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The aim of the study is to improve the formation of a strategy for enhancing 
energy efficiency of a country’s regions in the context of sustainable devel-
opment. The article systematizes the factors which influence the choice of 
a type of sustainable development strategy and methods of state regulation. 
The study proves the necessity of transferring the problems of sustainable 
development from the national to regional levels and achieving a balance 
between state and market methods of regulating the energy market as well 
as the priority of enhancing energy efficiency to directthe economy to the 
path of innovative development. The expediency of using strategies aimed 
at mobilization, modernization and interactive modernization in the forma-
tion of regional strategies for enhancing energy efficiency is established.The 
essence of the concept “energy efficiency strategy” is clarified. It is under-
stood as the trajectory of improving macro-, micro- and meso-indicators of 
energy efficiency to solve the environmental, social and economic problems 
of society. It is proposed that the energy efficiency strategy of aregion be 
considered as a functional section of its sustainable development strategy 
aimed at the quality satisfaction of its energy needs, and, on the other hand, 
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Целью исследования является совершенствование формирования 
стратегии повышения энергоэффективности регионов страны 
в контексте устойчивого развития. В статье систематизированы 
факторы, влияющие на выбор типа стратегии устойчивого разви-
тия и методов государственного регулирования. Доказана необходи-
мость переноса проблем устойчивого развития с национального на 
региональные уровни и достижения баланса между государственны-
ми и рыночными методами регулирования энергетического рынка, 
а также приоритетность повышения энергоэффективности для 
направления экономики на путь инновационного развития. Уста-
новлена целесообразность использования стратегий мобилизации, 
модернизации и интерактивной модернизации при формировании 
региональных стратегий повышения энергоэффективности. Уточ-
нена сущность понятия «стратегия энергоэффективности», под 
которым понимается траектория динамики макро-, микро- и мезо-
индикаторов энергоэффективности в направлении решения эколого-
социально-экономических проблем общества. Стратегию энергоэф-
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фективности региона предлагается рассматривать как функцио-
нальный срез стратегии его устойчивого развития, направленный на 
качественное удовлетворение его энергетических потребностей, ас 
другой стороны – как территориальное направление реализации на-
циональной энергоэффективности. На основе программно-целевого 
метода в управлении предложен теоретический подход к формиро-
ванию стратегии повышения энергоэффективности в промышлен-
ности региона. Предложено разрабатывать региональную страте-
гию энергоэффективности по секторам экономики (группам энерго-
потребителей) с использованием программно-целевой технологии 
управления.
Ключевые слова: энергоэффективность, устойчивое развитие, стра-
тегия энергоэффективности региона, государственное регулиро-
вание.
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as a territorial direction of ensuring national energy efficiency.Based on the 
method of Management by Objectives, a theoretical approach to the forma-
tion of a strategy for enhancing energy efficiency in a region’s industry is 
presented. It is proposed to develop a regional energy efficiency strategy by 
economic sectors (groups of energy consumers) using the method of Man-
agement by Objectives.
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Постановка проблеми. Енергоефективність на-
ціональної економіки є пріоритетним напрямом у сфері 
енергетичної політики багатьох країн світу. Енергоефек-
тивність – один із ключових індикаторів конкурентоспро-
можності та інноваційності розвитку країни, запорука її 
енергетичної безпеки.  

Для оцінки і постійного моніторингу енергоефек-
тивності країн світу використовують міжнародні індекси, 
які презентують експерти Всесвітнього економічного фо-
руму (ВЕФ): Індекс ефективності глобальної енергетичної 
системи EAPI (Energy Architecture Performance Index) [1] та 
Індекс переходу до нових джерел енергії Energy Transition 
Index (ETI) [2]. Глобальний індекс енергоефективності 
(EAPI) базується на 18 показниках, що групуються за трьо-
ма «вершинами» так званого енергетичного трикутника: 
економічне зростання і розвиток, екологічна стійкість, 
доступ до енергії і безпека. Країнами-лідерами за рівнем 
енергоефективності у 2017 р. стали: Швейцарія, Норвегія, 
Швеція, Данія, Франція. Україна суттєво відстає від провід-
них країн світу за рівнем енергоефективності (73 позиція в 
рейтингу серед 127 країн світу). Індекс переходу до нових 
джерел енергії (ЕТІ) на основі 40 індикаторів оцінює рівень 
енергетичної системи країн світу та готовність їх макросе-
редовища до переходу до безпечної, стійкої, доступної та 
всеосяжної енергетичної системи в майбутньому, він вклю-

