
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

87www.economy.in.ua

ВСТУП
Однією з головних умов переходу до сталого со�

ціально�економічному розвитку України є істотне підви�
щення енергоефективності вітчизняної економіки.
Енергозбереження є найважливішим фактором підви�
щення енергоефективності, економічної ефективності
та економічної безпеки промислових підприємств і ком�
плексів, а також результативності реалізації стратегій
соціально�економічного розвитку регіонів України [1].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка та дослідження кон�

цептуальних підходів, методологічних основ і організа�
ційно�економічних методів формування регіональної
системи стратегічного управління енергоефективністю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Комплексність проблеми підвищення енергоефек�

тивності визначає широке коло досліджень у цьому на�
прямі. Різні аспекти підвищення енергоефективності
досліджували такі вчені, як Башмаков І.О., Безру�
ких П.П., Гнідий М.В., Кулик М.М., Лапко О.О., Лір В.Е.,
Маляренко В.А., Микитенко В.В., Огурцов А.П., Сухо�
доля О.М., Черепанова В.О., Шидловський А.К. та ін.
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Питаннями формування стратегії сталого розвитку ок�
ремих регіонів та національної економіки в цілому зай�
малися Александров І.О., Буркинський Б.В., Геєць В.М.,
Заблодська І.В., Кизим М.О., Коваленко М.А., Масло�
вська Л.Ц., Сенчагов В.К., Пила В.І., Тищенко О.М.,
Топіха В.І., Шаститко А.Є. та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Енергозбереження — це взаємопов'язана сукупність

методичних, наукових, технологічних, інженерно�тех�
нічних, організаційних, економічних, управлінських,
адміністративно�господарських та навчальноосвітніх
заходів, спрямованих при виробництві енергоносіїв та
продукції на вирішення завдань заощадження і раціо�
нального використання всіх видів паливно�енергетичних
ресурсів (ПЕР), різкого скорочення втрат ПЕР, а також
значного підвищення ступеня вилучення та глибини пе�
реробки ПЕР, які забезпечують досягнення оптималь�
них показників енергоефективності та запобігання
шкідливого впливу виробничих і соціально�економічних
систем на навколишнє природне середовище (НПС).

У даний час питома енергоємність української еко�
номіки в порівнянні з економіками індустріально роз�
винених країн світу, на жаль, залишається вельми висо�
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ка. Розуміючи важливість проблеми зниження частки
витрат на ПЕР у структурі собівартості товарів і послуг,
державні та регіональні влади України роблять певні
організаційно�економічні та адміністративно�уп�
равлінські дії щодо підвищення показників енергоефек�
тивності.

Короткочасні позитивні тенденції щодо зниження
енергоємності пояснюються в значній мірі структурни�
ми трансформаціями економіки (на які припадає 75—
80% досягнутого зниження енергоємності), що відби�
вається в випереджальних темпах зростання щодо ма�
лоенергоємних складових ВВП, у порівнянні з тради�
ційно енергоємними галузями промисловості. Відпові�
дно, внесок від використання технологічного потенціа�
лу забезпечення енергозбереження в загальний резуль�
тат зниження енергоємності ВВП склав лише приблиз�
но 20—25%. Очевидно, що низькі темпи зниження пи�
томої енергоємності в різних галузях промисловості при
планованому зростанні внутрішнього енергоспоживан�
ня не приведуть до зростання конкурентоспроможності
вітчизняної продукції. Враховуючи, що на даний час ча�
стка поновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в структурі па�
ливно�енергетичного балансу (ПЕБ) України становить
менше 1%, висока енергоємність економіки позначаєть�
ся, насамперед, на збільшенні витрати невідновлюваних
природних паливних ресурсів, в першу чергу вуглевод�
невих ПЕР. В умовах підвищення витрат на розробку
нових родовищ ПЕР в стратегічній перспективі дана
обставина може негативно позначитися на розвитку
української економіки. Крім економічного збитку, обу�
мовленого низькою конкурентоспроможністю вітчиз�
няних товаровиробників на внутрішньому та міжнарод�
них ринках, відсутність ефективних організаційно�еко�
номічних механізмів та інструментів управління енер�
гозбереженням сприяє утворенню додаткового значно�
го обсягу викидів парникових газів та шкідливих речо�
вин у НПС [3].

