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ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
 
У статті розглядається енергозбереження як важливий енергетичний потенціалом держави. Проаналізовано статистичні дані 

проміжком з 90-х років до нашого часу. Розглянуто історичні аспекти, які вплинули на формування ситуації сьогодення та 

розкрито прогнозований потенціал енергозбереження України у 2030 році. Державна підтримка енергозбереження виступає як 

основний важіль до розвитку всіх галузей, які впливають на енергозбереження, а загалом і на економічну ситуацію в цілому. 
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Постановка проблеми. Технологічне від-

ставання галузей економіки України від рівня 

розвинених країн, негативний вплив тіньового 

сектора, незадовільна галузева структура націо-

нальної економіки та імпортно-експортних 

операцій привело до обмеження конкуренто-

спроможності національного виробництва та 

високої енергоємності ВВП. Тому слід розв’я-

зати проблему збалансованого платоспромож-

ного попиту як на внутрішньому, так і 

зовнішньому ринках, а також диверсифікації 

імпорту паливно-енергетичних ресурсів. 

Низька енергоефективність стала одним з 

основних чинників кризових явищ в українсь-

кій економіці. В першій половині 90-х років у 

структурі витрат на виробництво промислової 

продукції майже втричі зросла вартісна складо-

ва енергоресурсів, сягнувши 42% загальних 

матеріальних витрат на виробництво продукції. 

Лише з 1997-1999 року в результаті прийнятих 

на державному рівні заходів та зупинення па-

діння промислового виробництва, певної стабі-

лізації економіки і послідуючого, починаючи з 

2000 року зростання ВВП розпочалось реальне 

поліпшення енергоефективності економіки. 

Якщо енергоємність ВВП протягом 1990-1996 

рр. зросла на 38,6%, то з 2000 року спостерігалося 

її істотне зменшення, причому вперше в історії 

України зростання ВВП було досягнуто за 

одночасного скорочення споживання первинних 

паливно-енергетичних ресурсів. [2] 

Проте, слід зазначити, що, починаючи з 2002 

року, темпи зниження енергоємності ВВП 

уповільнилися в зв’язку з тим, що в найбільш 

енергоємних галузях економіки, а саме : 

металургійній, машинобудівній, хімічній та 

нафтохімічній також у житлово-комунальній 

сфері динаміка зниження енергоємності 

валової доданої вартості зазнала негативних 

змін, обумовлених недопустимо високим 

ступенем фізичного зносу основних фондів 

(65-70%), та відповідним підвищенням 

питомих витрат паливно-енергетичних 

ресурсів на ряд важливих видів продукції. [4] 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Питаннями, що стосуються енергозбережен-

ням, як основний важіль до розвитку всіх 

галузей, які впливають на енергозбереження, а 

загалом і на економічну ситуацію в цілому,  у 

своїх працях розглядали:  Суходоля О.М 

«Енергоефективність національної економіки»; 

Джеджула В. В. «Методологічні основи еконо-

міко-енергетичного»; Дзяна Г. О. «Соціально-

екологічні аспекти реалізації державної 

політики у сфері енергозбереження України»;  

Майсснер Ф. «Підвищення енергоефективності 

в Україні зменшення регулювання стимулю-

вання енергозбереження обстеження промис-

лового підприємства». 

Мета даної статті полягає у визначенні 

показників енергетичного споживання та 

обґрунтуванні потенціалу енергоефективності. 

Виклад основного матеріалу.  
Загальний потенціал енергозбереження за 

рахунок технічного (технологічного) та 

структурного факторів в економіці України у 

2030 році за базовим сценарієм розвитку 

економіки та її сфер складатиме 318,36 млн. т 

у.п., у тому числі з урахуванням: 

 галузевого технічного (технологічного) 

фактора – 175,93 млн. т у.п.; 

 міжгалузевого технічного 

(технологічного) фактора – 22,13 млн. т у.п.; 

 галузевого структурного фактора – 61,65 

млн. т у.п.; 
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 міжгалузевого структурного фактора – 

58,65 млн. т у.п. [4] 

За рахунок реалізації потенціалу 

енергозбереження енергоємність ВВП у 2030 

році складе 0,24 кг у.п./грн., що у 2 рази менше 

сучасного рівня – 0,48 кг у.п./грн. При цьому в 

2010 р. енергоємність ВВП прогнозується на 

рівні 0,37 кг у.п./грн., в 2015 р. – 0,31 і в 2020 р. 

