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Борисяк О. В., Іванечко Н. Р. Формування цифрового комунікативного середовища з надання енергетичних послуг 

на засадах кліматично нейтрального розвитку
Утвердження цілей сталого розвитку спрямоване на підвищення рівня та якості життя населення шляхом зменшення антропогенного впливу 
на довкілля та переходу до кліматично нейтрального розвитку. Одним зі способів вирішення цього питання є популяризація альтернативних 
джерел енергії, впровадження енергоефективних технологій та енергетичного менеджменту. З огляду на це стаття присвячена визначенню 
особливостей формування комунікативного середовища з надання кліматично нейтральних енергетичних послуг у результаті використання 
цифрових технологій. Розширення спектра надання інноваційних енергетичних послуг зумовлене диверсифікацією джерел отримання енергії. У 
результаті аналізу динаміки розвитку «зеленої» енергетики на основі статистичних даних установлено позитивну динаміку виробництва енер-
гії з відновлювальних джерел (вітрова, сонячна, гідроелектростанції, біопаливо та відходи). Своєю чергою, у розрізі розгляду аспектів диджиталі-
зації виробничих процесів і надання послуг виявлено низький рівень інформаційно-медійної діяльності щодо можливостей отримання населенням 
«зелених» енергетичних послуг. З огляду на це зростає цінність використання таких цифрових технологій, як мобільні (соціальні) платформи. 
Запропоновано в змістову складову формування цифрового комунікативного середовища з надання енергетичних послуг на засадах кліматично 
нейтрального розвитку закласти рейтингове оцінювання енергосервісних компаній, рівень диджиталізації бізнес-процесів підприємств і сфор-
мованості цифрових навичок у споживачів різних сегментів енергетичного ринку, а також кібернетичний підхід до визначення спроможності 
надання інноваційних енергетичних послуг.
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Borysiak O. V., Ivanechko N. R. Formation of a Digital Communicative Environment for the Provision of Energy Services on the Basis  
of a Climate-Neutral Development

The setting of sustainable development goals is directed towards improving the level and quality of life of the population by reducing anthropogenic impact on 
the environment and transition to a climate-neutral development. One of the ways to address this issue is to popularize alternative energy sources, introduce 
energy-efficient technologies and energy management. In view of this, the article is concerned with determining the peculiarities of the formation of a commu-
nicative environment for the provision of the climate-neutral energy services as result of the use of digital technologies. The expansion of the range of innovative 
energy services is due to the diversification of energy sources. As a result of the analysis of the dynamics of the development of «green» energetics, on the basis 
of statistical data, positive dynamics of energy production from renewable sources is established (wind, solar, hydroelectric power plants, biofuels, and waste). 
In turn, in terms of considering aspects of digitalization of production processes and provision of services, a low level of information and media activities on the 
possibilities of obtaining «green» energy services by the population is identified. In view of this, the value of using digital technologies such as mobile (social) 
platforms is increasing. It is proposed, concerning the content component of the formation of a digital communicative environment for the provision of energy 
services on the basis of climate-neutral development, to use a rating assessment of energy service companies, the level of digitalization of business processes 
of enterprises and the formation of digital skills among consumers of different segments of the energy market, as well as a cybernetic approach to determining 
the ability to provide innovative energy services.
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Реалізація положень Європейської Зеленої Уго-
ди [1], прийнятої Європейською Комісією у 
грудні 2019 р., спрямована на забезпечення клі-

матично нейтрального розвитку економіки до 2050 р.  
Зокрема, одними зі стратегічних напрямів є поста-
чання чистої, доступної та безпечної енергії, розбудо-
ва «розумної» енергетичної інфраструктури. У цьому 
контексті, для зміцнення національної екологічної 
та енергетичної безпеки, зростає роль розвитку сфе-
ри альтернативної енергетики, що супроводжується 
розбудовою комплексу надання якісних «зелених» 
енергетичних послуг.

Відповідно до цього функціонування енерге-
тичної сфери у країнах, які приєдналися до реалізації 
положень Європейської Зеленої Угоди, до яких на-
лежить і Україна, має здійснюватися на інноваційних 
засадах і забезпечувати доступ споживачів до ди-
версифікованих джерел отримання «зеленої» енер-
гії, підвищення споживання альтернативної енергії, 
надання послуг з впровадження технологій з енер-
гоефективності та підвищення енергозбереження.  
У цьому процесі важливе значення належить розбу-
дові ринку енергосервісу на засадах диджиталізації, 
що сприятиме врахуванню інтересів всіх сегментів 
споживачів у результаті формування ефективного 
маркетингового комунікативного середовища з на-
дання енергетичних послуг і створенню умов для клі-
матично нейтрального розвитку економіки.

