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Постановка проблеми. Сучасне сьогодення у контексті формування релевантної
політики енергоефективності з відповідним енергоменеджментом в Україні потребує як
активізації використання альтернативних джерел енергії, так і дієвого обміну досвідом
між країнами стосовно вищезазначеної проблеми. У сучасному світі залежність
економік країн від паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) суттєво впливає на
конкурентоспроможність і ефективність функціонування підприємств, у тому числі, в
агарній сфері. Зростання вартості паливно-енергетичних ресурсів для споживачів
викликає необхідність вимірювання результативності процесу їхнього використання.
Енергоефективність та енергозаощадження мають стати пріоритетними напрямами
подальшого функціонування та розвитку економіки України.
Як відомо, світову політику в сфері енергетичної ефективності формує
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), але воно не надає рекомендацій щодо
відповідної політики для підприємств аграрної сфери економіки. Враховуючи те, що
на цих підприємствах ефективність функціонування досягалася здебільшого не за
рахунок впровадження нових енергозберігаючих технологій і принципів
енергетичного менеджменту, а шляхом змін у стратегії управління на підприємствах,
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У статті запропоновано методику вимірювання енергоефективності процесу
використання паливно-енергетичних ресурсів – ПЕР як сукупності природних та
перетворених видів палива й енергії, котрі використовуються в національному
господарстві країни, як складової енергорезультативності цього процесу з метою
управління ресурсами підприємства (регіону, країни) та реалізації науково
обґрунтованого управлінського рішення. Вказано на деякі шляхи, заходи та
інструментарій стратегії
подальшого дієвого функціонування та розвитку
підприємств (регіону, країни), у тому числі, агарної сфери в контексті SEE-управління.
Розроблено матрицю балансів можливих станів складових результативності, яка
віддзеркалює прикладні аспекти вимірювання енергоефективності.
Ключові слова: енергоефективність, енергозбереження, ефективні
інструменти управління, SEE-управління, енергоменеджмент, результативність.
Табл.: 1. Літ.: 20.
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то потребує відповідного формування, уточнення та втілення в дію методика
вимірювання енергоефективності процесу використання паливно-енергетичних
ресурсів з метою управління ресурсами підприємства (регіону, країни) й реалізації
науково обґрунтованого управлінського рішення на засадах теорії та практики
результативності для уможливлення переходу від ресурсної до інноваційної моделі
економічного розвитку. Для цього бажано задіювати відповідні індикатори, заходи й
інструментарій стратегії результативного функціонування та розвитку підприємств,
зокрема, аграрної сфери економіки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наукові доробки у контексті
енергозаощадження й енергоефективності зарубіжних і вітчизняних учених
здебільшого датуються початком ХХ століття. У сучасних умовах господарювання
питання енергозаощадження та енергоефективності стали предметом уваги
зарубіжних і вітчизняних науковців, серед яких Андерсен Б. [1], Геєць В.М. [2],
Графтон К., Пендлетон Л. та Нельсон Г. [3], Денисюк С.П. [4], Калетнік Г.М. [5],
Кемп Д. [6], Микитенко В.В. [7], Мітрахович М.М. [8], Самойлов М.В. [9],
Сердюк Т.В. [10], Цапко-Піддубна О.І. [11] та інші.
Постановка завдання. Метою статті є висвітлення деяких основних
теоретико-прикладних аспектів вимірювання енергоефективності процесу
використання паливно-енергетичних ресурсів з метою SEE-управління.
Виклад основного матеріалу. Не зосереджуючи уваги на історичному
екскурсі стосовно необхідності енергозаощадження та енергоефективності,
підкреслимо, що ці етапи є висвітленими у достатній мірі науковцями (наприклад,
Денисюком С.П., Коцар О.В., Чернецькою Ю.В. в [12]). Досвід країн ЄС та інших
розвинутих країн спонукає нас винайти такі шляхи та стратегії сучасного
енергозаощадження, які уможливлять удосконалення відповідної політики щодо
нього в Україні з урахуванням стандарту ДСТУ ISO 50001:2014 Енергозбереження,
Зеленими (Green Paper on Energy Efficiency) та іншими документами в сфері
енергетичної ефективності (зокрема, це Стратегічний план з енергетичних
технологій (Strategic Energy Technology Plan), Європейська енергетична політика
(Energy Policy for Europe).
Як зазначають Денисюк С.П. та ін. у [12, с. 17-18], у 2009 р. було прийнято
Третій енергетичний пакет; а у 2011 р. – Європейську стратегію сталої, конкурентної
і безпечної енергії; у березні 2013 р. відбулася презентація Зеленої книги “Цілі ЄС в
галузі енергетики та захисту клімату до 2030”, а наприкінці 2016 р. Європейська
комісія запропонувала встановити новий цільовий показник зростання енергетичної
ефективності – на 30% до 2030 р. і внести відповідні зміни до Директиви 2012/27/ЄС
про енергетичну ефективність (на це вказано у Energy Efficiency and its contribution to
energy security and the 2030 Framework for climate and energy policy: Communication
from the Commission to the European Parliament and the Council: COM (2014) 520 final,
Brussels, 23.07.2014 [13]).
У нашому дослідженні застосуємо класичний підхід до самого процесу
дослідження, який наведемо у вигляді такого ланцюга: “вивчення –вимірювання –
оцінювання – моделювання – управлінське рішення – реалізація управлінського
рішення” і визначимося, насамперед, із тлумаченням категорії “енергоефективність”.
У [12] автори Денисюк С.П., Коцар О.В., Чернецька Ю.В. підкреслюють, що,
54

