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подібна з іншими ситуаціями. Однак в ній будуть унікальні властивості. 

Метою магістерської роботи є дослідження процесу формування 
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On the basis of a systematic approach, the tasks of control in several 
directions were developed, so the theory of contingencies arose. Its essence is that 
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The purpose of the master's thesis is to study the process of forming a 
management system at an enterprise based on a systematic approach. 

Tasks of work: formulated and substantiated scientific provisions, the totality 
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ВСТУП 
 

Головна ідея системної теорії полягає в тому, що не одна дія не 

приймається в ізоляції від інших. Кожне рішення має наслідок для всієї 

системи. Системний підхід в управлінні дозволяє уникнути ситуації, коли 

рішення в одній області перетворюється в проблему для іншої. 

На базі системного підходу розроблялися завдання управління в 

декількох напрямках, так виникла теорія непередбачених ситуацій. Суть її 

полягає в тому, що кожна ситуація, у якій виявляється менеджер, може бути 

подібна з іншими ситуаціями. Однак в ній будуть унікальні властивості. 

Завдання менеджера в цій ситуації полягає у тому, щоб проаналізувати 

всі фактори окремо й виявити найбільш сильну залежність. Однозначного 

поняття системи не існує. У найбільш загальному виді під системою 

розуміється сукупність взаємозалежних елементів, що утворюють певну 

цілісність, деяку єдність. 

Вивчення об'єктів і явищ як систем викликало формування нового 

підходу в науці - системного підходу. 

Системний підхід як загально-методичний принцип використовується в 

різних галузях науки й діяльності людини. 

Системний підхід є форма методологічного знання, пов'язаного з 

дослідженням і створенням об'єктів як систем. 

Ієрархічність знань, вимагає багаторівневого навчання, предмета: 

вивчення самого предмета - "власний" рівень; вивчення цього ж предмета як 

елемента більше широкої системи - "вищестоящий" рівень; вивчення цього 

предмета в співвідношенні зі складовою даного предмету та елементами - 

"нижчестоящий" рівень. 

Системний підхід потребує розгляд проблеми не ізольовано, а у єдності 

зв'язків з навколишнім середовищем, осягати сутність кожного зв'язку й 

окремого елемента, проводити асоціації між загальними й приватними 

цілями. 



 

Системний підхід - це підхід до дослідження об'єкта (проблеми, явища, 

процесу) як до системи, у якій виділені елементи, внутрішні й зовнішні 

зв'язки, найбільш істотним образом, що впливають на досліджувані 

результати його функціонування, та мета кожного з елементів, виходячи із 

загального призначення об'єкта. 

Можна також сказати, що системний підхід - це такий напрямок 

методології наукового пізнання й практичної діяльності, в основі якого 

лежить дослідження будь-якого об'єкта як складної цілісної соціально-

економічної системи. Розгляд системи менеджменту на підприємстві - як 

самостійного виду професійної діяльності припускає, що менеджер 

незалежний від власності на капітал фірми, у якій він працює. Праця 

менеджера - це продуктивна праця, що виникає в умовах комбінування 

високотехнологічного виробництва з високим рівнем спеціалізації 

працівників, що забезпечують зв'язок і єдність усього виробничого процесу. 

Мотиваційні механізми забезпечують ефективність досягнення цілей. 

Будь-яка ситуація, що виникає в процесі системи управління, є 

завданням для кожного менеджера й залежить від прийняття управлінських 

рішень і, зокрема, відносно зміни цілей і програми дій. Це стосується як 

внутрифірмового виробництва, товарів і послуг, а також комерційної 

діяльності. 

Управлінське рішення є результатом зворотного зв'язка з ринком і 

іншими елементами зовнішнього середовища. 

Розгляд системи менеджменту на підприємстві - як самостійного виду 

професійної діяльності припускає, що менеджер незалежний від власності на 

капітал фірми, у якій він працює. Праця менеджера - це продуктивна праця, 

що виникає в умовах комбінування високотехнологічні виробництва з 

високим рівнем спеціалізації працівників, що забезпечують зв'язок і єдність 

усього виробничого процесу. Мотиваційні механізми забезпечують 

ефективність досягнення цілей. 



 

Етап формування системних підходів у менеджменті розпочався з 

розглядом організації як системи, діяльність якої постійно залежить від 

різноманітних обставин, що змінюються. В основі системного підходу — 

використання теорії систем, яка у менеджменті сформульована наприкінці 50-

х років XX ст. 

Система — сукупність взаємопов»язаних та взаємодіючих елементів, 

яка має на меті досягнення певних цілей і ґрунтується на принципах 

самоорганізації, синергії і розвитку. 

Усі організації (об»єкти управління) є системами, які складаються з 

таких елементів: структура, завдання, технологія, люди, цілі, ресурси. За 

способом організації системи бувають закритими (мають фіксовані жорсткі 

умови, не залежать від навколишнього середовища) і відкритими 

(взаємодіють із зовнішнім середовищем). Усі організації є відкритими 

системами. 

У магістерської роботі розглядаються питання формування системи 

менеджменту в ТОВ «Кон Такт-М» на підставі системного підходу. 

Мета магістерської роботи - дослідження процесу формування системи 

менеджменту на підприємстві на основі системного підходу. 

В процесі виконання магістерської роботи були вирішені наступні 

завдання: 

 сформульовані та обґрунтовані наукові положення, сукупність 

яких можна класифікувати як теоретичні аспекти проблеми формування 

системи менеджменту на підприємстві на основі системного підходу; 

 були проведені дослідження організаційного забезпечення 

системи менеджменту як головнішої складової управлінської діяльності; 

 розглянуті особливості організації управління підприємством та 

використання основних функцій менеджменту; 

 надані рекомендації щодо удосконалення системи менеджменту 

на підприємстві; 



 

 надані пропозиції щодо забезпечення ефективності 

адміністрування. 

Об’єктом дослідження магістерської роботи є теоретичні основи 

формування системного підходу в менеджменті підприємства в сучасних 

умовах. 

Предметом дослідження є механізм формування і функціонування 

організаційної системи на підприємстві на основі системного підходу. 

Практичне значення отриманих результатів може повністю бути 

використано в процесі управління діяльністю ТОВ «Кон Такт-М». Практична 

цінність одержаних результатів була застосована в організаційному 

забезпеченні на підприємстві, вертикальному та горизонтальному розподілі 

праці, функціональним блокам виконання робіт, а також моделям 

делегування повноважень. 

Інформаційною базою дипломної роботи є законодавча база України, 

Постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, відповідна 

нормативна документація, статистичні дані Державного комітету статистики 

України, дані оперативної, статистичної звітності та нормативні матеріали 

підприємства «Кон Такт-М».  

Теоретичною основою дипломної роботи стали фундаментальні 

положення загальної економічної теорії, загальної теорії систем, дослідження 

класиків організаційної теорії Ф. Тейлора, М. Вебера, А. Файоля, Г. Саймона, 

Д. Томпсона, М. Крозьє, Д. Вудворд та ін., наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених з питань організації виробництва, реструктуризації 

підприємств, стратегічного управління, управління персоналом, 

інформаційних систем. Основними з яких є праці Колота А.Г., Припотня 

В.Ю, Лейбкинда А.Р., Лагоши Б.А., Мороза О.С., Рогози М.Є, Смирнова 

Г.Н., Шевченка А.Ф. та інших вчених. 



 

Для досягнення поставленої мети в роботі використано загальнонаукові 

методи, зокрема методи порівнянь, угруповань, спостереження, фінансово-

економічного аналізу, комплексної оцінки, системний та процес ний підходи. 

У роботі обґрунтовано об'єктивну необхідність вирішення важливої 

задачі – удосконалення організаційної структури управління підприємством, 

що забезпечує життєздатність підприємства в умовах нестабільності 

ринкового середовища.  

Основним здобутком проведеного дослідження є те, що в основу 

створення моделі організаційної структури покладено системний підхід який 

дозволяє враховувати основні чотири системні сутності будь якої 

організаційної системи, а саме мету діяльності, систему бізнес-процесів для 

досягнення цієї мети, ресурсів необхідних для забезпечення бізнес-процесів і 

бізнес-правил, які однозначно регламентують діяльність організаційної 

структури в тих чи інших умовах. 

 
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  
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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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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУД ДО 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

1.1. Сутність та поняття системного підходу до управляння 

підприємством 

 

Основною змістовною складовою понять “системний підхід”, 

“системний аналіз”, “системне дослідження” є термін “система”, який 

вперше з’явився в Давній Греції 2500 – 2400 років тому й означав 

“сполучення”, “організм”, “організація”. Метафоризацію слова “система” 

започаткував Демокріт (460 – 360 рр. до н. е.). Далі відбувалася подальша 

універсалізація значення цього слова, наділення його узагальнюючим 

змістом, що дозволило використовувати його як для фізичних (матеріальних), 

так і штучних об’єктів. Проте й до нині немає єдиного визначення терміну 

«система» [7]. На думку Л. фон Бертоланфі, система – це комплекс елементів, 

що перебувають у взаємодії [22], за А. Холлом, система є множиною об’єктів 

разом з відносинами між об’єктами і між їх атрибутами [24]. О.В. Кустовська, 

розглядає систему як спосіб розв’язання певної проблеми, тобто як 

сукупність усіх необхідних знань, інформації, матеріальних засобів і способів 

їх використання, організації діяльності людей, що спрямована на розв’язання 

проблеми [7]. У. Гослінг під системою розуміє сукупність простих частин 

[23]. Р. Акофф вважає, що система є будь-якою суттю, яка складається з 

взаємопов’язаних частин [1]. Найближчим до економічних систем є 

визначення К. Уотта, який вважає, що система – це взаємодіючий 

інформаційний механізм економічної діяльності підприємства, що 

характеризується багатьма причинно-наслідковими взаємодіями [25]. В.В. 

Мильник визначає систему як цілеспрямований комплекс взаємопов’язаних 

елементів будь-якої природи і відношення між ними [8]. С.Л. Чернишов під 



 

економічною системою розуміє будь-яку систему, в якій діють натуральні 

товарні змінні [20]. Б.З. Мільнер відзначає, що до визначення поняття 

системи склалися два основні підходи. Перший з них розглядає систему як 

комплекс елементів, що характеризує деяку цілісність, який становить єдине 

ціле в тому або іншому відношенні. Недоліком такого підходу є нечіткість 

поняття «цілісність», яке саме вводиться через поняття «система». Другий 

підхід визначає систему як комплекс взаємодіючих елементів [9]. На думку 

Хомякова В.І. , система – це деяка цілісність, що складається із 

взаємозалежних частин, кожна з яких вносить свій внесок в характеристики 

цілого [17]. А.І. Радченко під системою розуміє сукупність взаємодіючих 

елементів, властивості яких якісно відрізняються від суми властивостей цих 

елементів. Недоліком цього визначення є відсутність зв’язуючого початку, 

який дозволив б говорити про взаємозв’язок і взаємодію елементів [11]. Цей 

недолік деякою мірою долається у визначенні Дж. де С. Коутиньо, який під 

системою розуміє сукупність пов’язаних між собою і в той же час різних і 

незалежних частин. Опис системи містить в собі визначення тієї соціальної 

функції, яку вона повинна виконувати [5]. О.Остапчук розуміє систему як 

сукупність взаємопов’язаних елементів, що має вхід, вихід, зв’язок із 

зовнішнім середовищем י та зворотний зв’язок [10]. Вчені Д.О. Елліс і Ф.Д. 

Лудвиг вважають, що «система – це щось, що виконує операційний процес; 

це щось, що працює визначеним чином і що виробляє який-небудь продукт 

[3].  

Метафоризація слова «система» була ініцірована Демокритом (460–

360 до н.э.). Далі продекларувала подальшого універсалізація значень слів ян, 

придумавши його обобщенне значення, що дозволило використовувати його 

як для фізичних (матеріальних), так і для мистецьких об'єктів. Однак до сих 

пір немає єдиного визначення терміна «система» [1]. Згідно  Л. фон 

Бертоланфі, система представляє собою один склад взаємодіючих елементів 

[2], відповідно до А. Холлу, система представляє собою окремі об'єкти 



 

об'єднання, розташовані між відношеннями між об'єктами і між їхніми 

атрибутами. В.В. Soapbox визначає систему як попередній набір 

взаємозв’язаних елементів у будь-якій природі та відношенні між ними [3]. 

Аналізуючи визначення «системи» та виконуючи на увазі ряд інших 

особливостей, ми можемо зробити вивідні, які найчастіше мають вагомі 

характеристики характеристик системи, наступні: а) наявні різні елементи, 

складені системою; б) взаємозв'язку елементів системи; в) наявні цілі, які є 

початковою системою, яка відокремлює і визначає взаємодію елементів. 

Таким чином, система буде показувати, як набір взаємозв’язаних і в той час, 

коли різні елементи, створені для досягнення конкретних цілих [4]. 

Системний підхід реагує на реакцію на швидкий розвиток аналітичних 

підходів у науці, які все більше удавали творче мислення від проблем 

«цілісного організму». У літературі приводяться наступні інтерпретації або 

визначення системного підходу: А. Б. Гурьянов вважає, що системний підхід - 

це методологія дослідження об'єктів як системи. Більше того, система 

включає в себе два компоненти: 1) зовнішню середу, включаючи вхід, 

вихідну систему, зв'язок із зовнішньою середою, зворотну зв'язок; 2) 

внутрішня структура – це сукупність взаємозв’язаних компонентів, які 

забезпечують процеси  впливу суб'єкта на об'єкт, обробляють вхідні та вихідні 

дані,  досягають цілої системи. В. Садовський під системним підходом 

розуміє вироблення процедури представлення об'єкта як системи та путі їх 

розвитку [5]. 

Методологія системного підходу знайшла застосування в багатьох 

обласних науках і виробництві, а одна з найяскравіших прикладів застосовує 

системне підхоплення до управлінського підприємства та управління 

персоналом. По словам О.Останній, системний підхід до управління, 

пропонує організовувати організацію як єдину систему, де будь-яка 

адміністративна дія на одну частину системи впливає на інші її частини, що 

вимагає необхідності управління всім організацією в цілому. [6]. Р.А. 



 

Фатфутдінов визначає системний підхід до управління, як підхід, при якому 

любляча система (об'єкт) розглядається як набір взаємозв’язаних елементів, 

що має «вхід» (ціль), «вихід», зв'язок із зовнішньою середою, зворотним  

зв'язком. Таким чином, система, системний підхід до управління - це не набір 

загальнодоступних принципів управління, це можливість мислення у 

відносинах організації та управління в нестабільному середовищі. 

«Управління в цілому, щоб представити різноманітні його внутрішні 

та зовнішні пам'ятки, пов'язані набір узгоджених методів та інструментів 

управління економікою, промисловістю, компаніями, підрозділами та 

іншими. 

Ана ֹлізуюֹчи י виֹзна ֹчення י поняття «система» י і врахо ֹвуючи рֹяд інших 

ознак, можна י зробити висновкиֹ, що найбільш істотними рисами системи є 

такі: а) наявність різних елементів, складових י системи; б) наявність 

взаємозв’язку י елементів системи; в) наявність י י мети, що є початком системи, 

що пов’язує і визначає взаємодію ел ֹементів. Таким чином, під системою י 

розумітимемо сукупність взаємно пов’язаних і в той же час різних елементів, 

створену для досяг ֹнення певної י мети [16].  ֹ◌ Системний підхід виник як 

реакція на бурхливий розвиток аналітиֹчних підходів у науці, які все більше 

віддаляли тво ֹрчу думку від проблеми “цілісного організму”. Становлення 

системного підходу пов’язане з роботами О. О. Богданова (справжнє 

пріֹзвище – М ֹалиновський; 1873–1928). Він р ֹоз ֹглядав уֹсі явища як неперервні 

процеси організації та дезорганізації, а рівень організації тим вищий, чим 

сильніше властивості цілого відрізняються від простої суми його частин 

(пізніше цю властивֹість назвали емерджентністю) [19]. Системний підхід – це 

категорія, що не має єдиного визначення, оскільки трактується надто широко 

і неод ֹнозначно. У літературі наводяться наступні трактування або визначення 

системного підходу: Гур’янов А.Б. вважає, що системний підхід – це 

методологія дослідження об’єктів як систем. При чому система включає дві 

складові: 1) зовнішнє оточення, що включає вхід, вихід системи, зв'язок з 



 

зовнішнім середовищем, зворотний зв'язок; 2) внутрішня структура – 

сукупність взаємопов’язаних компонентів, що забезпечують процес впливу 

суб’єкта управління на об’єкт, переробку входу в вихід і досягнення цілей 

системи [4]. В. Садовський під системним підходом розуміє вираження 

процедур подання об’єкта як системи та способів їх розробки [12]. О.В. 

Кустовська вважає, що системний підхід − один із головних напрямків 

методології спеціального наукового пізнання та соціальної практики, мета і 

завдання якого полягають у дослідженнях певних об’єктів як складних 

систем [7]. О.Остапчук у своїй праці відзначає, що системний підхід 

зумовлює "дослідження конкретного об’єкту управління як системи, що 

включає в себе всі складові елементи або характеристики організації як 

системи, тобто характеристики входу, процесу, виходу” [10]. А. Холл під 

системним підходом розуміє інтеграцію, синтез розгляду різних сторін явища 

або об’єкта [24]. На думку С. Оптнера, системний підхід – це адекватний 

засіб дослідження і розробки не будь-яких об’єктів, що довільно називаються 

системою, а лише таких, котрі є органічним цілим [13].  

 

1.2. Науково-теоретичні основи управління 
 
 

Управління являє собою осмислену, цілеспрямовану діяльність людини, 

з допомогою якої вона упорядковує і підпорядковує своїм інтересам елементи 

зовнішнього середовища - суспільства, живої і неживої природи, техніки. 

Елементи, на які спрямована ця діяльність створюють об'єкт 

управління. 

Суб'єктом управління може бути окрема людина або група людей, якщо 

управління має офіційний характер, то його суб'єкт організаційно і юридичне 

оформляється у вигляді посади або сутності посад, що створює підрозділ. 

Від суб'єкту управління необхідно відрізняти суб'єкт управлінської 

діяльності. Останній може бути тільки фізичною особою. Саме через суб'єктів 



 

управлінської діяльності, що належать як до суб'єкту так і до об'єкту 

управління, реалізують управлінські відношення. 

Управлінська діяльність представляє собою специфічну різновидність 

трудового процесу, а тому характеризується всіма притаманними йому 

елементами - предметом праці, засобами праці і самою працею, а також її 

результатами. В результаті управлінської діяльності, на її основі створюється 

рішення, тобто інформація, виходячи з якої, об'єкт управління може приймати 

конкретні дії. 

У першій половині 20 ст. отримали визнання чотири школи 

управлінської думки. Хронологічно вони подані таким чином: 

- школа нового управління; 

- класична ( адміністративна ) школа; 

- школа людських стосунків ( поведінкова ); 

- кількісна школа. 

Концепція наукового управління стала переломним етапом, завдяки 

якому, управління почало широко визначатися як самостійна галузь наукових 

досліджень. Вперше керівники-практики та вчені побачили, що методи і 

підходи, які застосовуються в науці і техніці можуть ефективно 

використовуватись в практиці досягнення цілей організації. 

Погляд на організацію з точки зору широкої перспективи та прагнення 

визначити загальні характеристики і закономірності розвитку організації 

стимулювали формування класичної школи ( школи адміністративного 

управління ). З її виникнення спеціалісти почали вивчати процеси 

вдосконалення управління на рівні організації в цілому. 

Однак в сучасних умовах господарювання концепція управлінського 

процесу у своєму первісному вигляді не забезпечує ефективної діяльності 

організації, вдало організуються ідеї системного та ситуаційного підходів у 

менеджменті. 

Чим складнішою є ситуація, тим більше ускладнюється управління. 



 

Нова система поглядів у менеджменті - відхід від управлінського 

раціоналізму та переконання, що успіх фірми визначається перш за все 

раціональною організацією діяльності, зниженням затрат, підвищенням 

продуктивності праці. 

Нова парадигма заснована на системному та ситуаційному підходах до 

управління. Організація розглядається при цьому як відкрита система, головні 

передумови успіху діяльності фірми не в середині, а по за нею, тобто успіх 

пов'язується з тим, на скільки вдало фірма пристосовується до свого 

зовнішнього середовища - економічного, науково-технічного, соціально-

політичного, тощо. Чи зуміє фірма вчасно розпізнати перешкоди для свого 

існування, чи буде стійкою до непередбачених змін ринкового середовища, 

чи не втратить можливостей, що виникають у зовнішньому середовищі, чи 

зможе отримати максимум вигоди із цих можливостей - ось головні критерії 

ефективності всієї системи управління, відносно яких внутрішня 

раціональність організації виробництва та управління все ж таки відходять на 

другий план. Підхід до управління, згідно із яким внутріфірмова побудова 

системи управління є відповіддю на різні за своєю природою впливи з боку 

зовнішнього середовища фірми та деяких інших її характеристик, зокрема 

технологій виробництва та якості її людських ресурсів. 

Цілком зрозуміло, що в таких умовах весь процес управління, в тому 

числі основні функції менеджменту, поповнюються новим змістом. 

Підприємство, що агресивно діє у своєму середовищі і є новаторським у 

науково-технічному відношенні, орієнтовним на якість, а не на кількість 

продукції, все більшою мірою залежить від персоналу. Тому наступна 

важлива риса нової парадигми - це концепція підприємства, як соціальної 

системи. Не лише характер стратегій, тип організаційних структур, процедур 

планування і контролю, але й стиль керівництва, кваліфікація персоналу, його 

поведінка, реакція на нововведення та зміни повинні постійно аналізуватися і 

вдосконалюватися при формуванні системи управління. 



 

Формування нової системи поглядів на процес управління акуму-

люється в стратегічному менеджменті, який є найсучаснішою модифікацією 

корпоративного управління. Вироблення і використання методології та 

конкретних форм стратегічного управління не є результатом лише еволюції 

теорії і методики управління, їх виникнення викликано об'єктивними 

причинами, що випливають із зміни характеру середовища діяльності 

підприємства. 

Стратегічний менеджмент - це процес, за допомогою якого менеджери 

встановлюють довгострокове стимулювання організацій, визначають 

специфічні цілі, розробляють стратегії для досягнення цих цілей з врахування 

зовнішніх та внутрішніх обставин і зобов'язуються виконати обрані плани дії. 

Отже, це комплекс процесів та способів вироблення і реалізації стратегій 

розвитку, тобто творчій процес формування, а потім і реалізації завдань, 

замислів та рекомендацій, які сформульовані у розробленому документі. 

Структура управління організаціями, системи та механізми взаємодії їх 

окремих ланок побудовані так, щоб забезпечити вироблення довгострокової 

стратегії для перемоги в конкурентній боротьбі, а також для перетворення 

цих стратегій в поточні плани торгівельної діяльності. 

Сучасний етап розвитку економіки України ставить нові вимоги до 

побудови організаційних структур управління підприємством. Так за-

безпечення широких можливостей для підприємства зумовлює необхідність 

наступних змін в організації структури:  

- посилення функцій, пов'язаних з маркетингом; 

- підвищення ролі стратегічного планування на вищих рівня управління; 

- здійснення системної оцінки керівних кадрів з врахуванням ком-

плексних результатів їх праці, а також мотивації. 

Управління господарським механізмом і суспільним виробництвом 

являє собою сукупність методів, форм ведення господарства, 

взаємопов'язаних та планомірно діючих структур. 



 

Структури і системи управління господарським механізмом формується 

і розвивається планомірно. В умовах регіоналізації економіки та ринкових 

відносин це індикативне планування. 

Механізм управління господарським механізмом і виробництвом 

безперервно удосконалюється. В значній мірі він відображає соціально-

економічну сутність діяльності ( виробництва ) і спрямований на більш повне 

пізнання та використання об'єктивних економічних законів для задоволення 

суспільних потреб і підвищення ефективності господарювання. 

Визначне місце у використанні економічних законів посідає управління. 

У формуванні об'єкта управління вирішальну роль відіграє форма 

власності на засоби виробництва. В умовах ринкових відносин об'єкти 

управління формуються з врахуванням принципів самоокупності та ор-

ганізації ефективного управління ними, завдань щодо їх удосконалення та 

впровадження досягнень соціального та науково-технічного процесу. 

При формуванні об'єктів управління враховують вплив економічних, 

організаційних, соціальних, техніко-економічних факторів, адже всі вони по-

різному впливають на визначення меж, масштабів, характеру об'єктів 

управління. 

Поняття системного підходу, його основні особливості та принципи 

У наш час відбувається безпрецедентний прогрес знань, що, з одного боку, 

призвело до відкриття та накопичення багатьох нових фактів, інформації з 

різних сфер життя і тим самим поставило людство перед необхідністю їх 

систематизації. Чіткого поняття системи не існує. У найбільш загальному 

вигляді система розуміється як поєднання взаємопов'язаних елементів, що 

утворюють певну цілісність, певну єдність. 

Вивчення предметів і явищ як систем спричинило формування нового в 

науці підходу - системного підходу. 

Систематичний підхід як надметодичний принцип використовується в 

різних галузях науки та людської діяльності. Гносеологічну основу становить 



 

загальна теорія систем, початок якої поклав австралійський біолог Л. 

Берталанфі. На початку 1920-х років молодий біолог Людвіг фон Берталанфі 

почав вивчати організми як специфічні системи, узагальнивши його погляд у 

книзі «Сучасна теорія розвитку» (1929). У цій книзі він розробив системний 

підхід до вивчення біологічних організмів. У книзі «Твори, люди та 

свідомість» (1967) він переніс загальну теорію систем до аналізу процесів та 

явищ суспільного життя. 1969 - «Загальна теорія систем». Берталанфі 

перетворює свою теорію систем на найвищу науку дисципліни. Мета цієї 

науки він бачив у пошуку структурної подібності законів, встановлених у 

різних дисциплінах, на основі яких можна вивести загальні систематичні 

закони. 

1. Систематичний підхід - форма методологічних знань, пов'язаний з 

вивченням та створенням об'єктів як систем, і стосується лише систем. 

2. Ієрархія знань, вимагає багаторівневого вивчення предмета: 

вивчення самого предмета - це "власний" рівень; вивчення того ж предмета як 

елемента ширшої системи - "вищого" рівня; 

вивчення цього предмета стосовно компонентів даного предмета є "нижчим" 

рівнем. 

3. Системний підхід вимагає розгляду проблеми не ізольовано, а в єдності 

відносин із навколишнім середовищем, осмислення сутності кожного зв’язку 

та окремого елемента та проведення асоціацій між загальними та приватними 

цілями. 

З урахуванням цього ми визначаємо концепцію системного підходу: 

Систематичний підхід - це підхід до вивчення об'єкта (проблеми, явища, 

процесу) як системи, в якій виявляються елементи, внутрішні та зовнішні 

зв’язки, які найбільш суттєво впливають на результати його функціонування, 

що вивчаються, та мету кожного з елементи, засновані на об'єкті загального 

призначення. 

Можна сказати, що системний підхід - це такий напрям методології 



 

наукового пізнання та практичної діяльності, який ґрунтується на дослідженні 

будь-якого об’єкта як складної цілісної соціально-економічної системи. 

Перейдемо до історії. 