Очевидно, що важлива соціально�економічна про�
блема підвищення показників енергоефективності не
може вирішуватися без врахування специфічних особ�
ливостей соціально�економічного розвитку регіонів, у
ряді яких створена певна інфраструктура енергозбере�
ження. У той же час, незважаючи на наявність ряду до�
сягнень у сфері підвищення показників енергозбережен�
ня саме на регіональному рівні, у більшості регіонів не
використовується системний підхід до розробки енер�
гозберігаючої політики і стратегії управління енергое�
фективністю економіки. Впровадження і використання
ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій
повинно бути пов'язане зі стратегіями соціально�еко�
номічного розвитку регіонів України і враховуватися
при розробці стратегічних планів розвитку регіональ�
них промислових комплексів (РПК), окремих промис�
лових підприємств і виробництв. Однак на практиці
більшість розроблених стратегічних програм розвитку
регіонів навіть не містять розділи щодо забезпечення
енергозбереження. Це зумовлено відсутністю методо�
логії системного підходу до вирішення проблеми орга�
нізації інвестиційної діяльності в області підвищення
енергоефективності і, відповідно, конкурентоспромож�
ності економіки регіонів.

Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних економістів
показав, що на даний час для успішної реалізації стра�
тегічного підходу до підвищення енергоефективності в
масштабах країни необхідна гнучка інвестиційна по�
літика, а також організаційно�нормативне забезпечення,
стимулююче підвищення енергоефективності регіональ�
ної економіки та соціальної сфери з урахуванням інте�
ресів виробників і споживачів енергоресурсів. Існуючі
загальні методичні підходи до стратегічного управлін�
ня енергозбереженням на регіональному рівні не вра�
ховують повною мірою специфічні особливості процесів
генерації, передачі та споживання ПЕР у регіоні, тобто
специфічні особливості регіональних і міжрегіональних

ланцюгів поставок ПЕР, а також прогнозний сценарій
розвитку РПК і окремих промислових підприємств; умо�
ви формування та розвитку регіональних промислово�
енергетичних кластерів (ПЕК) при реалізації енергое�
фективних бізнес�процесів і технологічних процесів;
можливості використання прогнозного регіонального
паливно�енергетичного балансу (РПЕБ), побудованого
з урахуванням ступеня доступності ПЕР для РПК і впли�
ву виробництва і використання ПЕР на ОПВ. Не повною
мірою визначені ключові показники ефективності інве�
стицій у забезпечення енергозбереження в РПК з ура�
хуванням економічних інтересів споживачів і виробників
ПЕР, що знижує обгрунтованість вибору стратегічних і
оперативно�тактичних заходів щодо забезпечення енер�
гозбереження в РПК. У результаті відсутність цілісної
наукової концепції загального управління енергозбере�
женням та комплексної методології підвищення енер�
гоефективності на регіональному рівні, а також чітких
механізмів розмежування повноважень і відповідаль�
ності державних, регіональних і муніципальних органів
влади при реалізації організаційно�економічних заходів
щодо забезпечення енергозбереження не дозволяє уні�
фікувати процедури оцінки і контролю процесів стра�
тегічного управління енергозбереженням в регіонах у
рамках реалізації загальнодержавних програм [4].

Аналіз значення стратегічного управління енерго�
збереженням у забезпеченні енергоефективності про�
мисловості регіонів показав, що глибина процесів щодо
зниження енергоємності та підвищення конкуренто�
спроможності продукції значною мірою визначається
наявністю науково�обгрунтованих стратегій енергозбе�
реження в регіоні. На жаль, до останнього часу стра�
тегії енергозбереження і навіть відповідні розділи в
стратегічних планах соціально�економічного розвитку
багатьох регіонів були відсутні. Частково це пояснюєть�
ся недостатньою пропрацьованістю існуючих методів та
інструментарію формування та реалізації стратегій
енергозбереження.

На даний час широке поширення отримав програм�
но�цільовий метод управління енергозбереженням. Роз�
робляєми в даний час Регіональні програми енергозбе�
реження, що розглядаються на сьогодні, в недостатній
мірі враховують специфіку регіонів України і, по суті,
не є стратегічними програмами, а являють собою набір
ряду конкретних організаційно господарських заходів
з енергозбереження, реалізація яких передбачається, в
основному, за рахунок бюджетних коштів.

