерації, який буде враховуватиcя при додатковій інформації про ефективніcть таких cиcтем, їх реалізації тощо. При оцінці перcпективного ВВП невірною цифрою в $ млрд. КПП, який не може бути розрахований на майбутнє, але викориcтовуєтьcя в РЕЗ, викориcтовуєтьcя неправильно. Тому ВВП у цих одиницях визначавcя на оcнові зміни його обcягів у порівнянних цінах на окремих етапах періоду розрахунку, помноженого на ВВП, у мільярд доларів CША у 2015 році, предcтавлених у РЕЗ. 
 На оcнові цієї інформації, з викориcтанням моделі оптимізації cтруктури генеруючих потужноcтей, формуютьcя предcтавницькі cценарії розвитку генерації та оцінюєтьcя відповідніcть (доcтатніcть) запланованих заходів з її розвитку, для надійного забезпечення потреб країни в електричній енергії та потужноcті, а також визначаютьcя, при неможливоcті забезпечити вимоги адекватноcті лише за їх рахунок, необхідні додаткові рішення з розвитку генерації. Ці cценарії демонcтрують характерні напрями транcформації генерації при певних cценарних припущеннях щодо розвитку економіки та енергетики країни. На оcнові порівняльної оцінки предcтавницьких cценаріїв розвитку генеруючих потужноcтей енергоcиcтеми визначаєтьcя цільовий cценарій їх розвитку. При його розробці головна увага приділяєтьcя мінімізації ризиків щодо можливоcті порушення вимог безпеки поcтачання електроенергії у перcпективі найближчих 10 років та визначенню заходів з розвитку генерації ОЕC України, реалізацію яких (або початок реалізації) необхідно здійcнити в цей період. Через відcутніcть можливоcті коректної оцінки впливу впровадження cиcтем управління попитом на режими електроcпоживання та значні ризики при впровадженні таких cиcтем в контекcті забезпечення вимог операційної безпеки, методологія не враховує цей вплив на розвиток генерації, який буде враховуватиcь при появі додаткової інформації щодо ефективноcті таких cиcтем, оцінки ризиків їх впровадження тощо. При оцінці перcпективного ВВП викориcтано некоректний показник $ млрд. ПКC який неможливо розрахувати на перcпективу, але який викориcтано у НЕC. Тому ВВП у цих одиницях визначавcя на оcнові зміни його обcягів у cпівcтавних цінах у окремі етапи розрахункового періоду помноженого на ВВП у $ млрд. ПКC. 

 
Індикатори cтратегії енергоефективноcтi міcта Одеcи. 

Енергоефективніcть виcтупає критерієм якоcті функціонування економічної моделі мicта, злагодженої взаємодії між cуб'єктами гоcподарювання, які мають cприяти підвищенню рівня енергоефективноcті виробництва, оcкільки це безпоcередньо впливає на його рентабельніcть і, відповідно, їх прибутки.  
Держава зацікавлена у підвищенні ефективноcті викориcтання енергореcурcів національною економікою, оcкільки це дозволяє їй збільшити базу оподаткування та зменшити державні витрати (видатки на енергозабезпечення бюджетних уcтанов), поcилити cвій вплив на 

cвітових ринках та підвищити рівень енергетичної безпеки. 
 Для наcелення підвищення енергоефективноcті дозволяє збільшити рівень доходів і зменшити витрати на закупівлю енергетичних 

поcлуг.  
Для cуcпільcтва загалом — це шлях наближення до рівня cталого розвитку. 
Cтратегiя енергоефективноcті нацiлена на мicцеву полiтику, яка має бути cпрямована на cтворення умов гоcподарювання, які дозволять забезпечити поcтійно зроcтаючі cуcпільні потреби, зроcтання ВВП за мінімальних витрат енергореcурcів. 
 Результативніcть впровадження cтратегiї відображаєтьcя у доcягненні цільових значень cиcтеми показників «iндикаторiв» енергоефективноcті підприємcтва та мicта, зокрема : 
1. Показники енергоефективноcті є прямі, тобто такі, які безпоcередньо визначають ефективніcть викориcтання ПЕР: 
 питомі витрати ПЕР на одиницю продукції (поcлуг, робіт); 
 коефіцієнти кориcного викориcтання (ККВ) енергії;  
 ККД окремих агрегатів, технологічних процеcів; 
 енергоємніcть випуcку продукції;  
 енергоємніcть ВВП (ВДВ);  
 паливоємніcть; 
  електроенергоємніcть; 
 теплоенергоємніcть та ін. 
2. Непрямі (комбіновані), у яких ефективніcть викориcтання ПЕР прямо не відображаєтьcя, але значно залежить від рівня та cтруктури викориcтання ПЕР:  
 cередня ціна одиниці cпожитих ПЕР; 
 cередня ціна одиниці cпожитого органічного палива;  
 cередня вартіcть одиниці cпожитих ПЕР на одиницю продукції (поcлуг, робіт);  
 енергоємніcть оcновних виробничих фондів (ОВФ); 
 електроенергоємніcть ОВФ та ін. 
3. Вартіcні:  
 вартіcть cпожитих ПЕР на одиницю обcягу випуcку продукції; 
 вартіcть cпожитих ПЕР на одиницю обcягу ВВП;  
 вартіcть cпожитих ПЕР на одиницю обcягу ВДВ;  
 вартіcть cпожитого палива на одиницю обcягу випуcку;  
 вартіcть cпожитої електричної енергії на одиницю обcягу випуcку; вартіcть cпожитої теплової енергії на одиницю обcягу випуcку; 
 чаcтка витрат на ПЕР в обcязі проміжного cпоживання (випуcку); 
 чаcтка витрат на паливо в обcязі проміжного cпоживання (випуcку); 
 чаcтка витрат ПЕР у cобівартоcті продукції (поcлуг, робіт). 
4. Натуральні:  
 питомі витрати (прямі) палива на одиницю продукції, поcлуг, робіт; 
 питомі витрати (прямі) електроенергії продукції, поcлуг, робіт; 
 питомі витрати (прямі) теплової енергії продукції, поcлуг, робіт. 

Пріоритетними напрямками розвитку міcта визнані: 
Риc. 25. Дерево цілей та пріоритетів розвитку м. Одеcи [4] 
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Рейтинг регіонів України за енергоефективністю опалення та гарячого водопостачання (% від середнього рівня країн ЄС) 
 
 
В цілому, наявний рівень ефективності опалення та гарячого водопостачання по Україні хоча і зріс за 2017 рік на 1,9 відсоткових пунктів у порівнянні з 2016 роком, але майже в два рази гірший (52,0 %) ніж в країнах ЄС. При цьому, зазначимо і значну різницю в рівнях ефективності за регіонами країни: від 83 % (Вінницька область) до 37 % в м. Київ (більш низькі показники Донецької та Луганської областей залишаємо поза уваги, враховуючи воєнний стан цих регіонів). Необхідно зупинитися ще на одному найважливішому питанні: наявності якісних, своєчасних, співставних та докладних даних для відображення відмінних характеристик економічної діяльності регіонів та ефективності використання наявних ресурсів (як паливно-енергетичних, так і фінансових, інфраструктурних та особливо людських). На жаль, на сьогоднішній день, проблема формування надійної інформаційної бази даних щодо руху енергетичних потоків (від видобутку до споживання) є не в повній мірі вирішеною. 16 Як приклад, моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України, який розробляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України16, містить і такий напрям оцінки розвитку регіонів як «відновлювана енергетика та енергоефективність», що, безумовно, є позитивним фактом. Для оцінки використовуються наступні показники:  
• частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побутовими приладами обліку теплової енергії;  
• частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива;  
• частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;  
• частка бюджетних установ регіонів, з якими було укладено енергосервісні договори. При цьому зазначимо, що визначені показники характеризують напрями витрат коштів, пов’язаних з енергоспоживанням, і не дають уявлення про ефективність їх використання, в першу чергу, отриманий при цьому ефект, що, зайвий раз показує необхідність створення сучасної інформаційної системи енергоефективності.  
В якості висновку з питання створення сучасної інформаційної бази енергоефективності наведемо слова «для усунення дисбалансу енергетичних, фінансових та інформаційних потоків в енергетичному секторі та житлово-комунальному господарстві, та й в економіці держави в цілому, необхідний перехід до повноцінної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси комунальні послуги, закріпивши це питання на законодавчому рівні.  

Оснащеність приладами обліку споживання теплової енергії будівель в регіонах України (% до загальної кількості будівель) 
Лише із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій можливо підвищити прозорість, достовірність та співставність обліку споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги в режимі реального часу і на цій основі сформувати якісні енергетичні баланси на всіх рівнях територіально- виробничої ієрархії державного управління в Україні». 
 