До утворення на початку XX ст. Управління наукою управління, 

міністри, генерали, будівельники, що приймають рішення, керувалися 

інтуїцією, досвідом, традиціями. Діючи в конкретних ситуаціях, вони 

прагнули знайти найкращі рішення. Залежно від досвіду та таланту, керівник 

може розширити просторові та часові рамки ситуації та спонтанно осягнути 

свій об'єкт управління більш-менш систематично. Тим не менш, до XX ст. в 

управлінні панував ситуаційний підхід, або управління відповідно до 

обставин. Визначальним принципом такого підходу є адекватність 

управлінського рішення конкретній ситуації. 

Адекватним у цій ситуації є рішення, найкраще з точки зору зміни 

ситуації, відразу після відповідного управлінського впливу на неї. 

Таким чином, ситуативний підхід - це орієнтація на найближчий позитивний 

результат ("і тоді ми побачимо ..."). Вважається, що “далі” знову буде пошук 

кращого рішення в ситуації, яка виникне. Але рішення на даний момент 

найкраще, воно може виявитися зовсім іншим, як тільки зміниться ситуація 

або виявляться в ній неврахувані обставини. 

Бажання реагувати на кожен новий поворот чи поворот (зміна бачення) 

ситуації адекватно призводить до того, що керівник змушений приймати все 

нові й нові рішення, що суперечать попереднім. Він фактично перестає 

контролювати події і пливе по їх ходу. 

Вищевикладене не означає, що управління в обставинах в принципі 

неефективне. Ситуаційний підхід до прийняття рішень необхідний і 

виправданий, коли сама ситуація надзвичайна і використання попереднього 

досвіду, очевидно, є ризикованим, коли ситуація змінюється швидко і 

непередбачувано, коли немає часу врахувати всі обставини. Наприклад, Так, 

наприклад, рятувальникам МНС часто доводиться шукати найкраще рішення 



 

саме в рамках конкретної ситуації. Але проте в загальному випадку 

ситуативний підхід недостатньо ефективний і повинен бути переборений, 

замінений або доповнений системним підходом. 

Далі розглянемо основні принципи системного підходу (системного 

аналізу): 

1. Цілісність, яка дозволяє розглядати як систему в цілому, так і 

одночасно підсистему для вищих рівнів. 

2. Ієрархія структури, тобто наявність безлічі (як мінімум двох) 

елементів, розташованих на основі підпорядкування елементів нижнього 

рівня - елементів вищого рівня. Реалізація цього принципу добре видно на 

прикладі будь-якої конкретної організації. Як відомо, будь-яка організація 

являє собою взаємодію двох підсистем: управління та управління. Один 

підпорядковується іншому. 

3. Структурування, що дозволяє аналізувати елементи системи та їх 

взаємозв'язок в рамках конкретної організаційної структури. Як правило, 

процес функціонування системи обумовлений не стільки властивостями її 

окремих елементів, скільки властивостями самої структури. 

4. Множинність, яка дозволяє використовувати безліч кібернетичних, 

економічних і математичних моделей для опису окремих елементів і системи 

в цілому. 

 

 

 

1.3 Системний підхід у менеджменті 

 

Історія менеджменту нараховує кілька тисячоріч. За ці довгі роки 

розвиток теорії й практики менеджменту відбувалося в основному 

еволюційно, шляхом безперервного нагромадження досвіду, що відображає 



 

зміни, які відбувалися в суспільстві, економіці й всій системі соціально-

економічних відносин. 

Наука управління виникла на основі багаторічного нагромадження 

емпіричних знань, що сформувалися теорій управління. Предметом науки 

менеджменту є суспільні відносини між людьми в сфері управління, 

виявлення факторів і умов, безпосередньо або опосередковано впливають на 

ефективність організаційної й трудової діяльності. Як самостійна наука, зі 

своїм предметом і методом, менеджмент сформувався наприкінці XIX 

століття. 

Теорія й практика керування виробництвом у ХХ столітті. Вона 

формувалася під впливом успіху в інших областях знань, пов'язаних з 

менеджментом, таких як математика, інженерні науки, соціологія, психологія 

й т.д. Досягнення в цих областях виявляли нові фактори, що впливають на 

управління. Це дозволяло знаходити нові підходи до управління й 

відмовитися від старих теорій, які не витримали перевірку практикою. 

Школа наукового менеджменту (1885-1920) найбільше тісно пов'язана з 

іменами Ф.У. Тейлора, Ф. і Л. Гилберт і Г. Гантта. Засновником її по праву 

вважають Ф.У. Тейлора, що почав свої наукові експерименти по управлінню 

виробничими процесами в 1880 році. 

Головна мета наукового менеджменту - забезпечити ефективність 

виробництва по формулі "вхід - вихід". Звідси суть її полягає в тому, що 

керуюча система в цілому й кожному менеджері окремо відповідають за 

раціональне розміщення й витрату ресурсів, а також за вдосконалювання всієї 

виробничої системи. Науковий підхід по керуванню виходив з того, що на 

підставі спостережень, вимірів і аналізу трудових операцій можна 

вдосконалити процеси ручної праці й виконувати їх з більшою ефективністю. 

Основний натиск робиться на принцип відділення управлінських функцій від 

виконання робіт, тобто на поділ праці по керуванню від праці робітників. При 



 

такому підході керування розглядалося як самостійна сфера діяльності, а 

робітник зосереджував на тім, що він здатний зробити успішно всього. 

Ф. Тейлор на практиці в ряді випадків визначив обсяг робіт, що може 

виконати робітник, найбільше раціонально віддаючи свою робочу силу в 

плині тривалого часу. 

Теорія Макса Вебера, по суті, є ідеологією бюрократії. Однак, це не 

означає, що бюрократія як форма організації виникла лише в період, коли 

з'явилася ця теорія. Бюрократія була властива практично всім формам 

автократичного керування в древні, середні століття й збереглася до нашого 

часу. Бюрократія, у неупередженому розумінні її сутності, є досить життєвою 

й потужною формою організації й має свої позитивні й негативні сторони. 

За твердженням наукового менеджменту сприяв Г. Гантт. Низьку 

продуктивність праці робочих він пояснював тим, що завдання й методи 

роботи формулюються на підставі старого досвіду без необхідного наукового 

обґрунтування того, що потрібно робити. Розходження між старим і новим 

підходами складалося в способах планування й розподілу завдань, а також 

способах заохочення робітників (працівників) за їхнє виконання.М. Гантт 

обновив систему постановки завдань перед працівниками й розподілу 

заохочень за їхнє виконання. Якщо система Тейлора дозволяла платити всім 

працівникам відрядно однаково, то по системі Г. Гантта працівники могли 

заслужити премію на додаток до відрядної оплати. На думку Д. Гвишиані 

навчання Ф. Тейлора, а бо, як його називають,"тейлоризм" - це: 

 створення наукового фундаменту, що замінив старі, традиційні, 

практично сформовані методи роботи, наукові дослідження кожного її 

елемента; 

 відбір робітників на основі наукових критеріїв, їхнє тренування й 

навчання; 

 співробітництво між адміністрацією й робітниками для 

практичного впровадження розробленої системи організації праці; 



 

 рівномірний розподіл праці й відповідальності між 

адміністрацією й робітниками. 

Адміністративна або функціональна школа управління (класична 

школа). 

Роботи Ф. Тейлора і його послідовників присвячені питанням 

управління на його нижньому рівні, де відбувається безпосереднє з'єднання 

робочої сили з коштами й предметами праці. 

Якщо прихильники наукового менеджменту концентрували основну 

увагу на питаннях управління процесом виробництва, то прихильники 

адміністративної школи намагалися визначити загальні характеристики й 

закономірності управління й створити на їхній основі універсальні принципи 

управління, які можуть підвищити ефективність виробництва. Управління 

ними розглядався як єдиний процес, що складається з ряду функцій, а процес 

управління як сума всіх функцій. Як основні функції А. Файол обґрунтував 

планування, організацію, управління, координацію й контроль, за допомогою 

яких здійснюється процес управління. [19, 33] 

Надалі Л. Гулик і Л. Урвик більш чітко розмежували й систематизували 

ці функції. Вони сформулювали принципи адміністративного управління, які 

практично не змінилися до тепер: 

планування - постановка підлягає виконанню завдань і вказівка 

способів їхнього рішення для досягнення цілей підприємства; 

 організація - створення формальної структури для поділу 

управлінських робіт між підрозділами, визначення функцій і координації 

їхньої діяльності по досягненню конкретної мети; 

 комплектування штату - підбор і підготовка кадрів, створення 

необхідних умов для трудової діяльності; 

 керівництво - постійна функція ухвалення рішення і їхнє 

оформлення; 



 

 координація - забезпечення погодженості в роботі всіх підрозділів 

підприємства, що утворять єдине ціле; 

 звітність - забезпечення інформацією вищих інстанцій і власної 

адміністрації про хід роботи за допомогою доповідей і перевірок; 

 складання бюджету - складання фінансових планів і контроль 

фінансової діяльності. 

Найбільш важливою частиною управління А. Файол вважав 

адміністрування, що ґрунтується на 14 загальних принципах: поділ праці, 

повноваження й відповідальність, дисципліна, єдиноначальність, єдність 

напрямків (цілей), підпорядкованість особистих інтересів загальним, 

винагорода персоналу (оплата), оптимальна централізація, ієрархія, порядок, 

справедливість, стабільність кадрів, ініціатива, корпоративний дух. Ці 

принципи поряд з виробничо-технічними враховують і деякі людські 

фактори. 

Головна заслуга А. Файола, поряд з іншими, полягає в тому, що він 

уперше висловив думку про необхідність виділення питань організації й 

управління в самостійну теорію, що носить універсальний характер, по суті, 

поклавши початок професійному менеджменту. Його дослідження не тільки 

вдосконалювали систему Ф. Тейлора, але й привели до поділу проблем 

управління на два напрямки: 

 організація й управління безпосереднє технологічними й 

трудовими процесами (організація виробництва, організація й нормування 

праці); 

 управління виробничими системами (теорія управління 

виробництвом). 

Цікавий погляд А. Файоля на організаційне планування. З 70-80х років 

повний облік і прорахунок заздалегідь, до дріб'язків стає малореальним, тому 

завдання управління полягає в створенні адаптивних, швидко реагуючих 



 

управлінських механізмів, а менеджера - у реалізації обмежених системних 

підходів. 

Школа людських відносин і поведінкових наук. Школи наукового 

менеджменту й адміністративного управління (функціонального) управління 

формувалися без належного обліку впливу людських відносин на 

ефективність діяльності в сфері виробництва та управління. Значення 

людського фактору в управлінні обмежувалося такими аспектами як 

справедлива оплата праці, економічне стимулювання й встановлення 

формальних функціональних відносин між працівниками управління. 

Роль людини в організації, його здатність до самоорганізації, 

підвищенню ефективності праці за рахунок внесення в нього творчого 

початку або в результаті поліпшення психологічного клімату в організації 

привернули увагу соціологів і менеджерів. 

Було встановлено, що відносини між людьми в трудових колективах 

нерідко більше сприяли росту ефективності праці, чим чітка організація праці 

й матеріальні стимули. Мотивами до високоефективної праці є не стільки 

економічні інтереси, як вважали представники попередніх управлінських 

шкіл, а задоволеність працівників своєю працею, в основі якої лежить 

соціально-психологічний клімат у колективі. 

З 50-х років переросла в школу поведінкових наук, що розвивається й у 

цей час. Із цим напрямком зв'язані імена А. Маслоу, що запропонувало 

піраміду мотивів поводження людини в організації. 

Свій підхід до визначення мотивів і відповідного комплексу стимулів 

запропонували прихильники так званого поведінкового напрямку, у числі 

яких були названі автори й ін. Розвиток соціології й психології дозволило 

підвести наукову базу у вивченні поводження людей у трудових колективах. 

Взаємна довіра, повага, сприятливі відносини в колективі створюють гарний 

морально-психологічний клімат, що робить істотний вплив на мотивацію 

працівників до високоефективної праці. 



 

Школа поведінкових наук зосередилася в основному на методах 

налагодження міжособистісних відносин у трудових колективах. Основною її 

метою було підвищення ефективності організацій за рахунок підвищення 

ефективності використання їхніх людських ресурсів. 

Школа наукового менеджменту, школа адміністративного управління, 

так і поведінкова школа відстоювала свій шлях як єдиний і найкращий. 

Однак, як згодом довела наука й практика управління, зміна змісту роботи й 

участь працівників в управлінні підприємством впливають лише в деяких 

виробничих ситуаціях і не на всіх працівників [19, 33]. 

Школа науки управління або кількісний підхід. Розвиток математики й 

обчислювальної техніки заклало основу нового напрямку в теорії управління, 

що одержало назву "наука управління". У її основі лежить кількісний підхід, 

що припускає використання наукових методів аналізу функціонування 

виробничих систем і рішення проблем управління із застосуванням 

математичного апарата рішення завдань, комп'ютерної техніки й 

інформаційних систем. Застосування даного підходу, на думку його 

прихильників, можливо при наявності чотирьох умов: 

 проблеми управління настільки складні, що менеджери 

потребують допомоги при аналізі великої кількості змінних величин; 

 велика кількість факторів виробництва легше піддаються 

кількісному аналізу по коштам науки управління, причому економічні 

показники використаються як орієнтири при прийнятті рішень; 

 наука управління характеризується застосуванням математичних 

моделей для одержання подання про реальне положення речей і шляхи 

поліпшення ситуації; 

 складність проблем управління й математичного апарата вимагає 

застосування комп'ютерів для переробки й аналізу більших обсягів 

інформації. 



 

Використання кількісних методів і математичних моделей знайшло 

застосування у зв'язку з появою й широким використанням комп'ютерів у 

сфері управління й розвитку інформаційних систем. 

Ефективність застосування моделей залежить у першу чергу від 

вірогідності вихідних даних, обмеженні в одержанні інформації, слабкого 

застосування на практиці, надмірно високої вартості. 

Внесок цієї школи в теорію управління полягає в наступному: 

 поглиблення розуміння складних проблем управління шляхом 

розробки й застосування моделей; 

 розвиток кількісних методів при рішенні керівниками завдань 

управління в складних господарських ситуаціях. 

Зазначені школи заклали науковий фундамент у теорію управління, на 

основі якого сформувалися нові підходи, такі як процесний підхід, системний 

підхід і ситуаційний підхід. Сучасна ідеологія й теорія управління 

виробничими системами ввібрала в себе найважливіші елементи основних 

управлінських шкіл і підходів до вивчення проблем управління. 

Процесний підхід. Концепція процесного підходу, що розглядає 

управління як безперервну серію взаємозалежних управлінських функцій, 

позначила великий поворот у розвитку управлінської думки. Вона широко 

застосовується й у цей час. 

Уперше процесний підхід був запропонований прихильниками 

адміністративної (функціональної) школи управління, які розробили функції 

управління. 

Однак вони розглядали ці функції як не залежні друг від друга. На 

противагу цьому погляду процесний підхід розглядає функції управління як 

взаємозалежні. Управління розглядається не як одноразова дія, а як процес, 

що складається із серії безперервних, взаємозалежних дій. Кожне із цих дій 

саме по собі є процесом. Їх називають управлінськими функціями. 



 

Ступінь дроблення процесу управління на функції в різних авторах 

залежить від прийнятого підходу до дослідження управління й істоти 

розв'язуваного завдання. Найчастіше вказують на наступні функції: 

планування, організація, розпорядження (командування), мотивація, 

керівництво, координація, контроль, комунікація, дослідження, оцінка, 

прийняття рішень, підбор персоналу, представництво й ведення переговорів 

або висновок угод. 

Загальна характеристика процесного підходу заснована на об'єднанні 

найважливіших видів управлінської діяльності в невелике число функцій, які 

застосовні до всіх організацій. 

За допомогою планування встановлюються єдині цілі й координуються 

зусилля всіх членів організації по досягненню цих цілей. 

Функція організації складається в створенні якоїсь структури для 

ефективного розподілу завдань між працівниками, що повинна забезпечити 

реалізацію стратегії підприємства по досягненню поставлених цілей і 

виконання планів у взаємодії з навколишнім середовищем. 

Функція мотивації укладається у визначенні потреб працівника про 

забезпечення умов для задоволення цих потреб через гарну роботу. 

Функція контролю розглядається як процес забезпечення умов для 

досягнення цілей організації. Суть у тім, що в процесі виробництва можуть 

виникати відхилення від заданого плану виконання робіт. 

Прийняття рішень - це вибір керівником одного з альтернативних 

варіантів можливих дій, що вказують, що і як планувати, організовувати, 

мотивувати й контролювати. 

Комунікація - це процес обміну інформацією між людьми. Оскільки 

організація являє собою структурований тип відносин між людьми, 

функціонування залежить від якості комунікацій [20, 33]. 

Процес управління заснований на реалізації взаємозалежних функцій 

управління за допомогою прийняття рішень і комунікацій. Функції 



 

менеджменту це елементи системи управління. Функції управління 

представлені на рис.1.1 Функції менеджменту та їхній взаємозв’язок 

представлені на рис.1.2. 

 

 
Рис. 1.1 Функції управління 

 

 
Рис. 1.2 Функції менеджменту та їхній взаємозв’язок 
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універсального інструментарію менеджменту. Відомо, що розходження 

звичайно виявляються в міру деталізації аналізу явищ, а загальне вже 

проявляється на більше високому рівні абстрагування. Досягти цього рівня 

дозволяє системний підхід до організації й управління. 

Системна методологія в менеджменті одержала своє визнання й широке 

поширення вже в другій половині ХХ століття. Науково-технічний прогрес, 

що дав потужний поштовх широкої автоматизації виробничих процесів, став 

робити свій революціонізуючий вплив і на процеси управління. 

Системний підхід увійшов у сучасну теорію організації та управління як 

особлива методологія наукового аналізу й мислення. Здатність до системного 

мислення стала одним з вимог до сучасного керівника. 

Суть системного підходу в менеджменті укладається в поданні про 

організації як про систему. Система, по визначенню багатьох авторів, - це 

сукупність взаємозалежних елементів. Характерною рисою такої сукупності є 

те, що її властивості як системи не зводиться просто до суми властивостей, 

що входять до неї елементів. 

Основні принципи системного підходу (системного анализа): 

 цілісність, що дозволяє розглядати одночасно систему як єдине 

ціле й у той же час як підсистему для вищестоящих рівнів; 

 ієрархічність будови, тобто наявність безлічі (по крайній мері, 

двох) елементів, розташованих на основі підпорядкування елементів нижчого 

рівня - елементам вищого рівня; реалізація цього принципу добре видна на 

прикладі будь-якої конкретної організації; як відомо, будь-яка організація 

являє собою взаємодію двох підсистем: керуючої й керованої; одна 

підкоряється інший; 

 структуризація, що дозволяє аналізувати елементи системи і 

їхнього взаємозв'язку в рамках конкретної організаційної структури; як 

правило, процес функціонування системи обумовлений не стільки 

властивостями її окремих елементів, скільки властивостями самої структури; 



 

 множинність, що дозволяє використати безліч кібернетичних, 

економічних і математичних моделей для опису окремих елементів і системи 

в цілому. 

Якість організації системи звичайно виражається в ефекті синергії. Він 

проявляється в тім, що результат функціонування системи в цілому виходить 

вище (нижче), чим сума однойменних результатів окремих елементів, що 

становлять сукупність. 

Особливість системного підходу полягає в тому, що він не містить 

набору яких-небудь керівних принципів. Системний підхід говорить лише 

про те, що організація складається з великої кількості взаємозалежних 

підсистем і є відкритою системою, що взаємодіє з навколишнім середовищем. 

Теорія систем уперше була застосована в точних науках і в техніку. 

Застосування теорії систем у керуванні наприкінці 50-х років з'явилося 

подальшим розвитком науки управління. Системний підхід - це не набір 

якихось принципів. Це спосіб мислення стосовно організації та управління. 

Щоб зрозуміти, як системний підхід допомагає керівникові краще зрозуміти 

організацію, варто зупинитися на понятті "система". Система - це деяка 

цілісність, що складається із взаємозалежних частин, кожна з яких вносить 

свій внесок у характеристики цілого. Машини, комп'ютери, телевізори - все 

це приклади систем. Всі організації - це теж системи. Існують два основних 

типи систем: 

закриті, 

відкриті. 

Закрита система характеризується фіксованими границями її дії 

відносною незалежністю від зовнішнього середовища. Відкрита система 

характеризується взаємодією із зовнішнім середовищем. Всі організації 

складаються з підсистем, які у свою чергу складаються з більше дрібних 

частин. 



 

Різні школи управління зосереджували своя увага на конкретних 

підсистемах і спеціалізувалися в них [6, 22]. 

Структура й послідовність дій в організації як відкритої системи 

представлені на рис.1.3, 1.4. 

 

 

Рис. 1.3 Структура й послідовність дій в організації як відкритої системи 

 

Тут наведений процес управління з погляду відкритої системи, яка і є в 

організації. 

Структура організації, що складається з відділів (підсистем), вплив 

керівника і типи мотивації в групах дозволяють прогнозувати функціонування 

всієї організації. Елементи системи управління представлені на рис.1.5. 

Механізм управління включає: місію, цілі, функції, систему управління, 

принципи, методи управління. 

 



 

 

Рис. 1.4 Організація - відкрита система 

 

Організаційна структура управління визначається підрозділами, 

функціями, предметом діяльності підприємства. 

Процес управління включає: ціль, ситуації, проблеми, рішення. До 

стадій процесу відносяться: цілеспрямованість, інформаційна робота, 

аналітична робота, вибір варіанта дій, організаційно-практична робота. 

Технічні засоби - АРМ-менеджера, локальні комп'ютерні мережі 

підприємства, ксерокс, сканер, Інтернет-мережа, електронна пошта. 

Ситуаційний підхід. Традиційні школи управління заклали науковий 

фундамент менеджменту. 

Застосування теоретичних знань на практиці розглядалося як мистецтво 

управління, що осягається досвідом роботи. Ситуаційний підхід вніс значний 

вклад у теорію управління, розкривши можливості прямого додатка 

теоретичних положень до конкретних умов і ситуацій. Він не є набором 

правил, це скоріше спосіб мислення про проблеми організації й шляхи 

їхнього рішення. 



 

 

 

Рис.1.5 Елементи системи управління 

 

Ситуаційний підхід не відкидає досягнення інших підходів і шкіл 

управління. У ньому збережені основні концепції й підходи, які застосовні до 

всіх організацій. Але визнаючи, що загальний процес управління однаковий, 

ситуаційний підхід затверджує, що специфічні прийоми, які використаються 

на практиці для досягнення цілей підприємства. 

Ситуаційний підхід став логічним продовженням системного підходу 

до управління. Системний підхід дозволив визначити, що організація є 

відкритою системою, активно взаємодіючої із зовнішнім середовищем. 

Виробничі системи, як системи відкритого типу, мають вхідні й вихідні 

канали, які дозволяють взаємодіяти із зовнішнім середовищем. 

Відповідно до ситуаційного підходу вся організація усередині 

підприємства є відповідь на різні по природі впливу факторів зовнішнього 

середовища. Ситуація - центральний момент цього підходу. Вона означає 
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конкретний набір обставин, які роблять у даний період часу істотний вплив 

на роботу підприємства. Число факторів зовнішнього середовища, що 

впливають на виробничу систему, настільки велика, що із цього різноманіття 

виділяють тільки головні. Різні автори вказують на різне число факторів, що 

впливають на управління. Але більшість із них вважають, що існує не більше 

десятка факторів внутрішніх і зовнішнього змінних, істотно значимих для 

успішного управління підприємством. 

Ситуаційний підхід, увібравши в себе всі достоїнства попередніх шкіл і 

підходів, розширив практичне застосування теорії систем, визначивши 

основні внутрішні й зовнішні змінні, які впливають на виробничі системи. 

Відповідно до цього підходу всі відомі концепції й методики повинні бути 

застосовні до конкретних ситуацій. Ситуаційний підхід, або, як його часто 

називають, ситуаційне мислення, вважають у цей час кращим способом 

зробити управління ефективним. 

Організаційні Межі - це відчутні та Нематеріальні обмеження, Які 

фіксують ізоляцію даної организации від других об'єктів, розташованіх у 

зовнішньому середовіщі организации. Менеджер повинен мати можлівість 

розшірюваті (в міру) Межі власної организации. У помірності - це означає 

брати лишь, что ві можете Зберегти. Керувати кордонами - означає їх Вчасно 

окреслити. 

13. Організаційні системи можна розділити на закриті та відкриті: 

Закрита Організаційна система - це та система, яка не має зв'язку зі Своїм 

зовнішнім середовище (тобто не  обмінюється продуктами, послуги, товарами 

тощо Із зовнішнім середовище). Приклад - натуральне господарство. 

14. Відкрита Організаційна система спілкування Із зовнішнім 

середовище, тобто іншіми організаціями, установами, Які мають зв'язки із 

зовнішнім середовищем. 

15. Таким чином, організація як система - це сукупність взаємопов'язаніх 

елементів, що утворюють ціле (тобто внутрішня єдність, наступність, 



 

Взаємозв'язок). Будь-яка організація є відкритою системою, оскількі 

Взаємодіє Із зовнішнім середовище. він отримує ресурси з навколишнього 

середовища у виде Капіталу, сировини, енергії, інформації, людей, 

обладнання тощо, Які стають елементами її внутрішнього середовища. 

Частина ресурсів з допомогою питань комерційної торгівлі технологій 

обробляється, перетворюється в продукти та послуги, Які потім передаються 

у Зовнішнє середовище. 

«Система» як поняття досліджувалася математиками, кібернетиками, 

лінгвістами, економістами тощо. Усі визначення залежать від особливостей 

наукових розробок у тій чи іншій науковій сфері. Наприклад, у сфері 

математичних досліджень під системою розуміють частину світу, що 

складається із множини змінних, яким надаються певні  значення; 

кібернетичних – це пристрій, який приймає входи і генерує виходи; 

лінгвістичних – це множина правильних висловлювань (формул), 

економічних – це організації, єдність, що складається з взаємозв’язаних 

частин. 

У цілому можна зазначити, що система – це єдність 

(упорядкована цілісність), що: 

1) сприяє досягненню мети; 

2) складається з об’єктів (взаємозалежних частин), спроможних 

взаємодіяти; 

3) залишається стійкою у часі. 

Розглядають економічні, біологічні, механічні, соціальні системи. 

Зокрема економічні системи можна згрупувати за деякими ознаками. 

Класифікацію економічних систем наведено у табл. 1.1 

                                                                                                              Таблиця 1.1 
Класифікація економічних систем 
Класифікаційна 
ознака 

Види 
систем 

Сутність систем 



 

за 
спроможністю 
до взаємодії 

відкриті системи, в яких елементи зовнішнього 
середовища є змінними в управлінні 

закриті системи, в яких на роботу окремих 
елементів   зовнішні  фактори не 
впливають 

за 
спроможністю 
до змін 

динамічні системи, що розвиваються, змінюються 
у динаміці, переходячи з одного стану в інший 

статичні системи, що не змінюють свій стан 
за 
спроможністю 
зберігати 
властивості 

детермінова- 
ні 

системи, що зберігають системні 
властивості 

стохастичні системи, що не зберігають системні 
властивості 

за 
особливостями 
функціонуван- 
ня 

складні системи,  які  мають  такі  властивості, як 
неоднорідність, емерджентність, 
багатофункціональність, надійність тощо 

прості системи, з яких складаються складні; 
системи, що не мають властивостей, 
притаманних складним системам 

 
 
Стосовно промислового підприємства як певної системи можна 

сформулювати наступне визначення – це складна, відкрита, динамічна, 

виробнича, , соціотехнічна система, що саморегулюється і  задовольняє 

потреби споживачів за допомогою вироблених благ в умовах ринкових 

відносин. 