http://efm.vsau.org/

55

ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики, 2018, № 11

наприклад у Департаменті енергетики США під енергоефективністю мають на увазі
необхідний рівень витрат енергетичних ресурсів для досягнення певного рівня
благополуччя (наприклад, економічного, соціального, стандартів життя людини,
стану навколишнього природного середовища й т. ін.) і для її вимірювання
пропонують показник, обернений енергоємності як комплексний набір показників,
визначення яких залежить від системи, для якої він призначається. Найголовнішим
при цьому, відзначають далі автори, є спостереження за динамікою цих показників і
забезпечення їхнього постійного покращання за рахунок усіх економічно
обґрунтованих доступних заходів (удосконалення сучасних технологій, заміни
існуючих технологій використання ПЕР на принципово нові тощо).
Окрім цього, далі ці автори (найчастіше посилаючись на джерела [14] та [15],
тобто авторів Башмакова І.О. та Бондар-Підгурську О.В.) підкреслюють, що
Єврокомісія під енергоефективністю вважає зниження споживання енергії без
зниження використання енергії виробництвом і устаткуванням. Тобто мається на
увазі “…раціональне використання енергоресурсів і альтернативних джерел енергії
та зменшення загальної потреби в енергоресурсах за окремими напрямами, а
показник енергоефективності розглядається як абсолютна або питома величина
витрат ПЕР, установлена технічними регламентами, національними стандартами,
паспортом обладнання” [12, с. 79].
У Законі України “Про енергозбереження” (№ 74/94-ВР від 01.07.94) мають
місце такі визначення, як енергозбереження – це діяльність (організаційна, наукова,
практична, інформаційна), яка спрямована на раціональне використання та економне
витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів у
національному господарстві й яка реалізується з використанням технічних,
економічних та правових методів. При цьому енергоефективною продукцією,
технологією, обладнанням є продукція або метод, засіб її виробництва, котрі
забезпечують раціональне використання ПЕР порівняно з іншими варіантами
використання або виробництва продукції однакового споживчого рівня або з
аналогічними техніко-економічними показниками. Енергоефективність у цьому Законі
трактується як характеристика обладнання, технології, виробництва або системи
загалом, що показує ступінь використання енергії на одиницю кінцевого продукту [16].
На нашу думку, цікавою є точка зору Денисюка С.П., Коцара О.В.,
Чернецької Ю.В. стосовно існуючих “трендів” у глобальній енергетиці, які охоплюють
такі процеси, як реструктуризація ринку газу; зростання екологічних вимог; їхня думка
про те, що прогрес у технологіях сприяє підвищенню ефективності та здешевленню
нових рішень в енергетиці, формуються нові центри тяжіння інвестицій з більш
низькими, ніж у традиційній енергетиці “порогами входу”; а також щодо кардинальної
зміни характеру попиту і статусу споживача енергії на ринку (попит на “цифрову
енергію”) тощо. Це, на думку авторів, свідчить про розвиток енергетики 4-го
інвестиційного
циклу,
яка
реалізовуватиметься
в
рамках
моделі
“Енергоефективність +”, запуску програм енергоефективності другої хвилі (он-лайн
керування споживанням), технології уловлювання та зв’язування СО2 (Carbon capture
and sequestration – CCS), посиленні ролі відновлюваної енергетики і т. п.;
передбачається також модель “Нова парадигма – ринок потужності”; Smart Grid у
версії “активні мережі”; замість ринку енергетичних послуг і палива – ринок
енергетичних потужностей і вихід на нього “покупця – продавця” (активні будинки,