чає три компоненти: енергетична безпека; розподіл енер-
гетичних ресурсів; екологічність (енергетична сталість). 
Країнами-лідерами за Індексом переходу до нових джерел 
енергії у 2020 р. стали: Швеція, Швейцарія, Фінляндія, Да-
нія, Норвегія, ці країни мають рівень готовності більше 
72 %. Рівень готовності переходу на нові джерела енергії 
України у 2020 р. склав лише 43,3 % (102 позиція в рейтингу 
серед 115 країн світу). Українська економіка залишається 
однією з найменш енергоефективних у світі, що обумовле-
но значною часткою імпорту палива, зокрема природнього 
газу та нафти; високою інтенсивністю викидів CO2, що обу-
мовлено застарілими технологіями очищення на промис-
лових підприємствах, зокрема галузі важкої промисловос-
ті; зношеністю енергетичної інфраструктури, яка вимагає 
серйозних інвестицій для її модернізації. Вирішення озна-
чених проблем потребує розробки стратегії забезпечення 
енергоефективності національної економіки на засадах 
сталого розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок у дослідження ефективності використання енер-
горесурсів зробили такі вчені, як: В. М. Геєць, В. В. Григо-
ровський, Б. М. Данилишин, В. Е. Лір, В. А. Жовтянський,  
М. О. Кизим, М. М. Кулик, Ю. Т. Матвєєва, В. В. Микитен-
ко, О. М. Суходоля та ін. Зокрема, питанням забезпечен-
ня енергоефективності національної економіки в контек-
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сті сталого розвитку присвячені праці таких учених, як:  
В. Я. Брич, В. В. Джеджула, Н. В. Кулалаєва, А. Я. Крупка, 
Г. І. Пиріг, В. В. Фафура, М. М. Федірко й ін. Аналіз літера-
турних джерел із проблематики забезпечення прийнятно 
високого рівня енергоефективності країни показав, що на 
сьогодні особливої актуальності набувають питання, при-
свячені стратегічним аспектам підвищення енергоефек-
тивності у промисловості регіонів країни.

Метою дослідження є удосконалення формування 
стратегії підвищення енергоефективності регіонів країни  
в контексті сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу. Формування стратегії 
енергоефективності обумовлено необхідністю розробки 
національної стратегії сталого розвитку, яка повинна за-
безпечувати «соціально надійний економічних розвиток, 
при якому здійснюються заходи з охорони ресурсів і на-
вколишнього середовища в інтересах існуючих та майбут-
ніх поколінь» [3]. 

За визначенням Організації Об’єднаних Націй 
(ООН), під сталим розвитком розуміється «такий розви-
ток, який задовольняє потреби теперішнього часу, але не 
ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задо-
вольняти свої власні потреби» [4]. 

Проте багатоаспектність проблем еколого-соці-
ально-економічного розвитку України обумовлює необхід-
ність перенесення стратегічних завдань сталого розвитку 
на регіональні рівні, де конкретні суб’єкти господарюван-
ня здійснюють своє функціонування, враховуючи особли-
вості використання різних видів регіональних ресурсів, 
тому специфічність умов розвитку окремих регіонів по-

требує адаптації усіх галузей національного господарства 
до природно-ресурсного, виробничого, демографічного та 
трудового потенціалу територій. 

Ключовими принципом при формування стратегії 
сталого розвитку в Україні, Б. В. Буркинський визначає 
«перехід від індустріально-аграрної моделі екстенсивно-
го типу до конкурентоспроможної, інноваційної ринкової 
економіки інтенсивного типу» [5]. 

При цьому, як зазначається в праці [6], «єдина стра-
тегія розвитку регіону є системою інноваційних, ключових 
і базисних стратегій, покликаних реалізувати відповідні 
стратегічні пріоритети, … причому в рамках єдиної стра-
тегії кожна з них розвивається за своїми законами, послі-
довно змінюючи одна одну в часі», але все ж таки головна 
роль відводиться «домінуванню інноваційної складової 
економічної системи» [5]. 

Сучасна наукова парадигма сталого розвитку вима-
гає розглядати регіон як складну еколого-соціально-еко-
номічну систему, в якій розробка стратегій повинна здій-
снюватися на основі принципів, методів та інструментів 
стратегічного планування сталого розвитку національно-
го господарства.

