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Вступ. 

Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її 

енергоефективність. Саме енергетичний комплекс – одна з найважливіших 

галузей народного господарства держави. Для реалізації мети сталого розвитку 

України необхідно забезпечити підвищення рівня енергоефективності усіх її 



галузей, в тому числі промисловості, сільського господарства, житлово-

комунального та транспорту. Слід зазначити, що підвищення рівня 

промислового розвитку завжди супроводжується підвищенням масштабів 

впливу промислової діяльності на оточуюче середовище, що зумовлено 

утворенням шкідливих викидів та відходів, пов’язаних з генерацією енергії. Все 

це має глобальні регіональні та локальні наслідки. Отже головне завдання 

полягає в тому, щоб максимально посилити позитивний вплив промислової 

діяльності на процес економічного і соціального розвитку України при 

одночасному зведенні до мінімуму негативного впливу процесів видобутку та 

використання енергії та ресурсів на стан природного середовища. Тому саме 

енергоефективність виступає як один із найважливіших напрямків в комплексі 

заходів зі стимуляції економічного росту та укріплення міжнародних позицій 

національної економіки. 

Огляд літератури. 

Енергозбереження та підвищення енергоефективності відносяться до 

найвищих пріоритетів державної енергетичної політики сьогодення. 

Це пов’язано з тим, що десятиріччя неефективного використання 

енергоресурсів створили в Україні великий невикористаний потенціал 

енергозбереження, який досягає 40% усього сучасного енергоспоживання країни. 

(А. Арутюнян, І. Башмаков, В. Кондратьєв, Д. Туркін та ін.). 

Питома вага окремих компонентів у загальній величині цього потенціалу 

характеризується наступними даними: житлові будинки – 20 – 25%, 

електроенергетика, промисловість, транспорт – у кожному випадку в діапазоні від 

15 до 20%, теплопостачання, будівництво – від 10 до 15 відсотків, виробництво 

палива, енергопостачання державних закладів – від 6 до 12%. 

Для реалізації програми енергозбереження та енергоефективності в Україні 

прийнятий ряд законодавчих актів, основною метою яких є досягнення 

максимально ефективного використання природних енергетичних ресурсів і 

потенціалу енергетичного сектора для стійкого росту економіки, підвищення 

якості життя населення країни та зміцненню її зовнішньоекономічних позицій. 



 

Основний текст. 

Енергоефективність, вимірювана на макрорівні (енергоємність економіки 

країни), є ключовим індикатором, що характеризує стійкість розвитку 

енергетичного сектору та держави в цілому [2]. 

За даними Міністерства енергетики питома енергоємність економіки 

України в 2-3 рази вище, ніж у розвинених країнах світу, відзначимо, що доволі 

холодний клімат і велика територія країни не є нездоланними перешкодами для 

суттєвого зниження енергоємності ВВП. За оцінками фахівців, кліматичний 

фактор може бути причиною не більше ніж 25% -го перевищення 

енергоємності українського ВВП порівняно із західноєвропейським. 

Ситуація, що склалася, дозволяє характеризувати потенціал 

енергозбереження як перспективний еколого-економічний ресурс, освоєння 

якого екологічно необхідно і економічно доцільно. Попередні оцінки 

економічної ефективності освоєння даного ресурсу дозволяють припустити, що 

кожен відсоток економії енергоресурсів збільшить національний дохід на 0,3-

0,4%. Досягнення цього результату, однак, можливо лише у випадку здійснення 

комплексу заходів, охоплюючих всі рівні життєдіяльності країни, оскільки 

проблема енергозбереження є багатоцільовою та довготривалою. Рівень 

національної економіки передбачає зміну галузевої структури та розвиток 

низькоенергоємних галузей, на галузевому рівні необхідно провести 

переорієнтацію виробництва на випуск низькоенергоємних товарів, на рівні 

підприємств - впровадження енергоекономного обладнання. Населення внесе 

свій внесок у досягнення цілей енергозбереження, дотримуючись досить 

простих правил економії енергії на побутовому рівні.  

Основними стимулами до проведення заходів з енергозбереження можуть 

служити: 

- поліпшення макроекономічних показників, зниження екодеструктивного 

впливу на елементи біосфери, зростання престижу країни в результаті 

підвищення енергоефективності (для держави); 



- оптимізація ключових результатів господарської діяльності підприємств 

(для бізнесу); 

- підвищення якості життя (для населення і суспільства в цілому). 

Одним з недостатньо реалізованих до теперішнього часу стимулів є 

можливість отримання доходу від продажу квот на викиди парникових газів. 

Перелічимо основні заходи, які дозволять реалізувати зазначений 

потенціал підвищення енергоефективності в ПЕК: 

• зниження рівня споживання природного газу на власні; 

• підвищення ККД генеруючого обладнання (в даний час не перевищує 30-

35%); 

• зниження втрат в електричних мережах (середній рівень становить 10%). 