Особливості механізму розвитку енергетично-
го ринку, надання енергетичних послуг, упроваджен-
ня енергетичного менеджменту на підприємствах і 
домогосподарствах, формування екологічної й енер-
гетичної політики, використання інноваційних тех-
нологій управління на підприємствах енергетичної 
сфери наведені у працях таких вчених, як П. Бертоль-
ді, В. Брич, Ю. Гальчинська, А. Завербний, В. Джеджу-
ла, Л. Гораль, О. Миколюк, А. Полянська, О. Стріше-
нець, М. Федірко та ін. Зокрема, враховуючи тенден-
цію останніх десятиліть щодо необхідності запрова-
дження заходів із підвищення енергоефективності, 
енергетичної та екологічної безпеки та, як наслідок, 
розвитку сфери надання «зелених» енергетичних по-
слуг, у наукових доробках [2–6] фокусується увага на 
використанні інноваційного потенціалу при диверси-
фікації напрямів діяльності та інноваційних підходах 
до управління енергетичних підприємств. Крім того, 
у працях [7; 8] виокремлюються питання щодо впро-
вадження енергетичної блокчейн-мережі з метою 
захисту навколишнього середовища та прозорого 
планування діяльності енергосервісних компаній у 
віртуальному середовищі, використання «розумних» 
технологій в енергетичній сфері та альтернативних 
джерел отримання енергії.

Такі тенденції розвитку енергетичної сфери та 
тематичних напрямів наукових досліджень свідчать 
про зростання ролі використання енергоефективних 
та екологічних технологій і, як наслідок, посилення 

актуальності розширення спектра інноваційних енер-
гетичних послуг на засадах кліматично нейтрально-
го розвитку. До того ж, це служить обґрунтуванням 
необхідності вдосконалення маркетингового комп-
лексу енергосервісу, зокрема використання сучасних 
маркетингових інструментів просування послуг.

Одним зі способів вирішення цього питання 
на ринку біоенергетики Ю. Гальчинська у [3, с. 263] 
пропонує використання комплексу засобів впливу 
маркетингових комунікацій на кінцевих споживачів 
біопалива (соціальна реклама, стимулювання про-
дажу, пропаганда, виставки та персональний про-
даж, Інтернет-маркетинг (створення інформативних 
сайтів, SEO), вивчення громадської думки щодо біо-
енергетичних проєктів (маркетингові дослідження), 
інформування про проєкт і формування виваженого 
громадського судження).

Натомість, швидке отримання інформації, не-
обхідність в оперативному аналізі великих баз даних 
(Big Data) і можливість багатоканальності комуніка-
ції формують «розумне» робоче середовище та «ро-
зумне» дозвілля. За таких умов фізичне чи інтелек-
туальне виконання завдань людиною інтегрується із 
роботою штучного інтелекту шляхом диджиталізації 
бізнес-процесів та умов праці. Враховуючи тенден-
цію зростання наукових розвідок щодо підвищення 
енергоефективності й екологічної безпеки та, як на-
слідок, розвитку ринку енергетичних послуг, зокрема 
диверсифікації напрямів діяльності енергосервісних 
компаній, актуальним питанням є впровадження 
цифрових маркетингових комунікативних техноло-
гій з формування бренду таких компаній на засадах 
кліматично нейтрального розвитку.

Метою статті є визначення особливостей на-
дання енергетичних послуг, впливу цифрових тех-
нологій на комунікативну політику енергосервісних 
компаній і розробка алгоритму формування цифро-
вого комунікативного середовища з надання енерге-
тичних послуг в умовах переходу до кліматично ней-
трального розвитку.

Відповідно до Закону України «Про запро-
вадження нових інвестиційних можливос-
тей, гарантування прав та законних інтересів 

суб’єктів підприємницької діяльності для проведен-
ня масштабної енергомодернізації» енергосервіс є 
комплексом технічних та організаційних енергозбе-
рігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спря-
мованих на скорочення замовником енергосервісу 
споживання та/або витрат на оплату паливно-енерге-
тичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг 
порівняно зі споживанням (витратами) за відсутності 
таких заходів [9].

