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У сучасному підприємництві особливо актуальним є питання управління
енергозбереженням. Причин є декілька, а найважливіші з них – це значне зростання
попиту на енергоресурси, динаміка подорожчання енергоресурсів і відсутність дієвих
механізмів управління цими процесами.
Постановка

проблеми.

Динаміка

економічних,

енергоекономічних,

техніко-

технологічних та екологічних процесів у промисловості в останні роки свідчить про
існування переважно несприятливих внутрішніх умов промислового зростання при
порівняно слабких міжнародних конкурентних позиціях економіки України. Отже,
зазначене вимагає активного пошуку нестандартних шляхів виходу з кризи, добору
засобів по формуванню конкурентоспроможної національної економіки та ініціювання
організаційно-економічних умов забезпечення резистентності реального сектору до
загроз і ризиків. Зауважимо, що на загальний характер збалансованого розвитку
національної промисловості суттєво впливає низка екзогенних факторів ініціювання
інноваційних процесів, що уможливлюють результативність політики реструктуризації,
а у її межах – реформування, оновлення, модернізацію виробництва, а також активне
провадження інжинірингу та реінжинірингу бізнес-процесів у наукоємних галузях і
видах економічної діяльності. При цьому визнаємо, що в сучасних умовах
господарювання, коли за наслідками фінансово-економічної кризи, пов’язаних із
функціонуванням

глобальної

економіки,

розширенням

економічного

простору

діяльності національних господарюючих суб’єктів, збільшенням інформаційного
втручання суб’єктів управління різного рівня у темпи адаптації результатів науково353
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технічного прогресу, – існує негативна тенденція щодо скорочення у промисловості
кількості інноваційно активних підприємств при

зменшенні обсягів інноваційної

реалізації продукції (статистичні свідчення наведено автором у табл. 1.). Це ілюструє в
межах існуючої системи забезпечення економічної безпеки, що функціонує на теренах
держави:
1) зменшення ролі й вагомості впливу національних інститутів у системі
регулювання інноваційної та технологічної діяльності в Україні;
2) відсутність дієвого контролювання результатів науково-технічних розробок
НАН України;
3) надзвичайну відкритість національної промисловості при ущільненні
світогосподарських зв’язків.
Слід зазначити, що цільові функції організаційних структур управління і
макроекономічного регулювання розвитку української промисловості протягом 2004 –
2010 рр. не виконували завдань щодо реформування й реструктуризації промислового
виробництва.
Таблиця 1. Динамічні зміни параметрів інноваційної здатності промислових
підприємств та змін у масштабах і обсягах реалізованої інноваційної
продукції у промисловості за 2000 – 2010 рр.*

* Примітка. Узагальнено автором дослідження за даними, приведеними у
статистичних збірниках [1,2,3,4].
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Таблиця 2. Обсяг реалізованої продукції у промисловості України та зміни в
межах структури промислового виробництва за ретроспективний період
2004 – 2010 рр. (у цінах 2010 р.), млн. грн.

* Примітка. Обчислено та систематизовано автором дослідження за даними,
приведеними у збірниках і електронних ресурсах Державного комітету
статистики України [1– 4].
Дані, наведені у табл. 2, засвідчують, що структура промисловості за цей період
мала деструктивну форму, частка промислової продукції енерго- й ресурсоємних
галузей становила 62,2 – 62,4%. Лише у 2010 р. частка реалізованої промислової
продукції наукоємними видами економічної діяльності становила 52,9%. Таким чином,
як свідчить практика господарювання в реальному секторі, промисловість має
надзвичайно

низькі

параметри

організаційно-економічної

ефективності

функціонування і, як наслідок, незначний рівень технологічної безпеки.
Об’єкти

та

методи

дослідження.

Проблеми

стратегічного

аналізу

енергоефективності та енергозбереження є актуальними особливо в Україні, яка має
недостатній рівень первинних енергоресурсів, які необхідно імпортувати. Тому все
більшої актуальності набуває потреба швидшого впровадження політики ощадного
використання енергетичних ресурсів на всіх рівнях управління. Дослідження проблем
управління

енергоефективністю

здійснювалися

низкою

наукових

установ

та

організацій. Значний внесок у розвиток науки та поштовх до подальших досліджень
основ політики енергозбереження та енергоефективності зробили праці вітчизняних та
зарубіжних фахівців, зокрема В. Бодрова, С. Денисюка, Г. Дзяни, В. Жовтянського,
І.Заремби, Б. Лапунша, В. Микитенко, А. Праховника, М. Рапцуна, І. Розпутенка,
Ю.Синяка.
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Результати та їх обговорення. Визнаним фактом є те, що при нарощенні темпів
геополітичної