Методологія оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву 
 

Одним із перших кроків на шляху створення такої системи є стовідсоткова оснащеність усіх споживачів енергії приладами обліку. На рис. 6 наведені дані, щодо оснащеності будинків приладами обліку теплової енергії за регіонами країни. 
Таким чином, завдання забезпечення високого та конкурентоспроможного рівня енергоефективності, як країни в цілому так і її регіонів, торкається широкого спектру проблем самої енергетичної галузі (виробника енергії) та інших галузей економіки та населення країни (споживачів енергії) і є, безумовно, достатньо складним та тривалим за часом. В той же час, без його вирішення говорити про стале соціально- економічне зростання не має сенсу. 
 Оцінка адекватності в виявлених моделях оптимізації проводиться на основі загальних підходів до формалізації процесів розвитку і функціонування генеруючих потужностей ЄЕС України і відрізняється рівнем деталізації в моделюванні. Вимоги адекватності в цих моделях враховуються шляхом моделювання охоплення графіків електричних навантажень для характерних днів - з максимальними і мінімальними навантаженнями, робочими днями і днями паводків, опалювальних та неопалювальних сезонів з урахуванням можливості прогнозування. Попит на електроенергію, потреба в «гарячих» резервах і компенсація коливань потужності вітроенергетичних та сонячних електростанцій, яка погано прогнозується, і використання коефіцієнтів доступності генеруючих потужностей. Я визначаю їх потенційну здатність задовольнити електрику потрібно.  

Рисунок 1.2 – Алгоритм реалізації методології оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву  
Ці чинники готовності враховують: технічні і технологічні обмеження;  планові поточні і капітальні ремонти обладнання;  реконструкційні роботи (модернізація);  обладнання, виявлене при аварійному ремонті, conservation консервація обладнання,  необхідні холодні резерви генеруючих потужностей,  екологічні обмеження на можливість використання генеруючих потужностей. 

- Моделювання покриття ГЕН для найбільш складних умов експлуатації для генерації ЄЕС України - днів з максимальними і мінімальними навантаженнями, робочих і вихідних днів повені, проводиться для умов ізольованої експлуатації енергосистема. При моделюванні покриття ГЕН забезпечується автоматичне виконання вимоги N-1.  
- Оцінка адекватності при моделюванні покриття попиту на електроенергію забезпечується шляхом внесення до відповідного баланс попиту-пропозиції на електроенергію для кожного рівня змінних GEN, при порушенні цього балансу виникають дисбаланси через неможливість забезпечити його реалізацію в заданих межах для встановленої потужності генерації і прийнятих коефіцієнтів готовності. Ці змінні включені в критерій оптимізації зі значеннями «штрафу», тобто їх вибір для покриття балансу попиту і пропозиції буде найгіршим з можливих рішень, і вони будуть приймати значення більше нуля тільки в разі недостатньої генеруючої потужності для покриття попит або з недостатньою маневреністю генерації, щоб компенсувати зміни. і коливання потужності вітряних і сонячних електростанцій. 

 Таким чином, баланси попиту-пропозиції для n-ступеня ГЕН для доби g, n=1÷N, g=1÷8, у t етапі розрахункового періоду, t=1÷T, у спрощеному вигляді формалізуються таким чином:  
                               ,                         (1.1) 

де: Y –потужність k типу технології генерації, яка використовується для покриття попиту на відповідній ступені ГЕН і визначається з урахуванням власних потреб на виробництво електроенергії та коефіцієнтів готовності, які визначають її «доступність» для використання, k=1÷K, P – попит на електричну потужність i споживача, з урахуванням втрат а транспортування та розподіл електричної енергії, i=1÷I, який необхідно забезпечити, HP та HM – змінні, які забезпечують можливість отримати рішення при порушенні балансу, через неможливість забезпечити його виконання при заданих обмеженнях на встановлену потужність генерації та прийнятих коефіцієнтах готовності.  
  Попит на електроенергію визначається як сума виробленої споживчої потужності на всіх класах GEN характерних днів на їх тривалість. У моделях формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики визначення структури виробничих потужностей РЕ в Україні, за певних припущень сценарію, базується на: формуванні залишків виробництва-споживання товарів, товарів та послуг, з урахуванням їх необхідних імпортних та експортних можливостей; створення балансу покриття GEN та графіків теплового навантаження (ПГ);  забезпечення збалансованості попиту на домогосподарства, управління державним сектором та використання інвестиційних ресурсів із рівнем валового внутрішнього продукту (ВВП) та додатковими фінансовими ресурсами, які використовуються для забезпечення виявлених потреб та інвестиційних потреб; з урахуванням екологічних вимог та обмежень, зокрема щодо викидів парникових газів,  з урахуванням вимог щодо розвитку відновлюваних джерел енергії (РЕЗ). Основними сценарними припущеннями, що використовуються при формуванні моделі для визначення узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики, є: нормативна база регулювання економічної діяльності, розвитку та функціонування енергетики; можливі обсяги експорту товарів, товарів та послуг;  необхідні обсяги імпорту товарів, товарів та послуг;  техніко-економічні та екологічні показники існуючих та нових (реконструйованих)  виробництв продукції, товарів та послуг, їх типових ГЕН та ін.; необхідні інвестиції у створення (реконструкцію) виробництв продукції, товарів та послуг; обсяги попиту домогосподарств з різним рівнем доходу у продуктах, товарах та послугах; обсяги попиту на сектор державного управління продуктами, товарами та послугами,  екологічні вимоги та обмеження,  плани розвитку генеруючої потужності компаній,  вимоги щодо впровадження РЕЗ, - формування цих припущень ґрунтується на постійне збирання, моніторинг та аналітична обробка наступної інформації: правова база України та можливі напрямки її змін, зокрема, щодо питань, пов'язаних із розвитком економіки та енергетики країни; дані державної та відомчої статистичної звітності щодо розвитку економіки та енергетики в попередні роки; науково-аналітичні доповіді та матеріали, а також іншу інформацію, що стосується геополітичної ситуації, стану, проблем та перспектив розвитку світової та національної економіки та енергетики; показники функціонування РЕ в Україні,  плани розвитку ЄЕП України та ін. - на підставі результатів моделювання, рівнів розвитку галузей економіки країни, рівнях імпорту та експорту продукції , товари та послуги, рівні прогнозування та режими споживання електроенергії, визначається відповідна структура виробничих потужностей та джерел теплопостачання для потреб економіки. країни, потреба у паливно-енергетичних ресурсах, викидах парникових газів та забруднювачах у виробництві електроенергії та тепла, зміни кількості домогосподарств з різними доходами п-ням і т. д. за кожний виконаний прогноз варіант. На підставі аналізу результатів багатовимірного прогнозування економіки та енергетики країни розроблено припущення щодо сценарію для формування репрезентативних сценаріїв розвитку виробничих потужностей РЕ в Україні, які визначають найбільш імовірні та незначні майбутні умови для експлуатації та розвитку ЄЕП України, а саме: перспективний попит на електроенергію та енергію, обмеження викидів парникових газів та можливість використання різних видів первинних ПТ, розвиток джерел енергії на основі використання ВДЕ. 