Загалом енергетичні послуги характеризуються 
такими особливостями: є комплексними, містять па-
кет заходів; пов’язані з інвестиційною та інновацій-
ною діяльністю; послуги надаються спеціалізованими 
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фірмами, які мають ліцензію на надання енергосервіс-
них послуг; є одним із видів прибуткового бізнесу –  
енергосервісна компанія отримує прибуток від за-
мовника за надані енергетичні послуги; функціональ-
на діяльність, яка пов’язана з їх наданням, полягає в 
забезпеченні надійного та безперебійного функціо-
нування систем виробництва, розподілу та спожи-
вання енергії [10].

Водночас урахування світової тенденції щодо 
переходу до кліматично нейтрального розвитку еко-
номіки зумовлює використання інноваційних енерго-
ефективних і енергозберігаючих технологій. Зважаю-
чи на це, забезпечення конкурентоспроможності на 
ринку енергосервісу потребує врахування інновацій-
ного потенціалу енергетичних підприємств.

У табл. 1 зведено дані щодо обсягу енергоспо-
живання на основі відновлювальних джерел в Укра-
їні, які свідчать про зростання динаміки розвитку 
«зеленої» енергетики. До того ж, у розрізі даних [12; 
13, с. 87; 14] в Україні відстежується позитивна дина-
міка виробництва енергії з відновлювальних джерел 
(вітрова, сонячна, гідроелектростанції, біопаливо та 
відходи), що, своєю чергою, сприяє розвитку таких 
екологічних видів транспорту, як електромобілі, а та-
кож розширення спектра енергетичних послуг.

можливостей отримання «зелених» енергетичних по-
слуг населенням. Зокрема, 34% мають брак інформації 
щодо енергозберігаючих технологій, натомість 30% не 
вважають, що в разі потреби зможуть легко знайти 
потрібну інформацію про енергозбереження [15].

Для розуміння особливостей розвитку інфор-
маційного суспільства та з огляду на важли-
вість формування цифрового маркетингового 

комунікативного середовища з надання енергетичних 
послуг проведено аналіз рівня використання циф-
рових технологій у діяльності підприємств України 
(табл. 2). У розрізі даних відстежено позитивну дина-
міку застосування комп’ютерів, комп’ютерних мереж, 
Інтернету, зокрема соціальних медіа: на 11% збіль-
шилось використання соціальних мереж (Facebook, 
LinkedIn, Xing, Viadeo, Yammer тощо) – із 17,5% у 2015 р.  
до 28,5% у 2018 р. Натомість, рівень використання 
таких засобів обміну знаннями, як Wikipedia, PBWiki, 
Google Docs зменшився на 6,2% – з 19,1% у 2015 р. до 
12,9% у 2018 р. Це пояснюється розширенням мережі 
доступу до мобільного Інтернету та використанням 
мобільних додатків у смартфонах. Такі дані свідчать 
про кореляційну взаємозалежність між рівнем вико-
ристання цифрових технологій у діяльності підпри-

Таблиця 1

Обсяг енергоспоживання з відновлювальних джерел енергії в Україні 1

 Показник Одиниця 
виміру

Рік

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019²

Загальне постачання первинної 
енергії тис. т н. е. 115940 105683 90090 94383 89462 93492 89072

Загальне постачання енергії  
від відновлюваних джерел тис. т н. е. 3166 2797 2700 3616 3907 4302 4348

Частка постачання енергії від  
відновлюваних джерел % 2,7 2,6 3,0 3,8 4,4 4,6 4,9

Примітки: ¹2014–2019 рр. – без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини До-
нецької та Луганської областей, де проводиться ООС. ² – оперативні дані.

Джерело: складено за [11].

З огляду на це, доцільно звернути увагу на зміну 
поведінки споживачів при виборі різних видів 
енергії, отриманні послуг з енергозбереження 

залежно від особистих потреб, на формування еколо-
гічної та енергетичної грамотності населення, розви-
ток муніципальної екологістики, впровадження засад 
енергетичного менеджменту на підприємствах. Під-
твердженням цьому є результати всеукраїнського со-
ціологічного опитування «Думки і погляди населення 
України щодо енергоефективності й енергозбережен-
ня» (жовтень, 2019 р.). Зокрема, 90% опитаних ствер-
джують, що в їхніх домогосподарствах прийнято еко-
номно використовувати енергію і ресурси [15]. Водно-
час результати цього дослідження свідчать про низь-
кий рівень інформаційно-медійної діяльності щодо 

ємств і рівнем сформованості цифрових навичок у 
споживачів товарів чи послуг, зокрема у працівників, 
які тут виконують роль внутрішніх споживачів.

