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ВСТУП
Раціональне використання енергоресурсів є пріоритет�

ним напрямом державної політики України. Актуальною
проблемою на даний час є високий рівень енергоспоживан�
ня, що, враховуючи вичерпністю паливно�енергетичних ре�
сурсів, зумовлює необхідність розробки заходів їх раціо�
нального споживання з мінімальним негативним впливом на
навколишнє середовище. Першорядним інструментом дов�
гострокового планування розвитку країни є впровадження
енергетичної політики, що базується на підвищенні енерго�
ефективності та енергозбереженні.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основною метою енергетичної стратегії України є ство�

рення умов для ефективного розвитку енергетики поряд із
зменшенням техногенного навантаження на довкілля за
рахунок раціонального споживання енергопродуктів та
впровадження енергозберігаючих технологій, що дозволить
забезпечити енергетичну безпеку держави, зміцнити по�
зицій України як транзитної держави нафти і газу та ско�
ротити зовнішню енергетична залежність від країн�експор�
терів енергоресурсів [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питанням енергозбереження приділяється значна ува�

га з боку зарубіжних та вітчизняних вчених. Теоретичні ос�
нови енергозбереження розглядали в своїх працях І.В. Гоф�
ман, В.І. Вейц, Е.Ф. Вайцзеккер, А.А. Тайц, Д.Б. Вольфберг,
А.З. Горщиков, Б.Н. Авілов�Карноухов, П.П. Ястребов,
С.Д. Волобрінський, С.Л. Прузнер, Г.С. Асланян.

Механізмам енергозбереження на підприємстві присвя�
чені роботи Суходолі О.М., Лапко О.О., Надтоки Т.Б., Ба�
калін Ю.І., Сердюк Т.В., Буравльова Є. та ін.
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Формування енергетичної політики держави та механі�
зми енергозбереженням в України проаналізовані в робо�
тах О.І. Амоши, І.А. Башмакова, В.В. Микитенко, О.В. Овс�
ієнко, С.П. Денисюка, В.А. Жовтянського, Д.В. Зеркало�
ва, М.П. Ковалка, М.М. Кулика, В.Е. Ліра, В.Л. Пілюшенка,
С.Ф. Поважного, Б.С. Стогнія, Д.К. Турченка, І.А. Фран�
чука та ін.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Правова база з питань енергозбереження набула роз�

витку в Україні у другій половині 90�х років ІІ сторіччя. За�
конодавство України про енергозбереження включає зако�
ни України та підзаконні нормативно�правові акти органів
державної влади:

— Закон України "Про енергозбереження" (прийнятий
01.07.1994 №74/94�ВР) визначає правові, економічні, соц�
іальні та екологічні основи енергозбереження для громадян
та всіх підприємств, об'єднань та організацій, розташова�
них на території України. Поняття "енергозбереження"
трактується як "діяльність (організаційна, наукова, практич�
на, інформаційна), яка спрямована на раціональне викори�
стання та економне витрачання первинної та перетвореної
енергії і природних енергетичних ресурсів в національному
господарстві і яка реалізується з використанням технічних,
економічних та правових методів";

— Національна енергетична програма до 2010 року
(прийнята постановою Верховної Ради України від
15.05.1996 № 191/96�ВР);

— Комплексна державна програма енергозбереження
до 2010 року (прийнята постановою Верховної Ради Украї�
ни від 15.05.1996 № 191/96�ВР, постановою Кабінету
Міністрів України від 10.07.1997 № 731, від 29.11.2000 №
1757);
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— Енергетична стратегія України на період до 2030 року
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006
№ 145�р). Оновлено 24 липня на засіданні Кабінету
Міністрів України;

— Концептуальні засади державної політики щодо за�
безпечення ефективного використання паливно�енергетич�
них ресурсів (енергоефективності) (2008);

— Програма економічних реформ на 2010—2014 рр.
(2010);

— Державна цільова економічна програма енергоефек�
тивності на 2010—2015 рр., прийнята постановою Кабінету
Міністрів України від 01.03.2010 № 243 та містить ряд скла�
дових (рис. 1).

Основною проблемою ефективного впровадження дер�
жавної цільової програми є недостатність фінансуванням
енергозберігаючих проектів, що зумовлено об'єктивними та
суб'єктивними причинами. Фактичні обсяги фінансування
програми з підвищення енергоефективності в 2011—2012 рр.
були значно нижчими за планові [3]. Кошти, в розмірі 5,4 млрд
грн., що були передбачені в початковому варіанті програми,

після її оновлення були скорочені до 910 млн грн. Однак об�
сяги фактичного фінансування склали близько 318 млн грн.,
що становило лише 6% від початково затвердженої суми (рис.
2). Кошти були спрямовані за такими заходами: 1058,0 тис.
грн. — розроблення стандартів у сфері енергоефективності;
268793,5 тис. грн. — будівництво та реконструкція електрич�
них мереж, вузлів та підстанцій для приєднання об'єктів, які
виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії
в Автономній Республіці Крим та Одеській області; 9564,0 тис.
грн. — впровадження когенераційних технологій на підприє�
мствах комунальної форми власності у сфері теплової енер�
гетики; 38940,5 тис. грн. — впровадження технологій, які пе�
редбачають використання теплових насосів, електричного
теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на
підприємствах комунальної форми власності.