Але підвищення ефективності використання енергії має на увазі не тільки 

енергозбереження, а й освоєння ресурсів відновлюваної енергетики, освоєння 

яких для нашої країни базується на економічному потенціалі, реальному навіть 

при сучасному рівні технологічного розвитку. 

У даний час в Україні складається сприятлива ситуація для реалізації 

потенціалу підвищення енергоефективності, зниження викидів парникових 

газів, впровадження відновлювальних джерел енергії, оскільки сформовано 

державний інтерес до проблеми і є політична воля для її решенія, а також 

розроблені державна програма енергозбереження та система інформаційно-

аналітичного забезпечення процесів енергозбереження та підвищення 

енергетичної ефективності, що включає аналіз енергоємності економіки та її 

галузей, а також інформацію про кращі вітчизняні та світові практики, 

результати моніторингу енергозберігаючих заходів. 

У той же час, реалізації енергоефективної політики перешкоджає цілий ряд 

серйозних бар'єрів, обумовлених як об'єктивними факторами, так і причинами 

організаційного характеру (О. Коробова, Д. Лазаренко, Я. Співак та ін.). Серед них 

слід виділити недостатній приплив інвестицій у проекти і програми з 

енергозбереження. Більшість вітчизняних енергоспоживачів не володіє засобами, 

необхідними для впровадження енергозберігаючих заходів у необхідному обсязі. У 



підприємств енергоємних галузей промисловості, об'єктів бюджетної сфери існують 

проблеми з формуванням внутрішнього інвестиційного потенціалу, зумовлені як 

загальноекономічними причинами, так і недосконалістю нормативно-правової бази. 

Очевидно, що для стимулювання енергозбереження необхідна зміна внутрішніх цін 

на енергоносії економічно виправданими і прийнятними для споживачів темпами.  

Разом з тим ефективне цінове регулювання є необхідним, але явно 

недостатньою умовою інтенсифікації енергозбереження, особливо стосовно 

монопольних галузей промисловості та транспорту, а також житлово -

комунального сектору, який характеризується низькою еластичністю попиту на 

енергоресурси. Створення економічної зацікавленості в підвищенні ефективності 

енерговикористання як у споживачів, так і у виробників енергії, а також 

стимулювання вітчизняних виробників енергоспоживаючого обладнання з 

найкращими показниками енергоефективності є важливим державним завданням.  

Заключення та висновки. 

Перебудова економіки України в цілому, модернізація окремих галузей та 

підприємств передбачає впровадження прогресивного технологічного 

устаткування, процесів і систем, що забезпечують технологічну перебудову та 

основні обсяги енергозбереження у базових галузях економіки та соціальній 

сфері. 

Потенціал енергозбереження закладено безпосередньо у: 

- впровадженні нових енергозберігаючих технологій; 

- -впровадженні нового енергоекономічного обладнання; 

- удосконаленні існуючих технологій; 

- удосконалення енерговикористовуючого обладнання; 

- підвищення якості продукції, вдосконалення сировини та матеріалів; 

- заміщенні і вибору найбільш ефективних енергоносіїв; 

- зменшенні втрат сировини та матеріалів; 

- скороченні втрат енергоресурсів; 

- організаційно-технічних заходах; 

Особливу увагу слід приділяти: 



- використанню сучасних ефективних систем обліку та контролю за 

витратами енергоресурсів; 

- використанню вторинних енергетичних ресурсів; 

- впровадженню автоматизованих систем керування енергоспоживанням; 

- використанню енергетичних систем і приладів електроосвітлення; 

- застосування сучасних систем і засобів силової електроніки; 

- вдосконалення систем теплопостачання; 

- вдосконалення структури парку електроприладів у галузях тощо. 

До числа успішно використовуючих у світовій практиці і рекомендованих 

для впровадження в нашій країні механізмів стимулювання енергозбереження 

можна віднести: податкові пільги; митні пільги для підвищення частки на 

ринку імпортного енергоефективного обладнання; надання з боку державних 

органів, регіонального та муніципального рівнів гарантій повернення коштів, 

що залучаються для здійснення проектів з енергозбереження та розвитку 

відновлюваних джерел енергії, а також участь держави у створенні 

гарантійного фонду підтримки зазначених проектів; тарифне стимулювання; 

пряма фінансова підтримка енергозберігаючих проектів, підкріплена наявністю 

відповідних коштів у бюджеті. 

Отже впровадження прогресивних енергозберігаючих технологій у 

промисловості, сільському господарстві, транспорті, житлово-комунальному 

господарстві дають можливість реалізувати великі обсяги заощадження 

енергоресурсів в Україні і підвищити показники енергоефективності до рівня 

провідних країн світу. 
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