– 0,28 кг у.п./грн. [4] 

Діяльність у сфері енергозбереження має 

охоплювати споживачів енергоресурсів у всіх 

секторах національної економіки, але найбіль-

шої державної підтримки потребує побутовий 

сектор (житлові та громадські будівлі), частка 

якого в структурі кінцевого споживання енер-

горесурсів становить майже 34%.  Промисло-

вість (близько 31,5%) і транспорт (понад 16%). 

При цьому загальне кінцеве споживання енергії 

в побутовому секторі сягнуло майже 23,5 млн 

тонн нафтового еквіваленту. Структура кінце-

вого енергоспоживання у побутовому секторі за 

видами палива у 2013 році має такий вигляд: 

природний газ – 57,52% від загального 

енергоспоживання, електроенергія – 15,15%, 

теплова енергія – 19,86%, біопаливо та відходи – 

4,24%, вугілля і торф – 3,11%, нафта і нафто-

продукти – 0,12% (мал. 1). Отже, домогосподар-

ства використовують переважно природний газ 

та електроенергію. Однак через відсутність 

належних стимулів нові енергоефективні 

технології в житловому секторі поки ще широко 

не впроваджуються. [4] 

Це пов’язано з високою соціальною чутли-

вістю побутових споживачів до зростання цін 

на енергоресурси та необхідністю створення 

державою відповідних рамкових умов щодо 

стимулювання впровадження енергоефектив-

них заходів у зазначеному секторі. Врахову-

ючи, що основний житловий фонд в Україні 

створювали в період, коли ціни на енергоносії 

були ще відносно низькі, а, крім того, ще й 

субсидувалися, не було необхідності думати 

про енергозбереження. У житловому секторі 

України потенціал скорочення споживання 

природного газу й теплової енергії, за оцінками 

фахівців Світового банку, становить близько 

50%. 5 Огляд енергетичної політики України, 

підготовлений Міжнародним енергетичним 

агентством, оцінює потенціал енергозбереження 

України в 27 млн т н.е. [6] 

Загалом основна проблема у житловому 

секторі пов'язана з незадовільним станом 

конструктивних елементів значної частини 

споруд масової забудови 60-х–80-х років, їх 

низькими енергетичними характеристиками та 

неефективним утриманням. При цьому, згідно 

зі статистичними даними, житловий фонд 

споживає 70% теплової енергії, а через низькі 

теплозахисні властивості огороджувальних 

конструкцій житлових будинків масової 

забудови, які становлять третину загального 

житлового фонду, втрачається близько 40% 

виробленої теплової енергії, в мережах 

теплопостачання – до 25%. [3] 

Критична ситуація, що склалася в державі у 

сфері споживання енергоресурсів, вимагає 

підвищення енергетичної ефективності 

економіки. При цьому, відповідно до Стратегії, 

одним з основних напрямків державної політики у 

сфері енергоефективності має бути стимулювання 

розвитку енергосервісних компаній (ЕСКО) як 

інструмента втілення енергоефективних заходів 

шляхом створення відповідної нормативної бази 

та впровадження механізмів енергосервісних 

перформанс контрактів (Energy Performance 

Contracting, ЕРС). [1] 

Підвищення енергоефективності в 

житловому секторі можливе за умови 

впровадження низки відповідних заходів. Так, 

згідно з Національним планом дій з 

енергоефективності на період до 2020 року, 

одним з інструментів для втілення таких 

заходів є залучення ЕСКО. За дорученням 

Уряду України, Державне агентство з 

енергоефективності та енергозбереження 

України опрацювало з представниками 

міжнародних фінансових організацій і з 

українськими банками, представленими ПАТ 

«Укрексімбанк» та Державним ощадним 

банком України АТ «Ощадбанк», досвід 

реалізації проектів з енергозбереження шляхом 

використання інструменту ЕСКО, який 

підтвердив ефективність та економічну 

доцільність реалізації проектів через механізм 

енергосервісних контрактів. [7] 