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електротранспорт тощо), перебудова міст [12, с. 7]. Вищезазначене розглядається
авторами із посиланням на Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) як 4-й
інвестиційний цикл. Згадане агентство як індикатор енергоефективності пропонує
застосовувати енергоємність, але зазначені автори слушно підкреслюють, що країни,
наприклад, з однаково низьким рівнем енергоємності валового внутрішнього продукту
(ВВП) зовсім не обов’язково є однаково енергоефективними, а тенденція зниження
енергоємності не завжди зумовлена впровадженням енергоефективних заходів [12, с. 11].
Для відкидання впливу на енергоємність ВВП Міжнародне енергетичне агентство
(МЕА) використовує декомпозиційний аналіз (як на це вказано у Energy efficiency
indicators. Highlights: Statistical report [13]), котрий враховує вплив на енергоємність
ВВП таких факторів, як активність, структура, ефективність.
Далі у контексті наших авторських індикаторів (показників) складових
результативності і врахування впливу факторів на окреслені вище та інші показники
енергоємності слід відзначити, що саме вони потребують уточнення та деякого
вдосконалення.
Врахуємо також думку автора Денисюка С.П. (яку, вбачається, можна
підсилити відповідним контекстом теорії результативності процесів за нашою
методологією SEE-управління) стосовно того, що “…засади філософії
енергозбереження та енергоефективності визначаються у відношенні до
енергоресурсів як первинного енергоносія (складова А) чи як до товару (складова В),
зокрема, – для зовнішнього ринку (експортні поставки). У загальному випадку можна
запровадити коефіцієнти К1 та К2 (К1 + К2 = 1), які відображають відповідно
відношення до первинних енергоресурсів в країні, регіоні чи окремій компанії як
складових А та В. У залежності від співвідношення між величинами К1 та К2 має
бути різний підхід до формування основ філософії енергозбереження для кожної
країни (регіону), у тому числі й для України” [12, с. 12].
У роботах [17] та [18] нами визначено категоріальний апарат стосовно
кількісних і якісних складових результативності функціонування систем
(підприємств, регіонів, країни), основні авторські показники щодо вимірювання цих
складових та методологію їхнього вимірювання. Не винятком у цьому контексті є й
показник енергетичної ефективності. Відзначимо, що важливим аспектом в
управлінні, зокрема, в SEE-управлінні, у тому числі енергоефективністю в аграрній
сфері, є показники, які “… характеризують співвідношення та взаємний вплив
енергетичних та неенергетичних потреб, зокрема: енергоємність ВВП (ВПТП, ВРП,
ВДВ) на енергетичні цілі, яка визначається відношенням обсягів споживання ПЕР на
енергетичні цілі до обсягів ВВП (ВПТП, ВРП, ВДВ); загальна енергетична
ефективність використання ПЕР, яка визначається відношенням обсягу ВВП (ВПТП,
ВРП, ВДВ) до кінцевого використання ПЕР; енергетична ефективність кінцевого
споживання ПЕР на енергетичні цілі, яка визначається відношенням обсягу ВВП до
кінцевого споживання ПЕР на енергетичні цілі” [19, с. 25-26].
Окрім цього, має відбуватись моніторинг балансу станів складових результативності
(зокрема, характеристик якісної складової цієї результативності – показників енергетичної
ефективності), які передують досвідові – апріорному стану (лат. a priori – з попереднього),
та таких, що набуті з досвіду – апостеріорного стану (лат. a posteriori – з наступного). У
цьому контексті запропонуємо наступну матрицю (таблиця 1).
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Таблиця 1
Матриця моніторингу балансу станів складових
результативності
Характеристика
показників ефективності
(апріорний стан) –
ПРИЧИНА