Слід зазначити, що система, яка саморегулюється, має такі властивості, як 

керованість в умовах внутрішніх і зовнішніх змін. Соціотехнічна система 

складається із двох взаємозалежних підсистем, які взаємодіють між собою: 

технології і ресурси підприємства (технічна підсистема) забезпечують 

виробничий процес поряд з тими соціальними відносинами (соціальна 

підсистема), які склалися на підприємстві (це відносини у сфері кадрових 

змін, стилю управління, комунікацій, мотивацій). Окремо слід виділити такі 

підсистеми підприємства, як дослідження і розробки, маркетинг, фінанси 

тощо. 



 

Як систему розглядають управління, що вирішує завдання функціонування 

підприємства. Крім того управління є важливою частиною економічної 

системи, функцією якої є досягнення цілей системою в умовах постійних змін 

середовища, яке впливає на стан системи в цілому. 

Безпосередньо системний підхід в управлінні вивчає підприємство як 

систему, що складається із взаємозв’язаних елементів. Системний підхід 

передбачає вивчення об’єкта дослідження за шістьма аспектами [4, с. 54]: 

елементний (визначення елементів системи, її міцності, рівня спільності 

системи), структурний (визначення типу структури, зв’язків, 

взаємозалежностей на кількісному та якісному рівні), функціональний 

(визначення функцій системи, підсистем), інтегративний (виявлення цілей 

системи, протиріч та способів їх усунення, визначення основної ланки), 

комунікативний (виявлення зв’язків із іншими системами) та історичний 

(дослідження етапів розвитку системи, прогнозування її перспектив). Даний 

підхід дозволяє управляти підприємством і забезпечувати досягнення цілей. 

Системний підхід до управління передбачає системне вирішення завдань, які 

постають перед промисловим підприємством. Серед завдань слід відмітити 

такі основні: 

1) управління впливом зовнішнього середовища (стан законів, зміни у 

поглядах споживачів, зміни у конкурентів тощо) та управління змінами у 

внутрішньому середовищі (ресурсній базі) на діяльність підприємства у різні 

періоди часу; 

2) управління грошовими потоками за усіма видами діяльності (їх 

достатнє формування і оптимальний розподіл); 

3) управління ресурсами (раціональне формування, своєчасне 

застосування, ефективне використання); 

4) управління інвестиціями та інноваціями для забезпечення 

конкурентоспроможності; 



 

5) встановлення взаємозалежності між поточними і стратегічними 

планами розвитку підприємства; 

6) прогнозування розвитку з урахуванням впливу слабких і 

сильних сторін. 

Отже, можна зробити висновок, що системний підхід в управлінні об’єдную 

важливі підсистеми управління, утворені на основі завдань управління, для 

досягнення цілей розвитку підприємства. Сутність системного підходу в 

управлінні сучасним промисловим підприємством наведено у табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 
Сутність системного підходу в управлінні підприємством 
Система управління 
(необхідність: досягнення цілей розвитку підприємства) 
Підсистеми управління 
(необхідність: розв’язання окремих завдань для досягнення цілей) 

назва підсистем 
(об’єктів управління) 

мета дослідження 
підсистем – вивчення: 

результат управління 
підсистемами 

– внутрішнє і 
зовнішнє 
середовище 

перспектив і ризиків 
підприємства 

недопущення розвитку 
кризових явищ 

– грошові потоки ресурсної бази ефективне генерування і 
витрачання 

– матеріально- 
технічні, трудові, 
інформаційні, 
технологічні 
ресурси 

ресурсної бази ефективне формування і 
використання 

– інвестиції та 
інновації 

перспектив розвитку забезпечення 
конкурентоспроможності 

– поточні і 
стратегічні плани 
розвитку 

часових змін досягнення гнучкості у 
плануванні 

– сильні та слабкі 
сторони розвитку 

часових змін, 
перспектив і ризиків 

ефективне 
прогнозування 

 
Виділені підсистеми управління дозволяють акцентувати увагу на 

важливих аспектах діяльності підприємства і вирішувати завдання управління 

системно у єдиному полі. 



 

 
1.4. Системний підхід до управління персоналом підприємства 
 

Цінність системного підходу полягає в тому, що менеджери можуть 

легше координувати свою конкретну роботу з роботою організації в цілому, 

якщо вони розуміють систему та її роль у ній. Це особливо важливо для 

генерального директора, оскільки системний підхід спонукає його 

підтримувати необхідний баланс між потребами окремих департаментів та 

цілями всієї організації. Він змушує задуматися про потік інформації, що 

проходить через всю систему, а також акцентує увагу на важливості 

спілкування. Систематичний підхід допомагає встановити причини прийняття 

неефективних рішень; він також пропонує інструменти та методи для 

поліпшення планування та контролю. 

Системне мислення не тільки сприяло виробленню нових ідей щодо 

організацій (зокрема, особлива увага приділялась інтегрованому характеру 

підприємства, а також першорядне значення та важливість інформаційних 

систем), а й забезпечувала розробку корисних математичних інструменти та 

прийоми, які значно полегшують прийняття управлінських рішень, 

використання більш досконалих систем планування та контролю. Таким 

чином, системний підхід дозволяє всебічно оцінювати будь-яку виробничу та 

ділову діяльність та діяльність системи управління на рівні конкретних 

характеристик. Це допоможе проаналізувати будь-яку ситуацію в межах 

однієї системи, визначити характер проблем в'їзду, процесу та виходу. 

Застосування системного підходу дозволяє найкраще організувати процес 

прийняття рішень на всіх рівнях в системі управління. 

Незважаючи на всі позитивні результати, системне мислення досі не 

виконало своєї найважливішої мети. Твердження, що це дозволить 

застосувати сучасний науковий метод до управління, досі не реалізоване. 

Почасти це тому, що масштабні системи дуже складні. Усвідомити безліч 

способів впливу зовнішнього середовища на внутрішню організацію 



 

непросто. Взаємодія багатьох підсистем всередині організації не повністю 

зрозуміла. Встановити межі систем дуже важко, занадто широке визначення 

призведе до накопичення дорогих і непридатних даних, а занадто вузьке - до 

часткового вирішення проблем. З питання, яке постане перед підприємством, 

буде непросто визначити з точністю інформацію, необхідну в майбутньому. 

Навіть якщо знайдеться найкраще і логічне рішення, це може бути 

неможливим. Однак системний підхід дає можливість краще зрозуміти, як 

працює організація. 

Основною змістовною складовою понять “системний підхід”, 

“системний аналіз”, “системне дослідження” є термін “система”, який 

вперше з’явився в Давній Греції 2500 – 2400 років тому й означав 

“сполучення”, “організм”, “організація”. Метафоризацію слова “система” 

започаткував Демокріт (460 – 360 рр. до н. е.). Далі відбувалася подальша 

універсалізація значення цього слова, наділення його узагальнюючим 

змістом, що дозволило використовувати його як для фізичних (матеріальних), 

так і штучних об’єктів. Проте й до нині немає єдиного визначення терміну 

«система» [7]. На думку Л. фон Бертоланфі, система – це комплекс елементів, 

що перебувають у взаємодії [22], за А. Холлом, система є множиною об’єктів 

разом з відносинами між об’єктами і між їх атрибутами [24]. О.В. Кустовська, 

розглядає систему як спосіб розв’язання певної проблеми, тобто як 

сукупність усіх необхідних знань, інформації, матеріальних засобів і способів 

їх використання, організації діяльності людей, що спрямована на розв’язання 

проблеми [7]. У. Гослінг під системою розуміє сукупність простих частин 

[23]. Р. Акофф вважає, що система є будь-якою суттю, яка складається з 

взаємопов’язаних частин [1]. Найближчим до економічних систем є 

визначення К. Уотта, який вважає, що система – це взаємодіючий 

інформаційний механізм економічної діяльності підприємства, що 

характеризується багатьма причинно-наслідковими взаємодіями [25]. В.В. 

Мильник визначає систему як цілеспрямований комплекс взаємопов’язаних 



 

елементів будь-якої природи і відношення між ними [8]. С.Л. Чернишов під 

економічною системою розуміє будь-яку систему, в якій діють натуральні 

товарні змінні [20]. Б.З. Мільнер відзначає, що до визначення поняття 

системи склалися два основні підходи. Перший з них розглядає систему як 

комплекс елементів, що характеризує деяку цілісність, який становить єдине 

ціле в тому або іншому відношенні. Недоліком такого підходу є нечіткість 

поняття «цілісність», яке саме вводиться через поняття «система». Другий 

підхід визначає систему як комплекс взаємодіючих елементів [9]. На думку 

Хомякова В.І. , система – це деяка цілісність, що складається із 

взаємозалежних частин, кожна з яких вносить свій внесок в характеристики 

цілого [17]. А.І. Радченко під системою розуміє сукупність взаємодіючих 

елементів, властивості яких якісно відрізняються від суми властивостей цих 

елементів. Недоліком цього визначення є відсутність зв’язуючого початку, 

який дозволив б говорити про взаємозв’язок і взаємодію елементів [11]. Цей 

недолік деякою мірою долається у визначенні Дж. де С. Коутиньо, який під 

системою розуміє сукупність пов’язаних між собою і в той же час різних і 

незалежних частин. Опис системи містить в собі визначення тієї соціальної 

функції, яку вона повинна виконувати [5]. О.Остапчук розуміє систему як 

сукупність взаємопов’язаних елементів, що має вхід, вихід, зв’язок із 

зовнішнім середовищем та зворотний зв’язок [10]. Вчені Д.О. Елліс і Ф.Д. 

Лудвиг вважають, що «система – це щось, що виконує операційний процес; 

це щось, що працює визначеним чином і що виробляє який-небудь продукт 

[3].  

Аналізуючи визначення поняття «система» і враховуючи ряд інших 

ознак, можна зробити висновки, що найбільш істотними рисами системи є 

такі: а) наявність різних елементів, складових системи; б) наявність 

взаємозв’язку елементів системи; в) наявність мети, що є початком системи, 

що пов’язує і визначає взаємодію елементів. Таким чином, під системою 



 

розумітимемо сукупність взаємно пов’язаних і в той же час різних елементів, 

створену для досягнення певної мети [16]. 

Системний підхід виник як реакція на бурхливий розвиток 

аналітичних підходів у науці, які все більше віддаляли творчу думку від 

проблеми “цілісного організму”. Становлення системного підходу пов’язане з 

роботами О. О. Богданова (справжнє прізвище – Малиновський; 1873–1928). 

Він розглядав усі явища як неперервні процеси організації та дезорганізації, а 

рівень організації тим вищий, чим сильніше властивості цілого відрізняються 

від простої суми його частин (пізніше цю властивість назвали 

емерджентністю) [19]. Системний підхід – це категорія, що не має єдиного 

визначення, оскільки трактується надто широко і неоднозначно. У літературі 

наводяться наступні трактування або визначення системного підходу: 

Гур’янов А.Б. вважає, що системний підхід – це методологія дослідження 

об’єктів як систем. При чому система включає дві складові: 1) зовнішнє 

оточення, що включає вхід, вихід системи, зв'язок з зовнішнім середовищем, 

зворотний зв'язок; 2) внутрішня структура – сукупність взаємопов’язаних 

компонентів, що забезпечують процес впливу суб’єкта управління на об’єкт, 

переробку входу в вихід і досягнення цілей системи [4]. В. Садовський під 

системним підходом розуміє вираження процедур подання об’єкта як 

системи та способів їх розробки [12]. О.В. Кустовська вважає, що системний 

підхід − один із головних напрямків методології спеціального наукового 

пізнання та соціальної практики, мета і завдання якого полягають у 

дослідженнях певних об’єктів як складних систем [7]. О.Остапчук у своїй 

праці відзначає, що системний підхід зумовлює "дослідження конкретного 

об’єкту управління як системи, що включає в себе всі складові елементи або 

характеристики організації як системи, тобто характеристики входу, процесу, 

виходу” [10]. А. Холл під системним підходом розуміє інтеграцію, синтез 

розгляду різних сторін явища або об’єкта [24]. На думку С. Оптнера, 

системний підхід – це адекватний засіб дослідження і розробки не будь-яких 



 

об’єктів, що довільно називаються системою, а лише таких, котрі є 

органічним цілим [13].  

Системний підхід передбачає дотримання основних законів системи, а 

саме [6]: 

1. Композиції, тобто узгодження спільної і приватної мети. 

2. Пропорційності. Внутрішня пропорційність повинна поєднуватись із 

зовнішньою пропорційністю, тобто відповідним рівнем розвитку елементів 

зовнішнього середовища. 

3. Зважання на «вузьке місце», де особлива увага приділяється 

найбільш слабкому елементу системи. 

4. Онтогенезу, що враховує послідовність стадій життєвого циклу 

підприємства (товару). 

5. Інтеграції, що спрямовують систему на високий рівень організації і 

що дають змогу одержати синергетичний ефект. 

6. Інформованості, що виділяє інформаційне забезпечення як головну 

умову конкурентоспроможності. 

7. Стійкості, що висуває вимоги до побудови системи (статичний стан) 

і до її функціонування (динамічний стан).  

Методологія системного підходу знайшла своє застосування в 

багатьох сферах науки та виробництва, та одним з найяскравіших прикладів є 

застосування системного підходу стосовно управління підприємством та 

управління персоналом підприємства. На думку О.Остапчук, системний 

підхід до управління передбачає управління організацією як єдиною 

системою, де будь-який управлінський вплив на одну частину системи 

позначається і на інших її частинах, з чого випливає, що управляти необхідно 

всією організацією в цілому [10]. Р. А. Фатхутдінов визначає системний 

підхід до управління як підхід, при якому будь-яка система (об’єкт) 

розглядається як сукупність взаємопов’язаних елементів, що мають "вхід” 

(мета), "вихід”, зв’язок із зовнішнім середовищем, зворотний зв’язок і 



 

"процес” у системі [14]. Отже, системний підхід до управління – це не набір 

якихось загальновизнаних принципів управління, – це спосіб мислення по 

відношенню до організації та управління в умовах нестабільного зовнішнього 

середовища. Як спосіб управління, системний підхід ґрунтується на розумінні 

об’єкта управління як цілісності, на виявленні різноманіття його внутрішніх і 

зовнішніх зв’язків; сукупність пов’язаних, узгоджених методів і засобів 

управління економікою, галуззю, підприємством, підрозділом та ін.  

Сутність системного підходу до управління полягає в наступному: 

формулювання цілей та встановлення їхньої ієрархії до початку будь-якої 

діяльності, пов’язаної з управлінням; отримання максимального ефекту, 

тобто досягнення поставлених цілей шляхом порівняльного аналізу 

альтернативних шляхів та методів досягнення цілей та здійснення вибору; 

кількісна оцінка цілей та засоби їх досягнення, заснована на всебічній оцінці 

всіх можливих і планованих результатів діяльності. Поява системного підходу 

до управління дозволило інтегрувати позитивні моменти всіх шкіл, які в 

різний час домінували в науковому менеджменті. Іншим найважливішим 

внеском системного підходу в теорію і практику управління стало визнання 

маркетингу як найважливішої функції управління [15]. 

Управління організацією з використанням системного підходу дає 

змогу здійснити аналіз різних за своєю природою і складністю об’єктів з 

єдиної точки 

зору, виявити при цьому найважливіші характерні риси функціонування 

системи і врахувати найбільш істотні фактори, що впливають на її розвиток. 

При цьому передбачається підпорядкованість цілей і результатів підсистем 

загальносистемній цілі. Безперечною перевагою системного підходу є 

спрямування на слабо структуровані проблеми, пошук оптимального варіанта 

їх вирішення [6]. 

Стисло сформулюємо основні етапи системного управління 

підприємством: 



 

1. Визначення місця підприємства в галузі і регіоні, місії підприємства. 

2. Постановка мети. 

3. Розчленовування системи на складові і детальне вивчення кожної 

підсистеми. 

4. Виявлення факторів, що впливають на підсистеми і систему 

загалом, їх угрупування і ранжування. 

5. Пошук відхилень існуючого стану системи від заданого. 

6. Визначення об'єктивних і суб'єктивних причин відхилень. 

7. Встановлення основних способів, методів і засобів приведення 

системи в заданий стан. 

8. Пошук власних ресурсів, необхідних для вирішення проблеми. 

9. Придбання додаткових ресурсів. 

10. Реалізація запланованих дій. 

11. Контроль і аналіз результатів. 

Системний підхід до управління персоналом передбачає урахування 

взаємозв'язків окремих аспектів управління кадрами і виражається у розробці 

кінцевих цілей, визначенні шляхів їх досягнення, створенні відповідного 

механізму управління, що забезпечує комплексне планування, організацію і 

стимулювання системи роботи з персоналом [16]. 

Головним елементом усієї системи управління є персонал, який 

одночасно може бути як об'єктом, так і суб'єктом управління. Останнє являє 

собою основну специфічну особливість управління персоналом. 

Управління персоналом являє собою процес планування, підбору, 

підготовки, оцінки, навчання та мотивації персоналу, спрямований на 

ефективне його використання та досягнення цілей підприємства і працівників 

Управління персоналом здійснюється в процесі виконання певних 

цілеспрямованих дій і передбачає такі основні етапи і функції: визначення 

цілей і основних напрямків роботи з персоналом; визначення засобів, форм і 

методів досягнення цілей; організація роботи щодо виконання прийнятих 



 

рішень; контроль виконання запланованих заходів; координація розроблених 

заходів. 

Система управління персоналом являє собою комплекс цілей, задач і 

основних напрямків діяльності, а також різних видів, методів і відповідного 

механізму управління, спрямованих на підвищення продуктивності праці і 

якості роботи. 

Цілями функціонування системи управління персоналом підприємства 

є: підвищення конкурентоспроможності підприємства; підвищення 

ефективності діяльності підприємства, зокрема, досягнення максимального 

прибутку; забезпечення високої соціальної ефективності функціонування 

трудового колективу; формування позитивного іміджу підприємства на ринку 

[2]. 

При формуванні системи управління персоналом підприємства слід 

враховувати як зовнішні, так і внутрішні чинники (рис. 

1.6).

 
Рис. 1. 6.Чинники, що впливають на формування системи управління  

 Від персоналу залежить кількість, якість, асортимент продукції, що 

випускається. А від роботи людей в допоміжних підрозділах і 

адміністративно-управлінського персоналу залежить рентабельність та 

успішність просування товарів на ринках збуту. Саме тому сучасна концепція 

управління підприємством припускає виділення з великої кількості 



 

функціональних сфер управлінської діяльності тієї, яка пов’язана з 

управлінням кадрової складової виробництва – персоналом підприємства. 

Застосовуючи методологію системного підходу до задач управління 

персоналом, можна вдосконалити процес прийняття управлінських рішень та 

оптимізувати організаційну структуру економічної системи. У загальному 

випадку ця методологія складається з наступних етапів: 

1. Усвідомлюються поставлені керівником завдання та визначаються 

конкретні цілі стосовно управління персоналом. 

2. Окреслюється підсистема завдань, які необхідно виконати, щоб 

забезпечити найбільш успішне досягнення цілі. 

3. Намічаються комплекси заходів, спрямованих на виконання 

кожного із завдань. 

4. Вибирається технологія здійснення заходів для виконання кожного 

із завдань. 

5. Досліджуються фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, 

що впливають на функціонування системи та виконання заходів і завдань. 

6. Обчислюються необхідні види ресурсів. 

7. З’ясовуються кількість та якість наявних ресурсів. 

8. Визначається порядок виконання заходів з урахуванням 

технологічних і ресурсних обмежень. 

9. Оформлюється рішення (розробляється план), яке затверджує його 

керівник. 

10. Здійснюється підготовка виконавців, одержуються відсутні засоби, 

реалізується рішення (план) [21].  

Системний підхід має серйозний вплив на теорію і практику 

управління. Цей вплив, очевидно, буде зростати в майбутньому, оскільки на 

системній основі можна буде синтезувати нові знання і концепції, що будуть 

з’являються. Проте теорія систем сама по собі ще не дозволяє оцінити, які ж 

саме елементи організації як системи та елементи зовнішнього середовища 



 

важливі. Вона тільки зазначає, що організація складається з численних 

взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів і є відкритою системою, на яку 

впливає зовнішнє середовище. Ця теорія не визначає конкретні фактори, що 

впливають на ефективність управління та ефективність діяльності організації 

в цілому.  

У практиці системного управління персоналом на підприємствах 

можна виділити декілька слабких місць: 

 слабка орієнтація на формування іміджу працівників, що веде до 

демотивації; 

 неадекватна горизонтальна інтеграція найважливіших функцій 

управління, таких як набір, оцінка, винагорода і розвиток співробітників. 

Менеджери виконують ці функції поза єдиним комплексним підходом до 

персоналу; 

 недостатнє залучення лінійних керівників і співробітників до 

розробки та реалізації концепцій управління; 

 ігнорування змін в ціннісних орієнтаціях людей, байдуже ставлення 

до цілей діяльності різних груп [18]. 

  

 
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  

157. 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  
158. План дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022року у 2015 році - від 27.01.2015р. 
159. Стратегія сталого розвитку м. Одеси - від 15.08.2007р. 
160. 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] 

 
Перелiк використаних джерел  

161. 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  
162. План дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022року у 2015 році - від 27.01.2015р. 
163. Стратегія сталого розвитку м. Одеси - від 15.08.2007р. 
164. Дайджест  стратегії сталого розвитку м. Одеси. 
165. Генеральний план міста Одеси – 2015р. 
166. Соціально-економічний паспорт Одеської області – 2015р. 
167. «Стратегія сталого розвитку України – 2020». 
168. Энергетична  Стратегія України до 2030 року. 
169. Міська цільова програма «Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки». 
170.  Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Одеської області на 2012-2014 роки. 
171.  Регіональна програма енергоефективності Одеської області на 2010-2014 роки. 
172.  Правила благоустрою території міста Одеси у новій редакції - від 23.12.2011р. 
173.  Програма  сталого розвитку промисловості Одеської області на 2013-2015 роки. 
174.  Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Одеській області на 2013-2015 роки. 
175.  Програма енергоефективності м. Одеса на 2013-2015 роки - від 21.12.2012р. 
176.   Програма соціально – економічного та культурного Одеської області на 2015 рік. 
177.   Програма енергоефективності Одеської області на 2015- 2018 роки. 
178.   Регіональна програма будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури Одеської області на 2012-2015 роки. 

 «Iнформацiя про стан житлово-комунального господарства Одеської області» - Департамент розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адмiнiстрацiї – 2014р.



 

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 

СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТОВ «КОН ТАКТ-М» 

 

2.1 Аналіз основних економічних показників діяльності ТОВ «КОН 

ТАКТ-М» 

 

Компанія ТОВ «Кон Такт-М» працює на ринку високотехнологічної 

металообробки починаючи з 2001 р.  

ТОВ «Кон Такт-М» - це виробнича, сучасна, динамічно розвивається 

компанія, яка пропонує широкий спектр послуг з проектування і 

виготовлення виробів з металу. 

ТОВ «Кон Такт-М» пропонує послуги на базі власного виробничого 

комплексу в м. Ніжин, Чернігівської області, 16610 Україна, вул. 

Данченка,11а. 

ТОВ «Кон Такт-М» пропонує продукцію власного виробництва: 

- сейфи касові броньовані I-VIII класу стійкості; 

-  сейфи-сховища; 

-  сейфи офісні; 

-  вогнестійкі сейфи; 

-  металеві шафи для документів; 

-  сейфи для зброї; 

- меблеві сейфи; 

-  оболонки сховищ: монолітні, модульні і комбіновані (посилення); 

-  депозитні комірки; 

- блоки абонентських комірок. 

ТОВ «Кон Такт-М» надає послуги з: 

- лазерного різання листового металу; 

- різанні листового металу на гільйотинних ножицях; 

- гнуття листового металу; 



 

- зварювання деталей у вузли та інше. 

Вся продукція виготовляється на сучасних верстатах провідних 

європейських лідерів верстатобудування (TRUMPF, ERMAKSAN, JET), які 

дозволяють досягати високої якості продукції, що випускається. 

Високий технологічний рівень виробництва і оригінальність 

конструкторських рішень дозволяють експортувати сейфи виробництва в 

США, Італію та Росію. Провідними імпортерами деталей для сейфів є 

компанії Німеччини та США. 

Штат компанії ТОВ «Кон Такт-М» це високопрофесійні фахівці, 

конструктори, технологи які в змозі вирішувати будь-які, навіть найскладніші 

виробничі завдання, забезпечуючи заводу широкі можливості для 

вдосконалення, розширення асортименту продукції та послуг, що надаються. 

На підприємстві впроваджена система менеджменту якості, 

сертифікована за міжнародним стандартом ISO - 9001:2000. 

Важливим в оцiнцi дiяльностi підприємства «Кон Такт –М» являється 

поступове зростання обсягів виробництва i реалiзацiї.  

Проаналізуємо спеціалізацію діяльності підприємства ТОВ «Кон Такт-

М» у динаміці за 2016-2018 рр. таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1. 

Спеціалізація діяльності підприємства ВАТ «Кон Такт-М» 

Вид товару (послуг) 

Обсяг виробництва продукції , по роках 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

тис.грн % тис.грн % тис.грн % 

Сейфи касові 
броньовані 9922,3 8,4 7843,4 7,1 5372,8 6,1 
Сейфи офісні 29192,3 24,7 18195,8 16,6 9381,1 10,7 
Меблеві сейфи 607,7 0,5 114,9 0,1 134,0 0,2 
Металеві шафи для 
документів 76107,7 64,3 81565,3 74,3 71698,1 81,7 
Інші товари та 
послуги 2475,0 2,1 2068,6 1,9 1133,0 1,3 

Всього 118 305 100 109 788 100 87719 100 



 

 

У 2018 роцi в порiвняннi з 2017 роком обсяги реалiзацiї зменшились в 

грошовому вимiрi на 22069 тис.грн. (20%) i склали 87719 тис.грн. 

Таким чином, обсяг виробництва продукції за 3 роки зменшився на 

25,8%. Зниження обсягів виробництва обумовлено зменшенням попиту на 

ринку металевих виробів у зв`язку з фiнансово-економiчною кризою в країні. 

Середньорічний темп росту (Трост) випуску та реалізації продукції 

можливо розрахувати по середньоарифметичної зваженої за допомогою 

формули: 

 

1
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  ò
ðîñò ÒÒÒÒ

 (2.1) 

 

де - кількість років за які аналізується випуск продукції, 

n - темп приросту по рокам. 

T1, T2 , T3 – темпи приросту по рокам. 

 

86,0798,0928,00,113  
ðîñòÒ  

 

Тобто, середньорічний темп приросту складає мінус 14%, що є 

негативним фактором для підприємства. 

Для визначення рівня оснащеності підприємства основними фондами 

застосовують такі показники: фондоозброєність, фондовіддача, 

фондомісткість продуктивність праці. 

