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У монографії розглянуто теоретичні та практичні питання підвищення 
ефективності функціонування систем комунальної теплоенергетики (КТЕ). Пред
ставлено результати розробки та застосування методів вертикально-інтегрованого 
організаційно-технологічного (ВІОТ) управління регіональними (місцевими) сис
темами КТЕ, які базуються на системному поєднанні теоретико-множинного під
ходу, теорії ієрархічних багаторівневих систем та узгодженої оптимізації структу
ри і параметрів управління технологічними підсистемами виробництва, транспор
тування і використання теплоти за критеріями енергетичної, економічної та еколо
гічної ефективності. Розглянуто принципи побудови імітаційної моделі ВІОТ 
управління, реалізація якої охоплює моделі підпорядкованих їй підсистем, до яких 
входять вугільні котельні, котельні на природному газі, електричні котельні та 
когенераційні установки на природному газі та біодизельному пальному. Наведено 
результати оптимізації структури та параметрів розглянутої місцевої системи КТЕ, 
які підтверджують можливості суттєвого зменшення втрат паливно-енергетичних 
ресурсів, зменшення обсягів викидів С02 та збільшення прибутку господарюючих 
суб’єктів за рахунок оптимального ВІОТ управління.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються про
блемами енергетики, енергетичного менеджменту та енергозбереження, а також 
для викладачів, аспірантів і студентів старших курсів університетів за відповідни
ми спеціальностями.
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