Відзначимо, з огляду на це, що сьогодні рівень 
розвитку підприємств визначається рівнем викорис-
тання інноваційного потенціалу. Істотною ознакою 
нового «мережевого» суспільства є зняття чи посла-
блення соціального контролю та примусу, оскільки 
взаємодія у віртуальній реальності ускладнює або 
взагалі унеможливлює соціальний контроль, інфор-
мація перетворюється на комунікацію і, відповідно, 
на товар [17, с. 80–81]. Інтернет речей розглядається 
як інструмент, який забезпечує взаємодію реальних  
і віртуальних процесів.
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Як наслідок, в умовах розвитку цифрових тех-
нологій важливе значення належить удосконаленню 
маркетингової комунікаційної політики енергосер-
вісних компаній на засадах диджиталізації бізнес-
процесів [7; 8; 18; 19], зокрема: інтелектуалізації 
енергетичної системи (розробки системи Smart 
Grid); запуску CRM-системи для забезпечення омні-
канальності в партнерських відносинах. До прикладу, 
системи Smart Grid направлені на забезпечення авто-
матизації управління виробництвом, передаванням, 
розподіленням електричної енергії.

Водночас формування цифрового комунікатив-
ного середовища з надання енергетичних послуг має 
забезпечувати оперативний обмін інформацією між 
усіма учасниками цього процесу. З огляду на це вва-
жаємо, що зростає цінність використання таких циф-
рових технологій, як мобільні (соціальні) платформи. 
Такі платформи характеризуються вільним доступом 
до інформації, можливістю налагоджувати комуніка-
тивні канали безпосередньо з цільовою аудиторією.

Своєю чергою, доцільно відзначити, що управ-
ління комунікацією з використанням кра-
уд-технологій у результаті формування соці-

альних мереж в Інтернет і, як наслідок, переходу від 
способу комунікації «один для всіх» до «всі для всіх» 
є дворівневим: перший контур управління передба-
чає комунікаційний вплив на середовище Інтернет, а 
саме: на співтовариства з метою формування бажано-
го контексту для поширення подальшої маркетинго-
вої комунікації; другий контур управління направле-
ний вже безпосередньо на цільового споживача та пе-
редбачає донесення до суб’єкта впливу маркетингової 
інформації щодо товару чи виробника [20, с. 19–20].

З огляду на це, специфіка формування архітек-
тоніки комунікативного середовища в контексті клі-
матично нейтрального розвитку полягає у врахуван-
ні динамічного розвитку цифрових технологій, що 
зумовлює диджиталізацію бізнес-процесів у різних 
галузях економіки. Для енергосервісних компаній 
такими процесами є автоматизація ведення обліку 
ефективності використання енергетичних ресурсів.

Відповідно, пропонуємо в змістову складову 
формування цифрового комунікативного середовища 
з надання енергетичних послуг на засадах кліматично 
нейтрального розвитку (рис. 1) закласти рейтингове 
оцінювання енергосервісних компаній, рівень диджи-
талізації бізнес-процесів підприємств і сформованос-
ті цифрових навичок у споживачів різних сегментів 
енергетичного ринку, а також кібернетичний підхід 
до визначення спроможності надання інноваційних 
енергетичних послуг, що передбачає такі етапи:

1) направлення пропозиції енергетичних послуг 
і запиту на ідентифікацію потреб споживачів 
за такими показниками: рівень використання 
кліматично нейтральних технологій; рівень 
диджиталізації бізнес-процесів (вхід);

2) синхронізація потреб з енергетичним потенціа-
лом за показниками: рівень впровадження енер-
гетичного менеджменту; рівень впровадження 
екологічного менеджменту; рівень сформова-
ності цифрової обізнаності споживачів;

3) тестування прототипу інноваційних енер-
гетичних послуг і моніторинг зворотного 
зв’язку;

4) удосконалення прототипу інноваційних енер-
гетичних послуг;

5) надання інноваційних енергетичних послуг 
споживачам (вихід).

Таблиця 2

Динаміка рівня використання комп’ютерів, комп’ютерних мереж, соціальних медіа на підприємствах України  
за видами економічної діяльності (відсотків до загальної кількості підприємств)

Показник
Рік

2015 2017 2018 Відхилення між 
2018 р. і 2015 р.

