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Сучасне ЖКГ – складний комплекс галузей, що забезпечують 
утримання та функціонування житлового фонду країни, надають по-
слуги населенню та іншим споживачам з водо-, газо-, тепло- і електро-
постачання. Послуги галузі мають високу енергоємність, що в умовах 
енергетичної кризи висуває на перше місце проблеми енергозбережен-
ня. Галузеві особливості управління зумовлені високою питомою ва-
гою основних засобів в економіці країни, визначальним впливом соці-
альних факторів на ринкові перетворення, орієнтацією загального ре-
зультату діяльності на умови економічного розвитку конкретного на-
селеного пункту, значним впливом сезонних коливань та випадкових 
факторів. 

У системі управління ЖКГ при розподілі між територіальними й 
галузевими структурами економічні інтереси не співпадають: галузеві 
інтереси головним чином передбачають максимізацію доходів від дія-
льності, а територіальні – підвищення якості комунальних послуг з 
одночасним зниженням їх ресурсо- та енергоємності. Узгодження ін-
тересів необхідно проводити шляхом цілеспрямованої мотивації під-
приємств ЖКГ на комплексне вирішення проблем галузі, що досяга-
ється на основі впровадження заходів енергозбереження. При цьому 
мотивація як функція управління виступає не тільки як узгоджувач 
інтересів, але й виконує роль регулюючого механізму з боку держави 
та регіональних органів влади. Мотивація впровадження енергозбері-
гаючих технологій у ЖКГ регіону – внутрішнє чи зовнішнє спонукан-
ня виробників і споживачів житлово-комунальних послуг до діяльності 
з ініціювання та стимулювання енергозбереження на підставі ринково-
го механізму. 

Інтереси господарюючих суб’єктів діяльності з енергозбереження 
визначаються роллю, яку вони виконують при здійсненні програм з 
енергозбереження, що конкретизуються на кожному етапі формування 
системи економічних відносин за рахунок мотивації з впровадження 
енергозберігаючих технологій. До таких суб’єктів відносяться держа-
ва, органи місцевого самоврядування, виробники житлово-комуналь-
них послуг і споживачі. Механізм управління мотивацією енергозбе-
реження в ЖКГ має чіткий регіональний характер, що зумовлено висо-



ким ступенем оперативності управління, особливостями демографіч-
ного стану населених пунктів і ритму життя регіону. 

Особливості функціонування житлово-комунального господарст-
ва регіону в ринкових умовах визначили основні напрямки реформу-
вання галузі на базі впровадження енергозберігаючих технологій. Еко-
номічний механізм мотивації впровадження енергозберігаючих техно-
логій базується на принципах законодавчого і нормативного забезпе-
чення, державної інвестиційної та фінансової підтримки, ціноутворен-
ня, що відображає дійсне співвідношення витрат на виробництво і пла-
тоспроможності споживачів, ефективного управління раціональним 
використанням енергоресурсів.  

Економічний механізм мотивації впровадження енергозберігаю-
чих технологій у житлово-комунальне господарство регіону розгляну-
то як систему інтеграції форм, методів й інструментів економічного 
впливу, що направлено на зниження енергоємності й собівартості жит-
лово-комунальних послуг з одночасним покращенням якості обслуго-
вування населення регіону. 

 
 

 