Рішенням Уряду від 8 лютого 2017 року 

відновлено дію Урядової програми з 

енергоефективності у 2017 році. Незабаром, 

після підписання договорів про співпрацю з 

Держенергоефективності, державні банки -

Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, а 

відтепер ще і Приватбанк поновлять видачу 

«теплих» кредитів як для ОСББ/ЖБК так і для 

фізичних осіб.  
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Наразі 432,44 млн. грн спрямовано з 

бюджету на допомогу українцям для утеплення 

власного житла. [4] 

В 2018 році продовжують діяти місцеві 

програми здешевлення «теплих» кредитів, за 

якими надається додаткова компенсація (з 

місцевих бюджетів). На сьогодні працює 206 таких 

програм різного рівня в усіх регіонах України. 

Результатом виконання Міської програми за 

період 2015-2016 роки є загальна сума кредитів, 

які взяли одесити на енергоефективні заходи, 

що склала 4,98 млн. грн. Прийняті рішення 

виконавчого комітету Одеської міської ради 

щодо відшкодування частини кредитних 

коштів у розмірі 1003,0 тис. грн. [8] 

Оскільки і на теперішній час використання 

теплової енергії в житловому фонді міста 

відбувається нераціонально, мають місце 

непродуктивні витрати на її виробництво, це 

зумовлює необхідність вжиття відповідних 

заходів економії. 

Пріоритетним напрямком діяльності міської 

влади в питанні енергозбереження є здійснення 

заходів із підвищення енергетичної 

ефективності інженерних мереж і систем 

житлового фонду в Одесі, близько 70 % якого 

потребує повної термомодернізації. [8] 

Відшкодування частини суми кредиту 

здійснюється на впровадження таких 

енергозберігаючих заходів: 

 Для ОСББ, ЖБК та ОСОН на придбання 

та встановлення: 

• приладів обліку теплової енергії, яка 

постачається КП «Теплопостачання міста Одеси»; 

• обладнання і матеріалів для 

облаштування індивідуальних теплових 

пунктів, у тому числі регуляторів теплового 

потоку за погодними умовами та відповідного 

додаткового обладнання і матеріалів до них; 

• обладнання і матеріалів для проведення 

робіт із термомодернізації внутрішньо 

будинкових систем опалення та систем 

гарячого водопостачання; 

• теплонасосної системи для водяної 

системи опалення та/або гарячого 

водопостачання та відповідного додаткового 

обладнання і матеріалів до неї; 

• системи сонячного теплопостачання та/ 

або гарячого водопостачання та відповідного 

додаткового обладнання і матеріалів до неї; 

• обладнання і матеріалів для модернізації 

систем освітлення місць загального 

користування (в тому числі електропроводки, 

автоматичних вимикачів, ламп, крім ламп 

розжарювання, патронів до них); 

• вузлів обліку води (гарячої, холодної) та 

теплової енергії, зокрема засобів вимірюваль-

ної техніки (приладів обліку, лічильників), 

приладів-розподілювачів та відповідного 

додаткового обладнання і матеріалів до них; 

• обладнання і матеріалів для проведення 

робіт із теплоізоляції (термомодернізації) 

зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, 

покрівель та фундаментів; 

• світлопрозорих конструкцій з енергозбе-

рігаючим склом, крім однокамерних, у тому 

числі вікон та балконних дверей у квартирах, 

для місць загального користування (під’їздів), 

підвалів, технічних приміщень, горищ та 

відповідного додаткового обладнання і 

матеріалів до них. [8] 

Для фізичних осіб на придбання та 

встановлення котлів із використанням будь-

яких видів палива та енергії, крім природного 

газу та електроенергії, та відповідного 

додаткового обладнання і матеріалів до них. 