конкуренції

одним

із

найважливіших

чинників

збереження

конкурентоздатності реального сектору економіки держави є активне провадження
інноваційної політики для коригування напрямів і масштабів науково-технічного
прогресу. Проте, параметри її дієвості визначаються, у більшій мірі, масштабами
інтелектуального потенціалу. Звідси, саме цільові функціонали макроекономічного
регулювання

й

коригування

інноваційних,

техніко-технологічних,

виробничо-

господарських процесів, у разі їх забезпеченості потенціалами системно-універсального
функціонування й відповідним рівнем інтелектуального капіталу, здатні сформувати
організаційно-економічні передумови для результативності технологій управління
енергоефективністю у промисловості.
Очевидно, що ці тенденції й структурно-динамічні зрушення не можуть бути не
врахованими при реформуванні національних ринків, інтеграції реального сектора в
систему міжнародного поділу праці та світовий науково-технічний та інноваційний
процес. А отже й при визначенні параметрів результативності функціонування існуючих
систем у сфері економічної безпеки. Відзначимо, що здатність виробництва до легкої
адаптації і впровадження прогресивних технологій (маємо на увазі трансферних) ще не
свідчить про позитивні зрушення характеристик у межах інноваційно-інвестиційної
діяльності в промисловості, активізації науково-дослідних розробок та їх реалізацію в
енерго- й ресурсоємних галузях і виробництвах. Так, наприклад, дані, що наведено
автором у табл. 3, візуалізують організаційно-економічні засади генеруванням висновків
щодо нагальності корегування змісту політики модернізації та механізмів забезпечення її
результативності. А отже – вимагають уточнення характеристик та формування вимог для
досягнення результативності проваджуваної політики енергетчної ефективності. За цими
свідченнями (табл. 3) суб’єкти державного управління можуть усвідомити наступний факт
і поставити його собі у провину: Україна, її державні інституції не спроможні забезпечити:
а) необхідний рівень використання стратегічного потенціалу суб’єктів господарювання в
цілому та інтелектуального капіталу, зокрема; б) високу якість інформаційного
середовища та визначеність пріоритетів консолідації фінансових ресурсів на найвагоміших
для розвитку промисловості видах економічної діяльності; в) незалежність від зовнішніх
фінансових джерел забезпечення науково-дослідних розробок та інформаційних ринків.
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Таблиця 3. Обсяги фінансування наукових розробок, науково-дослідних та
науково-технічних робіт (у цінах 2010 р.), млн. грн. *

* Примітка. Узагальнено та систематизовано автором за даними [5,6].

Таблиця 4. Обсяг інвестицій в основний капітал національного господарства
(у цінах 2010 року), млн. грн. *

* Примітка. Узагальнено та систематизовано автором дослідження за даними,
приведеними у статистичних збірниках [5,6].
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З огляду на зазначене, держава збереже за собою функцію постачальника природної
сировини та дешевої робочої сили для більш розвинутих країн світової економіки
(особливо з тими, що межують з ЄС). Тому, здійснивши аналіз обсягу інвестування в ОВЗ
промисловості (табл. 4), можна визнати: у порівняльних цінах інвестиції в ОВЗ зросли
майже у два рази (в 1,93 рази) при підвищенні фінансування галузевих розробок у 1,2 рази.
Однак, показники, наприклад, енергоефективності протягом 2000 – 2010 рр. зросли лише у
1,6 рази (табл. 5). Хоча, про амбітні плани суб’єктів державного управління щодо
підвищення енергоефективності у 5 разів неодноразово проголошувалося. Що стосується
рівня енергетичної безпеки, то цей показник вимагає надзвичайних зусиль і суттєвого
коригування ресурсно-функціонального забезпечення процесів. Зазначені фактори
набувають особливого значення на етапі структурної перебудови промисловості, що може
стати чинником підтримки і форсованого розвитку багатьох галузей і виробництв,
джерелом надходження валютного фінансування інноваційної діяльності і зростання рівня
технологічної та енергетичної безпеки у промисловості.
Таблиця 5. Енергоекономічні показники результативності функціонування
національної промисловості за період 2000 – 2010 рр. *
Енергоефективність
Споживання ПЕР у Енергоефективність пром.
Ретроспективний
промислового
промисловості, тис. виробництва (у цінах 2010
період, роки
виробництва, дол. США /
т. у. п.
р.), млн. грн./ тис т. у. п.
кг н. е.
2000
167598,00
3,25
0,19
2001
179413,00
3,35
0,21
2002
187412,00
3,45
0,23
2003
201214,00
3,53
0,25
2004
211248,66
3,60
0,31
2005
203265,55
4,10
0,42
2006
204281,59
4,59
0,53
2007
205195,00
5,01
0,69
2008
192161,62
5,26
0,64
2009
192357,09
5,18
0,72
2010
189271,11
5,79
0,82
* Примітка. Обчислено та узагальнено автором дослідження за свідченнями,
приведеними у статистичних джерелах [7 – 9].
Таким чином, забезпечення достатнього рівня ефективності у промисловості
вимагатиме у подальшому розроблення адекватної політики модернізації та її
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упровадження в контексті досягнення достатнього рівня енергетичної, технологічної, а
отже й екологічної безпеки. При цьому необхідно здійснити:
1) запровадження механізмів управління організаційно-економічною ефективністю
функціонування реального сектору економіки;
2) добір дієвих засобів активізації процесів модернізації, оновлення та
інжинірингу промислового виробництва. Визнаємо, що для України промисловість є
одним із основних системоутворюючих елементів економіки, тому і її структура, і
динамічність

