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Подальший розвиток віртуалізації туроперейтингу спрямова-
ний на широке використання мобільних технологій самими тури-
стами до, під час та після подорожі, а також з метою пошуку не-
обхідної інформації про спеціальні пропозиції туроператорів,
контактної інформації, взяття участі в розіграші призів, додатко-
вих послуг по туру тощо.

Викладені тенденції вимагають від споживачів певного досві-
ду подорожей, знань щодо використання мобільних та Інтернет-
технологій, а також високого професійного рівня персоналу ту-
ристичних посередницьких організацій.
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Розкрито доцільність здійснен-
ня оцінки управління енергоо-
щадженням на підприємствах
цементної промисловості за до-
помогою ключових показників
результативності в контексті ста-
лого розвитку, які враховують
інтереси стейкхолдерів. Запро-
поновано перелік відповідних
показників для виробників це-
ментну в Україні.
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Described applicability of using
Key Results Indicators that re-
flect stakeholders’ interests
within the Sustainable Develop-
ment concept for assessing en-
ergy management of cement en-
terprises. Suggested the list of
relevant KRIs for cement manu-
facturers in Ukraine.
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Ураховуючи результати здійсненого аналізу особливостей
функціонування підприємств цементної промисловості, можна
зазначити, що енергоощадження на них тісно пов’язане зі ство-
ренням цінності для широкого кола зацікавлених сторін (стейк-
холдерів) завдяки економічним, соціальним та екологічним ефек-
там, які є вимірами триєдиної концепції сталого розвитку (англ. —
sustainable development). Однак проведені дослідження демон-
струють, що на вітчизняних підприємствах недостатньо розвину-
ті науково-методичні та прикладні засади для оцінки прогресу в
напрямку формування цінності для зацікавлених сторін.

Беручи до уваги викладене, доцільним елементом визначення
ефективності менеджменту енергоощадження вбачається її здій-
снення на основі концепції «балансу інтересів», згідно якої кри-
терієм ефективності управління є досягнення балансу інтересів
усіх зацікавлених сторін організації [1]. Інструментом для прове-
дення евалюації у відповідності із зазначеною концепцією для
підприємств цементної промисловості пропонується аналіз впли-
ву енергоощадження на ключові показники результативності
(англ. — Key Results Indicators, KRIs), які дозволять оцінити діяль-
ність на шляху досягнення цілей сталого розвитку із врахуванням
потреб стейкхолдерів [3].

На основі узагальнення літератури, присвяченої темі стійкого
розвитку, враховуючи підсумки вивчення ситуації у цементній
промисловості України та практичного досвіду світових ліде-
рів — виробників цементу, можна зробити висновок, що КRІs
енергоощадження повинні відповідали наступним критеріям:

— релевантність для оцінки економічного, соціального та
екологічного ефектів енергоощадження;

— періодичне оновлення шляхом бенчмаркінгу та моніторингу;
— кількісна оцінюваність, прозорість та актуальність;
— зрозумілість і важливість для зацікавлених сторін;
— співмірність зі стратегічними цілями підприємства;
— обмеженість у кількості (10—15 KRIs).
У процесі вибору КRІs важливим базовим кроком є ідентифі-

кація потреб щодо ефектів енергоощадження в контексті сталого
розвитку різних зацікавлених груп, цілей і набору загальних і
специфічних показників. Спектр КRІs може бути доволі розгор-
нутим, однак для комунікації прогресу стейкхолдерам пропону-
ється визначити не більше 15 показників, які б були узагальнюю-
чими й разом із тим показовими. У табл. 1 відображено можливі
завдання в якісному вигляді, що відображують інтерпретацію
підприємством способу виконання обов’язків щодо сталого роз-
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витку через енергоощадження, та КRIs, які є їх кількісними інди-
каторами. Відстеження зміни показників дає змогу виміряти про-
грес у досягненні цілей.

Таблиця 1
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ

ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЕНЕРГООЩАДЖЕННЯ
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЦЕМЕНТНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Завдання Показник

Основні

Більш ефективно викори-
стовувати ПЕР Енергомісткість (МДж/т)

Скоротити споживання
ПЕР завдяки використан-
ню відходів

Частка використання альтернативного ПЕР (%)

Скоротити викиди СО2 Викиди СО2 (кг) на тону клінкеру/цементу

Забезпечити соціальну за-
хищеність і належні умо-
ви праці

— Середньомісячний рівень заробітної плати (грн);
— Зміна кількості робочих місць внаслідок
упровадження енергоощадження (%)

Додаткові

Врахувати потреби міс-
цевої громади

— Кількість консультаційних зустрічей за уча-
сті представників громади;
— Кількість реалізованих  ініціатив щодо роз-
витку громади;
— Кількість скарг громади

Сприяння економічному
розвитку громади

— Кількість робочих місць для представників
місцевої громади;
— Інвестиції в регіональну економіку (грн.)

Створення цінності для
стейкхолдерів

— прибуток до виплати відсотків, податків і
нарахування амортизації; ROA; ROIС  тощо;
— зменшення ризику / стійкість до нестабіль-
ності цін та постачання ПЕР

Запропонований перелік ключових показників результативності
енергоощадження може стати основою для використання на під-
приємствах цементної промисловості України та бути доповненим
тими KRIs, які враховують специфічні інтереси стейкхолдерів.
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Здійснено аналіз літературних
джерел щодо класифікації ос-
новних стратегічних принципів
еколого-економічного управлін-
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STRATEGIC ECOLOGY -
ECONOMIC PRINCIPLES OF

RAILWAY TRANSPORT
MANAGEMENT

Analysis of the literature on the
classification of the basic princi-
ples of strategic ecology-economic
management was done. Princi-
ples for railway transport man-
agement were considered.

Ефективність і результативність стратегічного управління су-
часними організаціями в значній мірі залежать від того, яких
принципів вона дотримується, яких принципів дотримуються ке-
рівники, приймаючи важливі управлінські рішення та методи, які
вони застосовують для їх втілення. Принципи повинні базуватися
на законах розвитку суспільства та управління, відображати їх
основні зв’язки та властивості. За своєю природою, принципи
мають економічний зміст, оскільки використовують економічні
підходи при формуванні механізму та методів управління тощо.

О. І. Бородін [1, с. 56—57] вважає, що принципи еколого-
економічного управління (ЕЕУ) можна диференціювати за голо-
вними факторами управління — механізмом, процесом і систе-
мою управління, які були класифіковані за такими ознаками [2]:
процес управління (стратегічність, послідовність, своєчасність);