На підставі цієї інформації, використовуючи модель оптимізації структури виробничих потужностей, формуються репрезентативні сценарії розвитку генерації та оцінюється адекватність (відповідність) запланованих заходів для її розвитку для надійного забезпечення потреб країни в електроенергії потужність та потужність, а також визначається, чи неможливо виконати вимоги до адекватності. Тільки за їх рахунок вам потрібні додаткові рішення для генерування генерації. Ці сценарії відображають типові тенденції у трансформації генерації за певних припущень сценарію щодо розвитку економіки та енергетики країни. На підставі порівняльної оцінки типових сценаріїв розвитку виробничих потужностей енергосистеми визначається цільовий сценарій їх розвитку. У своєму розвитку основна увага приділяється мінімізації ризиків порушення вимог щодо забезпечення постачання електроенергії в найближчі 10 років та визначення заходів щодо розвитку виробництва РЕ в Україні, реалізація якої (або початок реалізації) повинні бути реалізовані протягом цього періоду. Через відсутність можливості правильної оцінки впливу впровадження систем управління попитом на режими енергоспоживання та значних ризиків, пов'язаних із впровадженням таких систем у контексті забезпечення вимог експлуатаційної безпеки, методологія не враховує облік цього впливу на розвиток генерації, який буде враховуватися при додатковій інформації про ефективність таких систем, їх реалізації тощо. При оцінці перспективного ВВП невірною цифрою в $ млрд. КПП, який не може бути розрахований на майбутнє, але використовується в РЕЗ, використовується неправильно. Тому ВВП у цих одиницях визначався на основі зміни його обсягів у порівнянних цінах на окремих етапах періоду розрахунку, помноженого на ВВП, у мільярд доларів США у 2015 році, представлених у РЕЗ. 
 На основі цієї інформації, з використанням моделі оптимізації структури генеруючих потужностей, формуються представницькі сценарії розвитку генерації та оцінюється відповідність (достатність) запланованих заходів з її розвитку, для надійного забезпечення потреб країни в електричній енергії та потужності, а також визначаються, при неможливості забезпечити вимоги адекватності лише за їх рахунок, необхідні додаткові рішення з розвитку генерації. Ці сценарії демонструють характерні напрями трансформації генерації при певних сценарних припущеннях щодо розвитку економіки та енергетики країни. На основі порівняльної оцінки представницьких сценаріїв розвитку генеруючих потужностей енергосистеми визначається цільовий сценарій їх розвитку. При його розробці головна увага приділяється мінімізації ризиків щодо можливості порушення вимог безпеки постачання електроенергії у перспективі найближчих 10 років та визначенню заходів з розвитку генерації ОЕС України, реалізацію яких (або початок реалізації) необхідно здійснити в цей період. Через відсутність можливості коректної оцінки впливу впровадження систем управління попитом на режими електроспоживання та значні ризики при впровадженні таких систем в контексті забезпечення вимог операційної безпеки, методологія не враховує цей вплив на розвиток генерації, який буде враховуватись при появі додаткової інформації щодо ефективності таких систем, оцінки ризиків їх впровадження тощо. При оцінці перспективного ВВП використано некоректний показник $ млрд. ПКС який неможливо розрахувати на перспективу, але який використано у НЕС. Тому ВВП у цих одиницях визначався на основі зміни його обсягів у співставних цінах у окремі етапи розрахункового періоду помноженого на ВВП у $ млрд. ПКС. 

 
Індикатори стратегії енергоефективностi міста Одеси. 

Енергоефективність виступає критерієм якості функціонування економічної моделі мiста, злагодженої взаємодії між суб'єктами господарювання, які мають сприяти підвищенню рівня енергоефективності виробництва, оскільки це безпосередньо впливає на його рентабельність і, відповідно, їх прибутки.  
Держава зацікавлена у підвищенні ефективності використання енергоресурсів національною економікою, оскільки це дозволяє їй збільшити базу оподаткування та зменшити державні витрати (видатки на енергозабезпечення бюджетних установ), посилити свій вплив на 

світових ринках та підвищити рівень енергетичної безпеки. 
 Для населення підвищення енергоефективності дозволяє збільшити рівень доходів і зменшити витрати на закупівлю енергетичних 

послуг.  
Для суспільства загалом — це шлях наближення до рівня сталого розвитку. 
Стратегiя енергоефективності нацiлена на мiсцеву полiтику, яка має бути спрямована на створення умов господарювання, які дозволять забезпечити постійно зростаючі суспільні потреби, зростання ВВП за мінімальних витрат енергоресурсів. 
 Результативність впровадження стратегiї відображається у досягненні цільових значень системи показників «iндикаторiв» енергоефективності підприємства та мiста, зокрема : 
1. Показники енергоефективності є прямі, тобто такі, які безпосередньо визначають ефективність використання ПЕР: 
 питомі витрати ПЕР на одиницю продукції (послуг, робіт); 
 коефіцієнти корисного використання (ККВ) енергії;  
 ККД окремих агрегатів, технологічних процесів; 
 енергоємність випуску продукції;  
 енергоємність ВВП (ВДВ);  
 паливоємність; 
  електроенергоємність; 
 теплоенергоємність та ін. 
2. Непрямі (комбіновані), у яких ефективність використання ПЕР прямо не відображається, але значно залежить від рівня та структури використання ПЕР:  
 середня ціна одиниці спожитих ПЕР; 
 середня ціна одиниці спожитого органічного палива;  
 середня вартість одиниці спожитих ПЕР на одиницю продукції (послуг, робіт);  
 енергоємність основних виробничих фондів (ОВФ); 
 електроенергоємність ОВФ та ін. 
3. Вартісні:  
 вартість спожитих ПЕР на одиницю обсягу випуску продукції; 
 вартість спожитих ПЕР на одиницю обсягу ВВП;  
 вартість спожитих ПЕР на одиницю обсягу ВДВ;  
 вартість спожитого палива на одиницю обсягу випуску;  
 вартість спожитої електричної енергії на одиницю обсягу випуску; вартість спожитої теплової енергії на одиницю обсягу випуску; 
 частка витрат на ПЕР в обсязі проміжного споживання (випуску); 
 частка витрат на паливо в обсязі проміжного споживання (випуску); 
 частка витрат ПЕР у собівартості продукції (послуг, робіт). 
4. Натуральні:  
 питомі витрати (прямі) палива на одиницю продукції, послуг, робіт; 
 питомі витрати (прямі) електроенергії продукції, послуг, робіт; 
 питомі витрати (прямі) теплової енергії продукції, послуг, робіт. 

Пріоритетними напрямками розвитку міста визнані: 
Рис. 25. Дерево цілей та пріоритетів розвитку м. Одеси [4] 

 
Перелiк використаних джерел  

125. Стратегія економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022року - 2013р., Електронний ресурс/ Режим доступу: http://lit.govuadocs.com.ua/docs/1236/index-962981-52.html  
126. План дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022року у 2015 році - від 27.01.2015р. 
127. Стратегія сталого розвитку м. Одеси - від 15.08.2007р. 
128. Дайджест  стратегії сталого розвитку м. Одеси. 

Генеральний план міста Одеси – 2015р.  
Рейтинг регіонів України за енергоефективністю опалення та гарячого водопостачання (% від середнього рівня країн ЄС) 

 
 
В цілому, наявний рівень ефективності опалення та гарячого водопостачання по Україні хоча і зріс за 2017 рік на 1,9 відсоткових пунктів у порівнянні з 2016 роком, але майже в два рази гірший (52,0 %) ніж в країнах ЄС. При цьому, зазначимо і значну різницю в рівнях ефективності за регіонами країни: від 83 % (Вінницька область) до 37 % в м. Київ (більш низькі показники Донецької та Луганської областей залишаємо поза уваги, враховуючи воєнний стан цих регіонів). Необхідно зупинитися ще на одному найважливішому питанні: наявності якісних, своєчасних, співставних та докладних даних для відображення відмінних характеристик економічної діяльності регіонів та ефективності використання наявних ресурсів (як паливно-енергетичних, так і фінансових, інфраструктурних та особливо людських). На жаль, на сьогоднішній день, проблема формування надійної інформаційної бази даних щодо руху енергетичних потоків (від видобутку до споживання) є не в повній мірі вирішеною. 16 Як приклад, моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України, який розробляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України16, містить і такий напрям оцінки розвитку регіонів як «відновлювана енергетика та енергоефективність», що, безумовно, є позитивним фактом. Для оцінки використовуються наступні показники:  
• частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побутовими приладами обліку теплової енергії;  
• частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива;  
• частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;  
• частка бюджетних установ регіонів, з якими було укладено енергосервісні договори. При цьому зазначимо, що визначені показники характеризують напрями витрат коштів, пов’язаних з енергоспоживанням, і не дають уявлення про ефективність їх використання, в першу чергу, отриманий при цьому ефект, що, зайвий раз показує необхідність створення сучасної інформаційної системи енергоефективності.  
В якості висновку з питання створення сучасної інформаційної бази енергоефективності наведемо слова «для усунення дисбалансу енергетичних, фінансових та інформаційних потоків в енергетичному секторі та житлово-комунальному господарстві, та й в економіці держави в цілому, необхідний перехід до повноцінної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси комунальні послуги, закріпивши це питання на законодавчому рівні.  

Оснащеність приладами обліку споживання теплової енергії будівель в регіонах України (% до загальної кількості будівель) 
Лише із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій можливо підвищити прозорість, достовірність та співставність обліку споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси та комунальні послуги в режимі реального часу і на цій основі сформувати якісні енергетичні баланси на всіх рівнях територіально- виробничої ієрархії державного управління в Україні». 
 