Розглянемо динаміку показників рівня виробництва на ТОВ «Кон Такт-

М» у таблиці 2.2. за допомогою фінансової звітності за відповідні роки 

(додаток А-Д) 



 

Таблиця 2.2. 

Показники економічної діяльності підприємства ТОВ «Кон Такт-М» 
Найменування показників Роки 

2016 2017 2018 

Темп 
зростання, 
2017 р./2016 
р.,% 

Темп 
зростання, 
2018 
р./2017р.,% 

Вироблено продукції в 
реалізаційних цінах, тис.грн. 118 305 109 788 87719 92,8 79,9 

Основні засоби (первісна вартість), 
тис.грн. 32510 31819 32079 97,9 100,8 

Чистий дохід, тис.грн. 123384 123721 105990 100,3 85,7 
Середньооблікова чисельність 
персоналу, чол. 561 602 452 107,3 75,1 

Фондоозброєність, тис.грн/ чол.. 58,0 52,9 71,0 91,2 134,2 
Фондовіддача,грн./ грн.. 3,8 3,9 3,3 102,6 84,6 
Фондоємність,грн./грн.. 0,26 0,26 0,30 100,0 115,4 
Продуктивність 
праці, тис.грн/чол. 210,8 182,4 194,1 86,5 106,4 

 

Основними показниками, що характеризують ефективність 

використання основних засобів та забезпечення ними є фондоозброєність. 

Фондоозброєність – це показник оснащеності праці виробничими основними 

фондами, який визначається відношенням середньорічної балансової вартості 

виробничих основних фондів до середньооблікової чисельності працівників. 

Фондоозброєність становить в 2018 р. 71,0 тис.грн. основних засобів на 

1 чол. Даний показник в порівнянні із 2017 роком збільшився на 18,1 тис.грн., 

а в порівнянні із 2016 р. – збільшився на 13 тис.грн. 

Фондовіддача - показник, що характеризує скільки припадає на 1 грн. 

основних фондів реалізованої продукції (без ПДВ) та визначається як 

відношення реалізованої продукції (чистий дохід) до середньорічної вартості 

основних фондів. Показник фондовіддачі у 2018 р. знизився у порівнянні з 

2017 р. на 0,6 грн. 

Фондоємність - показник обернений до фондовіддачі, і характеризує 

вартість основних фондів, яка припадає на одиницю реалізованої продукції. 

Тобто у 2018 р. на 1 грн. реалізованої продукції припадає 30 коп. основних 



 

фондів. 

Середньооблiкова численнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 

(осiб) - 452. Середня численнiсть позаштатних працiвникiв - 8. Фонд оплати 

працi склав 13232,2 тис. грн. i зменшився в порiвняннi з 2017 роком на 1015,8 

тис.грн., що становить 7,1%.  

Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її 

працiвникiв та знань з охорони працi. У 2018 роцi на пiдвищення квалiфiкацiї 

на курсах цiльового призначення (за межами пiдпрємства) було витрачено 9 

600 грн. На підвищення квалiфiкацiї на курсах цiльового призначення (за 

межами пiдприємства) у 2019 роцi заплановано спрямувати 7200 грн., на 

отримання другої професiї (в сторонніх органiзацiях) 10 000 грн. На 

пiдвищення знань по охоронi працi 22 390 грн, в т.ч. навчання iнженерно 

технiчних працiвникiв - 10 590 грн., робочих - 11 800 грн. 

Структура капiталу пiдприємства ТОВ «Кон Такт-М» у 2018 роцi 

становила: 19%-власний капiтал; 81% - зобовязання. Власний капітал у 

звiтному роцi в порiвняннi з минулим роком вирiс на 220 тис. грн. та 

становить 21 848 тис. грн. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi на кiнець року 

склав 1,4, на початок року 1,7. 

Проаналізуємо загальногосподарську економічну ефективність ТОВ 

«Кон Такт-М» в таблиці 2.3. 

Розглянувши динаміку основних показників підприємства, можна 

зробити висновок, що за на початок 2019 р. ТОВ «Кон Такт-М» отримало 

дохід від реалізації на 17731 тис. менше, ніж за попередній період, чистий 

прибуток збільшився на 94 тис.грн. у порівнянні з попереднім періодом, 

валовий прибуток зменшився на 4938 тис.грн. Щороку зменшуються витрати 

на виготовлення продукції, так у 2018 р. у порівнянні з 2017 р. витрати 

зменшились на 12793 тис.грн. 

ТОВ «Кон Такт-М» має низькі показники рентабельності, так у 2017 р. 

рентабельність зменшилась майже у 8 разів у порівнянні з 2016 р., у 2018 р. 



 

цей показник збільшився у 1,4 рази у порівнянні з попереднім. 

Таким чином, найбільших збитків підприємство зазнало у 2017 р., що 

пов’язано з кризовими явищами у країні, падінням попиту на продукцію та 

збільшенням собівартості продукції у зв’язку з збільшенням цін на матеріали, 

електроенергію та інше. 

Таблиця 2.3.  

Загальногосподарська економічна ефективність ТОВ «Кон Такт-М» 
Найменування 
показників 

Рік 
 
2016 

 
2017 

 
2018 

Темп 
зростання, 
2017р./ 
2016р.,% 

Темп 
зростання, 
2018р./ 
2017р.,% 

Валовий дохід, тис.грн 123384 123 721 105990 100,3 85,7 
Витрати на виготовлення продукції, 
тис.грн 99405 99 266 86473 99,9 87,1 

Валовий прибуток, тис.грн 
23979 24455 19517 102,0 79,8 

Чистий прибуток, тис.грн. 9268 9 103 0,1 1144,4 

Рентабельність реалізації продукції, 
% 7,51 0,01 0,09 0,1 900,0 

 

За 2016 - 2018 роки підприємством було придбано основних засобів на 

суму 29 301,3 тис. грн., в тому числi обладнання на суму 27 940,7 тис. грн., 

автотранспорт на- 586,4 тис. грн., iнше на суму - 774.3 тис. грн. Придбано 

акцiї ВАТ Банк "Бiг Енергiя" вартiстю 9 960 тис. грн. 

Аналіз ефективності діяльності ТОВ «Кон Такт-М» показав, що 

підприємство є прибутковим, прибуток в 2018 році склав 103 тис.грн., що на 

94 тис.грн. більше минулорічного показника. Динаміка прибутку та 

рентабельності ТОВ «Кон Такт-М» наведено на (рис. 2.2.) 
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Рис. 2.2. Динаміка прибутку та рентабельності ТОВ «Кон Такт-М» за 

2016 - 2018 рр. 

 

У 2018 роцi було iнвестовано 9 млн. 126 тис. грн., з них на 7 млн. 311,5 

тис.грн. придбано нову транспонуючи машину. Протягом 2018 року 

відбулися такi суттєвi змiни: введено в експлуатацію основних засобів на 

суму 317 тис.грн. Проведено капітальних ремонтів та виготовлено 

обладнання своїми силами на суму 142 тис. грн.  

Головною перспективою дiяльностi ТОВ «Кон Такт-М» є співпраця з 

НЕК "Укренерго". Ця співпраця спроможна забезпечити на 2-3 роки головний 

напрям виробничої дiяльностi пiдрприємства, тим самим підвищити 

прогнозованість розвитку та збільшений рейтинг серед підприємств галузі. 

Щодо положення ТОВ «Кон Такт-М» на вiдповiдних ринках, треба 

зазначити, що в цiлому підприємство займає місце близьке до лiдерiв. Таке 

положення дає змогу зробити вирішальний крок та зайняти лiдiруючi позиції. 

Дiяльнiсть підприємства здійснюється вiдповiдно до чинного 

законодавства України про охорону навколишнього середовища та не має 

суттєвого впливу на забруднення повітря та природного середовища.  

З метою зниження затрат на виробництво та оптимiзацiю виробничих 



 

потоків планується списання застарілого зношеного обладнання, введення в 

експлуатацію нового обладнання закінчення реконструкції приміщень 

основного виробництва. 

Продовжена реконструкція цеху на яку вже витрачено 16 756 тис. грн. 

Фінансування відбувається за рахунок оборотних та кредитних коштів. 

Заплановано закупку обладнання для розширення та удосконалення основних 

засобів по різних напрямках на період з 2017 - 2019 років. Очікуване 

зростання обсягів реалiзацiї у 2019 роцi, в тому числi i за рахунок iнвестицiї в 

нове обладнання, в натуральному вимiрi 1,7 рази, в грошовому - 2 рази. 

Істотною проблемою в дiяльностi підприємства була та залишається 

нестабiльнiсть ринку сировини (алюмiнiй та мiдь). Згідно з котируваннями 

Лондонської біржі металів, яка вважається орієнтиром для виробників і 

споживачів кольорових металів у всьому світі, протягом 2017 р. ціна на мідь 

збільшилася більш ніж на 90%. Алюміній же за цей період подорожчав 

приблизно на 30%. 

 Значнi коливання в котируваннi цiн цих кольорових металiв 

унеможливлюють підписання та реалiзацiю довгострокових Кон Тактів, що в 

свою чергу значно зменшує можливості підприємства до стрімкого зростання. 

Висока вартість енергоресурсів, пального удорожчують продукцію, що 

приводить до ускладнення пошуку ринку збуту, вимиванню обігових коштів. 

Нестабiльнiсть роботи Верховної Ради (особливо у 2018 роцi), полiтична 

нестабiльнiсть, незавершеність структурних реформ, вiдсутнiсть механiзмiв 

належного захисту прав власності, зволікання з прийняттям податкових та 

інших законiв, що стримують ринковi реформи, неврегульованість торгових 

відносин з сусiднiми країнами все це впливає на дiяльнiсть підприємства. 

У 2018 році вибрана стратегія на збільшення випуску та реалiзацiї 

основної продукції. Для того, щоб виконати завдання по нарощуванню 

виробництва, впровадженню нових прогресивних видiв продукцiї, Товариство 

розробило стратегію i приступило до впровадження довгострокової програми 



 

розвитку підприємства, використовуючи для цього оборотнi i зайомнi 

ресурси. 

Також для перспективного розвитку на 2019 рiк заплановано 

впровадити iнвестицiй на суму 9 млн. 752 тис. дол. США, в тому числi на 

оновлення підприємства плануються витратити: на новi технологiї та 

обладнання- 1 млн. 218 тис. долл. США, на органiзацiю опалювання 

виробничих приміщень - 527,5 тис. долл. США, оновлення та ремонт 

виробничих потужностей 262, 7 тис. долл. США, ремонт основних засобiв 

166 ,7 тис. долл. США, розвиток соціальної сфери, полiпшення умов працi - 

94 тис. долл. США, метрологічне забезпечення - 49,8 тис. долл. США, 

придбання обчислювальної технiки, оргтехнiки , тощо - 48,2 тис. долл. США, 

економiчну безпеку - 22,2 тис долл. США. 

З метою полiшення якості продукцiїї, зменшення собiвартостi, 

розширення номенклатури продукцiї, що виробляє підприємство 

керівництвом підприємства було розроблено комплекс органiзацiйно-

технiчних заходів, бізнес - проектів в тому числі:  

1. Розробка сучасних технологiй виготовлення сейфів. 

2. Повна ревiзiя та полiпшення iснуючей технологiї. 

3. Полiпшення структури керування пiдриємством. 

4. Пiдвищення квалiфiкацiї персоналу. 

 

2.2 Особливості організаційної будови ТОВ «КОН ТАКТ -М» 

 

Структура управління ТОВ «Кон Такт-М» відноситься до лінійно-

функціональної, тут функціональні підрозділи існують у вигляді штабу при 

керівництві, вони допомагають лінійним підрозділам розробляти конкретні 

питання, їх рішення мають рекомендований характер для лінійних керівників, 

вони позбавлені права видавати накази безпосередньо виконавця. Самі ж 

рішення та вказівки приймаються лінійним керівником. Фрагмент схеми 



 

організаційної структури управління ТОВ «Кон Такт-М» наведений у додатку 

К. 

Переваги: 

- функціональна спеціалізація апарата управління істотно підвищує його 

професіоналізм й ефективність прийнятих управлінських рішень;  

- має місце чітке розмежування повноважень, що забезпечує однозначність і 

несуперечність прийнятих рішень;  

- в оргструктурі складаються стійкі й надійні зв'язки. 

Недоліки:  

- твердий авторитарний стиль управління, відсутність автономії й 

самостійності нижніх підрозділів; 

- дуже ускладнені процеси координування при виникненні необхідності 

меж функціональної координації: координацію виявляється можливим 

здійснити тільки на найвищому рівні управління. Як наслідок цього: значна 

довжина й перевантаження каналів комунікації (від самих нижніх рівнів до 

вищого керівництва, а потім через функціональних керівників знову вниз), 

слабка взаємодія осіб, що приймають рішення на одному рівні, 

перевантаження вищої ланки управління, що не завжди виявляється в стані 

забезпечити координацію. У результаті залучаються додаткові помічники, які 

підкоряються керівникам різних рівнів. Це виявляється неефективним, 

оскільки приводить до розростання штабної структури, невизначеності 

процесів прийняття рішень і зниженню відповідальності за ухвалені рішення. 

Організація праці персоналу Товариства, штатна структура 

кваліфікаційні вимоги, розмір заробітної плати та інших виплат, умови праці, 

тривалість робочого дня, а також інші питання кадрової політики 

призначаються правлінням у відповідності з визначеним Статутом 

напрямками та принципами діяльності Товариства, а також законодавством 

України. 

Органiзацiйна структура підприємства в порiвняннi з попереднім 



 

періодом змінилася наступним чином: переiменованi пiдроздiли: - вiддiл 

логістики та супроводу закупок у вiддiл логістики, - комерційний вiддiл у 

вiддiл закупок, вiддiл складського господарства у складське господарство, - 

аналітичний вiддiл у вiддiл управлінського обліку, - виробничо - 

диспетчерський вiддiл у виробничо - диспетчерське управлiння, - цех 

пiдготовки виробництва в ремонтно - механiчну дiльницю, - дiльницю з 

обслуговування та ремонту електричних установок пiдстанцiй та мереж у 

енергоремонтну дiльницю, - вiддiл по роботi з кадрами у вiддiл по роботi з 

персоналом, адмiнiстративними та соцiальними питаннями, - групу з 

автоматизованих систем керування в вiддiл информацiйних технологiй. 

В структурi керiвникiв за функцiями управлiння вiдбулися наступнi 

змiни: - в структрурi комерцiйного директора зi складу вилучено пiдроздiл з 

управлiння соцiальними та господарськими питаннями; - в структурi 

фiнансового директора вилучено групу автоматизованих систем керування; - 

в структурi директора з виробництва вилучено вiддiл головного технолога; - в 

структурi головного iнженера вилучено дільницю з обслуговування та 

ремонту санiтарно- технiчних систем та обладнання, дiльницю зв'язку; 

введенi вiддiл головного технолога, господарську дiльницю. Також iз 

структури пiдприємства вилучено посади директора з розвитку, заступника 

генерального директора - комерцiйного директора, введено посаду 

комерцiйного директора та юридичне бюро.  

Головним недоліком існуючої організаційної структури управління на 

досліджуваному підприємстві є традиційне використання лінійно-

функціональної структури управління, що сама по собі не сприяє створенню 

нових і скасуванню застарілих функціональних служб, перешкоджає баченню 

всіма виконавчими службами загальної мети функціонування підприємства 

ТОВ «Кон Такт-М», при цьому цілі окремих служб часто не погодяться із 

глобальною метою підприємства. Це, в остаточному підсумку, не сприяє 

організаційному розвитку підприємства ТОВ «Кон Такт-М» й приводить до 



 

виникнення стійкого внутрішнього опору. 

Другою важливою причиною недосконалої організаційної структури на 

досліджуваному підприємстві є недостатньо розвитий рівень корпоративної 

культури: виконавці не ототожнюють свої цілі із цілями підприємства, а 

існуючі методи управління персоналом організації не дозволяють повною 

мірою організувати координацію діяльності окремих людей і колективів 

працівників, а також зацікавити їх у досягненні результатів, що йдуть на 

користь підприємства. 

Нарешті, третьою, важливою причиною недостатньої уваги керівників 

до розвитку організаційної структури ТОВ «Кон Такт-М» є відсутність у 

підприємства обґрунтованих критеріїв і методик визначення її ефективності. 

У такий спосіб неможливо показати, що зростання прибутку або 

рентабельності обґрунтований саме вдосконалюванням організаційної 

структури, тому що на ці інтегральні показники впливають й інші фактори, 

які також неможливо врахувати. 

Найважливішою складовою організаційної структури управління 

підприємством ТОВ «Кон Такт-М» є системи взаємодій між підрозділами й 

окремими виконавцями, оскільки ефективність реалізації стратегічних цілей 

підприємства залежить не тільки від організації бізнес-процесів, не тільки від 

використовуваної моделі організаційної структури підприємства, але й від 

ефективності взаємодій між елементами організаційної структури.  

Як вже було виявлено, саме система взаємодії між підрозділами і 

окремими виконавцями на підприємстві ТОВ «Кон Такт-М» ускладнюються 

саме її лінійно - функціональною структурою, так як координацію 

виявляється можливим здійснити тільки на найвищому рівні управління. 

Так, розглянемо характер взаємодії між окремими виконавцями на 

прикладі відділу збуту на досліджуваному підприємстві ТОВ «Кон Такт-М». 

Начальник відділу збуту досліджуваного підприємства: 

- організує комплексне вивчення і аналіз вітчизняних та зарубіжних 



 

ринків, перспектив їх розвитку з метою одержання інформації щодо 

співвідношення попиту і пропозиції, рівня цінна продукцію, можливих 

замовлень, розвитку виробництва підприємств-конкурентів, стратегії і 

тактики їх діяльності, реакції на появу нової продукції. 

- здійснює розроблення коротко-, середньо- та довготермінової стратегії 

маркетингової діяльності, орієнтує проектувальників та виробництво на 

виконання вимог споживачів щодо продукції, що виробляється 

підприємством. 

- організує дослідження споживчої властивості продукції та факторів, 

що визначають структуру і динаміку споживчого попиту на продукцію 

підприємства, ринкової кон'юнктури. 

- розроблює рекомендації щодо удосконалення асортименту і якості 

продукції, обґрунтованості та доцільності випуску нової продукції, 

орієнтованої на задоволення потреб споживачів. 

- визначає стратегію і тактику збуту продукції. 

- організує роботи з аналізу ефективності використання каналів збуту, 

найбільш ефективних форм і методів реалізації продукції, послуг 

посередників. 

- бере участь в організації виставок, ярмарків, рекламуванні продукції 

на внутрішньому та зовнішньому ринках, розповсюдженні інформації про 

виробника та його можливості. 

- бере участь у внесенні відповідних коректив до діяльності 

підприємства в разі зміни зовнішнього середовища чи зіткнення з певними 

проблемами, в розробленні заходів захисту від конкурентів. 

- здійснює організацію збуту продукції підприємства згідно з 

плановими завданнями та укладеними договорами, вчасного її відвантаження 

споживачам у встановлених обсягах реалізації. 

- забезпечує участь відділу в підготовці проектів перспективних і річних 

планів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт щодо вивчення 



 

попиту на продукцію підприємства, одержання замовлень, узгодження умов і 

укладання договорів на її постачання, розрахункових нормативів запасів 

готової продукції, планування її постачання споживачам. 

- вживає заходів щодо виконання плану реалізації продукції, 

своєчасного одержання нарядів, специфікацій та інших документів на 

постачання, а також реалізації продукції, яка не розподілена за планом і не 

знаходить збуту за нарядами. 

- забезпечує контроль за виконанням підрозділами підприємства 

замовлень, договірних зобов'язань у встановлені строки, за обсягом реалізації 

продукції, номенклатурою, комплектністю та якістю, за станом запасів 

готової продукції на складах. 

- організує приймання готової продукції від виробничих підрозділів на 

склади, раціональне зберігання і підготовку до відправлення споживачам, 

визначення потреби в транспортних засобах, механізованих навантажуючи 

засобах, тарі та робочій силі для відвантаження готової продукції. 

- здійснює розробку і упровадження стандартів підприємства щодо 

організації зберігання, збуту та транспортування готової продукції, а також 

заходів удосконалення роботи зі збуту, скорочення транспортних витрат, 

зниження понаднормативних залишків готової продукції та прискорення 

операцій у збуті. 

- вживає заходів щодо забезпечення своєчасного надходження коштів 

за реалізовану продукцію. 

- бере участь у розгляданні претензій споживачів, які надходять на 

підприємство, у підготовці відповідей на заявлені позови, а також претензій 

споживачам за порушення ними умов договорів. 

- забезпечує облік виконання замовлень і договорів, відвантаження та 

залишків нереалізованої готової продукції, своєчасне оформлення 

документації зі збуту, складання передбаченої звітності зі збуту (постачання), 

виконання плану реалізації. 



 

- бере участь в організації обслуговування реалізованої продукції. 

- координує діяльність складів готової продукції, керує працівниками 

відділу. 

За відсутності начальника відділу збуту його обов'язки виконує 

заступник (за відсутності такого - особа, призначена у встановленому 

порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне 

виконання покладених на нього обов'язків. 

Для виконання обов'язків та реалізації прав начальник відділу збуту 

взаємодіє: 

 З головним бухгалтером з питань: 

- бухгалтерських даних про рух, реалізацію, запаси продукції; 

- підсумків інвентаризації матеріально-технічних ресурсів; 

Надання: 

- звітів про витрати на маркетингові дослідження; 

- розрахунків витрат на після продажне обслуговування продукції; 

З начальником відділу технічного контролю з питань: 

Отримання: 

- відомостей про дефекти виготовленої продукції; 

- узагальнених результатів рекламаційної роботи; 

Надання: 

- відомостей по рекламаціях; 

- інформації про невідповідність заявленої якості продукції протягом 

гарантійного терміну. 

 Менеджер зі збуту підприємства ТОВ «Кон Такт-М»: 

- організовує та координує збутову діяльність відповідно до замовлень і 

укладених договорів, забезпечує постачання продукції, що випускається, 

споживачам у встановлені терміни в повному обсязі; 

- організовує проведення маркетингових досліджень з вивчення 

споживчого ринку і його перспектив, формування і розширення 



 

господарських зв'язків зі споживачами, проведення аналізу попиту покупців, 

ступеня задоволення потреб вимог і запитів споживачів на вироби, що 

пропонуються, рівня конкурентоспроможності продукції на ринку шляхом 

вивчення і оцінювання потреб споживачів, моніторингу конкурентів; 

- бере участь у розробленні маркетингової політики; 

- готує пропозиції і розробляє рекомендації щодо підвищення якості і 

поліпшення споживчих властивостей товарів та послуг; 

- бере участь у підготовці проектів перспективних і річних планів 

реалізації продукції, складанні прогнозів збуту, розробленні рекламної 

стратегії, програм із формування попиту і стимулювання збуту; 

- вносить пропозиції щодо коригування цін на продукцію, що 

пропонується, обсягів продажу, вибору каналів збуту, способів і часу виходу 

на ринок; 

- бере участь у ярмарках, торгах, виставках, біржах із рекламування і 

реалізації продукції, що випускається; 

- організовує зв'язки з діловими партнерами, забезпечує своєчасне 

виконання обов'язків перед контрагентами, добирає необхідну інформацію 

для розширення зовнішніх зв'язків; 

- виконує роботу з укладання договорів на постачання продукції і 

узгодження умов постачання; 

- складає заявки, зведені відомості замовлень і асортиментні 

(номенклатурні) плани постачання; 

- аналізує дані з обліку готової продукції на складах підприємства і 

проводить розподіл по покупцях відповідно до укладених договорів; 

- контролює відповідність рівня запасів готової продукції за обсягом і 

номенклатурою (асортиментом) до встановлених нормативів; 

- спільно з технічними службами підприємства бере участь у 

розробленні технічних умов приймання від виробничих підрозділів готової 

продукції, її пакування, зберігання і транспортування; 



 

- контролює дотримання правил зберігання і підготовки готової 

продукції до відправлення споживачам; 

- визначає потребу в різних транспортних засобах і робочій силі для 

своєчасного відвантаження готової продукції та оформлює договори на 

перевезення продукції з транспортними організаціями; 

- організовує і контролює своєчасне відвантаження готової продукції 

відповідно до укладених договорів; 

- бере участь у здаванні, прийманні продукції покупцям (перевізникам) і 

перевірці її якості, кількості та комплектності, підписує і візує приймально-

здавальні акти, супровідні документи; 

- вживає заходів із забезпечення своєчасного надходження коштів за 

реалізовану продукцію; 

- одержує і аналізує претензії від покупців щодо невідповідності якості, 

кількості і комплектності продукції, яка постачається, порушення термінів 

постачання; 

- готує інформацію, необхідну для висунення претензій покупцям за 

порушення термінів приймання продукції та оплати; 

- вживає заходів щодо заміни продукції, яку повернув покупець, її 

реалізації чи перероблення; 

- забезпечує складання встановленої звітності, формує базу даних щодо 

внутрішньої та зовнішньої інформації із збуту (натуральні і вартісні обсяги; 

засоби просування товару на ринки, територіальне поширення та терміни 

його збуту; відхилення і зміни кон'юнктури ринку). 

Отже, проаналізувавши посадові обов’язки працівників відділу збуту 

можна зробити висновок, що на працівників відділу покладені часткові 

функції маркетингу та логістики, що значно ускладнює здійснення основних 

функцій по збуту продукції. 

Опишемо умови праці для працівників відділу збуту ТОВ «Кон Такт-

М»: 



 

1. Засоби оргтехніки, що вирисовуються керівником та фахівцями 

відділу збуту: персональний комп’ютер (3 одиниці на відділ), принтер, факс, 

внутрішній телефон, мобільні телефони. 

2. Меблі, що використовуються: комп’ютерні столи, стільці, кафи для 

документів. 

3. Режим праці та відпочинку:  

- режим роботи керівника та менеджера відділу збуту визначається 

відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, установленими на 

підприємстві ТОВ «Кон Такт-М», а саме: початок роботи: 8.30, обідня 

перерва – 12.30- 13.00, закінчення робочої зміни – 17.00. 

Таким чином, умови праці на досліджуваному підприємстві ТОВ «Кон 

Такт-М» можна вважати сприятливі і такими, що сприяють виконання 

основних обов’язків. 

Оптимальним вважають такий інформаційний обмін, при якому 

передають тільки ту інформацію і в такому обсязі, який необхідній для 

забезпечення процесу управління.  

На ТОВ «Кон Такт-М» менеджер зі збуту надає тільки ту інформацію 

начальнику відділу збуту і в такому обсязі, який необхідній для забезпечення 

процесу управління відділом збуту.  

Менеджер зі збуту вносить пропозиції щодо коригування цін на 

продукцію, що пропонується, обсягів продажу, вибору каналів збуту, способів 

і часу виходу на ринок, в той час як начальник відділу аналізує та фільтрує 

інформацію, надає зауваження та затверджує перспективні пропозиції. 

Менеджер зі збуту на ТОВ «Кон Такт-М» вносить на розгляд 

керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з 

обов'язками, що передбачені посадовою інструкцією. А керівник відділу 

звичайно або приймає, або ігнорує ту чи іншу пропозицію підлеглого. 

