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Аналіз методів оцінки «паливної бідності» у системах державного управління
Український ринок енергетики було проаналізовано на регіональному рівні в плані споживання
сектором домогосподарств паливно-енергетичних ресурсів. Відображено важливі аспекти підвищення
рівня енергетичної безпеки в контексті використання енергетичних ресурсів. Запропоновано основні
напрямки розвитку економічної системи соціальної відповідальності у світлі економічної безпеки країни
в плані подолання «паливної бідності». Визначено когнітивні характеристики явища «паливної
бідності». Зроблено математичне моделювання явища «паливної бідності» за допомогою наступних
показників: “дохід після оплати комунальних послуг, менший за прожитковий мінімум”; витрати на
енергоресурси більше 10 % від наявного доходу; низький дохід – високі витрати, який описує
домогосподарства з досить високими витратами на енергоресурси та низьким доходом. З метою
оптимізації управління розроблена модель кінцевого розрахунку витрат домогосподарства на
енергоресурси. Представлено графік отриманих значень показників «паливної бідності», основним є
показник, розташований у верхньому лівому куті – низький дохід – високі витрати. Запропоновано блоксхему вдосконалення економічної системи соціальної відповідальності у світлі подолання «паливної
бідності».
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Анализ методов оценки «топливной бедности» в системах государственного управления
Украинский рынок энергетики был проанализирован на региональном уровне в плане потребления
сектором домохозяйств топливно-энергетических ресурсов. Отображены важные аспекты повышения
уровня энергетической безопасности в контексте использования энергетических ресурсов. Предложены
основные направления развития экономической системы социальной ответственности в свете
экономической безопасности страны в плане преодоления «топливной бедности». Определены
когнитивные характеристики явления «топливной бедности». Сделано математическое моделирование
явления «топливной бедности» при помощи следующих показателей: «доход после оплаты
коммунальных услуг меньше прожиточного минимума», расходы на энергоресурсы более 10 % от
располагаемого дохода; низкий доход – высокие расходы, описывающий домохозяйства с довольными
высокими расходами на энергоресурсы и низким доходом. С целью оптимизации управления
разработана модель конечного расчета расходов домохозяйства на энергоресурсы. Представлен график
полученных значений показателей «топливной бедности», основным является показатель, размещенный
в верхнем левом углу – низкий доход – высокие расходы. Предложена блок-схема усовершенствования
экономической системы социальной ответственности в свете преодоления «топливной бедности».
Ключевые слова: энергоресурсы, потребности, потребители, «топливная бедность», рынок, топливноэнергетические ресурсы, политика ценообразования на рынке энергетики, дерегуляция рынка
энергетики, система, управление
Классификация JEL: H12, J17, L94, P18, R11, R23
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International license, что позволяет повторное использование, распространение и воспроизведение, запрещает использование материалов
в коммерческих целях и требует наличия соответственной ссылки на оригинальную версию статьи.