Для  фізичних осіб на придбання та встановлення:  

В одно- та двоквартирних житлових будинках: 

• приладів обліку теплової енергії, яка 

постачається КП «Теплопостачання міста Одеси»; 

• радіаторів водяної системи опалення, 

регуляторів температури повітря (в тому числі 

автоматичних) та відповідного додаткового 

обладнання і матеріалів до них; 

• рекуператорів теплоти вентиляційного 

повітря та відповідного додаткового 

обладнання і матеріалів до них; 

• теплонасосної системи для водяної 

системи опалення та/або гарячого водопоста-

чання та відповідного додаткового обладнання 

і матеріалів до неї; 

• системи сонячного теплопостачання та/ 

або гарячого водопостачання та відповідного 

додаткового обладнання і матеріалів до неї; 

• вузлів обліку води (гарячої, холодної), 

зокрема засобів вимірювальної техніки 

(приладів обліку, лічильників) та відповідного 

додаткового обладнання і матеріалів до них; 

• багатозонних (багатотарифних) приладів 

обліку електричної енергії (лічильників 

активної електричної енергії) та відповідного 

додаткового обладнання і матеріалів до них; 

• обладнання і матеріалів для проведення 

робіт із теплоізоляції (термомодернізації) 
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зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, 

покрівель та фундаментів; 

• світлопрозорих конструкцій з 

енергозберігаючим склом, крім однокамерних, 

у тому числі вікон та балконних дверей, та 

відповідного додаткового обладнання і 

матеріалів до них. [8] 

В квартирах багатоквартирних житлових 

будинків: 

• приладів обліку теплової енергії, яка 

постачається  

КП «Теплопостачання міста Одеси»; 

• радіаторів водяної системи опалення, 

регуляторів температури повітря (в тому числі 

автоматичних) та відповідного додаткового 

обладнання і матеріалів до них; 

• вузлів обліку води (гарячої, холодної) та 

теплової енергії, зокрема засобів вимірюваль-

ної техніки (приладів обліку, лічильників) та 

відповідного додаткового обладнання і 

матеріалів до них; 

• багатозонних (багатотарифних) приладів 

обліку електричної енергії (лічильників 

активної електричної енергії) та відповідного 

додаткового обладнання і матеріалів до них; 

• світлопрозорих конструкцій з енергозбе-

рігаючим склом, крім однокамерних, у тому 

числі вікон та балконних дверей, та відповідно-

го додаткового обладнання і матеріалів до них. 

Перелік енергоефективного обладнання та 

матеріалів, на придбання яких здійснюється 

відшкодування частини суми кредиту, 

визначається згідно з орієнтовним переліком 

обладнання та/або матеріалів, які є складовими 

(комплектуючими) устаткування та матеріалів, 

оприлюдненим на офіційному сайті 

Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України. 

ОСББ, ЖБК, ОСОН через проведення 

загальних зборів, конференції щодо вибору 

представників відповідно до статуту 

визначають необхідні першочергові заходи, 

роботи, встановлюють їхню кошторисну 

вартість, приймають рішення про залучення 

кредитних коштів, їхню суму та оптимальний 

термін кредиту.  

Правління ОСББ, ЖБК, ОСОН на підставі 

рішення загальних зборів укладає кредитний 

договір з банком відповідно до внутрішніх 

нормативних документів банку. 

Фізична особа – власник житлового приміщення, 

зазначені заходи здійснює самостійно. 

Неприйняття рішення ОСББ, ЖБК, ОСОН 

щодо отримання кредиту на вжиття заходів із 

підвищення енергозбереження, відмова загаль-

них зборів або правління ОСББ, ЖБК, ОСОН 

від отримання кредиту на вказані цілі, відмова 

кредитно-фінансової установи ОСББ, ЖБК, 

ОСОН у наданні кредиту на цілі, передбачені цією 

Програмою, не позбавляє фізичну особу, яка меш-

кає у такому багатоквартирному будинку, самос-

тійно звернутися до банку за отриманням кредиту 

на проведення заходів із підвищення енергозбере-

ження свого житла та отриманням відповідної 

компенсації, передбаченої цією Програмою. 

Після отримання від позичальника повного 

пакету документів, що підтверджують цільове 

використання кредитних коштів, банки 

подають головному розпоряднику коштів 

зведений реєстр позичальників, які взяли 

кредити в цих банках, де зазначається сума 

відшкодування частини кредит. 