Вибір із переліку стратегій придатних для забезпе-
чення сталого розвитку регіону відкриває питання щодо 
інноваційності розвитку регіональної економіки. На рис. 1 
систематизовано фактори, що впливають на вибір типу 
стратегії сталого розвитку. Як основні фактори розгляда-
ються стан економічної кон’юнктури та сприятливість ін-
вестиційного клімату, що обумовлюють розвиток іннова-
ційних процесів і вибір методів їх регулювання.
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рис. 1. Вибір типу стратегії сталого розвитку та методів державного регулювання 

Джерело: складено авторами на основі [7; 8]

Так, стратегія модернізації виходячи «із презумпції 
недоцільності активного державного втручання» [8] мож-
лива за умови збалансованої економічної кон’юнктури та 
сприятливого інвестиційного клімату, тобто суб’єкти рин-
кових відносин самостійно усвідомлюють важливість ін-

новаційних перетворень і вкладають кошти в інноваційні 
проєкти. 

Стратегія мобілізації, яка передбачає «вбудовування 
інноваційної активності компаній у «вертикаль» відносин 
з державою, включаючи механізми державно-приватного 
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партнерства» [8], стає можливою, якщо в економіці існує 
збалансована економічна кон’юнктура, при цьому вкладен-
ня коштів в інноваційні проєкти здійснюється переважно 
за державні кошти. 

Відповідно до стратегії інтерактивної модернізації 
передбачається впровадження провідного досвіду (вже 
розроблених інноваційних проєктів) інших країн за раху-
нок адміністративних методів регулювання. Ця стратегія 
доцільна для застосування при незбалансованій еконо-
мічній кон’юнктурі та відсутності будь-яких стимулів для 
інвестування в розвиток економіки. За цим сценарієм дер-
жава адміністративними методами вимагає досягнення 
встановлених цілей сталого розвитку.

Наведений перелік стратегій є доцільним для ви-
користання при формуванні стратегії підвищення енер-
гоефективності та породжує питання щодо сили впливу 
державних важелів регулювання на її процеси. Загалом, як 
зазначається в праці [9], «формування ефективної моделі 
енергетичного ринку безпосередньо залежатиме від опти-
мального співвідношення державних і ринкових опцій на 
шляху ринкових реформ енергетичного сектора». 

Підкреслюючи актуальність питань підвищення 
енерго ефективності, О. О. Лапко робить наголос на тому, 
що енергозбереження є «єдиним пріоритетним напрямом 
інноваційної діяльності на державному рівні на найближчу 
перспективу» [10].

Враховуючи вищевикладене, а саме необхідність пе-
ренесення проблем сталого розвитку з національного на 
регіональні рівні та досягнення балансу між державними 
та ринковими методами регулювання енергетичного рин-
ку, а також пріоритетність підвищення енергоефектив-
ності для спрямування економіки на шлях інноваційного 
розвитку, вважається, що цей перелік стратегій придатний 
для формування регіональних стратегій підвищення енер-
гоефективності.

Отже, стратегію енергоефективності пропонується 
розглядати як функціональну складову стратегії сталого 
розвитку. Сутність поняття «стратегії енергоефективнос-
ті» знаходиться в рамках загального поняття «стратегія» 
та визначається як: траєкторія динаміки макро-, мікро- та 
мезоіндикаторів енергоефективності в напрямі вирішення 
еколого-соціально-економічних проблем суспільства. 

Активізація енергоефективної діяльності у суспіль-
стві, своєю чергою, залежить від ряду економічних факто-
рів. Так, О. М. Суходоля  зазначає, що «для реалізації по-
тенціалу енергозбереження (як складової частини страте-
гії енергоефективності) необхідними умовами є первісне 
інвестування, стабільна робота суб’єктів господарювання 
протягом певного часу, чіткий облік спожитих енергоре-
сурсів, виробленої продукції та реальної вартості енерго-
ресурсів, наявність політичної волі держави до реалізації 
енергозберігаючої політики» [11]. Інакше кажучи, для до-
сягнення високих показників енергоефективності у систе-
мі повинен існувати природозберігаючий світогляд, мати 
місце стабільна економічна кон’юнктура та сприятливе 
інвестиційне середовище. Ґрунтуючись на твердженні  
Л. С. Шеховцевої про те, що «у регіональній системі здій-
снюється переважно непряме (опосередковане) управлін-
ня, тобто вплив на об’єкт управління через середовище 

його проживання, життєдіяльності» [12], на регіональному 
рівні виникає об’єктивна можливість впливу на всі необ-
хідні для підвищення енергоефективності складові: еколо-
гічну, соціальну та економічну. 

