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Механізм втілення енергозбереження в життя – це реалізація 

законодавчих, організаційних, технічних та інформаційних заходів, 

спрямованих на ефективне використання енергетичних ресурсів і поліпшення 

стану навколишнього середовища.  

Енергозбереження – це комплекс заходів, спрямованих на раціональне 

використання енергетичних ресурсів. У результаті проведення цих заходів 

знижується потреба в паливо енергетичних ресурсах на одиницю кінцевого 

продукту і зменшується шкідливий вплив на навколишнє середовище. 

Щодо самого механізму й головних напрямів реалізації державної 

політики енергозбереження, то на нашу думку для найшвидшого розвитку 

Україні необхідно переймати і адаптувати практику країн ЄС, а саме: 

1. Стимулювання розвитку та підтримки ефективної ринкової 

структури : 

•  встановлення реальних цін на товари й послуги і особливо на 

енергоносії; 

•  уникнення практики запровадження субсидій, дотацій та взаємного 

субсидування; 

•  ефективне використання важелів податкового регулювання; 

2. Стимулювання споживачів до енергозбереження : 

•  аналіз і моніторинг поведінки споживачів щодо дотримання 

принципів і вимог енергозбереження; 

•  впровадження системи інформаційного забезпечення заходів з 

енергозбереження; 

•  запровадження фінансових стимулів.  

3. Зацікавлення суб’єктів господарювання у посиленні 

енергозбереження : 



•  запровадження стандартів і будівельних норм(наприклад, державні 

стандарти на виробництво техніки і будівельних конструкцій); 

•  запровадження системи державних закупівель енергозберігаючого 

обладнання, зокрема, для державних установ, підприємств і організацій; 

•  державна підтримка розроблення і впровадження енергозберігаючої 

техніки і обладнання; 

• проведення консультацій, семінарів і навчань з питань 

енергозбереження; 

•  співпраця виробників і споживачів енергоресурсів.  

4. Розвиток та підтримка інституційно-організаційних заходів:  

•  координація процесу реалізації державної енергозберігаючої 

політики; 

•  запровадження механізму добровільних угод щодо підвищення 

ефективності використання енергоресурсів між їх споживачами і 

постачальниками; 

•  впровадження практики проведення експертиз з енергозбереження, 

системи технічної й фінансової підтримки енергозберігаючих заходів; 

•  залучення фахівців з енергозбереження для надання консультацій та 

реалізації енергозберігаючих проектів централізованого й цільового 

характеру.  

5. Запровадження та гарантування стабільних правил гри: 

•  прозорої політики енергозбереження; 

• постійної демонстрації стабільної, цілеспрямованої діяльності для 

реалізації енергозберігаючої політики; 

•  посилення міжнародного співробітництва. 

Отже, світовий досвід дає певні рецепти щодо розв’язання проблеми 

енергозбереження в Україні, зокрема структурну перебудову економіки на 

користь менш енергомістких галузей, застосування відновлюваних джерел 

енергії.  

 


