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Поширення загальних питань регулювання процесу ресурсного за-
безпечення програм регіонального розвитку шляхом створення відпові-
дної управлінської системи дозволить забезпечити відповідні умови що-
до організації і підтримки регіональних проектів розвитку.  

Таким чином, механізм управління ресурсами розвитку регіону за 
своєю функціональною приналежністю є системою контролю витрат і 
якості в процесі реалізації регіонообразуючих проектів розвитку. 

Його роль у якісній і кількісній оцінці ресурсних витрат, можливих 
альтернатив їх використання і, що мабуть найголовніше, у наданні ре-
комендацій про доцільність використання окремих груп ресурсів розви-
тку на даному етапі. В цілому, визначення ефективності державного 
регулювання у сфері ресурсозабезпечення господарської діяльності слід 
розглядати і контролювати, виходячи з двох основних принципів: 

1. Відповідність отриманого результату поставленої соціально-
економічної мети. 

2. Мінімізація соціально-господарських витрат у процесі досягнен-
ня цілей регулювання. 
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Different approaches to the definition of "region". Proposed definition of "region" and 
"energy region", lightens the main problems and directions for improving regional energy policy. 
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У сучасних наукових джерелах під поняття «регіон» підводяться рі-
зноманітні просторові системи дуже різних масштабних порядків – від 
групи держав до невеликих за площею адміністративно-територіальних 
одиниць і навіть їх частин. Адже цим терміном сьогодні позначають й 
територіально-адміністративні одиниці окремих держав, й окремі істо-
рико-етнографічні територіальні комплекси, й широкі міждержавні те-
риторіальні масиви, які відрізняються певною спільністю своєї історич-
ної долі, своєрідним національно-етнічним складом, культурно-
конфесійними чи політичними ознаками [6].  

При всій різноманітності підходів до поняття регіону, дослідники 
вказують перш за все на його просторову сутність. У фундаментальній 
праці з геополітики французькі вчені сформулювали цю тезу у найзага-
льнішому вигляді, підкресливши, що регіон – це нечітко зафіксоване 
просторове уявлення, що охоплює певні реалії, які є надзвичайно різно-
манітними за масштабом і змістом. Цілком погоджуємося з думкою 
В.Ю. Керецмана, що більш точно здійснити ідентифікацію регіону мож-
на, об’єднавши його просторову сутність з іншими характеристиками, 
які відіграють роль регіоноутворюючих ознак: економічними, соціаль-
ними, управлінськими, етнічними, історичними, культурними, мовними, 
конфесійними [3]. У попередні періоди проблеми регіонів в Україні та за 
кордоном досліджували переважно представники економічної та гео-
графічної науки, тому саме в працях економістів та географів знаходимо 
найбільше альтернативних підходів до поняття «регіон». Одним з най-
більш вдалих й універсальних визначень регіону в географічній науці 
вважається визначення, дане Е. Алаєвим. Регіон за Е. Алаєвим – це «те-
риторія (геоторія), яка за сукупністю елементів, що її насичують, відріз-
няється від інших територій і характеризується єдністю, взаємо-
зв’язаністю елементів, що її складають, цілісністю, яка є об’єктивною 
умовою і закономірним результатом розвитку цієї території» [1]. 

Відомий дослідник регіональної проблематики В.Ю. Керецман 
пропонує надати визначення регіону для застосування у сфері держав-
ного управління. Він вважає, що при визначенні поняття «регіон» слід 
виходити з того, що він є сукупністю частин соціального, природно-
ресурсного та інших потенціалів держави, що збігаються просторово, й 
по відношенню до цієї сукупності можуть і повинні здійснюватися певні 
регулятивні дії з боку держави, місцевих органів влади та самовряду-
вання, інших суб’єктів [5]. Достатньо обґрунтованим уявляється визна-



Комунальне господарство міст 

 

 213

чення регіону як соціально-економічної системи, що характеризується: 
спільними природними, соціально-економічними, національно-
культурними, та іншими умовами; наявністю законодавчо-визначених 
просторових кордонів, взаємопов’язаної соціальної інфраструктури, ор-
ганів управління (самоврядування); яка за своїми звичайними властиво-
стями мотивована, цілеорієнтована, збалансована, інтегрована, динаміч-
на і здатна до самовідтворення. Уявлення про регіон як складну соціаль-
но-економічну систему дозволяє по-іншому сприймати роль і місце ре-
гіональних органів влади в процесі державного регулювання, враховува-
ти об’єктивну природу і специфічні особливості розвитку соціальних 
явищ і процесів, що відбуваються в межах регіональної системи [8]. В 
результаті дослідження різноманітних підходів до визначення поняття 
«регіон» авторами монографії «Методологічні засади державної політи-
ки сталого регіонального розвитку» запропоновано розглядати регіон як 
складне універсумне утворення, мезоуніверсум, що характеризується 
взаємодією самоцінних та рівноцінних складових – природо-
екологічної, економічної, соціальної, культурно-духовної, політичної, а 
також синергетично-цілісної [10]. Саме остання репрезентує регіон як 
цілісність, суперечливу єдність загального, особливого і одиночного, 
визначає його місце і роль серед інших регіонів, а також принципові 
напрямки руху [4]. 