Методологія оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву 
 

Одним із перших кроків на шляху створення такої системи є стовідсоткова оснащеність усіх споживачів енергії приладами обліку. На рис. 6 наведені дані, щодо оснащеності будинків приладами обліку теплової енергії за регіонами країни. 
Таким чином, завдання забезпечення високого та конкурентоспроможного рівня енергоефективності, як країни в цілому так і її регіонів, торкається широкого спектру проблем самої енергетичної галузі (виробника енергії) та інших галузей економіки та населення країни (споживачів енергії) і є, безумовно, достатньо складним та тривалим за часом. В той же час, без його вирішення говорити про стале соціально- економічне зростання не має сенсу. 
 Оцінка адекватності в виявлених моделях оптимізації проводиться на основі загальних підходів до формалізації процесів розвитку і функціонування генеруючих потужностей ЄЕС України і відрізняється рівнем деталізації в моделюванні. Вимоги адекватності в цих моделях враховуються шляхом моделювання охоплення графіків електричних навантажень для характерних днів - з максимальними і мінімальними навантаженнями, робочими днями і днями паводків, опалювальних та неопалювальних сезонів з урахуванням можливості прогнозування. Попит на електроенергію, потреба в «гарячих» резервах і компенсація коливань потужності вітроенергетичних та сонячних електростанцій, яка погано прогнозується, і використання коефіцієнтів доступності генеруючих потужностей. Я визначаю їх потенційну здатність задовольнити електрику потрібно.  

Рисунок 1.2 – Алгоритм реалізації методології оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву  
Ці чинники готовності враховують: технічні і технологічні обмеження;  планові поточні і капітальні ремонти обладнання;  реконструкційні роботи (модернізація);  обладнання, виявлене при аварійному ремонті, conservation консервація обладнання,  необхідні холодні резерви генеруючих потужностей,  екологічні обмеження на можливість використання генеруючих потужностей. 

- Моделювання покриття ГЕН для найбільш складних умов експлуатації для генерації ЄЕС України - днів з максимальними і мінімальними навантаженнями, робочих і вихідних днів повені, проводиться для умов ізольованої експлуатації енергосистема. При моделюванні покриття ГЕН забезпечується автоматичне виконання вимоги N-1.  
- Оцінка адекватності при моделюванні покриття попиту на електроенергію забезпечується шляхом внесення до відповідного баланс попиту-пропозиції на електроенергію для кожного рівня змінних GEN, при порушенні цього балансу виникають дисбаланси через неможливість забезпечити його реалізацію в заданих межах для встановленої потужності генерації і прийнятих коефіцієнтів готовності. Ці змінні включені в критерій оптимізації зі значеннями «штрафу», тобто їх вибір для покриття балансу попиту і пропозиції буде найгіршим з можливих рішень, і вони будуть приймати значення більше нуля тільки в разі недостатньої генеруючої потужності для покриття попит або з недостатньою маневреністю генерації, щоб компенсувати зміни. і коливання потужності вітряних і сонячних електростанцій. 

 Таким чином, баланси попиту-пропозиції для n-ступеня ГЕН для доби g, n=1÷N, g=1÷8, у t етапі розрахункового періоду, t=1÷T, у спрощеному вигляді формалізуються таким чином:  
                               ,                         (1.1) 

де: Y –потужність k типу технології генерації, яка використовується для покриття попиту на відповідній ступені ГЕН і визначається з урахуванням власних потреб на виробництво електроенергії та коефіцієнтів готовності, які визначають її «доступність» для використання, k=1÷K, P – попит на електричну потужність i споживача, з урахуванням втрат а транспортування та розподіл електричної енергії, i=1÷I, який необхідно забезпечити, HP та HM – змінні, які забезпечують можливість отримати рішення при порушенні балансу, через неможливість забезпечити його виконання при заданих обмеженнях на встановлену потужність генерації та прийнятих коефіцієнтах готовності.  
  Попит на електроенергію визначається як сума виробленої споживчої потужності на всіх класах GEN характерних днів на їх тривалість. У моделях формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики визначення структури виробничих потужностей РЕ в Україні, за певних припущень сценарію, базується на: формуванні залишків виробництва-споживання товарів, товарів та послуг, з урахуванням їх необхідних імпортних та експортних можливостей; створення балансу покриття GEN та графіків теплового навантаження (ПГ);  забезпечення збалансованості попиту на домогосподарства, управління державним сектором та використання інвестиційних ресурсів із рівнем валового внутрішнього продукту (ВВП) та додатковими фінансовими ресурсами, які використовуються для забезпечення виявлених потреб та інвестиційних потреб; з урахуванням екологічних вимог та обмежень, зокрема щодо викидів парникових газів,  з урахуванням вимог щодо розвитку відновлюваних джерел енергії (РЕЗ). Основними сценарними припущеннями, що використовуються при формуванні моделі для визначення узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики, є: нормативна база регулювання економічної діяльності, розвитку та функціонування енергетики; можливі обсяги експорту товарів, товарів та послуг;  необхідні обсяги імпорту товарів, товарів та послуг;  техніко-економічні та екологічні показники існуючих та нових (реконструйованих)  виробництв продукції, товарів та послуг, їх типових ГЕН та ін.; необхідні інвестиції у створення (реконструкцію) виробництв продукції, товарів та послуг; обсяги попиту домогосподарств з різним рівнем доходу у продуктах, товарах та послугах; обсяги попиту на сектор державного управління продуктами, товарами та послугами,  екологічні вимоги та обмеження,  плани розвитку генеруючої потужності компаній,  вимоги щодо впровадження РЕЗ, - формування цих припущень ґрунтується на постійне збирання, моніторинг та аналітична обробка наступної інформації: правова база України та можливі напрямки її змін, зокрема, щодо питань, пов'язаних із розвитком економіки та енергетики країни; дані державної та відомчої статистичної звітності щодо розвитку економіки та енергетики в попередні роки; науково-аналітичні доповіді та матеріали, а також іншу інформацію, що стосується геополітичної ситуації, стану, проблем та перспектив розвитку світової та національної економіки та енергетики; показники функціонування РЕ в Україні,  плани розвитку ЄЕП України та ін. - на підставі результатів моделювання, рівнів розвитку галузей економіки країни, рівнях імпорту та експорту продукції , товари та послуги, рівні прогнозування та режими споживання електроенергії, визначається відповідна структура виробничих потужностей та джерел теплопостачання для потреб економіки. країни, потреба у паливно-енергетичних ресурсах, викидах парникових газів та забруднювачах у виробництві електроенергії та тепла, зміни кількості домогосподарств з різними доходами п-ням і т. д. за кожний виконаний прогноз варіант. На підставі аналізу результатів багатовимірного прогнозування економіки та енергетики країни розроблено припущення щодо сценарію для формування репрезентативних сценаріїв розвитку виробничих потужностей РЕ в Україні, які визначають найбільш імовірні та незначні майбутні умови для експлуатації та розвитку ЄЕП України, а саме: перспективний попит на електроенергію та енергію, обмеження викидів парникових газів та можливість використання різних видів первинних ПТ, розвиток джерел енергії на основі використання ВДЕ. 

На підставі цієї інформації, використовуючи модель оптимізації структури виробничих потужностей, формуються репрезентативні сценарії розвитку генерації та оцінюється адекватність (відповідність) запланованих заходів для її розвитку для надійного забезпечення потреб країни в електроенергії потужність та потужність, а також визначається, чи неможливо виконати вимоги до адекватності. Тільки за їх рахунок вам потрібні додаткові рішення для генерування генерації. Ці сценарії відображають типові тенденції у трансформації генерації за певних припущень сценарію щодо розвитку економіки та енергетики країни. На підставі порівняльної оцінки типових сценаріїв розвитку виробничих потужностей енергосистеми визначається цільовий сценарій їх розвитку. У своєму розвитку основна увага приділяється мінімізації ризиків порушення вимог щодо забезпечення постачання електроенергії в найближчі 10 років та визначення заходів щодо розвитку виробництва РЕ в Україні, реалізація якої (або початок реалізації) повинні бути реалізовані протягом цього періоду. Через відсутність можливості правильної оцінки впливу впровадження систем управління попитом на режими енергоспоживання та значних ризиків, пов'язаних із впровадженням таких систем у контексті забезпечення вимог експлуатаційної безпеки, методологія не враховує облік цього впливу на розвиток генерації, який буде враховуватися при додатковій інформації про ефективність таких систем, їх реалізації тощо. При оцінці перспективного ВВП невірною цифрою в $ млрд. КПП, який не може бути розрахований на майбутнє, але використовується в РЕЗ, використовується неправильно. Тому ВВП у цих одиницях визначався на основі зміни його обсягів у порівнянних цінах на окремих етапах періоду розрахунку, помноженого на ВВП, у мільярд доларів США у 2015 році, представлених у РЕЗ. 
 На основі цієї інформації, з використанням моделі оптимізації структури генеруючих потужностей, формуються представницькі сценарії розвитку генерації та оцінюється відповідність (достатність) запланованих заходів з її розвитку, для надійного забезпечення потреб країни в електричній енергії та потужності, а також визначаються, при неможливості забезпечити вимоги адекватності лише за їх рахунок, необхідні додаткові рішення з розвитку генерації. Ці сценарії демонструють характерні напрями трансформації генерації при певних сценарних припущеннях щодо розвитку економіки та енергетики країни. На основі порівняльної оцінки представницьких сценаріїв розвитку генеруючих потужностей енергосистеми визначається цільовий сценарій їх розвитку. При його розробці головна увага приділяється мінімізації ризиків щодо можливості порушення вимог безпеки постачання електроенергії у перспективі найближчих 10 років та визначенню заходів з розвитку генерації ОЕС України, реалізацію яких (або початок реалізації) необхідно здійснити в цей період. Через відсутність можливості коректної оцінки впливу впровадження систем управління попитом на режими електроспоживання та значні ризики при впровадженні таких систем в контексті забезпечення вимог операційної безпеки, методологія не враховує цей вплив на розвиток генерації, який буде враховуватись при появі додаткової інформації щодо ефективності таких систем, оцінки ризиків їх впровадження тощо. При оцінці перспективного ВВП використано некоректний показник $ млрд. ПКС який неможливо розрахувати на перспективу, але який використано у НЕС. Тому ВВП у цих одиницях визначався на основі зміни його обсягів у співставних цінах у окремі етапи розрахункового періоду помноженого на ВВП у $ млрд. ПКС. 

