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Постановка проблеми. В теперішній час для національ-
ного господарства важливою проблемою є необхідність
системного дослідження сутності та змісту ресурсно-фун-
кціональних механізмів забезпечення енергоефективності
української економіки. Тому метою даної статті є узагаль-
нення теоретико-методологічних засад для формування
ресурсно-функціонального механізму розвитку системи
економічної безпеки України (РФМРСЕБУ).

Виклад основного матеріалу дослідження. За допо-
могою результатів узагальнення вітчизняного та заруб-
іжного досвіду [1–8] розкрито і деталізовано існуючі ме-
тодологічні підходи до побудови дієвого механізму реа-
лізації енергетичної політики в державі; досліджено роль
ключових категорій-детермінант забезпечення спрямо-
ваності та якості еконо-мічного розвитку; при поєднанні
теоретичних підходів до проектвання багатокомпонен-
тних систем визначено методологічні принципи сфор-
мування ресурсно-функціонального механізму розвит-
ку системи енергетичної безпеки держави (СЕБД; зап-
ропоновано склад РФМРСЕБД та специфічні функції
його цільових елементів, а також визначено законо-
мірності еволюції для нівелювання ризиків і загроз еко-
номічному зростанню та захисту національних економ-
ічних інтересів; розроблено методику інтенсифікації
економічних умов та добору чинників ініціювання про-
цесів підвищення ефективності енерговикористання у
базових галузях і виробництвах, що спирається на сис-
тему домінантних важелів впливу (класифікованих за
обмеженою кількістю групувальних ознак) та темпи
ендогенного економічного зростання з деталізованим
складом напрямів, засобів заходів забезпечення високої
енергоефективності української економіки.

Доведено, що методологічною основою оцінюван-
ня результативності функціонування РФМРСЕБД та
його складових є базові положення ресурсно-функціо-
нального і об’єктно-цільового (орієнтованого на об’єкт,
визначає основоположну роль цільового функціоналу
національної економіки при проектуванні системи енер-
гетичної безпеки держави) підходів, які дозволяються
розглядати кожний важіль і регулятор, що входить до
складу РФМРСЕБД як складну структуру та компонен-
ту одночасно. Ресурсно-функціональний підхід забезпе-
чує єдність цільової орієнтації ключових детермінант
механізму забезпечення енергетичної безпеки в державі,
оскільки він до цього часу є не тільки демонтований
лише до рівня життєво важливих інтересів держави, його
важелі балансують у змістовних координатах індустріаль-
ної епохи (благополуччя і безпека країни перш за все
пов’язувались Із розмірами контрольованих територій,
обсягами сировинних запасів і енергоресурсів, із яких
переважна частина має додаток «резервні»). При цьому
енергетична безпека синонімізується із поняттям сиро-
винної, що є методологічною пасткою стосовно футу-

рологічного бачення перспектив розвитку української
економіки. Об’єктно-цільовий — забезпечує перетворен-
ня механізму узгоджуваності суперечностей між інтере-
сами українського соціуму та вимогами до темпів і якості
зростання держави завдяки демократичним процедурам,
реалізацію запланованого сценарію для виходу із стану
невпинного накопичення локальних і глобальних загроз
енергетичній безпеці та викликів.

