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ДЕРЖАВНЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ 

Провідні країни світу створили справжню індустрію у сфері 

енергозбереження, що дозволяє отримати значний приріст додаткової продукції 

практично без істотного збільшення енерговитрат. Пріоритетними 

організаційно-економічними векторами в енергетичній галузі є зменшення 

поточних витрат виробництва й питомих капіталовкладень, формування 

сприятливого суспільно-політичного клімату щодо першочерговості 

використання відновлюваних джерел енергії у паливно-енергетичному 

комплексі, розробка світовим співтовариством ефективних методів державного 

і ринкового регулювання та узгодженої стратегії сталого розвитку світової 
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енергетики [1, 2]. Заходи із заощадження паливно-енергетичних ресурсів 

відзначаються різноплановістю і виступають першочерговим стратегічним 

напрямом ефективного використання виробничих потужностей із 

оптимальними енергетичними витратами [3, 4]. 

Питання енергетичного характеру набувають не лише важливого 

актуального значення, вони стають фактором формування нової геополітичної 

та геоекономічної структури світу на державному і регіональному рівнях. 

Наслідки світових енергетичних криз у суспільному виробництві зумовили 

застосування комплексних процесів ресурсо- та енергозбереження, які 

базуються на економному використанні наявної ресурсної бази, оптимальному 

поєднанні первинних і вторинних паливно-енергетичних ресурсів, 

запровадженні маловідходних та безвідходних технологій виробництва, а 

також переходу до споживання відновлюваних джерел енергії [5, 6]. Як 

наслідок, одним із пріоритетів розвитку економіки України необхідно 

розглядати національну систему енергозбереження – важливу структурну 

складову соціально-економічного та виробничого механізму держави, яка в 

результаті гострого дефіциту паливно-енергетичних ресурсів пов’язана не 

тільки з конкурентоспроможністю її товарів, але й з державним суверенітетом. 

За таких умов головною функцією державного управління енергозбереженням 

є забезпечення збалансованої стійкості соціально-економічної і виробничої 

системи відповідно із фактором ефективного використання ресурсного 

регіонального потенціалу. 

Слід відзначити, що енергозберігаюча політика – це комплекс 

довготермінових організаційно-правових заходів з підвищення ефективності 

використання енергоносіїв у економіці країни на основі зростання коефіцієнта 

корисного використання енергії та скорочення втрат кінцевої енергії [7]. 

Процес енергозбереження є особливим напрямом функціонування суб’єктів і 

об’єктів господарювання, що характеризує інтенсифікацію розширеного 

відтворення в економіці, поділяючись на прямі та непрямі методи (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Характеристика основних методів реалізації енергозберігаючої політики 

Енергозберігаюча політика 

Пряма економія ПЕР Непряма економія ПЕР 

1. Зменшення втрат енергії на всіх 

етапах її виробництва, перетворення та 

споживання. 

1. Підвищення якості продукції 

відповідно до світових стандартів 

(сертифікація). 

2. Вдосконалення організаційно-

управлінських факторів виробництва. 

2. Зменшення матеріаломісткості 

продукції та енергомісткості ВВП. 

3. Підвищення ефективності 

використання вторинних енергетичних 

ресурсів. 

3. Використання нових більш 

дешевих матеріалів, сировини, 

енергоносіїв тощо. 

4. Запровадження заходів із 

інтенсивного енергозбереження 

(розвиток інноваційних технологій). 

4. Екологізація виробництва на 

засадах сталого розвитку економіки. 

Джерело: [7]. 

 

Під час реалізації енергозберігаючої політики важливо розрізняти 

економію паливно-енергетичних ресурсів, що забезпечує “природні” 

структурні зміни, технічний прогрес в економіці та заощадження енергоносіїв 

унаслідок активних заходів, зокрема виділення цільових капітальних вкладень 

та запровадження системи економічного стимулювання. Структурна економія 

паливно-енергетичних ресурсів досягається внаслідок переходу від більш 

енергомісткої структури національної економіки до менш енергомісткої на 

основі зміни міжгалузевих і внутрішньогалузевих пропорцій. 

Економічні методи стимулювання політики енергозбереження потрібно 

засновувати на впровадженні прогресивно зростаючих податків за невиконання 

встановлених нормативів споживання паливно-енергетичних ресурсів, 

враховуючи нанесену шкоду довкіллю. Дієвим заходом із перевитратами 

енергоносіїв є запровадження штрафних санкцій, розміри яких доцільно 

визначати на основі співставлення діючих тарифів на паливно-енергетичні 

ресурси при виконанні нормативних вимог до їх питомих витрат. 

В Україні політика енергозбереження має орієнтуватися на гнучке 
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поєднання державного регулювання та ринкового середовища, щоб сформувати 

найбільш прийнятні механізми стимулювання в конкретних економічних і 

політичних ситуаціях. Визначальним виступає правильне розмежування 

повноважень функцій управління галузями паливно-енергетичного комплексу, 

енергоспоживанням і енергозбереженням між центральними й регіональними 

органами, галузевими об’єднаннями, корпораціями, організаціями тощо. 

У галузі енергозбереження нашої країни державне регулювання 

здійснюється через відповідну систему елементів управління: розробку та 

проведення політики ціноутворення; сертифікацію енергетичного обладнання і 

приладів; енергетичну експертизу запроваджуваних проектів; ліцензування 

роботи консалтингових і аудиторських фірм; інвестиційну та інноваційну 

діяльність; вирішення питання з надання податкових і кредитних пільг; 

розробку стандартів енергоспоживання (рис. 1). 

Система державного управління енергозбереженням є сукупністю 

загальнодержавних, галузевих та регіональних органів управління, а також 

підприємств і організацій, які здійснюють енергозберігаючу політику. 

Ефективне енергозбереження буде здійснюватися лише за умов розвинутої 

ринкової економіки, формування цілісного національного паливно-

енергетичного комплексу (споживання невідновлюваних та відновлюваних 

джерел енергії). 

Для ефективного управління енергозбереженням потрібно створити 

структуру державного управління, яка в комплексі буде охоплювати: всі рівні 

керівництва (загальнодержавний, регіональний, галузевий); систему правового 

і нормативно-технічного забезпечення та систему фінансового і інноваційно-

інвестиційного забезпечення.  

Отже, без запровадження кардинальних змін у паливно-енергетичному 

комплексі, Україна на далеку перспективу буде залишатися енергодефіцитною 

державою, тому необхідно економічно обґрунтовано визначити, за рахунок 

розвитку яких конкретних галузей і в яких обсягах буде постійно зменшуватися 
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частка імпортованих енергоносіїв у загальному національному енергобалансі. 

Одним із найвужчих місць у здійсненні ринкового реформування національної 

енергетики є відсутність прозорого та незалежного органу державного 

регулювання, який би здійснював наступні функції: державне регулювання 

підприємницької діяльності на енергетичних ринках; сприяв конкуренції у 

сфері видобування, генерування та постачання енергоносіїв; приймав участь у 

реалізації державного та регіонального ринку паливно-енергетичних ресурсів. 

 

 

Рис. 1. Система державного управління в галузі енергозбереження 

України 

Джерело: [7]. 
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БРЕНДІНГ ТУРИСТИЧНИХ ТЕРИТОРІЙ 

Туризм в світі розвивається досить динамічно. Це призводить до 

необхідності пошуку нових засобів покращення управління цим процесом, що, 

в свою чергу, сприятиме залученню якомога більшої кількості туристів. Тому 

питання пропагування територій є на сучасному етапі ключовим. З метою саме 

пропагування територій в більшості країн світу використовують брендінг 