розвитку

практично

визначають

рівень

економічної

безпеки

як

промисловості, так і економіки країни в цілому.
Висновки

та

перспективи

використання

результатів

дослідження.

Невідповідність рівнів використання виробничого, наукового та технологічного
потенціалів промисловості в регіонах України, а також визнання того факту, що їхні
галузеві структури виробництва не відповідають сучасним вимогам до ефективності
господарювання і потребують істотної (якнайшвидшої) зміни, обумовлюють подальший
синтез проблематики визначення проблем і напрямів формування механізму управління
забезпеченням економічної безпеки суб’єктів господарювання.
Список використаної літератури
1. Статистичний збірник «Промисловість України у 2001 – 2009 рр.» [Текст] /
Державний комітет статистики України за редакцією Л.М. Овденко. – К.: 2010. – 356 с.
2. Статистичний щорічник України 2008 [Текст] / За ред. О.Г. Осауленка. – К.:
Державний комітет статистики України; Консультант, 2009. – 576 с.
3. Статистичний щорічник України 2009 [Текст] / За ред. О.Г. Осауленка. – К.:
Державний комітет статистики України; Консультант, 2010. – 552 с.
4. Статистичний щорічник України 2012 [Текст] / За ред. О.Г. Осауленка. – К.:
Державний комітет статистики України; Консультант, 2012. – 572 с. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/
5. Зведені показники фінансово-господарської діяльності підприємств та
організацій Міністерства промислової політики України. – К.: УкрДНВЦ «КвантМодуль». – 2012. – 104 с.
6. Електронний ресурс Держаного комітету статистики України [Електронний
ресурс].

–

Режим

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/pr/prm_ric/prm_ric_u/ipv2006_u.htm

359

доступу:

ISSN1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №6
7. Держаного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/pr/iopp/iopp_u/iopp10_u.htm
8. Держкомстат України // [Текст] [Електронний ресурс]. – Режим доступу до
матеріалів: http://www.ukrstat.gov.ua.
9. Комітет статистики СНД // [Текст] [Електронний ресурс]. – Режим доступу до
матеріалів: http://www.cisstat.com/rus/index.htm.
10.

Таблиця «витрати - випуск» України за 2009 – 2012 рр. в основних цінах

(статистичний збірник). / Державний комітет статистики України. – К.: ДП
«Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. – 153 с.
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Стратегический анализ подсистем организационно – экономической
энергоэффективности функционирования промышленных предприятий и
внедрения политики модернизации
Игнатьева И.А., Шульга В.М.
Киевский национальный университет технологий и дизайна
Предложены стратегические перспективы управления энергоэффективностью
промышленных предприятий, исследовано влияние мировых тенденций в области
энергосбережения на деятельность отечественных предприятий, выделены направление
дальнейших исследований реализации механизма управления энергоэффективностью.
Ключевые слова: стратегический анализ, энергоэффективность, политика
модернизации, механизм управления энергоэффективностью.
Тhe strategic analysis of subsystems of organizational and economic energy
efficiency at industrial enterprises and implementation of modernization policy
Ignatieva I., Shulga V.
Kyiv National University of Technologies and Design
The authors have suggested the strategic prospects of energy efficiency management
at industrial enterprises. Besides the influence of global trends on energy efficiency in the
activities of domestic enterprises have been researched. On top of that the authors have
determined the directions of future researches on implementation of a mechanism of energy
efficiency management.
Keywords: strategic analysis, energy efficiency, modernization policy, mechanism of
energy efficiency management.
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