
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 15, 2015

62

ВСТУП
Важливим регіональним аспектом стратегічно�

го планування є раціональне територіальне розм�
іщення продуктивних сил. Умовами успішного соц�
іально�економічного розвитку регіонів є облік
факторів, що впливають на розміщення господа�
рюючих суб'єктів, що випускають конкурентосп�
роможну продукцію, максимальне використання
переваг галузевої спеціалізації на основі наявно�
го природно�ресурсного потенціалу території. Це
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У статті досліджено особливості формування економічного механізму енергозбереження на базі використання
вторинних енергетичних і матеріальних регіональних ресурсів. Сформульовано систему показників ефективності
використання вторинних енергетичних ресурсів промисловості в системі енергопостачання регіону. Запропоновано
модель територіальної організації енергозбереження в регіон, яка грунтується на методології формування економі�
чного механізму, в основу якого покладено максимальне використання вторинних енергоресурсів галузей спеціалі�
зації територій. Розроблені індикатори оцінки ефективності діяльності місцевої виконавчої влади в галузі енергоз�
береження та підвищення енергетичної ефективності.

In the article the features of formation of the economic mechanism of energy conservation based on the use of recycled
regional energy and material resources. The system of indicators of efficiency of use of secondary energy resources industry
in the energy supply system of the region. The proposed model of the territorial organization of energy conservation in
the region, which is based on the methodology of formation of the economic mechanism, based on the maximum use of
secondary energy resources sectors of the territories. Developed indicators for assessing the performance of local Executive
authorities in the field of energy saving and energy efficiency increase.
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сприяє залученню інвестицій, збільшенню зайня�
тості населення та вирішення інших назрілих рег�
іональних проблем.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка та досліджен�

ня концептуальних підходів, методологічних ос�
нов і організаційно�економічних методів форму�
вання регіональної системи стратегічного управ�
ління енергоефективністю.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Комплексність проблеми підвищення енерго�

ефективності визначає широке коло досліджень у
цьому напрямі. Різні аспекти підвищення енерго�
ефективності досліджували такі вчені, як Башма�
ков І.О., Безруких П.П., Гнідий М.В., Кулик М.М.,
Лапко О.О., Лір В.Е., Маляренко В.А., Микитенко В.В.,
Огурцов А.П., Суходоля О.М., Черепанова В.О.,
Шидловський А.К. та ін. Питаннями формування
стратегії сталого розвитку окремих регіонів та на�
ціональної економіки в цілому займалися Алексан�
дров І.О., Буркинський Б.В., Геєць В.М., Заблодсь�
ка І.В., Кизим М.О., Коваленко М.А., Масловська
Л.Ц., Сенчагов В.К., Пила В.І., Тищенко О.М., То�
піха В.І., Шаститко А.Є. та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основою планування є узагальнена характерис�

тика території, що містить кількісну оцінку макси�
мального техногенного навантаження, яке може вит�
римати і переносити протягом тривалого часу еколо�
гічна система регіону без порушення її структурних
та функціональних властивостей, що відображають
само відновлювальний потенціал навколишнього се�
редовища. Таким чином, при плануванні розвитку
продуктивних сил регіону на довгострокову перспек�
тиву необхідно враховувати ступінь відповідності за�
гального виробничого навантаження на територію її
екологічної техноємної — граничної витривалості
стосовно шкідливих промислових впливів [2].

З метою виявлення найбільш ресурсномістких
та екологічно неблагополучних регіонів країни
необхідно визначити їх промислову спеціалізацію
на основі індикативного методу досліджень. В
якості індикаторів промислової спеціалізації те�
риторій може бути використаний модифікований
коефіцієнт їх галузевої спеціалізації (Ксi).

Коефіцієнт Ксi являє собою відношення пито�
мої ваги даної галузі в структурі промислового
виробництва регіону до питомої ваги тієї ж галузі
в обсязі виробництва країни:

          i      i 

i = ---- : ----   ,
         i          

(1),

де О
рi

, О
сi
 — обсяг виробництва i�ої галузі ре�

гіону та країни, млн грн.;
П

рi
, П

с
 — обсяг всього промислового вироб�

ництва i�го регіону та країни, млн грн.
Згідно з галузевою теорією регіональної еко�

номіки величина цього коефіцієнта, рівна або
більше одиниці, означає приналежність даної про�
мисловості до галузей спеціалізації регіону.

До галузей спеціалізації країни можуть бути
віднесені наступні: електроенергетика, чорна та
кольорова металургія, машинобудування, АПК,
хімічна і харчова промисловості.