Застосування принципів наукової обґрунтованості
на засадах реалізації помологічної концепції формуван-
ня ресурсно-функціонального механізму розвитку СЕБД
дозволяє здійснити складання основних його субструк-
турних елементів (рис. 1), зокрема механізмів контролю
за його функціонуванням, поновлення соціальних сто-
сунків між стратегічними партнерами із різним енерге-
тичним потенціалом та масштабами виробництва. Об-
ґрунтування конструкції та складу РФМРСЕБД дозво-
лило встановити цільові функціонали для реалізації його
дії (рис. 2.). При цьому доведено, що чим розвиненішою
є будова системи енергетичної безпеки в державі та дос-
коналішим використовуваний методичний апарат і при-
кладний інструментарій оцінювання та прогнозування,
тим складнішими та агресивнішими стають не тільки
деструктивні впливи і загрози, але й контрагресивні за-
ходи зовнішнього оточення. Крім того, стає імовірним
швидке і довгострокове постагресивне примирення, ос-
кільки компромісні рішення фактично урівноважують і
в кількісному, і в якісному плані агресію зовнішньо —
політичних і економічних акцій. Упорядкування складу
субструктурних елементів розкриває сутність
РФМРСЕБД, метою якого є при об’єднані за допомо-
гою управлінських технологій та інформаційно-методич-
ного апарату високого математичного рівня енергетич-
них і економічних процесів в єдину структуру з орієнта-
цією національного господарства на ендогенне зростан-
ня, досягнення високої енергоефективності та створен-
ня індивідуальної стійкості кожного суб’єкту господа-
рювання в довгостроковій перспективі. Вимоги світогос-
подарської системи полягають у тому, що об’єкти по-
винні реагувати на зміни зовнішнього середовища (як
споживчого попиту та економічної ситуації в країні, так
і на енергетичні кризи). Тому адаптивне експрес-реагу-
вання можливе уразі, якщо цільові складові системи
енергетичної безпеки здатні в будь-який час з мінімаль-
ними втратами в поточному періоді розпочати модерн-
ізацію, скорочення енерговитрати, поширити практич-
не використання інтелектуального потенціалу.

У розділ розкрито структурні особливості
РФМРСЕБД України, що полягають у його структур-
но — й функціонально-об’єктній диференціації сиро-
винно-ресурсних потенціалів із отриманням синергетич-
ного ефекту від їх одночасної трансформації. Це є дом-
інантним чинником ініціювання стійкості економіки до
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деструктивних впливів за рахунок поєднання причин-
но-наслідкових детермінант інтенсифікації виробничих,
інноваційних та еволюційних процесів на базі всебічно-
го розширення, поглиблення, нарощення стратегічного
потенціалу української економіки і взаємозв’язків на
різних рівнях управління.

Відтак, РФМРСЕБД може забезпечити реалізацію
інтеграційних і дезінтеграційних процесів не лише з
метою досягнення високої енергоефек-тивності націо-
нальної економіки, але й для створення організаційно-
економічних умов стовно підтримання стійкої конкурен-
тноздатності. При цьому, організаційну складову
РФМРСЕБД відтворюють елементи, як носії характери-
стик суспільних відносин, а економічну — економічні
важелі та регулятори впливу, основу яких складають
енергоекономічні показники. РФМРСЕБД — це су-
купність елементів, важелів, інструментів та методів
організаційно-управлінського характеру, що спрямовані
на створення та збереження конкурентних позицій ук-

раїнської економіки в умовах обмеженості енергетично-
го потенціалу й досягнення високої енергоефективності
шляхом поглиблення й інтенсифікації процесів вироб-
лення, нагромадження, трансформації, диверсифікації
постачання, поширення і практичного викорис-тання
енергоресурсів. Визначено: 1) інструментальний апарат
управління енергозабезпеченням та енергоспоживанням
(у вигляді принципів і методів експрес-реагування); 2)
організаційну структуру управління і технологію розвит-
ку СЕБД (забезпечує відповідність взаємодії компонент
РФМРСЕБД); 3) процесні складові механізму, що
відновлюють та удосконалюють СЕБД в динаміці за
ключовими функціями дії її підсистем, зокрема, моні-
торингу енергетичних процесів, енергоменеджменту та
енерготехнологічного аудиту, розвитку міжгалузевих і
промислових мереж тощо.

Досліджено можливості силового регулювання мак-
роекономічних процесів як суспільно-політичної необ-
хідності, нерівно важність яких посилюється з огляду на

Рис. 1. Субструктурні елементи ресурсно�функціонального механізму розвитку СЕБД
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існування системи соціально-економічних механізмів
рефлексії явища енергетичної безпеки. Це логічно роз-
виває й доповнює зміст, структуру і функції РФМРСЕБД
за рахунок логіко-методологічної деталізації інтеграцій-
них процесів у наступній послідовності: 1) аналіз інтег@
рації: методів і підходів; понятійного апарату; зв’язків із
організацією системи управління національним госпо-
дарством; цілей СЕБД, її функцій, інструментів, ресурсів
та їх адекватності засобам, регуляторам і важелям меха-
нізму; 2) поєднання ресурсно-функціонального і струк-