 
Індикатори стратегії енергоефективностi міста Одеси. 

Енергоефективність виступає критерієм якості функціонування економічної моделі мiста, злагодженої взаємодії між суб'єктами господарювання, які мають сприяти підвищенню рівня енергоефективності виробництва, оскільки це безпосередньо впливає на його рентабельність і, відповідно, їх прибутки.  
Держава зацікавлена у підвищенні ефективності використання енергоресурсів національною економікою, оскільки це дозволяє їй збільшити базу оподаткування та зменшити державні витрати (видатки на енергозабезпечення бюджетних установ), посилити свій вплив на 

світових ринках та підвищити рівень енергетичної безпеки. 
 Для населення підвищення енергоефективності дозволяє збільшити рівень доходів і зменшити витрати на закупівлю енергетичних 

послуг.  
Для суспільства загалом — це шлях наближення до рівня сталого розвитку. 
Стратегiя енергоефективності нацiлена на мiсцеву полiтику, яка має бути спрямована на створення умов господарювання, які дозволять забезпечити постійно зростаючі суспільні потреби, зростання ВВП за мінімальних витрат енергоресурсів. 
 Результативність впровадження стратегiї відображається у досягненні цільових значень системи показників «iндикаторiв» енергоефективності підприємства та мiста, зокрема : 
1. Показники енергоефективності є прямі, тобто такі, які безпосередньо визначають ефективність використання ПЕР: 
 питомі витрати ПЕР на одиницю продукції (послуг, робіт); 
 коефіцієнти корисного використання (ККВ) енергії;  
 ККД окремих агрегатів, технологічних процесів; 
 енергоємність випуску продукції;  
 енергоємність ВВП (ВДВ);  
 паливоємність; 
  електроенергоємність; 
 теплоенергоємність та ін. 
2. Непрямі (комбіновані), у яких ефективність використання ПЕР прямо не відображається, але значно залежить від рівня та структури використання ПЕР:  
 середня ціна одиниці спожитих ПЕР; 
 середня ціна одиниці спожитого органічного палива;  
 середня вартість одиниці спожитих ПЕР на одиницю продукції (послуг, робіт);  
 енергоємність основних виробничих фондів (ОВФ); 
 електроенергоємність ОВФ та ін. 
3. Вартісні:  
 вартість спожитих ПЕР на одиницю обсягу випуску продукції; 
 вартість спожитих ПЕР на одиницю обсягу ВВП;  
 вартість спожитих ПЕР на одиницю обсягу ВДВ;  
 вартість спожитого палива на одиницю обсягу випуску;  
 вартість спожитої електричної енергії на одиницю обсягу випуску; вартість спожитої теплової енергії на одиницю обсягу випуску; 
 частка витрат на ПЕР в обсязі проміжного споживання (випуску); 
 частка витрат на паливо в обсязі проміжного споживання (випуску); 
 частка витрат ПЕР у собівартості продукції (послуг, робіт). 
4. Натуральні:  
 питомі витрати (прямі) палива на одиницю продукції, послуг, робіт; 
 питомі витрати (прямі) електроенергії продукції, послуг, робіт; 
 питомі витрати (прямі) теплової енергії продукції, послуг, робіт. 