Саме за рахунок одночасної реалізації міської 

та державної програм забезпечуються 

передумови виникнення відповідного 

синергетичного ефекту в напряму здійснення 

енергоефективної модернізації житлового фонду.   

Висновки та пропозиції. Світова практика 

демонструє також позитивний досвід впровад-

ження енергоефективних проектів з викорис-

танням різних інструментів та механізмів, які 

забезпечують потреби споживачів у кваліфіко-

ваних послугах щодо скорочення споживання 

енергоресурсів. З огляду на це, для України є 

дуже важливим впровадження передових 

світових напрацювань щодо застосування ЕПК, 

які дозволяють забезпечити комплексний під-

хід до виконання завдань з підвищення енерго-

ефективності об’єктів на взаємовигідних умо-

вах як для замовників, так і для виконавців 

енергетичних послуг. Важливий висновок із 

проведеного дослідження полягає в тому, що 

наявний потенціал щодо скорочення енерго-

споживання і підвищення енергоефективності 

дає змогу використовувати механізм ЕПК в 

Україні вже сьогодні. Переваги зазначеного 

механізму мали можливість оцінити в по-

передні роки деякі промислові підприємства, а 

також окремі територіальні громади та побу-

тові споживачі. Наразі в Україні зроблено тіль-

ки перші кроки для законодавчого врегулюван-

ня можливостей застосування ЕПК в бюджет-

ній сфері, вживаються заходи щодо вдоскона-

лення тарифної політики, опрацьовуються 
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механізми фінансування енергоефективних 

проектів, у тому числі за державної та місцевої 

підтримки. Водночас, враховуючи критичну 

ситуацію, що склалася у сфері 

енергоспоживання, передусім у побутовому 

секторі, вбачається за доцільне зосередити 

зусилля органів державної влади, ділової та 

експертної спільноти на подальшому розвитку 

ринку енергосервісу, а саме, шляхом:  

 створення необхідних законодавчих 

рамкових умов;  

 встановлення єдиних підходів до 

розробки техніко-економічного обґрунтування 

енергоефективних проектів;  

 імплементації принципів визначення 

базового рівня споживання енергоресурсів, 

встановлених стандартом ISO/CD 50006 

«Індикатори базового використання енергії і 

енергоефективності»;  

 запровадження Міжнародного протоколу 

проведення вимірів та перевірки енергозбереження 

(International Performance Measurement and 

Verification Protocol – IPMVP) для впорядкування 

верифікації отриманих результатів реалізації 

енергоефективних проектів;   

 розробки та затвердження системи 

сертифікації ЕСКО відповідно до міжнародних 

стандартів; 

 розроблення механізмів стимулювання 

споживачів до впровадження 

енергоефективних заходів;  

 удосконалення процедур державних 

закупівель з урахуванням особливостей 

впровадження послуг енергосервісу.   
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ECONOMIC JUSTIFICATION FOR ENERGY CONSERVATION 

The article considers energy saving as an important energy potential of the state. The statistical data are analyzed from the 90s to our 

time. The historical aspects that influenced the formation of the present situation are considered and the projected energy saving 

potential of Ukraine in 2030 is disclosed. State support for energy conservation acts as the main lever to the development of all sectors 

that affect energy conservation, and in general, the economic situation as a whole. 

Key words: GDP, strategy, energy resources, energy intensity, energy saving, energy efficiency, energy saving potential, ESCO, 

“warm” loans, thermal modernization. 

 

Михайлова А.В.,  Дяченко В.В. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

В статье рассматривается энергосбережение как важный энергетический потенциал государства. Проанализированы 

статистические данные промежутком с 90-х годов до нашего времени. Рассмотрены исторические аспекты, которые 

повлияли на формирование ситуации настоящее и раскрыто прогнозируемый потенциал энергосбережения Украины в 2030 

году. Государственная поддержка энергосбережения выступает как основной рычаг к развитию всех отраслей, влияющих 

на энергосбережение, а заодно и на экономическую ситуацию в целом. 

Ключевые слова: ВВП, стратегия энергетические ресурсы, энергоемкость, энергосбережение, энергоэффективность, 

потенциал энергосбережения, ЭСКО, «теплые» кредиты, термомодернизация. 
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