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Анотація. У статті проведено теоретико-методичне дослідження поняття енергозбереження комунальних об’єктів. Запропоновано узагальнене визначення об’єктів комунальної
власності з поділом їх на групи та авторське бачення понять ресурсозбереження та енергозбереження комунальних об’єктів. Узагальнено історичні етапи становлення процесу енергозбереження в Україні, охарактеризовано їх особливості, виокремлено основні правові акти
та державні інституції, що регулюють реалізацію енергоефективної політики. Визначено
негативні економічні та соціальні наслідки незбалансованого внутрішнього споживання паливно-енергетичних ресурсів.
Ключові слова: комунальні об’єкти, енергозбереження, ресурсозбереження, енергоефективність, енергоємність ВВП, інноваційна діяльність.

Проведено
теоретико-методичне
дослідження поняття енергозбереження комунальних об’єктів. Здійснений
аналіз вітчизняного законодавства та
наукових доробків дав можливість запропонувати узагальнене визначення
об’єктів комунальної власності з поді-

лом їх на групи. Дослідження наукових підходів до понять ресурсозбереження, енергозбереження та енергоефективності дало змогу встановити
відмінності між ними та сформулювати авторське бачення понять ресурсозбереження та енергозбереження ко66
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мунальних об’єктів. Так, ресурсозбереження пропонується розглядати як
процес зниження споживання ресурсів, що зумовлений підвищенням ефективності їх використання та позитивними зрушеннями в економіці держави, а також крізь призму його базових
засад, змістовного наповнення та класифікації, що представлено у роботі.
Енергозбереження
комунальних
об’єктів, на думку авторів, доцільно
представити як сукупність методів та
технологій, науково-дослідних, організаційних, економічних, управлінських, адміністративно-господарських
та навчально-освітніх заходів для раціонального використання енергії при
експлуатації рухомого та нерухомого
майна, підприємств, житлового фонду,
нежитлових приміщень, закладів культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та іншого майна, що знаходяться у власності територіальних громад.

У роботі узагальнено історичні етапи становлення процесу енергозбереження в Україні, охарактеризовано їх
особливості, виокремлено основні
правові акти та державні інституції,
що регулюють реалізацію енергоефективної політики.
Зроблено висновки про те, що поняття енергозбереження комунальних
об’єктів не є чимось далеким та віддаленим від нашого повсякденного життя, а лише виникло у відповідь на все
наростаючу нагальну необхідність
зменшити та оптимізувати нераціональне використання енергетичних ресурсів в одній з пріоритетних для
держави та найдотичніших для пересічного громадянина галузі – у галузі,
де відбувається задоволення як матеріальних, так і духовних потреб людини, як члена територіальної громади –
у галузі комунального майна.
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