Інформування працівників з офіційних джерел зменшує потенційні 

негативні наслідки чуток. Тому, на досліджуваному підприємстві 



 

інформаційні повідомлення звичайно оформлюється у виді дошки оголошень.  

З числа інформаційних продуктів, що використовуються керівником та 

підлеглими відділу збуту ТОВ «Кон Такт-М» є: internet, 1С-Рарус, MS Project 

2003 та «Альт Інвест». 

Таблиця 2.4. 

Інформаційно - комунікаційні аспекти взаємодії керівника і підлеглого 

відділу збуту ТОВ «Кон Такт-М» 
№ Захід Дія Мета Очікуваний результат 
1 2 3 4 5 
1. Оптимізація 

інформаційних 
потоків 

Щоденне надання 
необхідної інформації 
у формі управлінської 
звітності 

Передача інформації 
необхідної для 
забезпечення процесу 
управління 

Отримання оптимального 
інформаційного обміну, при 
якому передають тільки ту 
інформацію і в такому 
обсязі, який необхідній для 
забезпечення процесу 
управління.  

2. Взаємодія керівника і 
підлеглих 

Обговорення 
важливих питань між 
керівником та 
підлеглим відділу 
збуту. 

Менеджер зі збуту вносить 
пропозиції щодо 
коригування цін на 
продукцію, що 
пропонується, обсягів 
продажу, вибору каналів 
збуту, способів і часу 
виходу на ринок.  

Начальник відділу аналізує 
та фільтрує інформацію, 
надає зауваження та 
затверджує перспективні 
пропозиції. 

3. Організація 
ефективної системи 
зворотного зв'язку 

Одержання 
інформації з 
первинної ланки 

Отримати інформації з 
первинної ланки 

Одержання 
інформації з первинної 
ланки, минаючи звичайні 
канали комунікацій 

4. Впровадження 
системи збирання 
пропозицій 

Фільтрація або 
ігнорування ідей, які 
є в пропозиціях 
працівників. 

Фільтрувати ідеї підлеглих, 
вибирати найкращі 
пропозиції. 

Вибрати найкращі 
пропозиції підлеглих та 
втілити їх у життя. 

5. Інформаційні 
повідомлення 
адміністрації 
підприємства 

Встановлення дошки 
оголошень 
 

Надати достовірну 
інформацію 

Інформування працівників з 
офіційних джерел зменшує 
потенційні негативні 
наслідки чуток 

6 Використання 
сучасної 
інформаційної 
технології 

Спеціалізовані 
програмні продукти 
відділу збуту: 
inernet, 1С-Рарус, 
MS Project 2003 
та «Альт Інвест» 

Автоматизація роботи 
відділу збуту 

Скорочення витрат часу на 
роботу з документами, що 
підвищить продуктивність 
праці відділу збуту. 

Отже, аналіз свідчить, що інформаційно-комунікаційна система на 

досліджуваному підприємстві є оптимальною, а використання сучасної 

інформаційної технології, таких спеціалізованих продуктів як: 1С-Рарус, MS 



 

Project 2003 та «Альт Інвест» скорочує витрати робочого часу, що в остаточну 

підсумку підвищує продуктивність праці. 

 

2.3 Оцінювання стану кадрового потенціалу ТОВ «КОН ТАКТ -М» та 

факторів впливу на нього 

 

Достатня забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, їх 

раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають 

велике значення для збільшення об’ємів виробництва та збільшення 

ефективності виробництва. Від забезпеченості підприємства трудовими 

ресурсами та ефективності їх використання залежать об’єм та своєчасність 

виконання всіх робіт, ефективність виробництва устаткування, машин, 

механізмів і як результат об’єм виробництва продукції, її собівартість, 

прибуток та ряд інших економічних показників. Основними задачами аналізу 

є: 

- оцінка забезпеченості підприємства та його структурних 

підрозділів трудовими ресурсами в цілому, а також по категоріям та 

професіям; 

- виявлення резервів трудових ресурсів, більш повного та 

ефективного їх використання; 

- визначення показників плинність кадрів. 

Джерелами інформації для аналізу служать план кадрового 

забезпечення) річні статистичні звітність по персоналу, дані табельного 

обліку та внутрішні звіти відділу кадрів про стан та рух персоналу. 

Аналіз використання трудових ресурсів товариства слід починати з 

оцінки наявного складу персоналу та змін, які відбувалися за попередні роки. 

Основними об’єктами даного етапу є: склад і структура персоналу, 

забезпеченість підприємства робітниками, адміністративно-управлінським 

персоналом, спеціалістами, рівнем їх освіти, кваліфікації, та руху робочої 



 

сили і причини які сприяли руху персоналу. 

Необхідно проаналізувати склад та структуру трудових ресурсів 

товариства.  

В залежності від виконуваних функцій персонал підприємства 

розподіляють за наступними категоріями: управлінській й виробничий . 

До управлінського персоналу відносять керівників і спеціалістів; 

керівники є лінійні і функціональні, вони спрямовують, координують і 

стимулюють діяльність виробництва, розпоряджаються ресурсами 

підприємства, приймають рішення. До спеціалістів відносять: інженерів, 

економістів, бухгалтерів, фінансистів, виконробів. 

Виробничій персонал виконує рішення керівників, вони зайняті 

безпосередньо створенням матеріальних цінностей, наданням послуг, 

переміщенням вантажів. Також сюди відносять прибиральниць, охоронців. 

Структура персоналу залежить від особливостей виробництва, його 

спеціалізації та масштабів. Питома вага кожної категорії працюючих 

змінюється з розвитком техніки, технології і організації виробництва. 

Підвищенню організаційно-технічного рівня виробництва призводить до 

скорочення чисельності працівників і зростання питомої ваги робітників у 

загальній чисельності працюючих.  

Структура трудових ресурсів досліджуваного підприємства подана у 

таблиці 2.5. 

 

 

Таблиця 2.5. 

Структура трудових ресурсів ТОВ «Кон Такт-М» 

Категорії 
персоналу 

2017р. 2018р. Зміна , 2018/2017 

чисельність, чол. 
питома 
вага, % 

чисельність, 
чол. 

питома 
вага, % 

абс. відн. 

Робітники 294 48,8 201 44,5 -93 -31,6 
Керівники 16 2,7 16 3,5 0 0 



 

Спеціалісти 211 35,0 182 40,3 -29 -13,7 
Службовці 81 13,5 53 11,7 -28 -34,6 

Всього 602 100  452 100  -150 -24,9 

 

Аналізуючи дані таблиці 2.5. можна зробити висновок, що на 

підприємстві у 2018 р. у порівнянні з 2017 р. відбулися певні зміни, а саме: 

загальна чисельність працівників зменшилась на 150 чоловік, тобто має місце 

плинність кадрів, яка негативно впливає на виконання виробничої програми, 

та свідчить про наявність серйозних недоліків в організації виробництва та 

праці працівників, стримує своєчасне введення в дію об’єктів, викликає зайві 

витрати праці й коштів. 

Основними причинами плинності кадрів є: 

- зменшення обсягів ринку кабельно- провідникової продукції; 

- невеликій розмір заробітної плати; 

- відсутність стимулів до праці; 

- недоліки в організації виробництва, управління, праці; 

- відсутність умов для підвищення кваліфікації робітників, низька 

дисципліна. 

Найбільшу питому вагу у структурі трудових ресурсів підприємства 

ТОВ «Кон Такт-М» займають робітники – 44,5 % у 2018 р., що 4,4 % менше 

порівняно з 2016 р. На 3,6% збільшилася питома вага спеціалістів у 2018 р. у 

порівнянні з 2016 р. , зменшилась питома вага службовців у 2018 р. на 0,6% у 

порівнянні з 2016 р., що пов’язано із змінами в організаційній структурі 

підприємства та скороченням виробництва продукції.  

Відповідність кваліфікації робітників складності виконуваних робіт 

визначається на підставі порівняння показників середнього розряду 

робітників і середнього розряду робіт. Узагальнюючим показником, що 

характеризує кваліфікаційний склад робітників, є середній тарифний 

коефіцієнт і розраховується за формулою середньої арифметичної зваженості: 
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де ПТК  - середній тарифний коефіцієнт робітників;  

іЧР  - чисельність робітників кожного розряду; 

іТК - тарифний коефіцієнт відповідного розряду;  

n – кількість розрядів. 

Середній тарифний коефіцієнт робіт визначається аналогічно через 

трудомісткість робіт. Необхідно також обчислити середній розряд робітників 

)( pP . Розрахунок проводимо за формулою: 
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де мР  - меншій розряд з двох суміжних, між якими знаходиться 

значення середнього тарифного коефіцієнта; 

 ріТК  - середній тарифний коефіцієнт робіт;  

мТК  - тарифний коефіцієнт, менший за два суміжних; 

 бТК - тарифний коефіцієнт, більший за два суміжних. 

Середній розряд робітників nР  визначається аналогічно: 
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Середній тарифний коефіцієнт робітників на підприємстві становить 

1,46, а середній тарифний коефіцієнт робіт – 1,47. 

Середній тарифний розряд робіт становитиме: 



 

 

9,3
3,15,1
3,148,13 




ПР
 

 

Середній розряд робітників: 

 

8,3
3,15,1
3,146,13 
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Провівши дані розрахунки робимо висновок, що середній розряд робіт є 

вищім за середній розряд робітників, це означає, що рівень кваліфікації 

робітників не відповідає складності робіт, а це означає що цих робітників 

необхідно перевести до нижчого розряду, або здійснити заходи по 

підвищенню їх кваліфікації. 

Важливо також провести аналіз руху робочої сили. Стабільність складу 

персоналу є передумовою зростання продуктивності праці та ефективності 

виробництва. 

Для характеристики руху робочої сили користуються наступними 

показниками: 

1. Коефіцієнт обороту з приймання ( ОПК ): 

СПРОП ЧПЧПК /   (2.5) 

 

2. Коефіцієнт обороту з вибуття ( ОВК ): 

 

СВОВ ЧПЧПК /   (2.6) 

 

3. Коефіцієнт плинності ( ПК ): 

 

СНОП ЧПЧПК /   (2.7) 



 

 

4. Коефіцієнт постійності кадрів ( ПКК ): 

 

СВППК ЧПЧПК / ,   (2.8) 

 

де ПРЧП  - чисельність прийнятих за період працівників;  

СЧП  - середньоспискова чисельність працюючих за той же період; 

ВЧП  - чисельність працівників, які вибули за період; 

НОЧП  - чисельність працівників, які вибули за період з причин, що 

характеризують надлишковий оборот, за власним бажанням і порушенням 

трудової дисципліни; 

ВПЧП  - чисельність працівників, які пропрацювали весь період. 

Дані руху робочої сили досліджуваного підприємства ТОВ «Кон Такт –

М» зведено в таблицю 2.6. 

Таблиця 2.6. 

Рух трудових ресурсів ТОВ «Кон Такт-М» 

№ п/п Назва показника 2017 р. 2018 р. Зміна, 2018 /2017 рр. 
абс. відн. 

1 Прийнято на підприємство, чол. 58 2 -56 -96,6 
2 Вибуло з підприємства, чол. у т.ч. 17 148 131 770,6 
 - на навчання 2 0 -2 -100 
 - в Збройні сили України 4 6 2 50 
 - на пенсію 3 12 9 300 
 - за власним бажанням 9 87 78 866,7 
 - скорочення 5 43 38 760 
 - за порушення трудової дисципліни 1 5 4 400 
3 Середньоспискова чисельність 

працюючих, чол. 602 452 -150 -24,9 

4 Коефіцієнти: - - - - 

ОПК  - обороту з приймання 0,096 0,004 -0,092 -95,8 

ОВК  - обороту зі звільнення 0,028 0,327 0,299 1067,9 

ПК  - плинності 0,018 0,298 0,28 1555,6 

ПКК  - постійності кадрів 0,875 0,331 -0,544 -62,2 

 

За даними таблиці 2.6 можна зробити висновок, що коефіцієнти з 



 

приймання та звільнення у 2018 р. порівняно із 2016 р. значно змінились, а 

саме: коеф. обороту з прийму зменшився у 2018 р. на 0,058 пункти, 

коефіцієнт обороту зі звільнення збільшився на 0,308 пункти у порівнянні з 

2016 р., а те що у 2018 р. коефіцієнт постійності кадрів становив 0,331, в той 

час як у 2016 р. він дорівнював 0,918 є негативним фактором для 

досліджуваного підприємства. 

На підприємстві ТОВ «Кон Такт-М» у 2018 р. у зв’язку з економічною 

кризою спостерігалася достатньо висока плинність кадрів, яка негативно 

вплинула на ефективність господарської діяльності, причини якої були 

зазначені вище.  

Обсяг виробленої продукції, продуктивність праці залежать від 

використання робочого часу. Для досліджуваного підприємства 

проаналізуємо використання трудових ресурсів у таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7. 

Використання трудових ресурсів ТОВ «Кон Такт-М» 

Назва показника 2017 р. 2018 р. 
Зміна,2018/2017 рр. 

абс. відн. 

Середньоспискова 
чисельність робітників 
(ЧР),чол. 

294 201 -93 -31,6 

Відпрацьовано за рік 1 
робітником, днів (Д) 196 201 5 2,6 

Відпрацьовано за рік 1 
робітником, годин (Г) 1528,8 1587,9 59,1 3,9 

Середня тривалість робочого 
дня (ТД), годин 7,8 7,9 0,1 1,3 

Фонд робочого часу (ФРЧ), 
годин 449462,2 319167,9 -130294 -29,0 

 

Аналіз використання робочого часу має за мету виявити не оправдані 

втрати та непродуктивні витрати робочого часу, встановити конкретні 

причини та місця виникнення цих втрат, виявити їх вплив на обсяг 

виробленої продукції. 

К витратам робочого часу відносять нерегламентовані перерви на 

протязі робочого дня, а також непродуктивні витрати часу, пов’язані з 



 

продуктивним браком, виконанням операцій, що не передбачені технологією. 

Керівництво підприємства необхідно розробити ряд заходів по 

зменшенню плинності кадрів, а саме: 

- покращити умови праці, удосконалити систему матеріального 

стимулювання; 

- удосконалити процедуру найму, систему професійного просування і 

навчання, стилю і методів управління, взаємовідносин в колективі, системи 

морального заохочення. 

Для вивчення основних методів плинності кадрів і просування 

подальших тенденцій потрібен постійний зворотній зв’язок, щоб знати 

потреби, бажання та мотиви працівників. Для цього необхідно проводити 

анкетування працівників, які звільняються і тих, хто працює постійно. 

Аналіз використання робочого часу здійснюється на основі балансу 

робочого часу. 

Фонд робочого часу (ФРЧ) залежить від чисельності робітників (ЧР), 

кількості відпрацьованих днів одним робочим в середньому за рік (Г) та 

середньої тривалості робочого дня (ТД): 

ФРЧ= ЧР·Д·ТД (2.9) 

Таким чином, фонд робочого часу у 2018 р. менше на 89396 годин у 

порівнянні з попереднім, та на 78,1годин більше, у порівнянні з 2016 р. Для 

того, щоб з’ясувати, які фактори вплинули на зменшення фонду робочого 

часу у 2018 р. в порівнянні з 2017 р. використаємо спосіб абсолютних 

різниць. 

2008200920082009 )( ÒÄÄ×ð×ÐÔÐ× ×Ð   (2.10) 

2009200820082009 )( ÒÄ×ÐÄÄÔÐ× Ä   (2.11) 

У результаті підстановки отримаємо: 

4,1421788,7196)294201(  ×ÐÔÐ×  години 



 

5,79399,7201)196201(  ÄÔÐ×  годин 

Таким чином, за рахунок скорочення робітників у 2018 р. фонд 

робочого часу скоротився на 142178,4 години, а за рахунок збільшення 

кількості днів одним робітником фонд робочого часу збільшився на 7939,5 

годин. 

Суттєвим є зменшення втрати робочого часу в результати скорочення 

робітників на 93 чоловіка у 2018 р. у порівнянні з 2017 р. 

Для виявлення причин втрат робочого часу зіставимо дані балансів 

робочого часу за 2017-2018 рр. у таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8. 

Аналіз використання фонду робочого часу ТОВ «Кон Такт-М» 
Найменування 
показника 

На одного робітника Зміна, 2018/2017 рр. 

2017 р. 2018 р.  абс. відн. 
Календарна 
кількість днів 

365 365 0 0 

У тому числі:  
Святкові та вихідні 
дні 

134 134 0 0 

Номінальний фонд 
робочого часу 231 231 0 0 

Неявки на 
роботу,днів  35 30 -5 -14,3 

У тому числі:  
Річна відпустка 24 24 0 0 
Додаткова 
відпустка з дозволу 
адміністрації 

3 1 -2 -66,7 

З причини 
захворювання 8 5 -3 -37,5 

Явочний фонд 
робочого часу, днів 196 201 5 2,6 

Тривалість робочої 
зміни, годин 7,8 7,9 0,1 1,3 

Бюджет робочого 
часу, годин 1528,8 1587,9 59,1 3,9 

Передсвяткові 
скорочення, годин 9 9 0 0 

Корисний фонд 
робочого часу, 
годин 

1519,8 1578,9 59,1 3,9 

 

Таким чином, велика частина втрат робочого часу у 2017 р. викликана 

такими причинами як: відпустки з дозволу адміністрації та з причин 



 

захворювання, відтак у 2018 р. підприємство ТОВ «Кон Такт-М» зменшила 

кількість відпусток з дозволу адміністрації та скоротила кількість неявок на 

роботу з причин захворювання, що призвело до збільшення корисного фонду 

робочого часу на 59,1 годину за рік на 1 робітника. 

У системі узагальнюючих показників ефективності виробництва 

продуктивності праці належить основна роль. З одного боку, вона 

характеризує досягнутий рівень розвитку матеріально-технічної бази 

виробництва, ефективність використання трудового потенціалу та досягнення 

науково-технічного прогресу, а з іншого боку, продуктивність праці служить 

основою росту національного доходу, реальних доходів населення та 

соціального розвитку країни. 

Оцінка продуктивності праці може здійснюватися на основі вартісних, 

натуральних та трудових вимірювачів обсягів виробництва. 

Аналіз продуктивності праці працівників ТОВ «Кон Такт-М» 

представлений у таблиці 2.9. 

Таблиця 2.9. 

Аналіз продуктивності праці ТОВ «Кон Такт-М» 

Найменування показника 2017 р. 2018 р. 
Зміна, 2018/2017 рр. 
абс. відн. 

Валовий дохід, тис. грн. 123 721 105990 -17 731 -14,3 

Середньооблікова чисельність  
ПВП, осіб 602 452 -150 -24,9 

у тому числі:  
робітників, осіб 294 201 -93 -31,6 
Продуктивність праці одного працюючого, 
тис. грн./чол. 182,4 194,1 11,7 6,4 

Продуктивність праці одного робітника, тис. грн./чол. 420,81 527,3 106,49 25,3 

 

Проаналізувавши дані таблиці 2.9. слід зазначити, що продуктивність 

праці одного працюючого зменшилась на 16,7 тис.грн./чол. у порівнянні з 

2016 р., ріст продуктивності праці у 2018 р. у порівнянні з 2017 р. робітника 

обумовлений використанням механізованої й автоматизованої техніки, що у 

2018 р. впровадили на підприємстві ТОВ «Кон Такт-М» 



 

Слід зазначити, що збільшення реального продукту й доходу може 

здійснюватися двома способами: шляхом залучення великого обсягу ресурсів 

і за допомогою більш продуктивного їхнього використання. Аналіз 

продуктивності праці дав змогу показати, що не дивлячись на велику 

плинність кадрів у 2018 р. продуктивність праці працівників ТОВ «Кон Такт-

М» має тенденцію до збільшення, що говорить про ефективне використання 

трудових ресурсів. 

Найбільш загальним показником продуктивності праці є 

середньорічний виробіток продукції одним робітником. Цей показник 

залежить не тільки від виробітку працівників, а й від ваги останніх в загальній 

чисельності ПВП персоналу, а також від кількості відпрацьованих днів та 

робочого дня. 

Проведемо аналіз середньорічного виробітку продукції ТОВ «Кон Такт-

М» робітниками за 2017-2018 рр. у таблиці.2.10. 

Таблиця 2.10. 

Аналіз середньорічного виробітку продукції ТОВ «Кон Такт-М» 

робітниками за 2017-2018 р. 
Назва показника 2017 р. 2018 р. Зміна, 2018/2017 рр. 

абс.  відн. 

Об’єм виробництва 
продукції, тис.грн. 123 721 105 990 -17 731 -14,3 

Середньоденний виробіток 
робітника, грн.(ДВ) 1152,9 1444,69 291,79 25,3 

Середньо годинний виробіток 
робітника, грн.(ВГ) 147,8 182,8 35 23,7 

Середньорічний виробіток продукції одним робітником дорівнює: 

ГВ= УД·Д·ТД·ВГ (2.12) 

де ГВ- середньорічний виробіток; 

УД- доля робітників в загальній чисельності ПВП; 

Д- кількість відпрацьованих днів; 

ТД- тривалість робочого дня; 

ВГ- середньо годинний виробіток продукції. 



 

Розрахунок даних факторів на зміну рівня середньорічного виробітку 

робітників проведемо способом абсолютних різниць у таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11. 

Розрахунок впливу факторів на рівень середньорічного виробітку 

способом абсолютних різниць, за 2017-2018 рр. 
Фактор Алгоритм розрахунку ÃÂ ,тис.грн. 
Зміна : 
Частки робочих у ПВП 

2009ÃÂÓÄÃÂóä 
 

- 22,67 

Кількості відпрацьований днів 
одним робітником за рік 20092008 ÄÂÄÓÄÃÂä   

3,47 

Середньо годинного виробітку 
200820082008 ÒÄÂÃÄÓÄÃÂÂÃ   

25,68 

Разом 6,48 
 

Таким чином, згідно розрахунків у 2018 р. середньорічний виробіток 

робітника підприємства ТОВ «Кон Такт-М» більше на 6,48 тис.грн. у 

порівнянні з попереднім. Негативно вплинуло на рівень середньорічного 

виробітку у 2018 р. зменшення частки робітників у ПВП на 22,7 тис.грн, але 

за рахунок збільшення кількість відпрацьованих днів, тривалості робочого 

дня та середньо годинного виробітку продукції одним робітником відбулося 

збільшення середньорічного виробітку на 25,7 тис.грн.  

Використання коштів на оплату праці на підприємстві здійснювалося 

відповідно до колективного договору, наказами генерального директора і 

діючих положень про преміювання. 

Аналіз засобів на оплату праці починається з оцінки використання 

фонду оплати праці в цілому по підприємству і по окремих категоріях 

працюючих. Дані по використанню фонду оплати праці приведені у таблиці 

2.12. 

Таблиця 2.12. 

Дані про використання фонду оплати праці ТОВ «Кон Такт-М» 

№№ 
п/п 

Назва показника 
 

Один. 
вимір.  2017 р.  2018 р. Темп зростання, 

2018/ 2017 р.,% 

1 Фонд оплати праці тис. грн. 14 248 13 232,2 92,9 
1.1 Фонд основної зарплати тис. грн. 7167 6880 96,0 



 

1.2 Фонд додаткової 
 зарплати 

 
тис. грн. 5699,2 5954,4 

104,5 

  

Заохочення за виробничі 
результати тис. грн. 4356 4238 

97,3 

Надбавки і доплати до  
тарифних ставок і  
окладів 

тис. грн. 1343,2 1716,4 
 

127,8 

1.3 Інші заохочення і 
компенсаційні виплати тис. грн. 1567,3 397,8 

 
30,3 

  

Преміювання за підсумками 
роботи за рік тис. грн. 1056,7 319,7 

 
25,4 

Преміювання за високі 
 досягнення в праці тис.грн. 468,1 67,1 14,3 

Трудові і соціальні 
 пільги тис.грн. 30,5 10 32,8 

Матеріальна допомога тис.грн. 12 1 8,3 

 

Високі темпи росту фонду додаткової зарплати на досліджуваному 

підприємстві ТОВ «Кон Такт-М» зв'язані з ростом суми коштів на 

преміювання за виробничі результати й виплатами одноразових премій за 

високі трудові досягнення, але у 2018 р. значно скоротились заохочення та 

компенсаційні виплати, що пов’язано з фінансовою нестабільністю 

підприємства у минулому році. 

Кількісний вираз системи оплати праці, що використовується на 

підприємстві, знаходить у розмірі оплати праці працівників, тому 

проаналізуємо середньомісячну заробітну плату працівників та її динаміку, 

що подано у таблиці 2.13. 

 

 

Таблиця 2.13. 

Середня заробітна плата працівників ТОВ «Кон Такт-М» у динаміці за 

2016- 2018 р. 
Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Фонд оплати праці ПВП - всього, тис.грн. 10 343,4 14 248 13 232,2 



 

У тому числі:    
робітників 4978,1 6958,3 5884,2 
керівників  294,9 378,7 468,4 
спеціалістів 3798,1 378,7 5328,1 
службовців 1272,2 1917,1 1551,5 
Середньооблікова чисельність ПВП- 
всього, осіб 561 602 452 

У тому числі:    
робітники 270 294 201 
керівники 16 16 16 
спеціалісти 206 211 182 
службовці 69 81 53 
Середньомісячна заробітна плата одного 
працівника, грн. 1536,4 1972,3 2439,56 

У тому числі:    
робітників 977,9 1299,8 1244,2 
керівників  2756,7 3377,5 4356,3 
спеціалістів 1329,3 1829,9 2462,4 
службовців 1081,5 1381,8 1695,5 
Середньомісячна заробітна плата по 
галузі, грн. 1236,3 1823 2 234 

 

Таким чином, середня заробітна плата працівників ТОВ «Кон Такт-М» 

за аналізовані періоди є більшою ніж середньомісячна заробітна плата по 

галузі. 

 

 



 

РОЗДІЛ 3. ЗАСТОСУВАННЯ  СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТОВ 

«КОНРАКТ-М» 

 

3.1 Моделювання організаційної структури 

 

Розробка бізнес-моделі організації, побудова нових або оптимізація 

існуючих бізнес-процесів, а також визначення на їхній основі вимог до 

вдосконалення існуючої організаційної структури, вимагає на початковому 

етапі моделювання предметної області, яке закладає фундамент для побудови 

організаційної структури. Від того, наскільки адекватна модель предметної 

області, залежить успіх або провал проектів по створенню інтегрованих 

організаційних структур (рис. 3.1.) [21]. 

Цілком зрозуміло, що модель та сам процес моделювання не 

виконується як самоціль, а лише як засіб для покращення та удосконалення 

елементів організаційної структури, або ж організації в цілому. Одним із 

можливих застосувань створеної бізнес-моделі є, зокрема, інформатизація 

організаційної структури. 

 

 



 

Рис. 3.1. Загальна структура процесу моделювання [21] 

Застосування інформаційних технологій як інструмента, а не рухомої 

сили процесу значно підвищує прибуток від інвестованого капіталу та віддачу 

від ресурсів в цілому, часто навіть до 100%. Це досягається за рахунок більш 

ефективного використання наявних ресурсів (людських, фізичних та 

організаційних) та оптимізації бізнес-процесів. 