Використовували комп’ютери в загальній кількості підпри-
ємств, які взяли участь в обстеженні 95,2 95,4 95,5 +0.3

Мали доступ до мережі Інтернет у загальній кількості підпри-
ємств, які використовували комп’ютери 97,9 98,2 98,1 +0,2

Мали вебсайт у загальній кількості підприємств, які мали  
доступ до мережі Інтернет 44,4 41,0 51,6 +0,12

Соціальні мережі (Facebook, LinkedIn, Xing, Viadeo, Yammer 
тощо) 17,5 26,7 28,5 +11

Блоги чи мікроблоги підприємства (Twitter, Present.ly тощо) 5,2 7,4 7,9 +2,7

Вебсайти з мультимедійним вмістом (YouTube, Flickr, Picassa, 
SlideShare тощо) 11,1 13,4 14,1 +3

Засоби обміну знаннями (Wikipedia, PBWiki, Google Docs) 19,1 12,8 12,9 –6,2

Джерело: складено на основі [16, с. 407–408].
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Споживачі  

 
 

ВХІД  

ВХІД  

ВИХІД  

ВИХІД  

Направлення пропозиції 
енергетичних послуг:

– рівень використання кліматично 
нейтральних технологій;
– рівень диджиталізації 

бізнес-процесів

інноваційні 
енергетичні 

послуги

Енергосервісні 
компанії

Синхронізація потреб споживачів 
з інноваційним потенціалом 

енергосервісних компаній:
– рівень упровадження енергетичного 

менеджменту;
– рівень упровадження екологічного 

менеджменту;
– рівень сформованості цифрової 

обізнаності споживачів

Рис. 1. Алгоритм формування цифрового комунікативного середовища з надання енергетичних послуг  
на засадах кліматично нейтрального розвитку

Джерело: авторська розробка.

Упровадження такого алгоритму формування 
цифрового комунікативного середовища енергосер-
вісними компаніями є ресурсоорієнтованим, що 
сприя тиме забезпеченню балансу між виробництвом, 
розподілом, постачанням енергії та раціональним 
споживанням енергії різними сегментами споживачів.

ВИСНОВКИ
Зміна клімату й утвердження цілей сталого роз-

витку сьогодні мотивують до використання енергое-
фективних технологій. З огляду на це зростає роль ді-
яльності енергосервісних компаній на енергетичному 
ринку в напрямі кліматично нейтрального розвитку. 
Забезпечення надання якісних енергетичних послуг 
передбачає налагодження ефективної взаємодії зі 
споживачами, визначення їхніх потреб шляхом вико-
ристання цифрових технологій.

Своєю чергою, важливе значення належить 
формуванню цифрового комунікативного середови-
ща з надання енергетичних послуг, що сприятиме під-
вищенню поінформованості населення про надання 
енергетичних послуг, які є безпечними для довкілля. 
В основі формування такого середовища є рейтинго-
ве оцінювання енергосервісних компаній, визначен-
ня рівня диджиталізації бізнес-процесів підприємств 

і сформованості цифрових навичок у споживачів різ-
них сегментів енергетичного ринку. Зважаючи на це, 
перспективи подальших досліджень полягають у роз-
робці моделі просування енергетичних послуг.          
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Лагун А. І. Корпоративний венчуринг як основа розбудови екосистем у глобальних координатах світу

В останні десятиліття всі ми є свідками зародження якісно нових тенденцій розвитку корпоративного венчурингу, що підтверджують його 
динамічну структурну динаміку, глобальний характер, а також диверсифіковані механізми реалізації та потужний вплив на динаміку світового 
науково-технічного прогресу. Корпоративний венчуринг є системою заходів, механізмів та інструментів фінансування бізнес-структурами кор-
поративного сектора процесів розробки, підтримки, інкубування, впровадження та реалізації венчурних стартапів, інноваційних програм і про-
єктів, що реалізуються переважно в середовищі малих інноваційних фірм під опікою материнських підрозділів багатонаціональних підприємств 
(БНП) і лежать в основі розбудови у глобальних координатах глибоко інтегрованих на горизонтальному та вертикальному рівнях корпоративних 
венчурних екосистем. Насамперед слід відзначити динамічне нарощування вартісних масштабів інноваційного венчурного фінансування корпора-
цій і наростання міжрегіональних асиметрій у його нагромадженні. Між тим, діяльність БНП у царині корпоративного венчурингу свідчить про 
наростаючу в умовах техноглобалізму невідповідність приватномонополістичної форми інноватизації глобального виробництва об’єктивним 
потребам національного економічного розвитку. Як результат – на міждержавному, регіональному та наднаціональному рівнях актуалізується 
питання щодо розвитку якісно нових форм науково-технічної кооперації суб’єктів господарювання; розбудови глобальних інноваційних і профе-
сійних мереж дослідників, учених і науково-дослідного персоналу; ефективного комбінування виробничих ресурсів, а також усуспільнення праці та 
концентрації інноваційного капіталу з метою оперативного вирішення найбільш актуальних для світової спільноти науково-технічних завдань.
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