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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відомим фактом є генерування ознак реаль�

ного сектора регіональної економіки (РСРЕ)
України до падіння результативності функціо�
нування й нарощення енерговитратності усіх без
винятку регіональних промислових комплексів
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Запропоновано до застосування технологію алокаційного забезпеченням енергоефективності функціонування
каскадних форм реалізації міжгалузевої взаємодії в регіонах держави. Її склад формалізовано за наслідками по�
єднання трьох вихідних домінант, передбачених постнеокласичною парадигмою регіонального розвитку. У першу
чергу, системи правил, які сформовано за результатами комплексного добору і адаптації до умов функціонування
регіональних промислових комплексів принципів системно�комплексного, об'єктно�цільового і структурно�інфор�
маційного підходів до ідентифікації найвагоміших регресорів впливу на енергоефективність реального сектора. По�
друге, сукупності, перевірених на адекватність методів коригування і регулювання діяльності корелянтів у галузі
енергоефективності. По�третє, комплексу оптимізаційних процедур із генерування в регіонах системних ознак до
сталого розвитку, сформованих за функціями раціоналізації: енерго� й інноваційних витрат; поділу/ перерозподілу
та використання між суміжними регіональними промисловими комплексами потенціалів різної природи.

Technology is offered to application of rational distribution of providing of power efficiency functioning of cascade
forms of realization of international cooperation in the regions of the state. Its composition is formalized on results
combination of three initial dominants, foreseen the post neoclassical paradigm of regional development. In the first
turn, systems of rules, which are formed as a result of complex selection and adaptation to the terms of functioning of
regional industrial complexes of principles system complex, objective�having a special purpose and structurally
informative going near authentication of the most levers reelections of influence on of power efficiency real a sector.
Secondly, aggregate, methods of correction and adjusting of activity of management subjects tested on adequacy, in
industry of power efficiency. Thirdly, to the complex of optimization procedures from generating in the regions of system
signs to steady development, formed after the functions of rationalization: energy� and innovative charges; redistribution
and use between the contiguous regional industrial complexes of potentials of different nature.
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(РПК). При цьому енергоємність валового регі�
онального продукту становить 0,4 кг н.е./ дол.
США, а питомі енерговитрати РСРЕ — 25,3 млн
т у. п., що і обумовлює низькі рівні енергетичної
безпеки держави та її конкурентоспроможності
на зовнішньому і внутрішньому ринках.
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Зазначимо, що оптимального варіанту
розв'язання цієї проблеми можна досягти
лише у разі розбудови алокаційної системи
управління забезпеченням енергоефектив�
ності (ЕЕ) функціонування РПК на засадах
реалізації декомпозиційної концепції з ак�
тивним провадженням дієвої політики рест�
руктуризації промисловості України за вико�
ристання комунітарних принципів рівноправ�
ного партнерства, децентралізації та концен�
трації зусиль за пріоритетами функціонуван�
ня каскадних форм реалізації міжгалузевої
взаємодії в регіонах держави. У попередніх
наукових працях автора цієї статті було зап�
ропоновано нову технологію управління за�
безпеченням енергоефективності функціону�
вання РПК (УЗЕФРПК) алокаційного типу та
неупереджену інкорпорацію її домінант до
загальної енергетичної стратегії регіону в
контексті розбудови системи сталого розвит�
ку держави [1—4]. При цьому нагальною по�
требою є:

— здійснення побудови варіативного про�
гнозу енергоефективності функціонування
РПК та результативності реалізації корелянта�
ми своїх специфічних функцій [5—7];

— провадження процедур із формування
відповідних наборів функціональних стра�
тегій для трьох класів каскадів РПК з метою
досягнення результативності УЗЕФРПК за на�
слідками використання алокаційної техно�
логії та реалізації нової адміністративно�те�
риторіальної реформи продуктивних сил Ук�
раїни. Саме в межах останньої нами і запро�
поновано створення десяти каскадів РПК
("масштабної інваріантної спрямованості",
"бінарної спрямованості", "односпрямо�
вані"), які представляють — горизонтальну
комунітарну конструкцію інституційних
форм, до яких буде інкорпоровано обмеже�
ну кількість РПК за структурно�функціо�
нальними вимірами: територіальна суміс�
ність; щільність міжгалузевих зв'язків; іден�
тичність фазової траєкторії, рівнів резуль�
тативності УЗЕФРПК, масштабів розвиненості
стратегічного потенціалу, галузевої струк�
тури і гравітаційної спрямованості виробни�
чо�господарських відносин, підконтрольних
каскаду (наведене трактування деталізова�
но автором у науковій праці [8]).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Слід вказати, що науково�прикладним ас�
пектам вирішення багатогранних проблем
підвищення енергетичної ефективності функ�

ціонування промислового виробництва в регі�
онах та формування його стратегічного по�
тенціалу (СП) присвячені праці О. Алимова,
О. Амоші, В. Бесєдіна, В. Геєця, Б. Данилиши�
на, О. Демешок, М. Долішнього, Ю. Іванова,
М. Кизима, Ю. Колбушкіна, В. Микитенко,
П. Перерви, І. Чукаєвої, М. Чумаченка та ін.
[9—12]. Зазначеним напрямам досліджень та
розв'язанню проблем із системного моделю�
вання процесів диференціації, декомпозиції та
інтеграції економічного розвитку в регіонах,
реалізованих за використання принципів за�
гальної параметричної теорії і структурно�
інформаційній теорії надійності систем, при�
свячені розробки наукових установ НАН Ук�
раїни та галузевих інститутів. Проте не розк�
ритими залишилися питання, які стосуються
розробленню і використанню алокаційної тех�
нології управління забезпеченням енергоефек�
тивності функціонування каскадних форм ре�
алізації міжгалузевої взаємодії в регіонах.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті визнано — розробку та об�

грунтування методологічних і методичних за�
сад, а також прикладних аспектів із форму�
вання алокаційної технології управління за�
безпеченням енергоефективності функціону�
вання каскадних форм реалізації міжгалузе�
вої взаємодії в регіонах держави задля досяг�
нення високої енергоефективності функціо�
нування реального сектора регіональної еко�
номіки України в умовах ресурсних обме�
жень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нами вже було з'ясовано кількісні виміри
щільності та вагомості впливу чинників дест�
руктивної природи на шляху реалізації стра�
тегії УЗЕФРПК, що генеруються саме системою
державного управління [1]. Отже, конститу�
тивно�ключовими визнано: а) неузгодженість у
відносинах між органами центральної влади й
суб'єктами регіонального управління та зміс�
том їхніх функцій; б) вагомість "дипломатич�
ного" державного втручання у розвиток окре�
мих територіальних економічних систем при
провадженні економічної політики у напрямі
подолання регіональних соціально�економіч�
них розбіжностей розвитку та відмінностей у
темпах зростання промислового виробництва;
в) різноспрямованість, на сучасному етапі роз�
витку реального сектора, нинішньої регіональ�
ної промислової політики, що представляє со�
бою конгломерат у складі прикладного інстру�
ментарію невпинної зміни політичних пріори�
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тетів (саме він і не дозволяє провадити дієву
соціальну, економічну, промислову і демогра�
фічну політики в контексті ініціювання про�
цесів модернізації національного господар�
ства).

Усе це обумовило висновок автора статті
щодо об'єктивності висунутої у науковій ро�
боті [2] гіпотези, яка за змістовністю перед�
бачає наступне: технологія УЗЕФРПК буде ре�
зультативною та виконає фундаментальне
призначення, коли буде сформована в межах
постнеокласичних домінант визначення ваго�
мості впливу структурних вимірів певного
РПК на рівні енергоефективності його функ�
ціонування, що, імовірно, з'ясувати при іден�
тифікації певного рівня істинності окремого
фрагмента реальності — тобто закономірно�
стей реалізації енергоекономічних процесів
за правилами, передбаченими когнітивною
парадигмою проектування результуючої мо�
делі явищ чи подій.  Також підтвердимо
доцільність і ймовірність застосування роз�
робленого дослідником у роботі [1] складу
засобів і прикладного інструментарію, що
уможливлює коригування діяльності РСРЕ у
сфері енергоефективності для забезпечення
раціонального поділу / перерозподілу наяв�
них резервів і можливостей РПК у об'єкти
пріоритетного значення для певного РПК та
спрямування ресурсів різної природи для от�

римання алокаційного ефекту при реалізації
регіональної політики УЗЕФРПК.

З цією метою автором статті побудований
четвертий рівень показників у межах мульти�
рівневої системи, який і використано для: об�
числення рівнів енергоефективності і резуль�
тативності РСРЕ як України, так і реального
сектора двадцяти п'яти країн світу при порів�
няні їхньої галузевої структури зі структур�
но�динамічними вимірами національних РПК.
Крім зазначеного, доцільним визнано: не�
обхідність групування за чотирма рівнями
розвиненості РСРЕ держав світу (рис. 1) з діа�
пазонами змін комплексного показника рац�
іональності енергоспоживання, модельні
рішення фазових траєкторій яких формалі�
зували оптимальну для України прогнозну
модель із УЗЕФРПК. Розбудова останньої ба�
зується на енергоекономічній динаміці та ак�
тивізації структурних зрушень у межах ре�
ального сектора економіки країн, віднесених
автором статті до перехідного рівня енерго�
ефективності.

Відтворення енергоекономічної динаміки
РСРЕ України за модельними рішеннями
країн із перехідним рівнем дозволили розро�
бити й підтвердити об'єктивність варіативно�
го прогнозу (його побудовано за дев'ятьма
етапами реалізації процедур із техніко�еко�
номічного прогнозування на основі формал�

Рис. 1. Моделювання цільових орієнтирів розвитку енергоекономічної сфери
реального сектору регіональної економіки України до 2030 р.