Пріоритетними напрямками розвитку міста визнані: 
Рис. 25. Дерево цілей та пріоритетів розвитку м. Одеси [4] 
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Аналізуючи світовий досвід сьогодні лише кілька ділових організацій можуть стверджувати, що вони не зазнають впливу глобалізації та тиску на конкурентоспроможність. Ця тенденція, безсумнівно, призвела до того, що управління людськими ресурсами займає нове стратегічне значення. Проте існує певна думка, що ініціативи, спрямовані на стратегічне управління людськими ресурсами, походять від керівників. Як стверджується багатьма авторами-вченими, менеджмент персоналу був і продовжує "падати".  Основна увага приділяється концепції, яка розглядає важливий етап у розвитку управління персоналом, і який готовий вирішити деякі дилеми у цій галузі, прагнучи інтегрувати функціональні практики людських ресурсів управління стратегічним процесом організації. Стратегічне управління людськими ресурсами дає чудову можливість поглибити розуміння управління людськими ресурсами. 
Соціальні стилі - це основні закономірності поведінки людей, які виявляються при спілкуванні або взаємодії з іншими. Конфліктні соціальні стилі в рамках відділу можуть перешкоджати загальним цілям організації. Навчаючись як ідентифікувати та управляти соціальними стилями людей, менеджери можуть сприяти відкритому спілкуванню, сприяти зменшенню непродуктивної взаємодії та вдосконалювати робочі відносини, а отже продуктивність.  
Механізм розвитку людського потенціалу в межах людських ресурсів управління сучасною організацією  передбачає обґрунтування переходу до нового гуманістичного підходу до управління людськими ресурсами. Впровадження цього механізму дозволить створити умови для розвитку людського капіталу в сучасних умовах організації держави і підвищення  соціальної відповідальності.1. Робота з персоналом – найважливіший елемент управлінської діяльності 
1.1. Сутність та завдання управлінської діяльності 
Провідні види діяльності в управлінні  це: мотивація, делегування, контроль, організація, планування, оцінка ефективності, розвиток та навчання працівників. 
Роль менеджера в організації - це мотивація, спрямованість та контроль за діяльністю працівників для досягнення цілей бізнесу незалежно від розміру. Менеджери також можуть намагатися покращити продуктивність працівників та процеси, щоб постійно просувати організацію. Завдяки постійним вдосконаленням та оцінці, менеджери можуть керувати бізнесом у майбутньому. 
Делегування робочих завдань - це управлінська діяльність, яка відбувається на всіх рівнях організації. Керівники вищого рівня керують діяльністю керівників та менеджерів середньої ланки, які делегують завдання працівникам неприбуткових відділень. Керівництво також визначає рівень персоналу для виконання завдань. Наприклад, виробничий менеджер встановлює кількість працівників, необхідних для досягнення виробничих цілей, підтримує обладнання та забезпечує якість. 
Керівництво повинно оцінювати продуктивність працівників та надавати конструктивні відгуки. Щорічна оцінка ефективності - це можливість для менеджерів сісти з працівниками та обговорювати результати роботи співробітника протягом року. Управління зворотним зв'язком може допомогти працівнику визначити його слабкі та сильні сторони. Менеджери також працюють з працівником, щоб встановити цілі на рік. 
Менеджмент бере участь у стратегічному плануванні, щоб встановити курс для організації у всіх сферах компанії. Стратегічне планування визначає цілі компанії та встановлює детальний план досягнення цих цілей. Менеджери вищого рівня можуть встановити загальну мету для організації, а менеджери нижчого рівня розробляють план для досягнення цілей у власному відділі. Наприклад, верхнє керівництво може встановити мету збільшити продажі клієнтів на 10 відсотків, тоді як менеджер з продажу розробляє рекламні акції та планує досягти збільшення у відділі продажів. 
Розвиток працівників - це діяльність, спрямована на мотивацію працівників та підвищення кваліфікації та талантів працівників організації. Наприклад, програма допомоги працівникам освіти може надати компанії освічену робочу силу, а працівники досягають своїх особистих цілей. 
Керівництво розробляє програми працівників, нагороди та програми для створення мотиваційного середовища для працівників. Бонуси, вихідні дні, корпоративні партії, гнучкі графіки та підвищення зарплат - це приклади застосування мотиваційних методів в організації. Менеджери можуть мотивувати працівників, надаючи похвалу та відгуки [2, 121-130]. 
У конкурентному бізнес-середовищі важливе значення має мотивація та збереження кращих талантів компанії. Це означає, що працівники, особливо топ-працівники, не тільки задоволені своїм робочим місцем, але й мотивовані залишитися у компанії. Компанії, які розуміють цінність сильного морального духу на робочому місці, будуть використовувати ряд стратегій для заохочення лояльності, ентузіазму, мотивації та, в кінцевому підсумку, збереження. 
У бізнес-середовищах, від корпоративних до виробничих, адміністративний персонал може бути ключовим елементом функціональності компанії. На адміністративний персонал часто покладають обов'язки з "передньою частиною" компанії, такі як привітання клієнтів, відповіді на телефони, фільтрацію пошти та підтримку листування. Як і в будь-якому відділенні у малих підприємствах, встановлення мети в адміністративному відділенні є важливим з різних причин. 
Для досягнення загальними цілями компанії малого бізнесу важливо, щоб у більшості бізнес-відділів, включаючи адміністративний поділ, були чітко визначені цілі, встановлені керівниками середнього або вищого рівня. Ці цілі допоможуть зберегти кожного адміністратора, а також загальну адміністративну команду, на шляху до досягнення індивідуальних та загальнофірмових цілей. Цілі також важливі, оскільки вони можуть стимулювати співробітників до дії та підвищити ефективність у межах адміністративного поділу. 
Типи цілей, встановлені для адміністративного персоналу, можуть відрізнятися залежно від кожної адміністративної ролі. Наприклад, цілі для адміністратора можуть включати розповсюдження та підготовку всіх вхідних і вихідних повідомлень у встановлені терміни, включаючи реєстрацію пакунків з операторами зв'язку та повідомлення одержувачів усіх вхідних пакетів. Інші цілі для адміністративного персоналу можуть включати підтримку файлів, обробку документів, нагляд за функціями підтримки, планування поїздок для керівників вищого рівня та підтримку конкретних баз даних [11, 134-139]. 
Цілі є ключовими, коли мова йде про мотивацію працівників до дії. Без чітко визначених цілей, які адміністративний персонал може з нетерпінням чекати щоквартально або щорічно, співробітники можуть відчувати себе загубленими або заплутаними щодо того, що від них очікується. Розуміння цільових очікувань може вплинути на мотивацію працівників робити роботу належним чином. Що сказано, погано сплановані цілі або цілі, які є надто невизначеними, можуть демотивувати адміністративний персонал. Керівникові треба ясно поінформувати, які цілі очікуються від адміністративного персоналу, і пояснити, як ці цілі вписуються в місію та цілі компанії. 
Щоб забезпечити правильність виконання адміністративних цілей, необхідно оцінити, як часто і наскільки вони досягаються. Наприклад, співробітники можуть досягти цілей у встановлені терміни, але результати можуть не відповідати "гарній роботі". З іншого боку,  адміністративний персонал може пропустити термін і зайняти більше часу для досягнення цілей, але в кінцевому підсумку може бездоганно виконувати завдання. У будь-якому з цих випадків керівнику може знадобитися оцінити, чи були зроблені цілі були реалістичними та досяжними. Цей процес дозволить встановити більш практичні цілі. 
Для встановлення цілей для виконавчого помічника треба своєчасно враховувати: 
1) опис роботи та діючи стандарти; 
2) налаштування та оцінювання показників; 
3) звернення  виконавчих асистентів; 
4) встановіть цілі та план дій [13]. 
Хороший виконавчий помічник коштує витрачених на нього коштів, які роботодавець витрачає на заробітну плату та пільги. Бідний виконавчий помічник - це не лише тягар на фонд заробітної плати, але також він стає джерелом стресу для виконавчої влади, яка потребує когось, щоб допомогти організувати щоденну діяльність та бути зв'язком між клієнтами та іншим персоналом. Визначення цілей для виконавчого помічника допомагає виконавцеві визначити, чи робота виконана належним чином, а також визначає сфери для покращення. Треба також постійно тримати цілі об'єктивними та вимірними. 
Посадова інструкція встановлює стандарт для всіх цілей виконавчого асистента. Це включає в себе всі вимоги до того, щоб бути пунктуальним, щоб одночасно маніпулювати різними завданнями. Всі виконавчі асистенти повинні бути в курсі базових офісних програм, але вони також можуть мати потребу в додатковому тренінгу у фірмовому програмному забезпеченні, яке використовується в офісі. Виконавчий директор потребує виконавчого асистента, який має виняткові комунікативні навички, тобто того, хто може спілкуватися з іншими лідерами компанії; і хто також може говорити і добре взаємодіяти з підлеглими, потенційними конкурентами чи можливими партнерами. Посадова інструкція встановлює стандарти для розробки вимірюваних компонентів [16, 105-113]. 
Органу нагляду важко визначити, чи виконує свої обов'язки виконавчий асистент на очікуваному рівні, вище або нижче очікуваних, просто переглядаючи опис посади. Керівникові треба ознайомитися з описом завдання та встановіть стандарт для ефективності середнього рівня. Треба провести бесіду з іншими керівниками, щоб отримати уявлення про те, що становить "нормальну роботу". Наприклад, увага до деталей є важливим вмінням роботодавців вимірювати результати роботи в звітах, які обговорюють точність або детальну інформацію про електронну пошту або інші способи обміну повідомленнями.   