Процес бізнес-моделювання є частиною бізнес-стратегії. Реалізація 

бізнес-моделі організаційної структури у вигляді структури (наприклад 

онаграми, потік операцій, людські ресурси) та систем (наприклад архітектура 

інформаційної системи, лінія виробництва) – це частина ділових операцій 

підприємства. Важливо розуміти, що бізнес-моделювання зазвичай 

відноситься до бізнес-процесів на операційному рівні, коли бізнес-моделі 

відносяться до визначення бізнес-логіки організаційної структури на 

стратегічному рівні. 

У зв'язку з різними підходами до визначення поняття «система» 

доцільно розглядати поняття системного проектування, що, згідно INCOSE 

(International Council on Systems Engineering) (один з розроблювачів нових 

стандартів), являє собою «міждисциплінарний підхід і засіб, що роблять 

можливим створення ефективних систем», це - розробка продуктів або 

процесів на основі концепції систем. Воно фокусується на визначенні потреб 

замовника і необхідних функцій системи, установленні вимог, виконанні 

конструкторського синтезу і атестації з узгодженням як бізнес-аспектів, так і 

технічних аспектів даної задачі [24]. 

Системне проектування інтегрує необхідні дисципліни і групи фахівців 

в одну команду протягом усього життєвого циклу розробки (розвитку) 

проекту організаційної структури. 

Одним із найсучасніших методологічних інструментів проектування 

оргструктур є методи запропонований в роботах [21,24].  

В цих роботах запропоновані мета моделі організаційних систем з 



 

допомогою яких можна промоделювати будь яку організаційну структуру в 

нотації графічної мови UML (Unified Modeling Language - уніфікована мова 

моделювання). 

Метамодель організаційної структури в нотації UML з використанням 

профиля Ericsson-Penker показана на (рис.3.2.) [21]. 

 

Рис.3.2. Метамодель організаційної структури у профілі Ericsson-Penker. 

Діаграма класів в нотації UML [21] 

 

Метамодель відображає основні системні сутності з яких складається 

будь яка організаційна структура, а саме: клас сутностей, мета діяльності 

організаційних структур; система бізнес-процесів з допомогою яких 

досягається мета; класу ресурсів, що надходять на вхід системи бізнес-

процесів; системи бізнес-правил у відповідності яких функціонує 

організаційна структура. 

Таким чином, будь яку організаційну структуру можна представити у 

вигляді цих системних класів сутностей та відношень між ними. Графічна 



 

мова UML є міжнародним стандартом для моделювання таких структур. 

Метамодель дозволяє формувати представлення проекту на кожному 

етапі або фазі реалізації проекту, тобто на всіх стадіях життєвого циклу 

проекту. Метамодель дає можливість розглядати представлення 

організаційних структур в залежності від типу ресурсів: ресурси входу бізнес-

процесу, ресурси виходу бізнес-процесу та ресурси реалізації власне самих 

бізнес-процесів що показано на (рис. 3.3.)  

 

 
Рис. 3.3. Метамодель бізнес-моделювання проектів оргструктур  

Діаграма класів в нотації UML [21] 

 

На (рис.3.4.) показана метамодель організаційної структури в 

залежності від ресурсів входу бізнес-процесу, ресурсів виходу бізнес-процесу 

та ресурсів реалізації власне самих бізнес-процесів. 

Для структурного представлення організаційної системи на рис. 4 

приводиться модель організаційної структури в залежності від класів ресурсів 

та їх відношень, які однозначно відображають будь-яку організаційну 

структуру. 

 



 

 
Рис.3.4. Модель організаційної структури в залежності від класів 

ресурсів. Діаграма класів в нотації UML [21] 

 

Ця модель може бути застосована для створення як нового 

підприємства так і для удосконалення організаційних структур вже існуючих 

підприємств у відповідності до мети та стратегії діяльності конкретного 

підприємства на ринку. 

Далі покажемо застосування цієї моделі для створення ефективної 

організаційної структури ТОВ «Кон Такт-М» і відображає ряд заходів з 

формування конкретних класів моделі організаційної структури. 

 

3.2 Способи удосконалення класів моделі організаційної структури 

управління підприємством при системному підході 

 

Найважливішою складовою розробки організаційної структури 

управління підприємством ТОВ «Кон Такт-М» є розробка системи взаємодій 

між підрозділами й окремими виконавцями, оскільки ефективність реалізації 

стратегічних цілей підприємства залежить не тільки від організації бізнес-

процесів, не тільки від використовуваної моделі організаційної структури 



 

підприємства, але й від ефективності взаємодій між елементами 

організаційної структури.  

Аналіз діяльності сучасних підприємств показує, що від 50 до 80% 

робочого часу співробітників іде на комунікації - процеси передачі інформації 

[29], тому ефективність взаємодій є одним з найважливіших джерел 

ефективності роботи всього підприємства. 

Всі взаємодій між організаційними елементами підприємства ТОВ «Кон 

Такт-М» можна умовно розділити на три види : 

1) функціональні взаємодії - є регламентованими й зв'язані 

безпосередньо з виконанням співробітником покладеної на нього роботи 

(функції); 

2) неформальні взаємодії - не є регламентованими, однак потенційно 

можуть сприяти підвищенню ефективності виконуваної співробітником 

роботи; 

3) взаємодії із зовнішнім середовищем - хоча характер таких взаємодій 

формально регламентований, у силу мінливості зовнішнього середовища, 

його високої розмаїтості й слабкої керованості з боку підприємства даний вид 

взаємодій має особливий статус. 

До взаємодій останньої групи можна віднести взаємодії підприємства з 

іншими незалежними економічними об'єктами, такі взаємодії здійснюються 

на взаємовигідних умовах кооперації. 

Такі регламентовані взаємодії, як правило, документуються в 

"Положенні про структурний підрозділ" й "Посадових інструкціях", є 

обмеженими по кількості й управляються організаційно-адміністративними 

методами.  

Для забезпечення більшої ефективності відкритої організаційної 

структури при її розробці на етапі виділення підрозділів необхідно намагатися 

мінімізувати кількість функціональних взаємодій. Якщо ж зменшити кількість 

взаємодій неможливо, необхідно, принаймні, мінімізувати довжину 



 

взаємодій, або ж максимізувати їхню продуктивність. 

Основним критерієм довжини взаємодії є час, який необхідний на його 

здійснення: так з погляду цього критерію передача деталі для обробки з 

одного верстата на іншій у межах однієї робочої ділянки є більше 

ефективною взаємодією, чим передача деталі на іншу ділянку або в інший 

цех; розмова по телефоні з робочого місця є більше ефективною взаємодією, 

чим особиста зустріч, остання ж буде більше ефективна, чим документ, 

спрямований адресатові.  

Істотне зниження довжини інформаційних взаємодій (комунікацій) 

можна одержати з використанням сучасних інформаційних технологій при 

впровадженні на підприємстві інтегрованої комп'ютерної інформаційної 

системи, що сприяє підвищенню швидкості й оперативності передачі 

інформації між організаційними елементами [23]. 

Досвід використання комп'ютерних технологій у діяльності 

підприємства ТОВ «Кон Такт-М» показав, що методики, які успішно 

застосовуються для побудови автоматизованих систем управління 

підприємством, непридатні для рішення багатокритеріальних проблем, які 

виникають у вищої ланки управління в умовах невизначеності й неповноти 

інформації. Інформація, насичена неформалізованими даними, аналізується, 

переважно, на основі інтелектуального рівня й досвіду осіб, що приймають 

рішення (ОПР). Це обумовлено наступними причинами: 

1. Збільшується обсяг вихідної інформації, при цьому виникають 

проблеми з її формуванням. 

2. Виникає проблема вірогідності отриманого результату у зв'язку з 

розмаїтістю методів рішення завдання. 

3. Одержання прийнятного рішення, як правило, характеризується 

ітеративністю всього процесу пошуку рішень. 

4. Завдання вибору варіанта організаційних змін може мати безліч 

рішень. Щоб вибрати прийнятні рішення на етапі аналізу результатів ОПР 



 

бажана наявність функції переваги. 

Іншою проблемою є технологічне забезпечення інформаційної системи 

підприємства ТОВ «Кон Такт-М». Застарілі, погано інтегровані модулі погано 

відбиваються на ефективності діяльності досліджуваного підприємства, 

вимагають більших витрат на обслуговування й не забезпечують безпеку 

інформації. Інтерфейси, побудовані на терміналах, заплутують кінцевих 

користувачів й ускладнюють доступ до необхідних даних. Крім того, вони 

відрізняються відсутністю гнучкості й низкою здатністю до адаптації. 

Автоматизована інформаційно-аналітична система підтримки 

управління організаційними змінами підприємства може повністю виконувати 

функції керівника-фахівця або відігравати роль асистента для ОПР. Основою 

проектування є знання про користувача, що лежить у визначенні двох 

основних типів інформації [37]: 

- характеристики користувача (психологічні, фізичні характеристики, 

утворення, досвід й ін.); 

- завдання користувача (діагностика, розробка сценаріїв, вибір 

найкращого рішення й ін.). 

При цьому якісно розроблена інформаційно-аналітична система 

підтримки управління організаційними змінами підприємства ТОВ «Кон 

Такт-М» згодом стане корисною не тільки для керівників підприємства, але й 

для менеджерів середньої ланки управління. Така система повинна 

задовольняти наступним вимогам [51]: 

- простота вивчення системи; 

- ефективність у використанні (результатом повинне бути реальне 

поліпшення організаційно-економічних параметрів); 

- користувачі, які рідко користуються системою, повинні бути готові 

повернутися до її використання без повторного навчання; 

- система повинна бути спроектована таким чином, щоб запобігати 

появи помилок і дозволяти користувачам легко виправити помилку, якщо 



 

вона була допущена. 

Таким чином, інформаційно-аналітична система підтримки управління 

організаційними змінами досліджуваного підприємства, надає можливість 

топ-менеджерам підприємства ТОВ «Кон Такт-М» здійснювати ефективне 

управління по певних напрямках діяльності підприємства, здійснювати 

координацію їхньої діяльності, швидко знаходити інформацію про зміни 

внутрішнього стану підприємства й змінах, які відбуваються в зовнішнім 

економічному середовищі, відслідковувати тенденції, а також оцінювати 

ефективність управлінських рішень, які приймаються в умовах здійснення 

організаційних змін на підприємстві. 

Загальна схема вибору управлінського рішення в інформаційно-

аналітичній системі підтримки управління організаційними змінами 

підприємства ТОВ «Кон Такт-М» представлена у додатку М. 

Така система базується на досягненнях в області штучного інтелекту й 

реалізує наступні функції: 

-  виявлення кількісних і структурних змін у зовнішнім середовищі; 

- обробка ситуацій недостатності й суперечливості вихідних даних; 

- багатокритеріальне порівняння варіантів організаційних змін в умовах 

визначеності, ризику й невизначеності умов функціонування підприємства 

(його структурних елементів); 

- обґрунтування результатів порівняння варіантів у діалозі із ОПР; 

- аналіз стійкості ранжирування варіантів; 

- знаходження відповідного класу проблемних ситуацій і застосування 

відповідних моделей і методів управління для усунення проблеми; 

- автоматична побудова плану розрахунків; 

- інтерпретація отриманого результату мовою, зрозумілому 

користувачеві. 

При реалізації наведених функцій всебічне обґрунтування 

управлінських рішень може бути досягнуте шляхом автоматизації 



 

внутрівиробничого управління на підприємстві ТОВ «Кон Такт-М». Вимоги 

щодо підвищення рівня організації виробництва, забезпечення координації 

діяльності всіх підрозділів можна виконати тільки шляхом інтеграції всіх 

функцій управління в єдину внутрівиробничу автоматизовану систему 

управління бізнес-процесами підприємства й управління організаційними 

змінами. 

Більше складним завданням є організація неформальних взаємодій, 

спрямованих на підвищення ефективності виконання функцій. Прикладами 

таких взаємодій можуть бути консультації, наради, навчання, 

раціоналізаторські пропозиції і інше.  

Такі взаємодії важко регулювати тільки адміністративними методами 

управління. Вони вимагають також активного застосування економічних і 

соціально-психологічних методів управління, які забезпечують умови для 

автономного розвитку неформальних взаємодій, що є продуктивними й 

ефективними, як для виконавця, так і для системи в цілому.  

Ніж більше бюрократизованої є організаційна структура, тим менше 

виникає необхідність у неформальних взаємодіях - координація між 

елементами системи здійснюється за допомогою стандартизації. Якщо ж 

організаційна структура являє собою органічний тип, координація шляхом 

стандартизації неможлива, відповідно формальні взаємодії не можуть 

охопити всіх потреб у комунікаціях між організаційними елементами, 

підсилюється роль неформальних взаємодій, і на перший план виходить 

завдання забезпечення автоматичної погодженості інтересів всіх елементів 

організаційної структури, що сприяла б формуванню позитивних для 

підприємства неформальних взаємодій в автономному режимі. 

У цьому випадку мова йде про координованість системи першого роду, 

коли рішення локальних завдань елементами нижчестоящого рівня системи 

управління погодиться з рішенням глобального завдання, зв'язаної 

безпосередньо з місією системи. Для виконання цієї умови на практиці 



 

необхідне виконання ще двох умов [36]: 

- координованість другого роду - коли рішення локальних елементів 

погоджені із завданням вищестоящої керуючої системи (координатора); 

- координованість третього роду - коли забезпечується погодженість 

завдання координатора із глобальним завданням підприємства.  

Очевидно, що умова координованості всієї системи припускає 

погодженість всіх завдань. У цьому випадку глобальне завдання досягається 

завжди, коли вищестоящий вирішальний елемент координує нижчестоящі 

елементи стосовно власної мети.  

У випадку повної координованості системи управління, локальні 

елементи системи при достатньому рівні автономії самі будуть шукати 

найбільш ефективні взаємодії, пов'язані з рішенням своїх, локальних завдань, 

що автоматично приводить до рішення глобального завдання системи. Якщо 

організаційна модель являє собою не ієрархічний, а органічний тип, то для 

цього не обов'язково виконання постулати сумісності, а досить забезпечити 

координованість системи першого роду.  

Вищестояща керуюча система (координатор) підприємства ТОВ «Кон 

Такт-М» повинен тільки правильно вибрати спосіб внутрішньорівневої 

координації. У класичній літературі виділяється п'ять координації: 

1. Координація шляхом прогнозування взаємодій. Координуючий 

сигнал містять у собі прогноз сполучних сигналів для нижчестоящих 

елементів. При цьому нижчестоящі вирішальні елементи розробляють 

оптимальний графік своєї роботи, припускаючи, що сполучні сигнали 

виявляться саме такими, якими вони були передвіщені. Даний вид 

координації застосуємо тільки в бюрократизованих, централізованих 

системах, у яких вищестояща керуюча система має повну інформацію про 

стан всіх підлеглих елементів.  

2. Координація шляхом оцінки взаємодій. Координатор задає діапазон 

значень сполучних сигналів, таким чином, обмежуючи області їхньої зміни. 



 

Даний вид координації менш твердим у порівнянні з першим і припускає 

деяку децентралізацію в прийнятті рішень локальними елементами.  

3. Координація шляхом "розв'язання" або узгодження взаємодій. У 

цьому випадку нижчестоящі вирішальні елементи одержують право 

самостійно (за своїм розсудом) вибирати сполучні сигнали, які сприймаються 

як додаткові вільні змінні, обумовлені при рішенні власних завдань. Даний 

вид координації припускає повну децентралізацію прийняття рішень, 

виявляється більше діючим в органічних структурах і певним чином 

перегукується зі способом координації "взаємне узгодження" у класифікації 

Г. Минцберга.  

4. Координація шляхом "наділення відповідальністю". Елементи 

нижчестоящого рівня знають про наявність інших елементів на тім же рівні й 

одержують від координатора дозвіл або заборона на горизонтальні зв'язки з 

іншими елементами. При цьому відома модель залежності між діями цих 

елементів і відгуком всієї системи. Такий спосіб координації може виявитися 

корисний у системах управління із середнім рівнем централізації, що тяжіє до 

органічного стилю управління, які проте дозволяють централізовано 

визначати правила здійснення взаємодій нижчестоящими підсистемами й 

контролювати очікувані, чітко певні результати.  

5. Координація шляхом "створення коаліцій". Елементи нижчестоящого 

рівня знають про наявність інших елементів на тім же рівні й знають, які 

зв'язки дозволені між ними. Це приводить до коаліційного (у теоретико-

ігровому змісті) відносинам. Вищестоящий елемент може так скласти 

правила поведінки, що застосування ігрового підходу на нижчестоящому 

рівні приводить до глобального оптимуму. Даний спосіб координації є більше 

м'яким стосовно попередній і застосуємо тільки в системах управління 

органічного типу.  

Ширину (кількість зв'язаних елементів) і глибину (якого роду 

інформація передається) внутрішньорівневих комунікацій (для 4 й 5 способів) 



 

варто визначати дуже обережно, оскільки занадто інтенсивне спілкування між 

елементами одного рівня може мати негативний ефект. Перші два способи 

координації реалізуються в досить жорстко керованих ієрархічних системах з 

лінійною моделлю організаційної структури й пов'язані з одержанням 

нижчестоящими елементами від координатора прогнозу станів інших 

елементів або діапазону їхніх можливих станів. Останні три способи 

припускають надання нижчестоящим елементам деякої автономії, у межах 

якої організаційні елементи вільні самі визначати характер й інтенсивність 

взаємодій між собою, так, щоб досягти екстремуму своїх локальних функцій, 

що повинне привести й до досягнення глобальної функції системи. Ці 

особливості відображені на схемі взаємодії основних класів бізнес-процесів 

ТОВ «Кон Такт-М», представлені на (рис. 3.5.) 

Ефективним інструментом формування позитивних для підприємства 

ТОВ «Кон Такт-М» неформальних взаємодій, що забезпечує повну 

координованість системи управління, і дозволяє досить легко реалізувати такі 

способи координації як "наділення відповідальністю", "створення коаліцій", 

"узгодження взаємодій", є реалізація концепції системи збалансованих 

показників (СЗП) [1].  

Тому що система збалансованих показників є інструментом, що 

орієнтує ресурси підприємства на досягнення стратегічних цілей, то в саме й 

цьому полягає її координуюча функція, що, з одного боку, зменшує ступінь 

волі при прийнятті рішень, а з іншого боку - конкретизує вимоги, пропоновані 

до організаційних підрозділів й окремих співробітників. 

Таким чином, суть СЗП при вдосконаленні організаційної структури 

полягає в розробці набору оптимально підібраних показників, що відбивають 

всі аспекти діяльності підприємства, як фінансові, так і не фінансові. 

Розроблювачі концепції СЗП Р. Каплан і Д. Нортон [53] пропонують 

використати наступні чотири категорії показників, що відбивають різні 

аспекти діяльності підприємства:  



 

- споживачів; 

- фінанси; 

- процеси;  

- ріст/інновації (потенціал). 

 
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] 

 
Перелiк викориcтаних джерел  
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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  
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242. 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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Рис.3.5. Схема взаємодії основних класів бізнес-процесів 

організаційних структур ТОВ «Кон Такт-М» 
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проекцій збалансованого набору показників підприємства може мінятися, 

наприклад, для досліджуваного підприємства ТОВ «Кон Такт-М» можна 

доцільно розглядати наступні проекції: 

- фінансова ефективність; 

- виробнича (операційна) ефективність (наприклад, тривалість 

виробничого циклу, продуктивність і т.п.).  

- задоволеність замовників;  

- задоволеність співробітників; 

- якість продукції; 

- ефективність постачальників сировини; 

- безпека/соціальна відповідальність/охорона навколишнього 

середовища. 

На більшості підприємств близько 80% даних, що збирають, 

підпадають під дві категорії - фінансову й операційну [47].  

Досить рідко підприємства проводять дослідження задоволеності 

замовників, і ще рідше проводять дослідження задоволеності співробітників. 

Статистика по якості й безпеці товарів, а також по контролі сировини, що 

відвантажує постачальником, практично не ведеться. Це недальновидний 

підхід до оцінки ефективності підприємства, оскільки він концентрується 

тільки на показниках, що впливають на підприємство сьогодні й не відбиває 

причинно-наслідкових зв'язків між цими показниками й діяльністю окремих 

виконавців. 

Виділені проекції показників безпосередньо повинні відбивати основні 

стратегічні цілі підприємства, при цьому по кожній проекції розробляються 

принаймні 3-5 найбільш важливих показників, контроль над якими покладає 

на конкретних осіб, наприклад, директора по виробництву, по збуту, по 

персоналу та інше. При виділенні цих показників рекомендується 

дотримуватися наступних принципів [29]: 

- для кожної проекції варто визначати не більше 5 цілей, що дозволить 



 

зберегти прийнятний рівень оглядовості; 

- цілі повинні бути сформульовані вербально у вигляді короткої 

пропозиції, наприклад, "скорочення числа поставок із запізненнями на 10%", 

що сприяє кращій комунікації й запам'ятовуванню; 

- варто концентруватися на тих цілях, які мають велике стратегічне 

значення для підприємства і які забезпечують його конкурентні переваги;  

- використати максимально конкретні формулювання цілей, бажано 

вимірювані в числовому вираженні. 

Наприклад, для проекції "задоволеність замовників" вихідними 

показниками цілей ТОВ «Кон Такт-М», можуть бути: 

1) для диверсифікованості ринків збуту збільшення обсягу поставок на 

експорт на 2%;  

2) збільшення частки на внутрішньому ринку до 10%;  

3) збільшити частку виторгу від замовників, що звернулися повторно до 

30%. 

Для проекції "задоволеність співробітників" вихідними показниками 

цілей можуть стати:  

1) збільшити частку фонду оплати праці в обсязі реалізованої продукції 

до 10% ; 

2) забезпечити середній розряд робітників 4,75; 

3) знизити плинність кадрів до 15%;  

4) зменшити кількість відсутніх на робочому місці по неповажних 

причинах до 5% робочого часу. 

Аналогічним образом розробляються вихідні показники по кожному 

стратегічному напрямку. Стратегічні цілі повинні бути зв'язані один з одним 

причинно-наслідковими зв'язками. Наприклад, підвищення тарифного 

розряду робітників і зменшення прогулів сприяє підвищенню якості праці, що 

у свою чергу приводить до підвищення якості продукції, а це дозволяє 

залучити нових замовників й удержати існуючих, що приведе до збільшення 



 

обсягу продажів, підвищенню прибутковості підприємства і його ринкової 

вартості. Причинно-наслідкові зв'язки між стратегічними цілями й показники, 

які їх описують представляються за допомогою побудови дерева цілей і 

стратегічних карт. 

Вихідні виділені показники уточнюються й доповнюються більше 

детальними показниками, значеннями яких володіють виконавці нижніх 

рівнів управління.  

Таким чином, показники СЗП розробляються для всіх структурних 

підрозділів підприємства ТОВ «Кон Такт-М» (у горизонтальному й 

вертикальному аспектах). Розробка системи показників ведеться зверху вниз. 

Для обмеженого числа стратегічних цілей розробляється комплекс 

стратегічних заходів, для яких визначаються конкретні показники 

ефективності їхньої реалізації. Ці показники спускаються по ієрархії 

нижчестоящим підрозділам з вимогою визначити власні цілі (окремих 

структурних підрозділів), які будуть сприяти досягненню цілей верхнього 

рівня. Після того як підрозділу нижнього рівня організаційної ієрархії 

розробляють збалансовану систему показників для себе (з урахуванням цілі 

верхніх рівнів), їхні цілі перевіряються на предмет відповідності цілям 

верхнього рівня.  

Так стає зрозуміло, який внесок у реалізацію стратегії вносить той або 

інший структурний підрозділ, той або інший виконавець. Завершується 

процес розробки СЗП розробкою ключових показників ефективності KПЕ, які 

дозволяють кожному виконавцеві контролювати власний внесок у досягнення 

глобальних цілей підприємства.  

Прикладом таких KПЕ - показників для менеджера служби збуту 

можуть бути: кількість укладених й оплачених Кон Тактів, сумарний виторг 

від укладених договорів; для технолога - частка браку в зробленому обсязі 

продукції, відсоток переробок продукції, сумарна економія сировини й 

матеріалів, виражена в натуральному або грошовому вираженні та інше. 



 

Простота й наявність чітких логічних взаємозв'язків між показниками 

СЗП дозволяють домогтися розуміння процесів, що відбуваються на 

підприємстві, на рівні всіх виконавців. У персоналу з'являється чіткий 

орієнтир у діяльності, причому не просто у вигляді плану, а в усвідомленні 

своєї ролі в організації, через яке відбувається свідоме залучення персоналу у 

виконання стратегічних цілей компанії, як своїх особистих. 

Побудова системи планування, контролінгу й мотивації персоналу, 

заснована на СЗП, забезпечує с координованість системи управління, і 

формування таких взаємодій, які сприяють досягненню стратегічних цілей 

підприємства. 

Тому СЗП може бути використана як стартова база для децентралізації 

організаційних елементів, і на основі формування адекватної системи 

мотивації - організації їхнього ефективного самоврядування. 

Структура основних показників мотивації на підприємстві ТОВ «Кон 

Такт-М» представлений на (рис. 3.6.) 

Головною метою нормування праці є активний вплив на підвищення 

ефективності виробництва шляхом проектування й застосування норм витрат 

праці, які спрямовані на найбільш повне використання техніки, технології, 

трудового й творчого потенціалу працівників. Тільки комплексний підхід до 

нормування трудового процесу в єдності з технікою, технологією, 

організацією й умовами праці дозволяє на практиці розробити оптимальні 

організаційно-технічні умови виробництва й виявити резерви для підвищення 

продуктивності праці. 

Для досягнення цієї мети розмір заробітної плати всіх категорій 

промислово-виробничого персоналу повинен перебуває в прямої залежності 

від виконання встановлених видів норм: норм часу, норм виробітку, норм 

часу обслуговування, норм чисельності, нормативних завдань і норм 

управління (залежно від категорії). 

При цьому, якщо в робітників основного виробництва розмір заробітної 



 

плати залежить від виготовлення обсягів продукції належної якості 

(розраховується за відрядними розцінками й безпосередньо пов'язаний із 

трудомісткістю), те для інших категорій промислово-виробничого персоналу 

необхідно застосовувати окремі види норм, які дозволяють визначити ступінь 

виконання цими працівниками своїх службових обов'язків. 

 
Рис. 3.6 Структура основних показників мотивації на підприємстві ТОВ 

«Кон Такт-М» 
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Так, для нормування праці робітників, які впроваджують дослідницькі 

розробки, і зайнятих в окремих допоміжних виробничих процесах, 

застосовуються норми чисельності (для зайнятих у нестабільні по обсягах і 

повторенню роботах), норми часу й норми виробітку (для зайнятих 

однорідними роботами - виготовленням інструмента й устаткування, 

ремонтні й транспортні роботи й т.п.), нормовані завдання (для зайнятих на 

роботах по обслуговуванню виробництва й робітників основного 

виробництва, робота яких оплачується почасово) [27]. 

Для нормування праці керівників, професіоналів, фахівців і службовців 

застосовуються єдині норми часу (для службовців, які зайняті діловодством, 

бухгалтерським обліком, науково-дослідними роботами й т.п.), нормативи 

чисельності по функціях організаційно-технічного характеру й функціями 

управління (інженери, технологи, конструктори; норми кількості підлеглих 

для керівників різного рівня й т.п.); для службовців окремо використається 

аналітико-дослідницький метод визначення норм на основі вивчення витрат 

робочого часу на їх робочих місцях за допомогою фотографії робочого часу, 

хронометражу, моментних спостереженнях; для технічних виконавців 

(нормувальники, креслярі й т.п.), професіоналів і фахівців (конструктори, 

технологи, розроблювачі та інше) використаються диференційовані й 

укрупнені норми часу, які враховують нормативи витрат часу, необхідного 

для виконання закріплених за ними видів робіт. 