Визнання необхідності інноваційних зрушень для 
впровадження моделі сталого розвитку за регіонами 
Украї ни потребує адекватних критеріїв визначення іннова-
ційності самих зрушень. Одним із критеріїв дослідження 
інноваційного розвитку регіонів пропонується порівнян-
ня динаміки значень індикаторів їх енергоефективності 
як на міжрегіональному, так і міжнаціональному рівнях. 
Своєю чергою, динаміка індикаторів енергоефективності 
залежить від рівня інноваційної активності суб’єктів гос-
подарювання регіональної економіки. Отже, в цьому до-
слідженні припускається, що основними ресурсами при 
формуванні стратегії енергоефективності окремого регі-
ону є інвестиції та інновації, співвідношення між якими 
обумовлює вибір одного з типів стратегічного розвитку 
регіону з-поміж варіантів інтерактивної модернізації, мо-
білізації та модернізації.

Впровадження стратегії інтерактивної модернізації 
передбачає використання іноземних інноваційних тех-
нологій та обладнання, а отже, і запозичення іноземного 
досвіду підвищення енергоефективності. Вибір стратегії 
мобілізації як стратегії підвищення енергоефективності 
у регіоні передбачає фінансування інноваційних проєктів 
за державні кошти, що в умовах дефіцитності бюджетів різ-
них рівнів забезпечує впровадження лише поліпшуючих ін-
новацій та, як наслідок, лише поліпшення енергоефектив-
ності. Найбільш доцільною для радикального підвищення 
енергоефективності слід вважати стратегію модернізації, 
за якої впровадження інновацій та підвищення енергое-
фективності є ініціативою суб’єктів господарювання, ви-
моги до яких висуває ринок.

В економічній літературі існує обмежене коло дослі-
джень з питань формування стратегії енергоефективності 
регіону. Підхід до формування стратегії енергоефектив-
ності, зазначений у роботі [13], передбачає виділення трьох 
рівнів стратегії управління енергозбереженням (енерго-
ефективності): територіального, функціонального, спо-
живчого. «Стратегії енергозбереження територіального 
рівня спрямовані на формування умов для сталого розви-
тку регіону й підвищення його конкурентоспроможності». 
Вибір територіальної стратегії енергозбереження автори 
праці [13] пропонують здійснювати виходячи із трьох ти-
пів стратегій: стратегій сталого розвитку, конкурентних 
стратегій, соціальних стратегій. Спираючись на Концепцію 
сталого розвитку, можливо припустити, що ці типи стра-
тегій різняться за цілями. Стратегії сталого розвитку при-
пускають баланс між економічними, екологічними й со-
ціальними цілями; конкурентні стратегії пріоритетними 
вважають економічні цілі; згідно із соціальними стратегі-
ями вважається, що пріоритетне значення мають соціаль-
ні індикатори якості життя населення регіону. Стратегії 
енергозбереження функціонального рівня спрямовані «на 
підвищення конкурентоспроможності різних сфер діяль-
ності». У рамках цього рівня автори праці [13] припуска-
ють розробляти функціональні стратегії за джерелами 
енергії й етапами трансформації енергоресурсів. Споживчі 
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стратегії енергозбереження спрямовані «на формування 
умов для підвищення конкурентоспроможності продук-
ції й послуг підприємствами регіону, які є споживачами 
паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР)». Розробляти спо-
живчі стратегії енергозбереження пропонують за галузями 
народно-господарського комплексу. В цьому дослідженні 
не заперечується можливість існування такого підходу, од-
нак припускається, що такий підхід буде низькоефектив-
ним при управлінні енергоефективністю регіону, оскільки 
не враховує специфіку виробництва та енергоспоживання 
різних сфер економічної діяльності. Тому вважається необ-
хідним поглибити дослідження питань формування регіо-
нальної стратегії енергоефективності.