Спроби впровадження системного підходу і коор�
динації процесів забезпечення енергозбереження в ряді
регіонів України показали, що поставлені цілі не були
повністю досягнуті з таких причин [5]:

1. Енергозбереження передбачає комплекс техніч�
них, економічних, організаційних, управлінських та на�
вчально�освітніх заходів, які повинні враховувати спе�
цифіку регіонів України.

2. Відсутня взаємопов'язана багаторівнева система
програм підвищення енергоефективності: від муніци�
пальних утворень до регіонів та країни.

3. Недостатньо опрацьовані питання стимулювання
різних видів господарсько�економічної діяльності щодо
забезпечення енергозбереження.

4. Не створена ефективна інфраструктура інновацій
в галузі енергозбереження.

5. РПЕБ не застосовується як найважливіший
інструмент контролінгу та управління енергозбережен�
ням на регіональному рівні.

Незважаючи на наявність досить докладних мето�
дик складання та використання РПЕБ (деякі положен�
ня яких закріплені в нормативних документах), існують
певні проблеми, пов'язані з їх практичною реалізацією.

По�перше, формовані РПЕБ не враховують повною
мірою можливості взаємодії з іншими регіонами та су�
міжними державами з постачання ПЕР. Це в ряді ви�
падків призводить до прийняття недостатньо раціональ�
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них рішень з розвитку паливно�
енергетичної бази регіонів, у той час
як більш доцільно з економічної та
екологічної точок зору було б для
окремих регіонів придбати зазначені
ПЕР поза регіону, в тому числі на
основі довгострокових угод. Оче�
видно, що деталізація РПЕБ і вве�
дення в їх структуру додаткових да�
них, що відображають вартісні ха�
рактеристики ПЕР, дозволили б
підвищити ефективність викорис�
тання прогнозних балансів при стра�
тегічному управлінні на регіональ�
ному рівні.

По�друге, прогнозні РПЕБ ще не
стали обов'язковою складовою
стратегічних планів розвитку регі�
онів України. Мабуть, це викликано
відсутністю методик оцінки впливу
складових статей прогнозного ба�
лансу на економічні, соціальні та
екологічні показники регіонального
розвитку.

По�третє, в пояснювальних ма�
теріалах до прогнозного РПЕБ заз�
вичай не описуються механізми та
інструменти впливу органів законо�
давчої та виконавчої влади регіону
на створення раціональної структу�
ри виробництва (видобутку) і спо�
живання ПЕР з точки зору форму�
вання умов для переходу до сталого
розвитку регіонів України та підвищення їх конкурен�
тоспроможності. Вказана обставина знижує дос�
товірність прогнозних оцінок, використовуваних при
складанні РПЕБ.

По�четверте, в прогнозних РПЕБ зазвичай деталь�
но не розглядається структура можливих втрат ПЕР, які
в цілому можуть істотно вплинути на статті балансу.

Поняття "комплексне зниження енергоємності про�
дукції" відображає п'ять основних аспектів: зниження
питомих обсягів споживання ПЕР в натуральному вира�
женні при виробництві продукції та її використанні; зни�
ження фінансових витрат на споживані ПЕР; зниження
витрат на виробництво ПЕР (тобто зниження собівар�
тості вироблених енергоресурсів); підвищення частки ви�
користання ВДЕ; зниження негативного впливу процесів
виробництва та використання енергоресурсів на ОПВ. На
відміну від відомих, пропоноване трактування припускає
орієнтацію стратегії енергозбереження не тільки на зни�
ження споживання енергоресурсів у натуральному ви�
раженні, але на зниження фінансових витрат і на вико�
нання вимог з охорони ОПВ. [2].

Остання обставина визначає необхідність комплек�
сного аналізу ланцюгів поставок ПЕР у регіонах, а та�
кож використання принципів логістики при розробці
стратегії управління енергозбереженням.

ВИСНОВОК
На нашу думку, регіональну стратегію енергозбере�

ження пропонується розглядати як частину енергетич�
ної стратегії регіону (рис. 1).
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Рис. 1. Блок�схема взаємозв'язку регіональної стратегії енергозбереження
з енергетичною стратегією регіону