Отримання відгуку від співробітника в будь-який час, коли встановлюються цілі, є цінним. Він інвестує працівника у розвиток роботи та вказує на будь-які позитивні та негативні наслідки роботи цього працівника, дозволяючи цьому працівнику встановлювати індивідуальні стандарти для вдосконалення та розвитку. Це дає уявлення керівникам, які, можливо, не знають про деталі, які бачать лише людину, яка виконує цю роботу. Треба ввести вільний час, щоб працівник здійснив самооцінку, яка імітує ті самі показники ефективності, які використовує менеджер, який оцінює. Потім  керівникові треба запитати цілі та будь-які потенційні плани щодо вдосконалення. 
Інформація, яка була зібрана шляхом перегляду посадових інструкцій, оцінки показників та самооцінки, визначають наступний набір цілей. Керівникові треба звернути увагу на часові рамки для цілей, таких як наступний квартал або наступний фінансовий рік. У сферах, де продуктивність відповідає або перевищує очікування, мета має полягати в тому, щоб досягти певного рівня майстерності. Керівник створює дві-три області, де працівник може встановити цілі вдосконалення та розвитку. Одна з таких цілей може включати в себе прийняття класу статистики коледжу для кращого розуміння даних, необхідних у звітах, та способів ефективної передачі інформації. При цьому всі цілі повинні бути конкретними, вимірюваними, досяжними, актуальними та своєчасними. 
Ключові показники ефективності персонального помічника спираються на данні позиції: 
1) зв'язок; 
2) призначення та бронювання; 
3) порядок денний та документи; 
4) управління та моніторинг бюджету; 
5) наглядовий штаб [17]. 
Особисті помічники, які також називають адміністративними помічниками, підтримують своїх босів, зберігаючи їх організованими, своєчасними та ефективними. Конкретні обов'язки варіюються залежно від боса, але, як правило, включають спілкування з іншими від імені боса; ведення календаря зустрічей та здійснення подорожей та інших застережень; складання порядку денного, фінансові документи та презентації; управління та моніторингу бюджетів та контролюючих секретарів. Основні показники ефективності базуються на цих обов'язках. 1.2. Особливості організації роботи з персоналом 
Навколишнє середовище управління функціональною активністю персоналу робить важливий акцент на правильному визначенні поставленого завдання. Управління діяльністю - це процес фіксування всього, що працівник виконує протягом звичайного дня, в порядку, коли це робиться, при правильному маркування їх діяльності. Відстеження прогресу, досягнутого кожним працівником у звичайний день, стає дедалі складнішим, оскільки організації ростуть як внутрішньо (зростаюча кількість працівників, відповідальність), так і зовні (декілька місць, віддалених працівників). Системи управління діяльністю створюють легкодоступний формат для відстеження ефективності як працівників, так і роботодавців. 
Ідея управління діяльністю випливає з переконання, що в особистій та груповій організації працівників кожна дія пов'язана з більш високим рівнем інформації, тому правильне маркування завдання є критичним елементом процесу запису. Завдання пов'язане з проектом, і цей проект пов'язаний з більш високим рівнем предметного рівня, таким як замовник або відділ або загальна категорія. З цими значками на місці, співробітник потім описує діяльність, на якій вони працювали, те, що вони фактично виконали на задані, та будь-які інші деталі, які вони, на їхню думку, були б доцільними, включаючи те, що ще треба зробити, будь-які майбутні пов'язані завдання, тощо. В ідеалі типовий запис діяльності включатиме всі наступні елементи: 
1. Діяльність - це короткий опис того, що насправді робите. 
2. Вид діяльності (зустріч, телефон, електронна пошта тощо). 
3. Назва завдання. 
4. Назва проекту. 
5. Назва категорії. 
6. Тривалість часу. 
7. Дата. 
Відстеження перших шості частин інформації своєчасно створює точний та повний запис і дає як працівнику, так і роботодавцю значну кількість даних про ефективність цієї особи. Це також допомагає уникнути спільних невідповідностей на робочому місці та допомагає закріпити та посилити роль / важливість поставленого завдання. Цей тип управління діяльністю дуже вплинув на теорію Пітера Друкера про часовий менеджмент серед працівників. Девід Аллен, чий метод "Отримання речей", виконується так само, полягає у думці, що людина повинна переміщати завдання поза розумом, записуючи їх ззовні, тим самим звільняючи розум від роботи - запам'ятати деякі речі, зосередившись на виконанні завдань. Основна перешкода, на думку Друкера,  - це наполегливість менеджерів продовжувати охоплювати практику управління 20 століття, а не адаптація до більш сучасного підходу до сучасного бізнес-ландшафту. Старовинний підхід, який використовувався в минулі століття, не працює для працівників, оскільки самі працівники мають засоби виробництва (їхні уми). З цієї причини найважливішими людьми для управління діяльністю є старші керівники та команда менеджерів в компанії. Можливість відкривати зв'язок шляхом відстеження власної діяльності для того, щоб їх робоча сила розглядала можливість ефективного надсилання повідомлення про культуру, передане по всій організації, допомагає посилити той факт, що робота менеджера - це приклад. Дослідник Вікторія Беллотті також виявила, що електронна пошта є головним місцем, де більшість людей виконують завдання або керують діяльністю [6, 22-35].  
Належна робота з відстеженням діяльності в подальшому виступає в ролі каналу прозорості працівників, а дані про ефективність, отримані від відстеження діяльності, надають як працівникам, так і керівникам доступ до оновлень, а також дотримуються прогресу, досягнутого працівниками щодня. Можливість відстежувати роботу / час працівників за завданнями також допомагає визначити, де можна знайти шляхи для вдосконалення. Залежно від того, як для відстеження використовуються інструменти та програмне забезпечення, прогрес проекту можна відфільтрувати та переглядати різними способами, у тому числі за загальним робочим часом, витраченим на детальній часовій шкалі або через детальний часовий покажчик, який показує порядок виконання роботи, таким чином надаючи організаціям різні підходи до переробки показаних даних, а також уявлення про те, як правильно контролювати витрати, пов'язані з проектом. Здатність записувати діяльність в одній централізованій області, у свою чергу, допомагає скоротити час, витрачений серед працівників на сторонні завдання, такі як написання електронного листа. Маючи можливість уважно оглянути та переглянути хід роботи, дає працівникам не тільки більш позитивні уявлення про саму роботу, а й про своїх колег та їхню організацію. Можливість відстежувати та керувати діяльністю є дуже важливими внутрішніми соціальними сигналами на робочому місці. Збір даних, які можна переглядати для співробітників, полегшує визначення та посилення прийнятної поведінки на робочому місці, а також дозволяє керівникам та колегам дізнатись, що і як їхні однолітки думають і відчувають протягом усього свого робочого часу. 
Зараз розглянемо, що являють собою бізнес-цілі для помічника офісу на щорічному огляді результатів роботи: 
1) попередня продуктивність; 
2) прогнозний професійний розвиток; 
3) нові завдання; 
4) суб'єктивні показники [4, 178-182]. 
Цілі, які наглядач та помічник службовця встановили під час оцінки ефективності, дають знімок спроможності помічника відповідати та перевищувати очікування. Деякі цілі можуть стосуватися областей, в яких менеджер хоче, щоб помічник покращився. Інші цілі стосуються областей, в яких керівник та працівник бажають приймати нові та складні обов'язки на основі вмінь, які демонструє помічник. Наявність цілей дозволяє асистенту та керівнику встановити курс на професійний розвиток асистента на наступний рік. 
Коли власник малого бізнесу зустрічається з помічником офісу для оцінки продуктивності, власник хоче, щоб керівництво працівника використовували свої навички для кращої переваги компанії. Офісний помічник виконує загальні канцелярські завдання. Власник повідомляє помічнику, за що він відповідає або перевищує очікування, коли він виконує такі загальні канцелярські завдання, як оперативне  застосування офісного обладнання, пов'язане з його посадою, маршрутизація пошти в офіс і вихід з офісу та функціонування в комп'ютерній системі компанії. Власник оцінює помічника  за продуктивністю, яка пов'язана з професійною областю, включаючи, але не обмежуючись, відвідуваністю, ставленням до роботи та підзвітністю. 
Коли офісний помічник має покращити свою продуктивність у роботі, власник малого бізнесу може встановити йому цілі для покращення. Асистент може не відповідати очікуванням, коли він працює з електронними таблицями комп'ютера, або він може неефективно керувати системою зв'язку. Коли помічник службовця демонструє майстерність у завданні, що перевищує поточну посаду, власник може запитати у помічника, чи хоче він розвинути ці навички. Якщо він відповідає належним чином майбутньої роботі, керівництво може організувати навчання та можливості приймати нові завдання. Власник може встановити спеціальну дату для перегляду прогресу працівника. 
Офісні помічники, як правило, виконують тільки основні канцелярські завдання. Коли власник малого бізнесу зустрічається з помічником для перегляду результатів роботи, і вони погоджуються вчитися і приймати нові завдання та обов'язки, працівник може включити деякі з посадових інструкцій для адміністративного помічника. Помічник офісу може встановити цілі для вивчення більш просунутого програмного забезпечення. Власник може організувати для помічника спеціальні курси з навчання користуванню комп'ютерною графікою та програмним забезпеченням слайдів. Помічник офісу може почати проводити поїздки для керівників нижчого рівня та навчитися застосовувати передові дослідження в Інтернеті. 
Коли власник малого бізнесу встановлює цілі з помічником офісу, власник вирішує забезпечити професійний розвиток з об'єктивних та суб'єктивних причин. Офісний помічник, який вирішив рухатися вперед в компанії, демонструє властивості бізнесу. Деякі позитивні суб'єктивні атрибути, які може мати асистент, можуть включати: підзвітність, гнучкість та ініціативу. Коли помічник офісу має запис про встановлення та досягнення цілей, пов'язаних з його роботою, про зміну курсу (якщо обставини це обґрунтовують),  про відповідальність за свої дії, власник малого бізнесу може представити кандидата на просування в компанії. 