Розробка безпосередньо стратегії енергоефективнос-
ті підрозділяється за окремими функціональними напрям-
ками. Зокрема, як зазначає О. О. Лапко, програми енер-
гозбереження (підвищення енергоефективності) регіонів 
повинні охоплювати три напрями: житлово-комунальний 
сектор, промисловість та паливно-енергетичний комп-
лекс» [10]. Проте в економічній науці існують й інші думки. 
Як зазначають В. Н. Тимофєєв, І. А. Немировський, «осно-
вним завданням регіонального рівня є вирішення проблем 

енергоефективного споживання в бюджетній і соціаль-
ній сфері» [14]. О. М. Суходоля у праці [11] зазначає, що  
«в основі регіональної політики на першому етапі має бути 
формування чіткої, дієвої вертикалі управління енергоз-
берігаючої політикою у державі, що передбачає створен-
ня окремих структурних підрозділів держадміністрації. 
Необхідно розробити механізми регіонального управління 
енерговикористанням для енергопостачальних компаній» 
[11]. Тобто головним завданням в управлінні енергоефек-
тивністю на регіональному рівні О. М. Суходоля вбачає 
управління енергопостачанням.

Припускається, що твердження В. Н. Тимофеєва,  
І. А. Немировського та О. М. Суходолі є недостатніми 
для формування дієвої стратегії підвищення енергоефек-
тивності регіону, оскільки остання повинна охоплювати 
значно ширше коло суб’єктів енергоспоживання, аніж бю-
джетна та соціальна сфери чи енергопостачання. 

Стратегію енергоефективності регіону пропонується 
розглядати як функціональний зріз стратегії його сталого 
розвитку, спрямований на якісне задоволення його енерге-
тичних потреб, а з іншого боку, як територіальний напрям ре-
алізації національної стратегії енергоефективності (рис. 2). 

Стратегія 
енергоефективності 

у промисловості регіону

Національна стратегія 
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сталого розвитку 
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Стратегія енергоефективності 
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рис. 2. підпорядкованість стратегії енергоефективності регіону стратегічним орієнтирам сталого розвитку 

Джерело: розроблено авторами

Розробляти стратегію енергоефективності пропо-
нується за секторами економіки (групами енергоспожи-
вачів). 

Стратегія енергоефективності у промисловості ре-
гіону доцільно розробляти за видами промислової діяль-
ності наявними у регіоні. Стратегія енергоефективності 
в транспортній сфері регіону визначає цільові показники 
підвищення енергоефективності за видами транспорту, 
у тому числі державний, комунальний та приватний види 
транспорту. Стратегія енергоефективності в комунально-
побутовому секторі регіону поділяється на стратегію енер-
гоефективності у комунальному господарстві та стратегію 
енергоефективності в житловому господарстві. Стратегія 

енергоефективності у бюджетній сфері охоплює організа-
ції, що знаходяться у муніципальній власності.

Визначення регіональних умов розвитку, загальноре-
гіональної стратегії та її типів дозволяє підійти до встанов-
лення стратегічних цілей підвищення енергоефективності, 
визначити її орієнтири та завдання.

Особливим суб’єктом енергоспоживання є промис-
ловість регіону (його промисловий комплекс), яка пред-
ставляє «сукупність промислово-виробничих підприємств 
і підприємств інфраструктури, що здійснюють свою діяль-
ність в рамках регіону і мають достатньо слабку техноло-
гічну кооперацію між собою» [15]. Особливого значення 
ця комплексна група енергоспоживачів набуває у зв’язку із 
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покладеною на неї відтворювальною функцією у регіональ-
ному розвитку. У реальному секторі регіону створюється 
значна частка доданої вартості, та впроваджуються біль-
шість інновацій. 

Як вбачає М. А. Коваленко, стратегічне управління 
промисловістю регіону має будуватися на основі об’єднання 
таких складових [16]:

1) концепції інноваційного напряму розвитку про-
мисловості регіону;

2) принципів забезпечення економічної безпеки роз-
витку промислового комплексу регіону;

3) кластерних форм інтеграції зусиль місцевих 
суб’єктів господарювання як організаційної фор-
ми їх розвитку;

4) підтримки розвитку підприємництва як рушійної 
сили галузевого розвитку.

Енергоефективність є важливою складовою інно-
ваційного розвитку промисловості регіону, оскільки пе-
рехід до нової сукупності технологічних укладів регіону 
відбувається одночасно із підвищення енергоефективнос-
ті суб’єктів господарювання, а також як важлива складо-
ва економічної безпеки регіону, а саме його енергетичної 
безпеки, що реалізується за кластерних форм інтеграції 
суб’єктів господарювання та при підтримці державних ор-
ганів управління.