JE  1
(E зростає )

Характеристика показників
масштабного продукту – ПРИЧИНА)
Клітинка І
Клітинка ІІ
Клітинка ІІІ

J 1

．
1．．．
K
．．J．
．．
．
(K зростає)

K
J．
．1．
K．
．
．
．
．
．
(К спадає)
(K=const)
Характеристика показників
результативності (апостеріорний стан) – НАСЛІДОК

(J R  J K  J E )
JE 1
(Е =const)

JE  1

Клітинка V

Клітинка VІ

JR  1

JR 1

JR  1

(R зростає)
Клітинка VІІ
Один з випадків:

(R зростає)
Клітинка VІІІ

(R спадає)
Клітинка ІХ

J R  1, J R  1,

JR  1

JR  1

JR 1

(R спадає)

(R спадає)

– зони бажаних станів
– зона нестійкого стану
– зони небажаних станів
Індекси J K , J E , J R розраховуються у коефіцієнтах як відношення відповідних
показників складових результативності до базисних значень.
Джерело: розроблено автором.

При розрахунку показників енергетичної ефективності, як зазначає, наприклад,
Рубан-Максимець О.О. “…результатами економічної діяльності є, відповідно до
загальноприйнятої системи національних рахунків, економічні показники на
макроекономічному рівні: випуск продукції, товарів та послуг в грошовому або
натуральному вимірі (ВПТП); валовий внутрішній продукт (ВВП) для економіки
країни в цілому; валова додана вартість (ВДВ) для видів економічної діяльності та
валовий регіональний продукт (ВРП) для регіонів. Джерелом інформації щодо
фактичних значень цих показників є національні рахунки та таблиці “витрати –
випуск” [19, с. 23]. Як відомо, для підприємств джерелом інформації є фінансова
звітність підприємств. З цих джерел обирається інформація для розрахунку
показників складових результативності для будь-якого процесу, який має місце у
системі (на підприємстві, у регіоні, в країні). Авторські моделі зміни складових
результативності будь-якого процесу, які використовуються при SEE-управлінні, у
контексті ланцюга: “вивчення – вимірювання – оцінювання – моделювання –
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(E спадає)

Клітинка ІV

http://efm.vsau.org/

управлінське рішення – реалізація управлінського рішення”, котрий згадувався нами
на початку цієї статті, такі:
J R  J K  J E  J K  J V / Z  J G  J1V / Z ;
(1)
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J R  J G  J1 Z / V  J G / Z  J V / G  J G  J1 Z / V  J G / Z  J1 Z / G ,

(2)