Регіональний менеджмент формується із залу�
ченням високопрофесійних фахівців�експертів,
менеджерів і представників бізнесу.

Ними здійснюються:
— експертна оцінка енергетичних і граничних

екологічних навантажень території;
— облік утворюємих у процесі виробництва

вторинних матеріальних та енергетичних ресурсів;
— регулювання обсягів взаємозамінності гене�

рованої енергії на регіональній ТЕЦ утилізаційної
енергії, виробленої на металургійному підпри�
ємстві;

— визначення та планування можливих до реа�
лізації квот на викиди забруднюючих речовин за�
цікавленим партнерам, у тому числі і закордонним;

— розрахунок обсягу отриманих в результаті
ресурсозбереження економії фінансових коштів і
визначення напрямів їх використання для приро�
доохоронних та інших цілей;

— створення інфраструктури для реалізації
програми ресурсозбереження: інформаційних
бірж відходів, ринків вторинної сировини та
енергії, а також квот на викиди забруднюючих
речовин; системи екологічного страхування та ін.;

— контроль і економічне стимулювання всіх
напрямів ресурсозбереження [1].

Функціонально�цільова модель територіальної
організації ресурсозбереження та охорони навко�
лишнього середовища промислового регіону, що
складається з 5�ти основних блоків:

— група експертів з енергопостачання
здійснює розробку відповідної нормативно�право�
вої та проектної документації;

— група експертів з охорони навколишнього
середовища здійснює розробку екологічної нор�
мативно�правової та проектної документації;

— група обліку утворення та використання
вторинних матеріальних ресурсів;

— контролюючі функції виконує Державне
агентство з енергоефективності та енергозбере�
ження України та Державна екологічна інспекція
України;

— Державні органи здійснюють впроваджен�
ня програм розвитку регіонів та організацію їх
інфраструктури.

З метою вдосконалення економічного механі�
зму управління еколого�економічними системами
регіонів обгрунтовано застосування як адмініст�
ративно�правових, так і економічних (ринкових)
важелів управління.

Необхідним є створення з цією метою в регіо�
нах інфраструктури, що забезпечує підприємствам
можливість продавати (перерозподіляти) невико�
ристані квоти на викид з метою залучення інвес�
тицій для здійснення природоохоронних заходів.
Це екологічна банківсько�кредитна система,
інформаційні біржі відходів і вільних квот на ви�
киди, окупність їх діяльності надзвичайно висока,
як показує досвід роботи канадських інформа�
ційних бірж відходів.

Теоретичною передумовою при розробці тери�
торіальної організації розвитку і розміщення про�
дуктивних сил у регіонах з високою питомою ва�
гою промислових підприємств є необхідність мак�
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симального врахування галузевих
можливостей комплексного викорис�
тання природної сировини та охорони
навколишнього середовища.

При прогнозуванні енергопоста�
чання територій від зовнішніх і влас�
них джерел використовуються еконо�
міко�математичний та графо�аналі�
тичний методи.

Існуюча методика економічних
розрахунків вибору оптимального ва�
ріанту теплопостачання має бути мо�
дифікована з урахуванням максималь�
ного використання ВЕР в енергосисте�
мах регіонів. Можна запропонувати
використовувати метод вибору тепло�
генеруючих джерел на перспективу за
допомогою графіка теплових наванта�
жень за тривалістю, а також алгорит�
му розрахунку економічного ефекту,
виходячи з економії палива за рахунок
використання ВЕР в енергопоста�
чальній системі району (Е

вер
) з ураху�

ванням нового регіонального коефі�
цієнта — територіального коефіцієн�
та утилізації енергетичних ресурсів
Куе

тер
 — частки фактично використано�

го утилізаційного тепла Qвик
факт

 в сумар�
ному тепловому навантаженні регіону

Q
те

):
 Куэ

тер
= Qвик

факт
 / Q

тер
(2).

Алгоритм розрахунку економічного ефекту
використання ВЕР (Е

вер
, млн грн./рік) з урахуван�

ням територіального коефіцієнта утилізації Ку
тер

нами представлений у вигляді:
Е

вер
= Qчас

max 
.

вер 
. Ку

тер
 [Ц

т
. b

зам
 � (И

зам
 — И

вер
)]� Е

(К
вер

  — К
зам

) (3),
де Qчас

max
 — максимально�годинне теплове на�

вантаження регіону, Гкал/годину; 
вер  — число

годин використання максимуму виробки утиліза�
ційного тепла, година; И

зам
, И

вер
 — експлуатаційні

витрати при експлуатації заміщаємої енергоуста�
новки відповідно без вартості палива, що витра�
чається і при утилізації ВЕР, грн. / рік; К

вер
, К

зам
 —

капітальні витрати (основні фонди) заміщаємого
енергоджерела і пов'язані з утилізацією ВЕР, грн.;

 — коефіцієнт надійності утилізаційної установ�
ки.