У 2012 році в початковому варіанті програми на енер�
гозбереження передбачалося виділити майже 5,5 млрд грн.,
тоді як в оновленому варіанті обсяги фінансування були ско�
рочені до 910 млн грн. Однак у підсумку, фактично було вит�
рачено близько 826 млн грн., з яких фінансування програми
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Рис. 1. Основні складові державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010—2015 роки

Джерело: [2].
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Рис. 2. Обсяги фінансування державної цільової економічної програми енергоефективності за рахунок коштів
державного бюджету в 2011 та 2012 роках
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за рахунок коштів державного бюджету склало 516 млн
грн., а за рахунок фінансової допомоги Європейсько�
го Союзу — 310 млн грн. (рис. 2).

 Проблема ефективного споживання енергоре�
сурсів та енергозбереження є важливими питаннями
для України на сучасному етапі її розвитку, що зумов�
лено невідповідністю власних запасів ресурсів та по�
питом на них [4, 5]. Забезпечення України енергоре�
сурсами залежить від імпорту, в енергетичному ба�
лансі найбільшу питому вагу займає природний газ,
вугілля та атомна енергія (рис. 3, 4), зокрема, природ�
ний газ Україна переважно імпортує з Росії, що ро�
бить її енергетично залежною.

Згідно з даними BP Statistical Review of World Energy
в Україні частки відновлювальної енергії в 2011 та 2012
роках становила лише 0,02% та 0,1% відповідно [6]. В
енергетичному балансі України за 2012 рік обсяг спожи�
вання первинної енергії становив 125,3 млн т нафтового
еквіваленту (млн тне), що на 0,24% менше, ніж у 2011 році.
Найбільшу питому вагу у структурі споживання первин�
ної енергії у 2012 році займає природний газ, хоча його
частка скоротилася на 2,8%. На противагу, частка вугіл�
ля, що займає друге за обсягами місце в загальній струк�
турі, збільшилася на 2,48%. Незважаючи на досить низь�
кий рівень споживання відновлюваної енергії, Україна
має передумови для подальшого розвитку цього напря�
му. Перспективи полягають у розвитку сектора біоенер�
гетики, основними складовими якого є переробка і вико�
ристання відходів сільського господарства та деревини,
вирощування енергетичних культур, що набуло особли�
вої актуальності в останні роки.

Основним проблемами України в галузі енергетики
є надмірне енергоспоживання, низька енергоефек�
тивність та залежністю від іноземних постачань нафти та
газу.

Енергоємність валового внутрішнього продукту —
є одним з основних показників економічної ефектив�
ності країни, що характеризує рівень витрат паливно�
енергетичних ресурсів на одиницю виробленого вало�
вого внутрішнього продукту [7] Енергоємність ВВП
України є значно вищою, ніж у промислово розвинених
країнах. Енерговитратність національного виробництва є
наслідком недосконалості технологічної складової, а також
дисбалансу в галузевій структурі економіки, що значно по�
гіршує конкурентоспроможність України на світовому рин�
ку. Оцінка енергоємності валового внутрішнього продукту
дає можливість оцінити тенденції розвитку національної
економіки в контексті енергозбереження.

Енергоємність валового внутрішнього продукту України за
2000—2011 рр. знаходиться на досить високому рівня, у по�
рівняні з економічно розвинутими країнами, перевищує даний
показник в 2—3,5 рази. Однак спостерігається тенденції щодо
зниження даного показника на 35,7% за аналізований період: з
0,98 кг у.п./грн. в 2000 році до 0,63 кг у.п./грн. в 2011 році.

ВИСНОВКИ
Таким чином, одним із основних напрямів удосконален�

ня системи енергозабезпечення України має стати підви�
щення ефективності використання палива та енергії.

Стратегічні цілі політики з енергозбереження полягають
у докорінній перебудові технологічної, економічної та нор�
мативно�правової бази виробництва, перетворення, транс�
портування та використання паливно�енергетичних ресурсів
у галузях економіки і соціальній сфері з метою радикально�
го зменшення їх витрат та підвищення показників енергетич�
ної ефективності до рівня промислово розвинених країн.

Проведення активної енергозберігаючої політики є
важливим фактором, що гарантуватиме стале і ефективне
забезпечення енергоресурсами економіки країни.
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Рис. 3. Структура споживання первинної енергії в Україні
в 2011 та 2012 роках

Джерело: [5].

Рис. 4. Динаміка енергоємності валового внутрішнього
продукту України за 2000—2011 рр.