Формування стратегії підвищення енергоефектив-
ності у промисловості регіону складається із сукупності 
процесів і методів, які доцільно об’єднати в єдину техно-
логію прийняття управлінського рішення. Впровадження 
технології формування стратегії підвищення енергоефек-
тивності у промисловості регіону потребує розуміння 
сутності та видів управлінських технологій. Так, у праці 
[17] технологія управління розглядається як сукупність 
взаємозв’язаних управлінських процесів і процедур, спря-
мованих на обґрунтування, виробіток і виконання управ-
лінських рішень. 

Враховуючи, що стратегія – складне взаємоузго-
джене управлінське рішення, прийняте зазвичай на дов-
гострокову перспективу, то процес формування стратегії 
доцільно розглядати як окрему технологію управління. 
Отже, формування стратегії підвищення енергоефектив-
ності в промисловості регіону являє собою послідовність 
процесів і методів їх реалізації, розподілених за суб’єктами 
та спрямованих на розробку стратегічних рішень щодо 
значень індикаторів енергоефективності у промисловості 
регіону.

Враховуючи специфіку окремих технологій управ-
ління, для формування стратегії підвищення енергоефек-
тивності у промисловості регіону пропонується вико-
ристовувати програмно-цільову технологію управління. 
Вибір зазначеного типу технології управління обумов-
лено його особливостями. Так, як зазначається в праці 
[18], характерними особливостями програмно-цільового 
методу в управлінні є його цілеспрямованість (програма 
розробляється на основі побудованого дерева цілей) та 
довгостроковість (період розробки програми охоплює 
10–20 років). До того ж програмно-цільовий метод орієн-
тований на досягнення кінцевого результату за умов до-
тримання логіки поетапної дії.

У процесі застосування програмно-цільового підхо-
ду розробляється цільова програма [19], що представляє 
програму дій із досягнення поставлених цілей, збалансо-
вана за ресурсами і взаємоув’язана за термінами та вико-
навцями.

Серед переваг програмно-цільового методу управ-
ління сталим розвитком регіонів В. Я. Любовний [20] за-
значає:

1) пряму залежність між строками реалізації про-
грами та її забезпеченістю необхідними матері-
альними і фінансовими ресурсами;

2) спрямованість на вирішення складних комплек-
сних проблем розвитку економіки та соціальної 
сфери регіону різного таксономічного рівня;

3) забезпечення єдності методологічних і методич-
них підходів щодо вирішення завдань розвитку 
регіонів різного таксономічного рівня;

4) здатність концентрувати обмежені ресурси на ви-
рішенні принципових питань сталого розвитку 
регіону;

5) можливість досягти ефекту мультиплікатора при 
цільовому використанні обмежених ресурсів;

6) можливість поєднання цього методу з методами 
економіко-математичного прогнозування та інди-
кативного планування;

7) потенційну можливість забезпечення суспільного 
контролю при формулюванні цілей і завдань про-
грамного розвитку та використанні фінансових 
ресурсів.

Узагальнено метод програмно-цільового плануван-
ня передбачає реалізацію такої логічної послідовності:  
ціль → шляхи → способи → засоби [21]. Проте сучасні кон-
цепції програмно-цільового управління значно розширю-
ють сукупність процесів під час формування стратегії. 

На основі програмно-цільового методу в управлінні 
запропоновано теоретичний підхід до формування страте-
гії підвищення енергоефективності у промисловості регі-
ону (рис. 3). 

Таким чином, дотримання логіки етапів і процесів 
теоретичного підходу до формування стратегії підвищен-
ня енергоефективності у промисловості регіону дозволить 
розробити дієвий програмно-цільовий документ, що спри-
ятиме вирішенню проблемних питань енергоефективності 
регіонального промислового комплексу та орієнтуватиме 
регіон на шлях сталого інноваційного розвитку.

Висновки з проведеного дослідження. Україна 
має потенціал для підвищення енергоефективності наці-
ональної економіки. У статті наведено рекомендації щодо 
вдосконалення формування стратегії підвищення енергое-
фективності регіонів країни в контексті сталого розвитку. 
На основі програмно-цільового методу в управлінні за-
пропоновано теоретичний підхід до формування стратегії 
підвищення енергоефективності у промисловості регіону, 
який дозволяє деталізувати процес розробки стратегії під-
вищення енергоефективності у промисловості регіону за 
етапами її формування. 
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