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займатись держава на досить серйозному рівні, та чітко прописа-
ти всі моменти регулювання даних питань не лише у видавничій
справі, а й для всіх інших видів економічної діяльності.

Отже, можна зробити висновок, що ефективна реалізація ін-
новаційної діяльності сучасними видавництвами державної фор-
ми власності неможлива без активної підтримки з боку органів
влади. А тому, окреслюючи основні проблеми, що виникають
при впровадженні інновацій на державних видавництвах, і про-
понуючи варіанти їх вирішення можна досягти потужної та дієвої
координації зусиль і дій за вектором держава-бізнес і досягти ре-
альних результатів, які в свою чергу вплинуть з кращого боку на
конкурентоспроможність не лише вітчизняних видавництв і віт-
чизняної книги, як продукту діяльності, а й держави загалом.
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Інтеграція національної економіки України у світове господар-
ство пов’язане із завданням підвищення конкурентоспроможності
вітчизняного виробництва, що зумовлює необхідність переведення
економіки на енергоефективний шлях розвитку промисловості.

Дефіцит енергоресурсів і стримуючий розвиток народного гос-
подарства потребує ресурсозберігаючих технологій, докорінної
модернізації обладнання, реалізації інноваційних проектів, спря-
мованих на покращання енергозабезпечення та енергозбереження,
зниження енергоємності та ресурсовитратності виробництва.
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Досвід нашої країни вказує на необхідність підвищення ефек-
тивності управління енергоспоживанням промислових підпри-
ємств. Потенціал можливого енергозбереження завдяки ефектив-
ному використанню паливно-енергетичних ресурсів, відповідно
до висновків і прогнозів Енергетичної стратегії країни до 2030 р.
становить 51,3 % [1, с. 21]. Активізація впровадження цієї страте-
гії послабить зовнішню енергозалежність країни та інтегрує ене-
ргосистему до Європейської. Тому головним завданням є зни-
ження енергоємності української економіки.

Осмислення значущості енергозбереження відбулось завдяки
розвитку міжнародного співробітництва, в першу чергу з такими
зарубіжними країнами, як Великобританія, Данія, Франція, Німе-
ччина, Норвегія. Ці держави у період енергетичної кризи 70-х ро-
ків минулого століття накопичили великий досвід у галузі енер-
гозбереження, що обумовлено вичерпанням невідновлювальних
паливно-енергетичних ресурсів, відсутністю реальних альтерна-
тив їх заміни та зростанням цін на енергоресурси.

США, Японія та країни Західної Європи почали приділяти
значну увагу проблемам енергозбереження вже більше трьох де-
сятків років тому. Цілеспрямоване створення нормативно-
правових документів у галузі енергозбереження, державних ор-
ганів управління щодо розробки та реалізації політики енергоз-
береження дали змогу цим країнам досягти зниження енергоєм-
ності внутрішнього валового продукту на 20—30 % [2].

Енергетична стратегія Німеччини в умовах загострення ситуа-
ції стосовно забезпечення постачання енергоносіїв спрямована на
досягнення наступних цілей [3]: забезпечення надійного постачан-
ня енергоносіями; економічно доцільне використання енергоносі-
їв; забезпечення конкурентоспроможності; екологічна сумісність.

Велика увага в даний час уряд Німеччини приділяє розвитку
поновлюваних видів енергії. Передбачається, що частка понов-
люваних видів енергії зросте з 10 % до 20 % до 2020 року. Вод-
ночас, в Україні альтернативні джерела енергії становлять лише
7 %, що посилює енергозалежність промисловості від імпорту
енергоносіїв [4, с. 7].

Заслуговує уваги економічне стимулювання енергозбереження в
Японії. Система стимулювання передбачає: зниження податку на
прибуток, еквівалентну 7% від вартості у разі придбання енергое-
фективного обладнання (податкова пільга не повинна перевищувати
20% від суми податку, що підлягає сплаті); спеціальні норми амор-
тизації енергоефективного устаткуваня: амортизація становить до
30 % вартості обладнання в рік; пільгові кредити під 3—4 % річних
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Японського банку розвитку та інших фінансових інститутів за раху-
нок коштів, акумульованих на Спеціальному нафтовому рахунку;

Виявлені фактори не тільки державного регулювання, а й еко-
номічного стимулювання енергозбереження у високорозвинутих
країнах дають змогу з упевненістю говорити про необхідність за-
позичення Україною напрямів ефективного управління енергоз-
береженням на промислових підприємствах.
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На сучасному етапі ринкових перетворень дуже гостро стоїть
проблема переходу матеріального виробництва на інноваційну
модель розвитку. Саме інвестиції виступають у якості матеріаль-
ної основи розширеного відтворення в АПК, фінансового джере-