Введення в розрахунки територіального кое�
фіцієнта утилізації енергетичних ресурсів Куе

тер
 дає

уявлення про повноту використання ВЕР в регіо�
нальних теплопостачальних системах.

Дана обставина має виняткове значення при
формуванні бюджетів всіх рівнів, оскільки в них
повинні більш достовірно відбиватися потреби ре�
гіонів у державних ресурсах у вигляді субсидій,
субвенцій, дотацій і трансфертного фінансування.

Введення в експлуатацію утилізаційного об�
ладнання дає значну економію палива за рахунок
використання ВЕР і повинен вестися відповідно до

зростання теплових навантажень споживачів, які
в кожному конкретному випадку в плановому по�
рядку повинні прогнозуватися на відповідні часові
рівні розвитку [3].

Слід структурувати показники економічного
ефекту, одержуваного в результаті використання
ВЕР для цілей теплопостачання регіону, який
представлений у вигляді суми приватних ефектів

Е
i
, тис. грн.:

Е
i
 = Е

1
 + Е

2
 + Е

3
 + Е

4
 + Е

5
(4).

Система показників ефективності використан�
ня вторинних енергетичних ресурсів підприємств
кольорової металургії в енергопостачанні регіону
дана у вигляді схеми, на якій представлені індекси
Е

1
 — Е

5
 (рис. 1).

Однак оцінку ефективності використання ВЕР
не можна обмежувати тільки енергетичними по�
казниками, необхідний також облік соціальних і
екологічних факторів. Їх частка в сумарному еко�
номічному ефекті складає близько 50%

Для раціональної територіальної організації
розвитку регіону виконується техніко�економіч�
не обгрунтування (ТЕО) його перспективного
енергопостачання. Вибір оптимальної схеми енер�
гопостачання базується на багатоваріантних
розрахунках на перспективу, які грунтуються на
максимально достовірних прогнозних даних про
обсяг і режими теплоспоживання.

Дисконтовані витрати на теплопостачання ре�
гіону (З) є функцією великого числа змінних:

Рис. 1. Система показників ефективності використання
ВЕР промисловості в системі енергопостачання регіону
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З = f (Г
1
, Г

2
,Г

3
,…,С

1
,С

2
,С

3
,…,П

1
,П

2
,П

3
,…) (5),

де Г
1
,Г

2
,Г

3
,…; С

1
,С

2
,С

3
,…; П

1
,П

2
,П

3
,… — відпо�

відно параметри теплогенеруючих джерел, тепло�
вих мереж та обладнання.

При виборі оптимальної схеми теплопостачан�
ня промислового регіону на довгострокову перс�
пективу нами порівнювалися кілька можливих ва�
ріантів, що відрізняються витратами на вироблен�
ня та розподіл теплової енергії при дотриманні
умов порівнянності варіантів по тепловим наван�
таженням на певному часовому етапі (T), якості
навколишнього середовища.

Рішення поставленої задачі можна істотно по�
легшити, виявивши повну систему зв'язків між па�
раметрами окремих елементів, що характеризують
схему, використовуючи для цього економічний
критерій оптимальності — мінімум дисконтованих
витрат (З

t
), включаючи комплекс вартісних техні�

ко�економічних показників таких, як капіталовк�
ладення (K

t
) та експлуатаційні витрати (І

t
).

Оптимальним є варіант з найменшими витра�
тами:

                             T                   T 

F = min [   t (1+r)-t +  t  (1+r)-t] 

                            t=0                t=0 
(6),

де r — відсоткова ставка в ча�
стках.

Економічний критерій опти�
мальності визначається залежні�
стю питомих капіталовкладень у
теплогенеруючі джерела та теп�
лові мережі від основних вплива�
ючих на них параметрів.

В основу розрахунку покла�
дені нормативні дані про питомі
капіталовкладення в ТЕЦ к

тец
, ко�

тельні к
к
 й теплові мережі к

к.с.
. В

якості палива прийнятий природ�
ний газ.

Аналіз нормативних даних по�
казав, що параметрами, що визна�
чають величину питомих капіта�
ловкладень у ТЕЦ і котельні, є
розрахункове максимально�го�
динне теплове навантаження рег�
іону Qгод

розрах
 і частка технологічно�

го навантаження Qгод
тех

 у загально�
му обсязі теплоспоживання

тех
=Qгод

тех
/Qгод

розрах
.