Таким чином, враховуючи вищенаведені міркування, пропонуємо 
змістом регіону вважати складне універсальне утворення самодостатніх 
складових – економічної, екологічної (природної), соціально-
гуманітарної, культурно-духовної, політико-ідеологічної, що характери-
зується їх діалектичною внутрішньою взаємодією, знаходиться під по-
стійним впливом зовнішнього середовища, має стійкі зв’язки, які й зу-
мовлюють закономірності, закони і тенденції його розвитку.  

Енергія [энергия] (від грецьк. energeia – діяльність) загальна міра 
всіх форм і видів руху і взаємодії матерії [7]. 

Термін енергетика (від грецьк. ener-geios – діючий, діяльний) має 
такі основні значення: 

• по-перше – наука, предметом досліджень якої є розміщення та 
використання природних енергетичних ресурсів; 

• по-друге – галузь економіки, що вивчає, добуває природні 
енергетичні ресурси з метою забезпечення економіки і населення 
необхідними видами енергії.  

Регіональна енергетика – це сукупність економічних відносин і пі-
дприємств, які займаються переробкою, виробництвом, зберіганням, 
транспортуванням, передачею, розподілом, торгівлею, збутом і реаліза-
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цією енергетичних продуктів в регіоні. Регіональна енергетика включає 
в себе муніципальну енергетику і енергетику у селах. 

В даному становищі енергетики України доцільним буде визначити 
поняття енергетичного регіону. Енергетичний регіон – це складне уні-
версальне утворення самодостатніх підприємств та організацій які за-
ймаються переробкою, виробництвом, зберіганням, транспортуванням, 
передачею, розподілом, торгівлею, збутом і реалізацією енергетичних 
продуктів. 

Так, виділивши енергетичні регіони України можна розробити 
комплекс заходів для виявлення проблем та розвитку енергетики кожно-
го регіону. 

Для підвищення ефективності використання енергоресурсів в регі-
онах, зниження ймовірності виникнення аварійних ситуацій у теплових 
та електричних мережах, підвищення надійності енергозабезпечення 
будинків та інших об’єктів суспільного призначення необхідне створен-
ня стійких енергетичних систем на всіх рівнях – від місцевого до націо-
нального. Стійкі енергетичні системи припускають збільшення викорис-
тання поновлюваних джерел енергії, зменшення втрат при транспорту-
ванні енергетичних ресурсів, підвищення енергоефективності як віднос-
но виробництва, так і відносно споживання всіх видів енергії. 

Кризові явища на рівні енергетичних регіонів у сфері виробництва 
й споживання енергетичних ресурсів, можуть проявлятись у такому: 

� неповне задоволення попиту на енергетичну продукцію в регі-
оні за відсутності надійності, безперебійності та безпеки; 

� незабезпечення екологічної безпеки видобутку, транспорту-
вання і споживання енергетичних ресурсів; 

� низька ефективність використання енергетичної продукції; 
� стагнація ринку альтернативних джерел енергії. 
Таким чином, серед головних завдань, вирішення яких знівелює 

появу кризових явищ у регіональних енергетичних системах, слід від-
значити такі [9]: 

- забезпечення відповідності регіональної політики енергоефектив-
ності особливостям функціонування паливно-енергетичного комплексу 
регіону і потребам його розвитку; 

- законодавче закріплення пріоритетних напрямів здійснення захо-
дів щодо підвищення енергоефективності в регіоні; 

- законодавче визначення прав, обов’язків та відповідальності уча-
сників енергетичної системи регіону при розробці та реалізації заходів 
щодо підвищення енергоефективності. 
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Серед основних груп учасників формування енергетичної системи, 
що приймають управлінські рішення або впливають на можливість ста-
лого розвитку енергетичного регіону слід відзначити [2]: 

� Державний сектор (включаючи профільні міністерства, зако-
нодавчі та регулюючі органи). 

� Органи місцевого самоврядування регіонального та муніципа-
льного рівнів. 

� Приватний сектор (включаючи енергетичну промисловість та 
інші сектори виробництва енергетичної продукції). 

� Суспільний сектор (включаючи неурядові організації та пред-
ставників різних суспільних груп). 

� Науково-освітній сектор (включаючи вищі та середні спеціа-
льні навчальні заклади, науково-дослідницькі інститути, спілки вчених, 
організації, що надають консультаційні послуги). 

� Засоби масової інформації. 
� Власне споживачі: фізичні та юридичні особи. 
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