В остаточному виді застосування окремих видів норм для тієї або іншої 

категорії промислово-виробничого персоналу повинне чітко визначати 

співвідношення між темпами росту продуктивності їхньої праці й заробітною 

платою; обґрунтованість застосування розмірів тарифних ставок, розцінок і 

посадових окладів; установлення розрядів робітникам та службовцям. 

За вдосконалення організації роботи, поряд з реалізацією 

організаційних функцій, які впроваджують працівники відділів і цехових 

бюро з організації й оплати праці, відповідають також працівники тих відділів 



 

і бюро, які впроваджують технологічні процеси й конструкторську 

документацію й забезпечують технічне оснащення всього процесу 

виробництва (служби головного механіка, конструктора, енергетика, 

технолога). 

Економічний ефект від удосконалення організації праці і його 

нормування визначається в перерахунку до збільшення обсягів виготовлення 

продукції при незмінній або зменшеній кількості працівників. 

Побудова системи мотивації повинне базуватися на реальних 

результатах праці співробітника. А система преміювання й інших додаткових 

виплат, здійснюваних не з основного фонду заробітної плати, повинна бути 

прив'язана до додаткового доходу підприємства, отриманого від підвищення 

якості або продуктивності праці. Одержання додаткового доходу (прибутку) 

на підприємстві може бути забезпечене при реалізації техніко-технологічного 

й організаційно-економічного напрямків збільшення ефективності, по яких 

групуються ключові показники ефективності системи збалансованих 

показників. 

Формування об'єктивної системи мотивації керівників і фахівців 

підприємства, яка б виконувала стимулюючу функцію, вимагає розробки 

методу атестації даних співробітників. У практиці управління кадрами 

(особливо, що стосується менеджерів середньої й вищої ланки) на 

досліджуваному підприємстві подібні методики використаються в 

недостатньому ступені в силу їхньої недовершеності й наявності 

організаційних перешкод до їхньої реалізації. Часто є присутнім 

суб'єктивність у прийнятті рішень про призначення співробітника на більше 

високу посаду або його переміщення на іншу посаду.  

Атестація (оцінка ділових й особистих якостей) і визначення на цій 

основі розміру оплати праці є одним із самих відповідальних етапів у 

складанні штатного розкладу для керівників, фахівців і службовців 

досліджуваного підприємства ТОВ «Кон Такт-М». 



 

Найбільш довершеним методом оцінки ділових, професійних, 

психологічних і моральних якостей працівників є бальна система з 

урахуванням вагових коефіцієнтів показників кваліфікації кожного з них. 

Показники, що характеризують кваліфікаційний рівень працівників й 

їхні вагові коефіцієнти, наведені в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Перелік показників для оцінки кваліфікації керівників і фахівців і 

коефіцієнти їхньої значимості 

Показники, що характеризують 
працівника 

Найменування посади 
Організатори 
виробництва, 
керівники 

Конструктори, 
технологи 

Економісти, бухгалтера, 
нормувальники 

ваговий коефіцієнт 
1. Виконання виробничого 
завдання 1,0 - - 

2. Складність виконання робіт - 1,0 1,0 
3. Якості роботи - 0,9 0,8 
4. Професійна ерудиція 0,8 1,0 0,9 
5. Ініціатива й творчий пошук 0,7 0,9 0,9 
6. Трудова дисципліна 0,5 0,2 0,2 
7. Здатність до комунікації 0,8 0,6 0,6 
8. Взаємини з людьми 0,8 0,2 0,5 
9. Освіта 0,5 0,3 0,6 
10. Стаж роботи 0,4 0,3 0,6 

 

Бальна оцінка по кожному показнику діяльності визначається по 

п'ятибальній системі: дуже погано - 2, задовільно - 3, добре - 4, відмінно - 5, 

довершено - 6. 

Для проведення оцінки розроблені спеціальні "бальні шкали" по 

кожному з десяти показників. 

Для показника "Виконання виробничого завдання" оцінка в балах 

виробляється по встановлених граничних інтервалах виконання виробничого 

завдання: виконання завдання менш 90% - 2 бали, 95% - 3 бали, 100% - 4 

бали, 110% - 5, 120% - 6 балів. 

Проміжні виробничі показники оцінюються за допомогою добавки до 

відповідного бала. Добавка визначається інтерполяцією (знаходження по ряду 

даних значень функції проміжних її значень). Наприклад, якщо завдання 



 

виконане на 97%, у другому, бальна оцінка розраховується так: 

 

97%
97 95 3 3,4.

5
Б 

  
 (3.1) 

 

Для показника "Складність виконання робіт" у довідниках по 

визначенню складності робіт (наприклад, довідник кваліфікаційних 

характеристик професій працівників) дається чітка класифікація робіт зі 

складності. Роботи зі складності підрозділяються на п'ять груп, кожної з яких 

привласнюється оцінка від 2 до 6 балів: 

І. Унікальні, що рідко зустрічаються й складні роботи - 6 балів. 

ІІ. Роботи, що відрізняються від звичайних, стандартних - 5 балів. 

ІІІ. Звичайні для даного контингенту - 4 бали. 

ІV. Звичайні прості в порівнянні з 3-й групою складності, не 

потребуючої високої професійної кваліфікації - 3 бали. 

V. Абсолютно прості роботи, явно нижче кваліфікації - 2 бали. 

Якщо протягом певного відрізка часу працівник виконував різні групи 

складності робіт, то за цей відрізок часу виводиться зважена величина бала: 
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де Б2 - середній бал по складності робіт за певний проміжок часу; 

Б2i - бальна оцінка по кожній групі роботи; 

ni - відсоток виконання робіт. 

Для показника "Якість роботи" оцінка в балах визначається показником 

якості робіт, критерієм якого є відсоток допущеного браку: 
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де Ббр – узагальнений показник браку; 

Б% – відсоток браку; 

Д% – відсоток доробок. 

По узагальненому показнику браку (Ббр) визначається бальна оцінка: 

Ббр = 0 – 6 балів, Ббр = 2 – 5 балів, Ббр = 4 – 4 бали, Ббр = 6 – 3 балів, Ббр = 8 

– 2 бали. 

Проміжні значення бальної оцінки перебувають інтерполяцією. 

Наприклад, технолог допускає у своїй роботі браку 1% і доробок 8%. У цьому 

випадку узагальнений показник якості й бальна оцінка будуть рівні: 

Ббр = 1 + 8/2 = 5; Б3 = (5–4)/2 +3 = 3,5. (3.4) 

 

Для показника "Професійна ерудиція" оцінка в балах проводиться по 

п'ятибальній шкалі на підставі наступних критеріїв: 

1. Може виконувати тільки строго певні операції (завдання), робота 

вимагає постійного контролю, допускає грубі помилки, зовсім не знаком з 

питаннями, що не ставляться безпосередньо до спеціальності (посади), 

погано розбирається в розрахунках, не може пояснити технічну (економічну) 

суть питання - 2 бали. 

2. Самостійно не вирішує нових технічних або економічних завдань, 

при виконанні нового завдання допускає технічні (економічні) помилки, може 

виконувати роботу під контролем - 3 бали. 

3. Працівник самостійно вирішує питання в межах займаної посади, 

завдання, не допускає помилок, пов'язаних з незнанням суті виконуваної 

роботи, грамотно оформляє документацію - 4 бали. 

4. На додаток до показника 3, якщо він застосовує новинки в роботі, дає 

пояснення й консультації іншим працівникам, може підготувати завдання, 

огляд по новому питанню, кваліфіковано розбирається в новій документації, 

може швидко виявити помилки в роботі своїх колег або підлеглих і т.д. - 5 



 

балів. 

5. Дуже добре знайомий з розвитком суміжних областей техніки, 

економіки, володіє знаннями ширше необхідних вимог до професії, 

кваліфіковано розбирається в питаннях суміжних спеціальностей, має 

авторитет серед колег як професіонал й є грамотним експертом, автором 

керівництв, методичних розробок та інше. за фахом - 6 балів. 

Для показника "Ініціатива й творчий пошук" оцінка в балах 

проводиться по чотирьох бальній системі: 

1. Критично розглядає завдання, проявляє ініціативу в поліпшенні 

роботи, прагне знайти й усунути недоліки в роботі, бере активну участь у 

роботі суспільств, конференцій, бере участь у розробці рацпропозицій - 4 

бали. 

2. Систематично займається раціоналізацією й винахідництвом, 

ініціатор рацпропозицій і нововведень - 5 балів. 

3. Проводить систематичні наукові дослідження й пошук в області своєї 

діяльності, має авторські посвідчення, монографії, публікує статті, працює 

над дисертацією - 6 балів. 

4. У всіх інших випадках виставляється 0 балів. 

Для показника "Трудова дисципліна" оцінка в балах проводиться по 

п'ятьох показниках: 

1. Виконує в строк всі розпорядження й інструкції, не має прогулів, 

запізнень й інших порушень, не має дисциплінарних стягнень - 4 бали. 

2. На додаток до показника 1 активно бореться на виробництві з 

порушниками трудової дисципліни, являє приклад для інших працівників

 - 5 балів. 

3. Проявляє високу активність і більшу особисту зацікавленість в 

успішній роботі колективу, систематично бореться за престиж і високий 

моральний рівень своїх колег і підлеглих, веде виховну роботу серед молодих 

працівників - 6 балів. 



 

4. Допускає зрідка запізнення, прогули, іноді проявляє брутальність у 

взаєминах з керівництвом, не завжди чітко виконує інструкції й 

розпорядження - 3 бали. 

5. Часто порушує розпорядок дня, допускає запізнення, прогули, 

невиконання інструкцій, аморальні провини (пияцтво, хуліганство та інше) - 2 

бали. 

Для показника "Здатність до комунікації" оцінка в балах проводиться по 

п'ятьох показниках: 

1. Має прекрасне вміння виражати думки як усно, так і письмово. Дуже 

ефективний у відшуканні й наданні необхідної інформації й ідей колегам і 

керівництву - 6 балів. 

2. Говорить і пише добре. Підтримує високий рівень інформативності 

серед працівників, колег і керівництва  - 5 балів. 

3. Говорить добре, однак письмова мова не гладка. Усвідомить 

відповідальність перед працівниками, колегами й керівництвом за їхню 

інформативність у важливих питаннях - 4 бали. 

4. Усно виражає свої думки задовільно. Письмові матеріали часто 

доводиться виправляти колегам і вищестоящим керівникам. У поточному 

порядку передає інформацію, однак, не робить особливих зусиль для 

одержання додаткової інформації, що представляє інтерес для працівників, 

колег і керівництва 3 бали. 

5. Слабко володіє усною й письмовою мовою. Навіть звичайні 

доповідні, повідомлення вимагають виправлення. Спілкується з колегами й 

керівництвом лише при вираженні бажання з їх боку - 2 бали. 

Для показника "Взаємини з людьми" оцінка в балах проводиться по 

шести показниках: 

1. Відрізняється "рівним" поводженням, коректний, не допускає 

брутальності, шанобливо ставиться до підлеглих і колег, користується 

повагою, не бере участь в "конфліктах", проявляє турботу й увагу до 



 

працівників і колег - 4 бали. 

2. Користується загальною повагою й симпатією, чуйний і чуйний, 

активно допомагає своїм підлеглим і колегам під час роботи й у неробочий 

час - 5 балів. 

3. Є зразком контакту з людьми по своїх ділових й особистим 

(людським) якостях - 6 бала. 

4. Замкнуть, погано контактує з людьми, підтримує сугубо офіційні 

відносини - 3 бали. 

5. Не користується повагою й симпатією своїх підлеглих і колег, 

їхнє відношення до нього байдужне - 2 бали. 

6. Обличчя, що викликають антипатію й вступають у часті 

конфлікти - 0 балів. 

Для показника "Освіта" оцінка в балах проводиться по сімох 

показниках: 

1. Має вчений ступінь або звання, що закінчили аспірантуру по своїй 

спеціальності - 6 балів. 

2. Закінчив навчальний заклад по прямої спеціальності, що відповідає 

посаді (для техніка - технікум, для інженера - вуз) і минуле навчання в 

навчальних закладах (центрах) підвищення кваліфікації й перепідготовки 

кадрів, а також одержали диплом по новій спеціальності, що дає право 

обіймати посаду вище займаної - 5 балів. 

3. Закінчив навчальний заклад по прямої спеціальності, що відповідає 

посаді - 4 бали. 

4. Те ж (пункт 3) тільки з відмінністю - 5 балів 

5. Закінчив навчальний заклад без відриву від виробництва, або 

навчальний заклад по вузькій спеціальності, або технікум - 3 бали. 

6. Не має спеціальної підготовки в даній області, та не має рівень 

середньої освіти - 2 бали. 

7. У всіх інших випадках - 0 балів. 



 

Для показника "Стаж роботи" оцінка в балах ставиться шляхом 

розрахунку по наступних формулах: 

1) стаж більше 15 років - 6 балів; 

2) стаж від 10 до 15 років: Б = 5 + а/60 (5-6 балів); 

3) від 5 до 10 років: Б = 4 + а/60 (4-5 балів); 

4) від 3 до 5 років: Б = 3 + а/24 (3-4 бали); 

5) до 3 років: Б = а/12 (0-3 бала), 

де а - число пророблених місяців. 

Наприклад, начальник відділу організації праці й заробітної плати 

проробив на підприємстві 14 років й 6 місяців. У цьому випадку його оцінка в 

балах складе: 

Б = 5 + 54/60 = 5,9. (3.5) 

Комплексна оцінка працівника по кожному виді діяльності 

розраховується по формулі: 

,i i iО K Б   (3.6) 

 

где Оi – комплексна оцінка робітника по варіанту діяльності; 

Ki – коефіцієнт значимості виду діяльності; 

Бi – оцінка в балах вида діяльності. 

Після обчислення комплексної оцінки по кожному варіанту діяльності, 

розраховується середня комплексна оцінка працівника, що визначається по 

формулі: 
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де n – кількість показників діяльності працівника. 

Коефіцієнт відповідності працівника займаної посади визначається з 



 

наступної залежності: 
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де Kc – коефіцієнт відповідності працівника займаної посади; 

Oср – середня комплексна оцінка даного працівника; 

O4 – середня комплексна оцінка працівника, що повністю відповідає 

займаної посади (по всіх видах діяльності оцінка чотири бали). 

Середня комплексна оцінка (повна відповідність працівника займаної 

посади) являє собою постійну величину, її розрахунок по групах працівників 

наведений у таблиці 3.2. 

Таблица 3.2. 

Середня комплексна оцінка 

Найменування посади 

Сума коефіцієнтів 
значимості 
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Еталонна 
оцінка в балах  
(Бi) 

Кількість 
показників 
діяльності 
працівника  
(n) 

Середня 
комплексна оцінка 
(O4) 

1. Організатори 
виробництва й керівники 

5,5 4 8 2,75 

2. Конструктора й 
технологи 

5,4 4 9 2,40 

3. Економісти, 
бухгалтера, 
нормувальники 

6,1 4 9 2,71 

 

Для оцінки коефіцієнта відповідності займаної посади розраховуються 

межі зони відповідності: 
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На підставі вищенаведених розрахунків діапазон відповідності 

працівників (всіх категорій) займаної посади встановлюється в межах 0,75-

1,25. Даний діапазон можна умовно розбити на ряд зон відповідності, по яких 

робиться висновок про професійну придатність даного співробітника таблиці 

3.3. 

Таблица 3.3. 

Зони відповідності працівника займаної посади 
Номер зони 

відповідності 
Значення коефіцієнта відповідності Оцінка діяльності працівника 

1 Менше 0,75 обов'язкове зниження 

2 0,75-0,90 можливе зниження 

3 0,91-1,10 повна відповідність 

4 1,11-1,25 можливе підвищення 

5 більш1,25 обов'язкове підвищення 

 

Оцінка діяльності працівника дозволяє також визначити величину його 

заробітної плати, використовуючи при цьому сітку співвідношень в оплаті 

праці різної якості (безтарифна система), єдину тарифну сітку, гнучку сітку 

оплати праці, схему посадових окладів й інші системи оплати праці. 

Розрахунковий коефіцієнт "вилки співвідношень в оплаті праці різної 

якості" (безтарифна система) можна визначити по наступній формулі: 
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де Ki – розрахунковий коефіцієнт "вилки" співвідношень в оплаті 



 

праці різної якості; 

miniK  – мінімальна величина інтервалу "вилки" співвідношень в оплаті 

праці різної якості; 

maxiK  – максимальна величина інтервалу "вилки" співвідношень в 

оплаті праці різної якості; 

maxЗ – вища межа зони відповідності займаної посади; 

minЗ – нижча межа зони відповідності займаної посади; 

ipK – розрахунковий коефіцієнт зони відповідності займаної посади. 

На підставі дані форми АТ розраховується розрахунковий коефіцієнт 

"вилки" співвідношення в оплаті праці різної якості. Заробітна плата 

визначається по формулі: 
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де ОТФ  – фонд оплати праці підрозділу; 

Kср – середнє співвідношення в оплаті праці по всіх працівниках 

підрозділу; 

n – кількість працюючих у підрозділі. 

Приклад заповнення форми АТ (комплексна оцінка діяльності одного з 

працівників ТОВ «Кон Такт-М») наведена в додатку Л. 

Таким чином, результати, отримані від застосування запропонованого 

методу дозволяють зробити висновок про ділові й особистісні якості 

працівника, ґрунтуючись на всебічній оцінці його діяльності, на підставі чого 

одержати рекомендації про просування працівників, підвищенні посадових 

окладів, перекладі в інші підрозділи, звільненні від займаної посади, а також 

рекомендації з поліпшення діяльності керівників і фахівців на 



 

досліджуваному підприємстві ТОВ «Кон Такт-М». 

 

3.3. Модель економічних показників ефективності 

Сучасна наука й практика побудови організаційних структур пропонує до 

застосування безліч критеріїв і характеристик для оцінки ефективності організацій [51]. 

Для того, щоб їх упорядкувати, погодити й оцінити, варто розробити деяку 

концептуальну основу для їхньої систематизації. В остаточному підсумку кожен 

критерій повинен бути зіставлений із входами-виходами організаційної системи в 

цілому або її підсистемах або з нормативними станами тих або інших характеристик 

організації. 

В роботі [6] приводиться найбільш повний перелік можливих критеріїв оцінки 

ефективності організаційних структур, які згруповані в чотири блоки: 

1. Блок середовища організації: 

- виживання фірми в конкурентній боротьбі; 

- довгостроковий стійкий доход (прибуток з обліком дисконтування); 

- темпи росту фірми; 

- задоволення вимог споживачів; 

- забезпечення ресурсами, що надходять ззовні; 

- ступінь контролю над середовищем діяльності; 

- виконання соціальних і політичних функцій у суспільному й 

місцевому оточенні. 

2. Блок техніко-виробничих визначальних змінних: 

- внутрішня економічна ефективність: норма доходу на капітал, 

продуктивність праці, собівартість, витрата ресурсів на 1 виріб, відходи на 1 

виріб, обсяг продажів на 1 торговельного агента; 

- критерії відповідності: виконання встановлених параметрів 

технологічних процесів, норм витрати матеріалів, вироблення на одного 

робітника, інших норм і нормативів і техніко-економічних параметрів, 

погодженість значень первинних змінних і змінних систем управління, 



 

виконання "принципів" раціональної організації. 

3. Блок цілей і стратегії: 

- фінансове становище (поточний прибуток, надходження готівки); 

- загальний обсяг продажів; 

- обсяг й якість продукції; 

- частка ринку; 

- частка нової продукції в загальному випуску; 

- ступінь задоволення інтересів різних груп (акціонерів, менеджерів, 

профспілок і т.п. ). 

4. Блок змінні управління: 

- внутрішня раціональність апарата управління: забезпеченість 

керівників інформацією, вартість обробки інформації, швидкість прийняття 

рішень, рівень контролю за виконанням, надійність функціонування; 

- потенціал системи: адаптивність, гнучкість, стійкість, здатність до 

росту; 

- якість організаційного поводження: рівень організаційної моралі, 

відсутність конфліктів, ступінь мотивації працівників, ступінь задоволеності 

працівників, плинність кадрів, абсентизм. 

Не може існувати якоїсь універсальної ефективної організаційної 

структури. Ефективність організаційної структури - поняття багатозначне й 

багатокритеріальне, при цьому в тій або іншій ситуації більше ефективним 

може виявитися який завгодно тип організаційної структури.  

Тому механізми синтезу ефективної організаційної структури повинні 

ґрунтуватися на ситуаційному підході, що дозволяє врахувати специфічні 

особливості внутрішнього й зовнішнього середовища підприємства, при 

цьому підтримка високої ефективності організаційної системи управління 

повинне здійснюватися за допомогою безперервних організаційних змін, що 

відбуваються у відповідь на зміни факторів зовнішнього середовища 

Кількісним показникам економічної ефективності в літературі 



 

приділяється досить уваги, аналіз наукових праць дозволив зробити висновок 

про те, що існує кілька підходів оцінки економічної ефективності 

нововведень, які у більшому або меншому ступені відрізняються один від 

одного. 

Загальне поняття ефективності системи дається в роботі [19], 

відповідно до якого формально ефективність роботи системи можна 

визначити як відношення обсягів виходів системи до обсягу входів, 

обмірюваних у порівнянних одиницях:  
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де x1, …, xn — входи; y1, …, ym — виходи; vx1, …, vym — масштабні 

коефіцієнти. 

При цьому ефектом називається різниця між чисельником і 

знаменником. 

Таким чином, система показників ефективності організаційних змін 

повинна ґрунтуватися на зіставленні досягнутих підприємством результатів у 

їхньому грошовому еквіваленті з величиною витрат на впровадження й 

виконання цих змін. Однак до питання про те, як оцінювати витрати й вигоди 

існують різні підходи.  

Якщо врахувати, що зміна організаційної структури є досить тривалим 

процесом, що вимагає інвестицій в інформаційну інфраструктуру, кадровий 

потенціал та інше., то, мабуть, процес реалізації механізмів синтезу 

ефективної організаційної структури можна розглядати з погляду 

інвестиційного проекту.  

У цьому випадку аналізуються грошові потоки, що виникають у зв'язку 

з реалізацією проекту: вихідні - пов'язані з витратами, і вхідні - пов'язані з 

доходами. При цьому грошові потоки, що виникають на різних стадіях 

життєвого циклу проекту, приводяться до теперішнього часу методом 



 

дисконтування. 

Як основний показник ефективності, використовуваного в керуванні 

проектами, можна назвати чисту наведену вартість (NPV – Net Present Value), 

яка розраховується в такий спосіб [33]: 
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де:Dt – вхідний грошовий потік, що представляє вигоди від реалізації 

проекту у t-ому році; 

 Zt – вихідний грошовий потік витрат у t-ому році; 

 i – дисконтна ставка. 

Показник чистої наведеної вартості відбиває різницю між вартістю 

майбутніх вигід і витрат від реалізації проекту, переліченої з урахуванням її 

цінності на сьогоднішній день. Для прийняття проекту показник NVP 

повинен бути більше нуля. Цінність цього методу полягає в тім, що в 

дисконтній ставці враховуються фактора часу, ризику й інфляції, тому, 

відповідно до концепції вартості грошей у часі, гроші сьогодні коштують 

більше, ніж у майбутньому. 

На основі NPV можуть розраховуватися деякі допоміжні показники 

ефективності. Серед них необхідно виділити індекс прибутковості (PІ - 

Profіtabіlіty Іndex), внутрішню норму рентабельності (ІRR - Іnternal Rate of 

return) і коефіцієнт вигод/витрат (BCR - Benefіt/Cost Ratіo) [33]. 

Однак, серед цих показників оцінки ефективності на підставі 

проектного підходу лише показник NPV здатний дати подання про абсолютне 

значення економічного ефекту проекту організаційних змін у грошовому 

вираженні. 

Витрати на реалізацію механізмів синтезу ефективної організаційної 

структури, які були використані для координації проектів ТОВ «КОН ТАКТ-



 

М» були відсутні, оскільки при реалізації використалися тільки методичні 

розробки, що підвищили якість управління, однак повноцінне застосування 

концепції зажадало б здійснення витрат на здійснення моніторингу 

необхідності організаційних змін на підприємстві, які можна розділити на 

інвестиційні й непрямі поточні витрати: 

1. Інвестиційні витрати: 

1.1. Придбання ПК, мережних пристроїв, периферійних пристроїв й 

іншої офісної й оргтехніки; 

1.2. Розробка спеціальних програмних продуктів, інтегрувальних в 

інформаційну систему SAP R/3, які використали б технології штучного 

інтелекту й дозволили вирішувати слабо структуровані завдання 

розпізнавання образів і багатокритеріального вибору на безлічі нечітких 

альтернатив; 

1.3. Витрати, пов'язані з навчанням персоналу служб ІТ, оптимізації й 

стратегічного розвитку. 

2. Поточні операційні витрати: 

2.1. Маркетингові витрати: 

2.1.1. Витрати по комплексному вивченню зовнішніх ринків; 

2.1.2. Надбавки співробітникам відділу маркетингу й договорів за 

покладання на них додаткових функцій по наданню необхідної інформації 

про стан зовнішніх ринків. 

2.2. Адміністративні витрати: 

2.2.1. Витрати на додаткове вивчення зовнішнього середовища, 

пов'язані з надбавками до зарплати або залученням додаткових співробітників 

у відділ стратегії й інвестицій. 

2.2.2. Надбавки співробітникам відділу внутрішнього аудиту за 

покладання на них додаткових функцій по наданню необхідної інформації 

про внутрішній стан підприємства й процеси виробництва. 

2.2.3. Витрати, пов'язані з надбавками до зарплати або залученням 



 

додаткових співробітників у відділ оптимізації виробництва, відділ 

інформаційних технологій й у планово-бюджетний відділ. 

Якщо витрати на впровадження концепції синтезу ефективної 

організаційної структури оцінити досить просто, то більшу складність 

представляє процедура оцінки вигід від реалізації концепції, оскільки 

однозначних методик оцінки ефективності організаційних структур не існує. 

І навіть при явному поліпшенні економічних показників підприємства, 

досить складно їх аргументувати поліпшенням якості організації системи 

управління, а не, наприклад, що позитивно зложилася в даному періоді 

ринковою кон'юнктурою. При цьому не всі вигоди можна представити у 

вигляді вхідних грошових потоків, що може утруднити пряме використання 

показника NPV. 

Крім того, динамічність зовнішнього середовища, не дозволяє вірогідно 

оцінити вигоди в показнику NPV у майбутніх періодах, оскільки умови в які 

організаційні зміни були необхідні можуть кардинально змінитися в 

майбутньому. Тобто виникають складності з відповіддю на питання, який 

життєвий цикл проекту зміни організаційної структури, тобто протягом якого 

періоду часу підприємство зможе одержувати вигоди від цього проекту. 

Таким чином, застосування проектного підходу до оцінки ефективності 

зміни організаційної структури важко й необхідно проаналізувати можливість 

використання альтернативних підходів до оцінки ефективності. 