турно-динамічного підходів до опису поведінки склад-
ної системи; 3) побудова оптимізаційної моделі страте-
гічного управління стійкістю її компонент. Основу реа-
лізації процедури складає процес суб’єктивної детер-
інації силової активності СЕБД, утворюваний: 1) меха-
нізмом усвідомлення особистісних потреб, пов’язаних із
визначеністю силового впливу на зовнішнє середовище;
2) засобами реалізації дії механізму перетворення паро-
силових процесів в енергетичній сфері у силову орієн-
тованість функціонування; 3) застосуванням принципів

Рис. 2. Цільові функціонали реалізації дії РФМРСЕБД, діагностики енергетичної безпеки
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механізму формування індивідуальної агресивної діяль-
ності за детермінантами та визнаною місією державно-
го утворення; 4) використанням важелів впливу підтрим-
ки власних резервів у разі діяльності в межах наддержав-
них об’єднань; 5) системній мотивації функціонування
виробництв в енергетичній сфері; 6) за результатами
ранжування цілей функціонування РФМРСЕБД; 7) при
обґрунтуванні пріоритетів реалізації функцій механізму
саморегуляції; 8) за результатами добору ключових чин-
ників впливу для досягнення орієнтирів та адаптації
нового інструментарію до історичних умов; 9) при реа-
лізації функцій механізму забезпечення ціннісно-оріє-
нтаційної єдності суспільства при побудові СЕБД; 10)
при розробці методів проектування державно-політич-
ного механізму розвитку СЕБД; 11) за результатами
побудови ієрархії складових юридичного-правового ме-
ханізму та визначення складу інструментів і ресурсів для
запровадження механізму структурно-функціональної
оптимізації СЕБД; 12) при оптимізації та визначені об-
сягу ресурсів шляхом формування пар: «методи форму-
вання РФМРСЕБД — ресурси, інструменти», «чинники
впливу — ресурси, інструменти»; 13) при забезпеченні
контролю за виконанням функцій СЕБД та концентрації
зусиль на певних об’єктах тощо.

Висновки. Таким чином, основою для корегування
складу РФМРСЕБД за принциповими позиціями з ура-
хуванням різноспрямованих впливів виступають запро-
поновані в дослідженні методологічні схеми оцінюван-
ня щільності взаємозв’язку сукупних можливостей еко-
номіки та її енергетичного потенціалу, що базуються на
урахуванні аллокаційної ефективності перероз-поділу
стратегічних ресурсів між секторами національного гос-
подарства, контурів та моделей бізнес-процесів, які за-

безпечують реалізацію цільового функціоналу, виконан-
ня стратегічних цілей функціонування та надійність
системи економічної безпеки держави.
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Продовольча безпека нації по праву посідає одне із
центральних місць у системі внутрішньої та зовнішньої
політики держави, оскільки пов’язана із рівнем задово-
лення найуразливішої фізіологічної потреби людей, гро-
мадян країни, — потреби у їжі. Перебуваючи під впли-
вом найрізноманітніших чинників, усе ж її базис фор-
мується на етапі внутрішнього виробництва продоволь-
чої сировини та найнеобхідніших продовольчих товарів.
Природно і те, що зернопродуктовий підкомплекс
АПК — основа продовольчого забезпечення населення
країни. Підтвердженням цьому є використання абсолют-
них та відносних показників виробництва зерна, які
експерти ФАО використовують для аналізу рівня про-
довольчої безпеки, що обумовлено надто чутливою ре-

акцією громадськості на цінові коливання хліба, як
продукту першої необхідності, а також використанням
хлібного еквіваленту заробітної плати для аналізу змін в
рівнях доходів у ретроспективі та співставленні порівню-
вальних об’єктів дослідження.

Метою статті є дослідження стану та розробка на-
уково-практичних підходів щодо нарощування вироб-
ництва зерна, як базового чинника національної про-
довольчої безпеки.

Із зрозумілих причин зернопродуктовий підкомп-
лекс АПК традиційно відноситься до найбільш дослід-
жуваних теоретиками і практиками об’єктів, тому немає
потреби перелічувати усіх вітчизняних та зарубіжних
науковців, які вивчали окремі аспекти функціонування
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