Питомі капіталовкладення в
теплові мережі, в свою чергу, ви�
значають розрахункове макси�
мально�годинне навантаження
Qгод

розрах
 і теплову щільність району

qт Гкал/(ч·га�1). Шляхом регрес�
ійного аналізу можуть бути отри�
мані аналітичні залежності пито�
мих капіталовкладень від зазначе�
них факторів, які використову�

ються в розрахунках економічного критерію оп�
тимальності теплопостачання регіону:

к
тец

 = (800 + 200 
тех

) (Qгод
розрах

)�0,193 (7),
к

к
 = (52 + 75 

тех
) (Qгод

розрах
)�0,23 (8),

к
т.с.

 = 7,55 q
т

�1,11 (Qгод
розрах

)0,173 (9).
Коефіцієнти кореляції, що дозволяють судити

про зв'язок між розрахунковими к
р
 і фактичними

к
ф
 питомими капіталовкладеннями, для к

тец
, к

к
, к

т.с.
,

відповідно, складають 0,924, 0,938 и 0,986, що го�
ворить про достатньо тісну (майже функціональ�
ну) залежність між ними.

Рівняння дозволяють визначити питомі капіта�
ловкладення в ТЕЦ, котельні та теплові мережі для
безперервного ряду значень теплових наванта�
жень Qгод

розрах
 , в той час як нормативні дані носять

дискретний характер.
 Максимально�годинне теплове навантаження

промислового регіону підсумовується з потреб у
теплі на опалення і вентиляцію Qов

год
, гаряче водо�

постачання Qгв
год

 і технологічне виробництво Qтехн
год.

.
На підставі дослідження впливу кліматичних

умов на економічність теплопостачання району зі
змішаним тепловим навантаженням виведений
критерій, що дозволяє дати кількісну оцінку цьо�
го впливу. Це кліматологічний коефіцієнт К, який
запропоновано визначати за формулою:

Рис. 2. Результати реалізації моделі енергозбереження
за етапами прогнозування
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К = 1/Т{
ов 

.
ов 

. n
ов

 + 
ов

 [n
ов

+( n
гв

� n
ов

) 
.

гв 
.  0,96]

+ 
техн

 [n
ов

+( n
техн

� n
ов

) 
.

техн 
. 0,96]}  (10),

де 
ов , гв

, 
техн

 — частка в загальному теплоспо�
живанні відповідно навантажень опалювально�
вентиляційної, гарячого водопостачання та техно�
логічної;

ов
, 

гв
, 

техн
 — температурні відносини для

кожного виду названих навантажень;
n

ов
, n

гв
, n

техн
 — тривалість опалювального пе�

ріоду і теплових навантажень технологічної та го�
рячго водопостачання, час;

Т — число годин використання теплового на�
вантаження на рік, година.

ов
 = Qов

час
/ Qчас; гв = Qгв

час
/ Qчас; 

техн
 = Qтехн

час 
/

Q
час

; 
ов

+
гв

+ 
техн

=1 (11).
Річне теплоспоживання регіону Qгод визна�

чається за формулою:
 Q

год
 = Q

час 
. К 

. Т, тис. Гкал (12).
Таким чином вирішується оптимальний вибір

всіх елементів теплопостачальної системи: тепло�
генеруючих джерел — теплових мереж — спожи�
вачів.

ВИСНОВОК
Пріоритети, орієнтири і результати реалізації

стратегії енергозбереження в регіоні за етапами
прогнозування представлені на рис 2. Запропоно�
вана модель територіальної організації енергозбе�
реження в регіоні грунтується на методології фор�
мування економічного механізму, в основу якого
покладено максимальне використання вторинних
енергоресурсів галузей спеціалізації розглянутих
територій.

Нами розроблено індикатори оцінки ефектив�
ності діяльності місцевої виконавчої влади в галузі
енергозбереження та підвищення енергетичної
ефективності (табл. 1).

Це показники частки у валовому регіонально�
му продукті (ВРП) енергії і матеріалів, виробле�
них з використанням вторинних енергетичних
(ВЕР) і матеріальних (ВМР) ресурсів і відходів
місцевого виробництва.

   
   

1     
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     ,  
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   ,  . 
   -  ,  . 

Таблиця 1. Система показників оцінки ефективності діяльності місцевої виконавчої влади в
галузі енергозбереження

Організаційно�економічний механізм ресур�
созбереження буде працездатний за умови введен�
ня суворої регулярної (квартальної, річної)
звітності за показниками виходу та використання
утворюємих вторинних ресурсів для всіх під�
приємств і організацій регіону [4]
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