за результатами формалізації модельних рішень
структурно>динамічних зміст в межах економік

окремих країн світу
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ізованого у роботі [2] модельного рішення, за
яким відтворено оптимальну для України
модель УЗЕФРПК).

Змістовність отриманих (прогнозованих)
характеристик імовірних змін і трансфор�
мацій в межах РСРЕ України, обчислених у
відповідності до визнаних принципів реалі�
зації алокаційної Стратегії УЗЕФРПК до 2025
р. та розраховані терміни та обсяги витрат
на її реалізацію показали, що при групуванні
каскадів РПК за основними вимірами енер�
гоефективності і результативності УЗЕФРПК
можна з'ясувати про таке: у ретроспектив�
ному періоді — найвищі рівні енергоефек�
тивності функціонування мали РПК, які
віднесено до класу масштабної інваріантної
спрямованості (тобто становили в межах
6,78  7,03 млн грн./ т у. п.), а найнижчі рівні
енергоефективності — мали односпрямовані
каскади РПК (з діапазоном відповідних зна�
чень показників на рівні 3,91  4,34 млн грн.
/ т у. п.).

Отже, автором статті запропоновано до
використання регіональним і державним ко�
релянтам стратегічний набір з метою вико�
нання завдань — у сфері підвищення енерго�
ефективності функціонування каскадів РПК
і трьох кластерних округів. Його пропонуєть�
ся розробляти за їхніми концептуально�ана�
літичними моделями, побудованими у відпо�
відності до змістовного наповнення відпові�
дних до класу певного каскаду РПК морфо�
логічних матриць (у межах яких ідентифіко�
вано умови і обмеження для реалізації зав�
дань у сфері енергоефективності) та з ураху�
ванням формалізованої за факторними моде�
лями їхньої стратегічної позиції (на основі
побудованих дослідником у роботі [3] функ�
ціоналів стратегування).

Таким чином для каскадів РПК, віднесе�
них до класу:

1) односпрямованих, стратегічний набір
УЗЕФРПК передбачає нагальність використан�
ня: Стратегії активізації процесів підвищен�
ня енергоефективності функціонування РПК
за використання стратегічного інструмента�
рію вибіркового поширення і використання
алокаційної технології УЗЕФРПК;

2) бінарної спрямованості: Стратегії ши�
рокого поширення і розповсюдження на інші
регіони інструментарію і засобів, сформова�
них у межах алокаційної технології УЗЕФРПК
із суттєвою активізацією інноваційних про�
цесів задля генерування ознак до сталого
розвитку і забезпечення екологічної рівнова�
ги на території суміжних регіонів;

3) масштабної інваріантної спрямова�
ності: Стратегії активізації процесів підви�
щення енергоефективності функціонування
РПК із вибірковим поширенням і використан�
ням алокаційної технології УЗЕФРПК за виз�
наними пріоритетними, для цих каскадів
РПК, об'єктами докладання зусиль.

ВИСНОВКИ
Певним чином підсумовуючи вище наведені

викладки можна стверджувати про таке: нами
доведено, що використання у чотирьохвимір�
них морфологічних матрицях об'єктивованих
на основі методу логічного проектування най�
вагоміших регресорів впливу (в якості умов і
обмежень) на виміри результативності УЗЕФРПК
та енергоефективності функціонування РПК
убезпечує надалі об'єктивність реалізації ало�
каційних функціоналів у разі використання
методів: концептування, прогнозування, стра�
тегічного сканування, моделювання, плануван�
ня, проектування, програмування і контролю�
вання діяльності корелянтів, які опікуються
питаннями підвищення результативності у га�
лузі енергоефективності.

Крім зазначеного, використання авторсь�
кої цільової програми (її здатності та алго�
ритми деталізовано у науковій праці [13]) у
тренувальному режимі дозволить скоригува�
ти зміст і архітектуру алокаційної системи
управління забезпеченням енергоефектив�
ності функціонування РПК. Причому, візуа�
лізацію останньої можна провести одночас�
но з апробацією інструментарію організацій�
ного проектування, куди залучити комплекс
методичних розробок (їхній зміст представ�
лено у наукових працях [14; 15]), які забез�
печать фіксацію упереджуючих вимірів енер�
гоефективності та результативності УЗЕФРПК
як за узагальненими і агрегованими, так і за
локальними показниками.

Таким чином, надалі можна теоретично
узагальнити попередній досвід використання
розробок у цій сфері (його наведено у пра�
цях [9—12]) та запропонувати нове вирішен�
ня важливої науково�прикладної проблеми із
формування та реалізації дієвого управління
забезпеченням енергоефективності функціо�
нування промисловості в регіонах України,
що розв'язати за результатами з'ясування
сучасних закономірностей (на основі когні�
тивної парадигми) інкорпорації до нової фор�
ми організації продуктивних сил — каскадів
РПК прикладного інструментарію розробле�
ної у дослідженні оптимальної для України
стратегії відповідного типу.
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