Через динамічність зовнішнього середовища оцінку ефективності 

організаційних змін пропонується оцінювати, виходячи тільки з першого року 

експлуатації нової системи управління відповідно до формули [44]: 
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де Z1, Z2 – питомі наведені витрати на одиницю продукції до й після 

впровадження концепції; 



 

X2 – обсяг продукції (у натуральних одиницях); 

С1, С2, K1, K2 – відповідно питомі поточні й питомі капітальні витрати 

до й після впровадження концепції; 

EH – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, 

прийнятий звичайно рівним 0,15. 

Використання даної методики є простим і достовірним інструментарієм 

для обґрунтування доцільності заходів щодо зміни організаційної структури 

підприємства, і окремих локальних проектів, пов'язаних з удосконалюванням 

системи управління. 

Використовуючи дану методику розрахуємо сумарний ефекти від 

застосування механізмів координації й організації взаємодій по проектах 

капітального ремонту вапняного цеху №1 підприємства ТОВ «Кон Такт-М», а 

також удосконалювання модуля управління персоналом ІСУП SAP R/3 та 

проаналізуємо структуру отриманих сумарних ефектів по кожному із проектів 

і виділені джерела ефективності. 

Результати оцінки розміру річного ефекту реалізації механізмів синтезу 

організаційної структури на ТОВ «Кон Такт-М» представлені у таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4. 

Оцінка факторів економічного ефекту від впровадження змін 

організаційної структури управління на ТОВ «Кон Такт-М» 

№ Фактор Результат, тис. 
грн. 

1. При управління проектом капітального ремонту вапняного цеху №1, 
у тому числі: 
- скорочення строків завершення проекту в порівнянні із плановим за рахунок великої 
погодженості управлінських рішень; 
- зменшення витрат, пов'язаних із простоями в порівнянні з попередніми періодами; 
- зменшення витрат робочого часу за рахунок залучення Кон Тактних працівників. 

97,9 
 
 
65,0 
17,7 
15,2 

2. При управлінні проектом розробки й впровадження у виробництво нового виду 
продукції (цегла макетована) в тому числі: 
- зменшення витрат, пов'язаних із простоями основного виробництва, за рахунок більше 
ефективної координації взаємодій; 
- зменшення виплат на оплату праці за рахунок перекладу частини штатного персоналу 
на договірні роботи; 
- збільшення продуктивності праці підрозділів за рахунок змін у системі оплати праці. 

 
109,2 
84,0 
 
25,4 
 
49,8 

3. Зменшення витрат робочого часу співробітників відділу кадрів за рахунок 15,6 



 

удосконалювання модуля управління персоналом ІСУП SAP R/3. 
4. Зменшення витрат на навчання й підготовку персоналу у зв'язку зі зменшенням 

плинності кадрів. 
42,3 

Загальний економічний ефект 315,0 
Відмітимо, що в даному розрахунку коефіцієнт ефективності 

капітальних вкладень EH прийнятий рівним одиниці, оскільки інвестиційні 

витрати при реалізації запропонованих механізмів не будуть мати місця. 

Реалізація основних результатів дослідження в системі управління ТОВ 

«Кон Такт-М» показала, що за рахунок підвищення продуктивності праці, а 

також оперативності і якості управлінських рішень економічний ефект від 

впровадження результатів складе 315 тис. грн. 

 
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  
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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; ВИСНОВКИ 
 

1. Організаційна структура управління являє собою внутрішню будову 

будь-якої виробничо-господарської системи, тобто спосіб організації 

елементів у систему, сукупність стійких зв'язків і відносин між ними. Таким 

чином, організаційну структуру управління можна визначити також як 

категорію менеджменту, яка відображає організаційний бік відносин 



 

управління і становить єдність рівнів і ланок управління у їх взаємозв’язку, де 

ланками управління є відокремлені органи (працівник), наділені функціями 

управління, правами для їх реалізації, визначеною відповідальністю за 

виконання функцій та використання прав; а рівень управління – це сукупність 

ланок управління на певному щаблі ієрархії управління.  

2. При всьому різноманітті типів використовуваних організаційних 

структур підприємств можна виділити три їхній основних класи: класичні 

лінійно-функціональні структури;дивізіонні структури; адаптивні 

організаційні структури. Було виявлено, що жодна з розглянутих структур не 

може претендувати на універсальність, на практиці до проектування 

організаційних структур, як правило, використають ситуаційний підхід, при 

якому при рішенні тих або інших управлінських завдань сполучаються різні 

типи структур. 

3. Дослідження особливості функціонування систем управління 

підприємством у сучасних ринкових умовах дозволило визначити, що основні 

організаційні проблеми функціонування підприємств виникають через 

невідповідність моделі організаційної структури умовам зовнішнього 

середовища, відсутності затвердженої стратегії підприємства й діючих 

механізмів контролю досягнення стратегічних цілей, низьким рівнем 

мотивації виконавців і керівників до якісного виконання службових 

обов'язків, недостатнім рівнем автоматизації управлінської діяльності. Аналіз 

існуючих критеріїв оцінки ефективності організаційних структур управління 

дозволив зробити висновки, що крім фінансових показників треба 

враховувати показники соціальної й системної ефективності, які можуть 

впливати на фінансові результати в майбутніх періодах. 

4. Виявлено, що ТОВ «Кон Такт-М» - це виробнича, сучасна, динамічно 

розвивається компанія, яка пропонує широкий спектр послуг з проектування і 

виготовлення виробів з металу. Встановлено, що обсяг виробництва продукції 

за 3 роки зменшився на 25,8%. Зниження обсягів виробництва обумовлено 



 

зменшенням попиту на ринку металевих виробів у зв`язку з фiнансово-

економiчною кризою в країні. Аналіз ефективності діяльності ТОВ «Кон 

Такт-М» показав, що підприємство є прибутковим, прибуток в 2018 році 

склав 103 тис.грн., що на 94 тис.грн. більше минулорічного показника. ТОВ 

«Кон Такт-М» має низькі показники рентабельності, так у 2017 р. 

рентабельність зменшилась майже у 8 разів у порівнянні з 2016 р., у 2018 р. 

цей показник збільшився у 1,4 рази у порівнянні з попереднім. Таким чином, 

найбільших збитків підприємство зазнало у 2017 р., що пов’язано з 

кризовими явищами у країні, падінням попиту на продукцію та збільшенням 

собівартості продукції у зв’язку з збільшенням цін на матеріали, 

електроенергію та інше. 

5. Система управління ТОВ «Кон Такт-М» відноситься до лінійно-

функціональної, на підприємстві функціональні підрозділи існують у вигляді 

штабу при керівництві, вони допомагають лінійним підрозділам розробляти 

конкретні питання, їх рішення мають рекомендований характер для лінійних 

керівників, вони позбавлені права видавати накази безпосередньо виконавця. 

Самі ж рішення та вказівки приймаються лінійним керівником товариства. 

Перевагами існуючої організаційної структури ТОВ «Кон Такт-М» є: 

- функціональна спеціалізація апарата управління істотно підвищує його 

професіоналізм й ефективність прийнятих управлінських рішень;  

- має місце чітке розмежування повноважень, що забезпечує однозначність і 

несуперечність прийнятих рішень;  

- в оргструктурі складаються стійкі й надійні зв'язки. 

Недоліками існуючої організаційної структури ТОВ «Кон Такт-М»є:  

- твердий авторитарний стиль управління, відсутність автономії й 

самостійності нижніх підрозділів; 

- дуже ускладнені процеси координування при виникненні необхідності 

меж функціональної координації: координацію виявляється можливим 

здійснити тільки на найвищому рівні управління. Як наслідок цього: значна 



 

довжина й перевантаження каналів комунікації (від самих нижніх рівнів до 

вищого керівництва, а потім через функціональних керівників знову вниз), 

слабка взаємодія осіб, що приймають рішення на одному рівні, 

перевантаження вищої ланки управління, що не завжди виявляється в стані 

забезпечити координацію. У результаті залучаються додаткові помічники, які 

підкоряються керівникам різних рівнів. Це виявляється неефективним, 

оскільки приводить до розростання штабної структури, невизначеності 

процесів прийняття рішень і зниженню відповідальності за ухвалені рішення. 

6. Було встановлено, що на досліджуваному підприємстві у 2018 р. у 

порівнянні з 2017 р. відбулися певні зміни, а саме: загальна чисельність 

працівників зменшилась на 150 чоловік, тобто має місце плинність кадрів, яка 

негативно впливає на виконання виробничої програми, та свідчить про 

наявність серйозних недоліків в організації виробництва та праці працівників, 

стримує своєчасне введення в дію об’єктів, викликає зайві витрати праці й 

коштів. Середньорічний виробіток робітника підприємства ТОВ «Кон Такт-

М» більше на 6,48 тис.грн. у порівнянні з попереднім. Негативно вплинуло на 

рівень середньорічного виробітку у 2018 р. зменшення частки робітників у 

ПВП на 22,7 тис.грн, але за рахунок збільшення кількість відпрацьованих 

днів, тривалості робочого дня та середньогодинного виробітку продукції 

одним робітником відбулося збільшення середньорічного виробітку на 25,7 

тис.грн. 

7. В основу створення моделі організаційної структури покладено 

вдосконалену модель Ericssonа-Penkerа яка дозволяє враховувати основні 

чотири системні сутності будь якої організаційної системи, а саме мету 

діяльності, систему бізнес-процесів для досягнення цієї мети, ресурсів 

необхідних для забезпечення бізнес-процесів і бізнес-правил, які однозначно 

регламентують діяльність організаційної структури в тих чи інших умовах 

8. Для узгодження інтересів виконавців на різних рівнях управління, 

підвищення продуктивності комунікацій, зменшення витрат на комунікації й 



 

апарат управління, удосконалені механізми координації й організації 

взаємодій, засновані на методах структуризації цілей. 

Існуючі умови функціонування підприємств даної галузі в Україні 

визначають доцільність використання лінійно-функціональних структур з 

високим рівнем централізації влади при неможливості дивизіоналізації 

виробництва. Для підвищення ефективності таких структур необхідне 

використання більше діючі механізми координації, що використають 

інструменти мотивації персоналу. 

З метою збільшення якості й продуктивності праці фахівців і керівників, 

формування прагнення працівників до підвищення кваліфікації, що сприяє 

економічному росту підприємства, запропонований метод атестації керівників 

і фахівців для виявлення умов підвищення їхньої тарифної ставки й умов 

переміщення на іншу посаду. Цей метод є важливої складового механізму 

формування системи мотивації на досліджуваному підприємстві. 

Для запобігання збитків від змін умов функціонування підприємства 

досліджені підходи до побудови автоматизованої інформаційно-аналітичної 

системи управління організаційними змінами на підприємстві, що використає 

сучасні інформаційні технології й дозволяє реалізувати технологію 

антикризового управління для своєчасного реагування на зміни. 

9. Реалізація основних результатів дослідження в системі управління 

ТОВ «Кон Такт-М» показала, що за рахунок підвищення продуктивності 

праці, а також оперативності і якості управлінських рішень економічний 

ефект від впровадження результатів складе 315 тис. грн. 

10. Теоретично обґрунтовано доцільність застосування технологій 

навчання у педагогічній діяльності. В основу різноманітних педагогічних 

технологій навчання покладено прагнення побудувати систему 

загальновідомим дидактичним принципам, а також переліку додаткових 

принципів. Можливості розгортання змісту навчання в його динаміці, 

дозволить задати систему інтелектуальних і соціальних відносин між людьми. 



 

 
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] 

 
Перелiк викориcтаних джерел  
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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  

385. 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  
386. План дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022року у 2015 році - від 27.01.2015р. 
387. Стратегія сталого розвитку м. Одеси - від 15.08.2007р. 
388. 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] 

 
Перелiк використаних джерел  

389. 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  
390. План дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022року у 2015 році - від 27.01.2015р. 
391. Стратегія сталого розвитку м. Одеси - від 15.08.2007р. 
392. Дайджест  стратегії сталого розвитку м. Одеси. 
393. Генеральний план міста Одеси – 2015р. 
394. Соціально-економічний паспорт Одеської області – 2015р. 
395. «Стратегія сталого розвитку України – 2020». 
396. Энергетична  Стратегія України до 2030 року. 
397. Міська цільова програма «Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки». 
398.  Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Одеської області на 2012-2014 роки. 
399.  Регіональна програма енергоефективності Одеської області на 2010-2014 роки. 
400.  Правила благоустрою території міста Одеси у новій редакції - від 23.12.2011р. 
401.  Програма  сталого розвитку промисловості Одеської області на 2013-2015 роки. 
402.  Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Одеській області на 2013-2015 роки. 
403.  Програма енергоефективності м. Одеса на 2013-2015 роки - від 21.12.2012р. 
404.   Програма соціально – економічного та культурного Одеської області на 2015 рік. 
405.   Програма енергоефективності Одеської області на 2015- 2018 роки. 
406.   Регіональна програма будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури Одеської області на 2012-2015 роки. 

 «Iнформацiя про стан житлово-комунального господарства Одеської області» - Департамент розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адмiнiстрацiї – 2014р. 
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Додаток А 

 

Баланс станом на 1.01.2019 

Актив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 106 52 

- первісна вартість 011 244 232 

- накопичена амортизація 012 ( 138 ) ( 180 ) 

Незавершене будівництво 020 29395 34130 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 15401 14701 

- первісна вартість 031 31819 32079 

- знос 032 ( 16418 ) ( 17378 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 
040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 9976 9976 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 

 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080  
 

 
 

II. Оборотні активи 



 

Виробничі запаси 100 8834 5971 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 2099 1243 

Готова продукція 130 5583 1003 

Товари 140 65 7018 

Векселі одержані 150 4 4 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 402 12265 

- первісна вартість 161 494 12265 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками: 

- за бюджетом 170 3700 3350 

- за виданими авансами 180 7083 12532 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5257 11174 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 965 54 

- у т.ч. в касі 231 1 1 

- в іноземній валюті 240 652 60 

Інші оборотні активи 250 237 318 

Усього за розділом II 260  
 

 
 

III. Витрати майбутніх періодів 270 10 174 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280  
 

 
 

Пасив 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 524 524 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 13321 13319 

Резервний капітал 340 131 131 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 7652 7874 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 



 

Усього за розділом I 380 21628 21848 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 379 165 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

Усього за розділом II 430 379 165 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 46197 52403 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 880 644 

Інші довгострокові зобов’язання 470 217 217 

Усього за розділом III 480 47294 53264 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 14510 9000 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
530 3378 26170 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 797 1820 

- з бюджетом 550 70 130 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 211 232 

- з оплати праці 580 501 526 

- з учасниками 590 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 1001 870 

Усього за розділом IV 620 20468 38748 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640  
 

 
 

 



 

Керівник Ю. О. Сухаревський 

Головний бухгалтер І. А. Пічкур 

ДОДАТОК Б 

 

Баланс станом на 1.01.2018 

 
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  
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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] 

 
Перелiк використаних джерел  
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Актив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 144 106 

- первісна вартість 011 241 244 

- накопичена амортизація 012 ( 97 ) ( 138 ) 

Незавершене будівництво 020 3197 29395 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 15699 15401 

- первісна вартість 031 32510 31819 

- знос 032 ( 16811 ) ( 16418 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 
040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 9976 9976 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080  
 

 
 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 7452 8834 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 2125 2099 

Готова продукція 130 1806 5583 

Товари 140 4273 65 

Векселі одержані 150 10 4 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 7460 402 

- первісна вартість 161 7460 494 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками: 

- за бюджетом 170 61 3700 



 

Керівник Ю. О. Сухаревський 

Головний бухгалтер І. А. Пічкур 

 
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  

549. 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  
550. План дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022року у 2015 році - від 27.01.2015р. 
551. Стратегія сталого розвитку м. Одеси - від 15.08.2007р. 
552. 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] 

 
Перелiк використаних джерел  
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ДОДАТОК В 

 

Звіт про фінансові результати підприємства ТОВ «Кон Такт-М» станом 

на 1.01.2019 

Стаття Код рядка За звітний період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
010 122620 144688 

Податок на додану вартість 015 16630 20967 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
035 105990 123721 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
040 ( 86473 ) ( 99266 ) 

Валовий прибуток: 

- прибуток 050 19517 24455 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 10894 14414 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, 

одержаних у наслідок сільськогосподарської 

діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 5995 ) ( 7947 ) 

Витрати на збут 080 ( 996 ) ( 2503 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 10797 ) ( 13810 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції 
091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 12623 14609 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 42 115 

Інші доходи 130 22397 18673 

Фінансові витрати 140 ( 10626 ) ( 5348 ) 



 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 24569 ) ( 28235 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 0 0 

- збиток 175 ( 133 ) ( 186 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 

прибуток від переоцінки необоротних активів та 

групи вибуття у наслідок припинення діяльності 

176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або 

збиток від переоцінки необоротних активів та групи 

вибуття у наслідок припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 105 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної 

діяльності 
185 236 300 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 103 9 

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 103 9 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

Найменування показника Код рядка За звітний період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 45206 69173 

Витрати на оплату праці 240 13351 14248 

Відрахування на соціальні заходи 250 5274 5708 

Амортизація 260 1123 1135 

Інші операційні витрати 270 3901 6218 

Разом 280 68855 96482 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 



 

Керівник Ю. О. Сухаревський 

Головний бухгалтер І. А. Пічкур 

ДОДАТОК Д 

 

Звіт про фінансові результати підприємства ТОВ «Кон Такт-М» станом 

на 1.01.2018 

Стаття Код рядка За звітний період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
010 144688 145197 

Податок на додану вартість 015 20967 21813 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
035 123721 123384 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
040 ( 99266 ) ( 99405 ) 

Валовий прибуток: 

- прибуток 050 24455 23979 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 14414 27834 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, 

одержаних у наслідок сільськогосподарської 

діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 7947 ) ( 5365 ) 

Витрати на збут 080 ( 2503 ) ( 3528 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 13810 ) ( 28340 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції 
091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 14609 14580 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 



 

Інші фінансові доходи 120 115 0 

Інші доходи 130 18673 432 

Фінансові витрати 140 ( 5348 ) ( 1344 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 28235 ) ( 496 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 0 13172 

- збиток 175 ( 186 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 

прибуток від переоцінки необоротних активів та 

групи вибуття у наслідок припинення діяльності 

176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або 

збиток від переоцінки необоротних активів та групи 

вибуття у наслідок припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 105 ) ( 3904 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної 

діяльності 
185 300 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 9 9268 

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 9 9268 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Найменування показника Код рядка За звітний період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 69173 78856 

Витрати на оплату праці 240 14248 10361 



 

Відрахування на соціальні заходи 250 5708 4150 

Амортизація 260 1135 1105 

Інші операційни витрати 270 6218 3954 

Разом 280 96482 98426 

Керівник Ю. О. Сухаревський 

Головний бухгалтер І. А. Пічкур 

 

 
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  

631. 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  
632. План дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022року у 2015 році - від 27.01.2015р. 
633. Стратегія сталого розвитку м. Одеси - від 15.08.2007р. 
634. 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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ДОДАТОК Л 

Приклад заповнення форми АТ і розрахунку заробітної плати 

 

Форма АТ 

ТОВ «Кон Такт-М» 

Аналітична оцінка на відповідність займаної посади 

Ф.И.О. – Морозов Ігнат Петрович 

Займана посада –  начальник цеху 

Місце роботи – цех лазерного різання металу 

Комплексна оцінка по кожному виду діяльності 
Показники діяльності Коефіцієнт 

значимості 

Оцінка в балах Комплексна оцінка 

(гр.2гр.1) 

1 2 3 4 

1. Виконання виробничого завдання 1,0 4,6 4,6 

2. Професійна ерудиція 0,8 4,5 3,6 

3. Ініціатива й творчий пошук 0,7 5,0 3,5 

4. Трудова дисципліна 0,5 5,0 2,5 

5. Здатність до комунікації 0,8 4,0 3,2 

6. Взаємини з людьми 0,8 6,0 4,8 

7. Освіта 0,5 5,0 2,5 

8. Стаж роботи 0,4 5,5 2,2 

Разом 5,5 – 26,9 

 

1. Сума коефіцієнтів значимості – 5,5 

2. Середня комплексна оцінка (26,9:8) – 3,36 

3. Коефіцієнт відповідності займаної 

посади (3,36:2,75) – 1,22 

4. Зона відповідності займаної посади – 4. 

Голова комісії: 

Члени комісії: 

Згідно сітки співвідношень по оплаті праці різних кваліфікаційних груп 



 

підприємств, начальник цеху ставиться до 5-ої кваліфікаційної групи з величиною 

інтервалу "вилки" 4,01-5,5. У цьому випадку розрахунковий коефіцієнт "вилки" 

складе : 

 

5, 5 5, 014, 01 (1, 22 0, 75) 5, 5.
1, 25 0, 75iK 

    
  

 

Заробітна плата складе: 

 

.2,3813
5395,2

1084005,5
n

i ãðí
Ê

ÔÊÇ
ñð

ÎÒ
ï 










 
653.  
654.  «Поciбник з підготовки проектних пропозицiй iз чиcтої енергiї» - Iнcтитут мicцевого розвитку в рамках Проекту USAID «Мунiципальна енергетична реформа в Українi» - 2015р.- Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://www.journal.esco.co.ua/industry/2015_3_4/log/art64.pd  
655.  «Cиcтемний аналiз енергоcберiгаючих технологiй та оптимiзацiя енергоемних виробництв» - Евтухова Т.О. - Iнcтитут загальної енергетики НАН України, м Київ – 2010р. 
656.  «Екологiчна доктрина м. Одеcи» - Нацiональна академiя наук України, Інcтитут проблем ринку та економіко - екологічних доcліджень – 2007р. 
657. «Уcтойчивое развитие города» - Тетиор А.Н. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://www.leadnet.ru/tet/t0.htm  
658.  Офiцiйний cайт мicта Одеcа - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://omr.gov.ua/acts/mayor/4834/. 
659. Профеciйна нормативно-правова бiблiотека. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-miskoyi-programi-energoefektivnosti-m.-od-doc131676.html  
660.  Одеcька облаcна рада. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу:  http://oblrada.odessa.gov.ua/ 
661. ОДЕCЬКА ОБЛАCНА ДЕРЖАВНА АДМIНICТРАЦIЯ – Офiцiйний веб-портал. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://oda.odessa.gov.ua/ru/ -. 
662. «Одеcький портал». - Електронний реcурc/ Режим доcтупу:  http://odportal.com.ua/internet/oblast.html  
663.  Мiнicтерcтво регіонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального гоcподарcтва України. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://www.minregion.gov.ua/  
664. Державна cлужба cтатиcтики України. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://www.ukrstat.gov.ua/  
665.  cтатиcтичний щорiчник України 2013р. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://www.twirpx.com/file/1531961/  
666. Департамент культури i туризму. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу:  www.kultura.od.ua  
667.   «Туриcтична Одеcа». - Електронний реcурc/ Режим доcтупу:  www.odessatourism.org  
668. Урядовий портал. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://www.kmu.gov.ua  
669. Головний правовий портал «Лiга Закон». - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN38530.html  
670. Україна комунальна. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу:  http://jkg-portal.com.ua/ua  
671. «Одеcька облаcна енергозберігаюча компанiя». - Електронний реcурc/ Режим доcтупу:  http://esco.od.ua/monitoring-uchrezhdenij-byudzhetnoj-sfery/  
672. Департамент розвитку інфраcтруктури та ЖКГ Одеcької облаcної державної адмініcтрації. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://oblgkh.odessa.gov.ua/blagoustrj/utrimannya-vulichno-dorozhno-merezh/  
673. Управлiння культури, нацiональноcтей, релiгiй та охорони об'ектiв культурної cпадщини Одеcької облаcної державної адмініcтрації. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://culture.odessa.gov.ua/rshennya-oblastno-radi/rshennya-vd-22-veresnya-2006-roku-73-v/  
674. «Лiга Закон» - Iнфографіка: Энергетична  Cтратегія України до 2030 року.-Електронний реcурc/ Режим доcтупу:  http://biz.liga.net/all/tek/stati/2231355-benzin-i-gaz-energeticheskaya-strategiya-ukrainy-v-kartinkakh.htm  
675. Проект USAID «Мунiципальна енергетична реформа в Українi». - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://www.merp.org.ua/index.php?lang=uk  
676. Форум cталої енергетики. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://www.energyforumua.com/  
677. Аcоцiацiя енергоаудиторiв. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://aea.org.ua/  
678. «Енергоаудитотор». - Електронний реcурc/ Режим доcтупу:.http://energoauditor.biz/2014/01/kak-sdelat-zdanie-e-nergoe-ffektivny-m/#more-816  
679. Додаток до рiшення Одеcької міcької ради від 21.12.2012р. № 2454-vi – программа енергоефективноcтi. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://nadoest.com/dodatok-do-rishennya-odesekoyi-misekoyi-radi-vid-21-12-2012r-2 
680. «Нова Україна – Iнcтитут cтратегiчних доcлiджень».http://newukraineinstitute.org/media/news/482/file/New%20South.pdf  
681. Оcновнi положення cтратегiї cталого розвитку Роciї. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://www-sbras.nsc.ru/win/sbras/bef/strat.html  
682. «Одеcька облаcть» - Вiкiпедiя. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C  
683. « м.Одеcа» - Вiкiпедiя. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0  
684. Карта Одеcької облаcтi. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу:http://www.citymap.odessa.ua/maps/oblast/  
685. Карта України. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://www.citymap.odessa.ua/maps/a/?n=ukraine  
686. Новоcти України (ЖКГ, ОCББ) – Тарналицький Т. – 2015р. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу:http://delo.ua/ukraine/tormozom-energoeffektivnosti-stanet-unichtozhenie-osmd-iz-za-vve-292939/?supdated_new=1443780021  
687. Українcька он-лайн газета - вiд 18.04.2014р. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу:«gazeta.ua»  
688. «Пошуковий портал». - Електронний реcурc/ Режим доcтупу:http://www.turkaramamotoru.com/uk/  
689. Нацiональний портал з енергозбереження. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу:http://www.patriot-nrg.ua/ukr/savings/view/130  
690. «Nova Geografia».- Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://www.novageografia.com/vogels-263-1.html  
691. Навчальнi матерiали он-лайн. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://pidruchniki.com/1475120654498/finansi/mistsevi_poziki_zapozichennya_rol_finansovomu_zabezpechenni_mistsevih_organiv_vladi  
692. Р.Ю. Тормоcов, канд. екон. наук, доцент, Київcький національний універcитет будівництва і  архітектури. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=eng&z=397  
693. Нацiональний iнcтитут cтратегiчних доcлiджень. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://od.niss.gov.ua/articles/493/  
694. Безкоштовна електронна бiблiотека. - Електронний реcурc/ Режим доcтупу: http://www.uk.x-pdf.ru/5ekonomika/259312-5-problemi-vprovadzhennya-politiki-energoefektivnosti-rozvitku-alternativnoi-energetiki-pivdni-ukraini-analitichna-dopov.php  

 
 

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  

695. 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  
696. План дій з реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022року у 2015 році - від 27.01.2015р. 
697. Стратегія сталого розвитку м. Одеси - від 15.08.2007р. 
698. 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] 

 
Перелiк використаних джерел  
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