де J R , J K , J E та інші є індексами зміни досліджуваних показників як
відношень відповідних показників до базисних; у моделях (1) та (2) V – показник
загального продукту процесу; Z – показник його продукту як затрат; G  (V  Z ) –
показник продукту як користі процесу; K  G  Z  G / V – показник його
масштабного продукту; E  V / Z – показник ефективності процесу як відношення
показників загального продукту V і продукту як затрат Z; показник результативності
R  K  E  K  V / Z  G1  V / Z  [20, с. 148].
SEE-управління – це засіб підвищення дієвості процесу функціонування
складних систем на основі авторських складових результативності, воно ґрунтується
на відповідному SEE-аналізі. Таке управління має відповідні економічний,
функціональний, організаційний змісти тощо [20, с. 147].
Табл. 1 можна використати для будь-якої складної системи, зокрема для
характеристики
складових
результативності
процесів,
пов’язаних
з
енергоефективністю. Вона належить до прикладного аспекту вимірювання
енергоефективності й сприяє науковому обґрунтуванню та реалізації управлінського
рішення щодо цієї енергоефективності. У табл. 1 вміст клітинок І, ІІ, ІV, V є
бажаними станами стосовно значень складових показників результативності на
відміну від вмісту клітинок VІІ (нестійкий стан) та ІІІ, VІ, VІІІ, ІХ (небажані стани).
Достатня кількість різноманітних прикладів економічних систем аграрного
спрямування від підприємств до регіонів, України та інших країн щодо заповнення
вмісту таблиць типу 1 є у монографії [18]. Попадання значень складових
результативності до вмісту клітинок нестійких чи небажаних станів сигналізують
про можливі ризики у подальшому функціонуванні підприємств (регіонів, країни) як
систем і потребують реалізації відповідних заходів (економічних, технікотехнологічних,
маркетингових,
логістичних,
соціальних,
організаційних,
екологічних, нормативно-правових, інституціональних, інноваційних, інвестиційних
тощо) щодо виходу із цих станів із з’ясуванням причин попадання відповідних
значень показників до вмісту певних клітинок. Таке з’ясування причин має
ґрунтуватися на моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовищ системи
(підприємства, регіону, країни), яка досліджується. Це, в свою чергу, сприятиме
прогнозуванню поведінки системи (підприємства, регіону, країни) на основі аналізу
тієї її поведінки, котру було зафіксовано до реалізації зазначених вище заходів на
основі застосування відповідної стратегії. Подальший результативний (дієвий)
розвиток системи (наслідок) потребуватиме оновленої стратегії. Така стратегія має
ґрунтуватися на покращенні й такої якісної складової результативності
(енергорезультативності), котрою є енергоефективність процесу використання ПЕР,
зокрема, в аграрній сфері.
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Висновки. Методика вимірювання енергоефективності процесу використання
паливно-енергетичних ресурсів як якісної складової енергорезультативності цього
процесу з метою управління ресурсами підприємства (регіону, країни) та реалізації
науково обґрунтованого управлінського рішення має прикладне значення. Тому
автором запропоновано відповідні шляхи (у тому числі на основі матриці
моніторингу балансу станів складових результативності), індикатори (показники),
заходи та інструментарій для формування стратегії подальшого дієвого
функціонування та розвитку підприємств (зокрема, й аграрної сфери економіки),
окремих регіонів, країни, які можна використати в контексті SEE-управління
енергоефективністю на базі моделей складових результативності Бурєннікової
(Поліщук) – Ярмоленка, котрі є елементом нашого подальшого дослідження.
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ANNOTATION
SOME THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF MEASURING THE
ENERGY EFFECTIVENESS OF THE PROCESS OF USING FUEL AND
ENERGY RESOURCES WITH THE PURPOSE
OF SEE-MANAGEMENT
BURENNIKOVA N.V.
Doctor of Economics, Professor, Head of the Department
of Modeling and information technologies in the economy
Vinnitsa National Agrarian University
(Vinnytsia)
The article proposes a method for measuring the energy efficiency of the process of
using fuel and energy resources – FER as a combination of natural and transformed types
of fuel and energy used in the national economy of the country as a component of the energy
efficiency of this process for the purpose to manage the resources of the enterprise (region,
country) and to implement scientifically grounded management decision. Some ways,
measures and tools of the strategy for further effective functioning and development of
enterprises (region, country), including the agrarian sphere in the context of SEEmanagement, are indicated. A matrix of balances of possible states of productivity
components has been developed, which reflects the applied aspects of measuring energy
efficiency.
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В статье предложена методика измерения энергоэффективности процесса
использования топливно-энергетических ресурсов – ТЭР как совокупности
природных и преобразованных видов топлива и энергии, которые используются в
национальном хозяйстве страны, как составляющей энергорезультативности
этого процесса с целью управления ресурсами предприятия (региона, страны) и
реализации научно обоснованного управленческого решения. Указаны некоторые
пути, мероприятия и инструментарий стратегии дальнейшего эффективного
функционирования и развития предприятий (региона, страны), в том числе,
аграрной сферы в контексте SEE-управления. Разработана матрица балансов
возможных состояний составляющих результативности, которая отражает
прикладные аспекты измерения энергоэффективности.
Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, эффективные
инструменты управления, SEE-управления, энергоменеджмент, результативность.
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