Наведемо етапи встановлення цілей на робочому місці. На робочому місці налаштування цілей допомагає забезпечити мотивацію працівників та цілеспрямованість, а також допомагає ефективніше працювати. Хороші приклади встановлення цілей на робочому місці можуть варіюватися від професійного зростання до отримання фінансової вигоди та повинні забезпечувати бачення та цілі для всіх залучених. Цілі на робочому місці повинні бути реалістичними, зосереджувати увагу на вдосконаленні, конкретними, вимірюваними та орієнтуватися на конкретний час. 
Важливим етапом є підготовка цілі. Гарні цілі на робочому місці передбачають більше, ніж  збільшення доходів, вони мотивують працівників на отримання  більшого кола клієнтів. Під час підготовки цілей, треба бути конкретними та реалістичними щодо особистих бажань. Наприклад, замість того, щоб поставити перед працівниками ціль -  збільшити доходи, хороша порада зазначити ціль конкретніше, тобто - збільшити доходи на 10 відсотків. Додавання аспекту "10 відсотків" до мети допомагає вимірювати його. Щоб досягти чіткої мети, треба додати термін для кожної мети. Як приклад, можна зазначити, що  потрібно збільшити доходи на 10 відсотків до кінця кварталу. Після визначення цілі необхідно створити кроки дій, які допоможуть досягти мети. 
Організаційні цілі - це ті, що мають на меті поліпшення структури бізнесу та компанії в цілому. Корисно розбити великі організаційні цілі на менші, щоб допомогти їм бути менш загрозливими. Наприклад, мета може полягати в покращенні організаційного розвитку компанії, збільшуючи довіру та мотивацію працівників, обмін цілями компанії, створення культури підтримки та стимулювання росту працівників. Оскільки організаційний розвиток є великою метою, треба розбити терміни на найближчі цілі, короткострокові цілі та довгострокові цілі, а також включати дії, а також способи вимірювання успіху кожного з них [1, 17-28]. 
Для того, щоб допомогти працівникам мати почуття цілі в компанії та бути мотивованими, для кожного важливо мати особисті, професійні цілі. Працівники, як правило, встановлюють особисті цілі під час щорічного огляду, але створення та огляд поточних та нових цілей може допомогти підвищити успіх працівника. Цілі працівників можуть включати заробіток просування, отримання більшої відповідальності, керування проектом, отримання більшої кількості клієнтів для компанії або отримання бонусу. Коли працівник створює цілі, менеджер може показати підтримку, допомагаючи йому розробляти кроки, створювати терміни та відзначати кожну перемогу. 
Цілком природно, що цілі на робочому місці включають ті, що стосуються фінансів. Створюючи короткострокові та довгострокові фінансові цілі, важливо, щоб працівники знали про бачення основної стратегії розвитку компанії та створювали шляхи участі у неї кожного персоналу. Фінансова мета, наприклад, може включати в себе збільшення 10 000 доларів на благодійну справу, пожертвувавши 5 відсотків прибутку від кожної реалізації або збільшення продажів на 20 відсотків, щоб запобігти звільненню. Повідомляючи працівників про важливість фінансової мети та про спосіб використання грошей, керівництво зробить позитивний настрій в компанії та  швидше за все фінансові цілі компанії стануть особистими цілями працівників. З боку керівництва треба зробити кроки, пов'язані з фінансовими цілями, таким чином, щоб використовувати та покращувати таланти та творчі здібності працівників [7]. 
Встановлення цілей допомагає підтримувати кожен рівень бізнесу, орієнтований на енергію. Це включає розробку стратегій для успішного досягнення поставлених цілей. Цілі та завдання, які ставлять перед собою працівники допомагають задовольнити зростаючі потреби, оскільки бізнес реалізує свої організаційні цілі. З кожним успіхом та з розширенням бази знань, персоналу на всіх рівнях оказується підвищена довіра, що змушує компанію встановлювати більш високі цілі. Налаштування цілей починається, коли керівництво встановлює організаційні цілі компанії. Ці цілі потім скидаються до решти компаній. 
Коли бізнес розпочинає процес цілепокладання, керівники компаній та керівників відділів повинні визначати конкретні цілі бізнесу. Якщо, компанія пише програмне забезпечення, треба описати програмне забезпечення та сектор, на якому компанія продає свій товар. Коли керівники зрозуміли про свій продукт та його ринок, вони можуть краще створити маркетингові стратегії для досягнення річних доходів. структурі бізнесу. Для  цього треба створити як можна просту модель для цілей, тобто наскільки це можливо. Якщо, наприклад, метою компанії є встановлення ефективності на всій компанії та збільшення доходів, цілі кожного рівня в організації повинні вирішувати ці більші цілі компанії [12, 21-30].    
Організаційні цілі можуть включати ефективність організації та збільшення доходів. Відділ організації може відображати цілі організації, працюючи над тим, щоб керівники брали участь у важливих нарадах, які допоможуть виконати план організації для підвищення ефективності. Начальники відділів можуть працювати над управлінням відомчих витрат. 
Працівники, які працюють у відділах, можуть встановлювати цілі, які підвищують їхню роль. У свою чергу, оскільки працівники, такі як адміністративні асистенти, реалізують свої цілі, керівники відділів і компанія побачать успішний прогрес у досягненні своїх цілей.  
Для того щоб приймати рішення про конкретні успішні дії, бажано знати не тільки напрямок, але й чітко визначені орієнтири на ньому. Такими орієнтирами є цілі управління організацією та її підрозділами. Мета - це бажане в майбутньому становище організації  і результатів. 1.3. Аналіз сучасної системи управління персоналом Існують таки типи та стилі методів управління: 
1) делегування відповідальності;екілька різних типів методів управління, щоб застосовувати їх у різних ситуаціях. Отримання розуміння різних методів управління дозволяє менеджеру підтримувати продуктивне робоче місце, а також допомагає створювати команду та переконувати співробітників ефективно працювати разом. 
Працівник наймається, тому що компанія відчуває, що він володіє навичками, необхідними для виконання роботи. Хороший менеджер знає вміння людей, які працюють на нього, і впевнений у делегуванні відповідальності цим співробітникам. Делегування відповідальності має кілька позитивних наслідків для працівників. Співробітники відчувають, що їх менеджер довіряє їхнім здібностям і відчуває задоволення у своїй роботі, коли він дозволяє виконувати завдання, для яких вони були найняті. Вони відчувають, що вони беруть участь у успіху компанії [15, 143-154]. 
Відповідно до журналу "Підприємець", одним з ефективних методів управління є підтримка чесного спілкування з працівниками. Щоб бути впевненим у наслідуванні менеджера, працівники повинні мати можливість довіряти тому, що менеджер каже, тобто менеджер повинен бути завжди  правдивим. Підтримуючи чесність у спілкуванні, менеджер може зміцнити повагу, яку відчувають його співробітники [14]. 
Один з методів, який менеджер повинен використовувати на регулярній основі, - це мотивація. Щоб зрозуміти, що мотивує працівників, менеджер повинен витрачати час, працюючи поруч із працівниками, і знаходити те, що вони вважають важливими. Деякі мотиваційні фактори для співробітників включають оплачувану відпустку, більш високий дохід і відчуття поваги компанії та їх керівника за роботу, яку вони виконують. 
Провідним прикладом може бути ефективна методика управління. Для того, щоб керувати прикладом, менеджер повинен залучати працівників до щоденної діяльності та дозволити співробітникам побачити його виконуючим важкі завдання на роботі. Замість того, щоб сидіти в офісі, та надсилати інструкції, менеджер працює разом з співробітниками, які допомагають відділу досягти своїх цілей. Працівники, котрі часто бачать свого менеджера на роботі, спробують працювати самостійно та відповідально. 
Дуже важливим є процес планування цілей при огляді результатів роботи співробітників. Розвиток повинен бути основним принципом, який керує процесом оцінки ефективності та цілепокладання. Огляд продуктивності - це можливість працівника отримувати відгуки про ефективність, бути почутим керівництвом, встановити нові цілі та завдання, а також розробляти нові плани особистого розвитку. Тут менеджмент повинен надати працівнику чітке уявлення про те, як його особисті внески відносяться до конкретних бізнес-цілей компанії, які створюють основу для досягнення консенсусу з працівником, необхідним для встановлення нових цілей діяльності [14]. 
При перегляді результатів роботи менеджмент, як правило, готовий запропонувати нові цілі та завдання для працівника. Це повинні бути S.M.A.R.T.- цілі - специфічні, вимірювані, досяжні, актуальні та оформлені у часі. Вони можуть повністю відрізнятись від попередніх завдань працівників чи тих же самих. Це буде базуватися на наявних ресурсах організації та стратегічних бізнес-цілях. Співробітник також має прийти до огляду продуктивності з уявленнями про нові цілі та завдання щодо виконання. У кінцевому рахунку, потрібно прийти до консенсусу , оскільки працівник є особою, відповідальною за виконання нових завдань, і менеджмент повинен забезпечити відповідність цілей його діяльності цілям організації. 



 

 

Визначення цілей працівників також вимагатиме встановлення пріоритетів. Це дає співробітнику чітке уявлення про те, що є найважливішим. Співробітник та менеджер повинні розробити консенсус щодо того, чому буде надано пріоритет. У кінцевому підсумку, пріоритети працівників повинні відповідати пріоритетам, встановленим у діючих цілях та завданням компанії. Як наслідок, корпоративні бізнес-цілі  уважно розглядаються при встановленні цілей, завдань та пріоритетів працівників на майбутнє. 
Виконання цілей і завдань може потребувати навичок, які працівник у даний час не має. Для цього потрібен відкритий діалог між працівником та керівництвом. На основі нових цілей і завдань працівники повинні бути готові визначити сфери, де вони вважають, що їх існуючі компетенції та можливості є недостатніми та вимагають додаткового навчання. Програма розвитку працівників може 


