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Климчук О. В., Козловський С. В., Лавров Р. В. Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України  
в контексті сталого розвитку

Метою статті є розробка стратегічних напрямів і запровадження регуляторних заходів щодо формування енергетичної політики України на 
засадах енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики. На основі наукових праць систематизовано головні організаційно-економічні 
вектори розвитку енергетичної галузі, які пов’язані з формуванням сприятливого суспільно-політичного клімату щодо пріоритетності викорис-
тання відновлюваних джерел енергії в паливно-енергетичному комплексі; розробкою світовим співтовариством ефективних методів державно-
го та ринкового регулювання; узгодженням стратегії сталого розвитку світової економіки. Визначено, що політика енергозбереження має ґрун-
туватися на гнучкому поєднанні державного регулювання та ринкового середовища для формування найбільш прийнятних механізмів стимулю-
вання в конкретних економічних і політичних ситуаціях, що дозволяє отримувати найбільшу економічну вигоду. Встановлено, що впровадження 
процесів енергозбереження неможливе без масового використання відновлюваних енергоносіїв, які є універсальним ресурсом для переробки на 
потрібні види енергії, відзначаються енергетичною незалежністю, пов’язані з отриманням економічної вигоди та сприяють створенню еколо-
гічно чистого довкілля. У перспективі процеси енергозбереження, перехід національної економіки до широкого впровадження у виробництво на-
укомістких технологій і використання відновлюваних джерел енергії мають стати визначальними факторами енергетичної стратегії України.
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energy saving and the development of renewable energy industry. On the basis of scientific works, the main organizational-economic vectors of energy industry 
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Входження світової спільноти у ХХІ століття 
ознаменувалося перехідним періодом у станов-
ленні та подальшому розвитку енергетичної 

системи. Головними організаційно-економічними век-
торами в енергетичній галузі є зменшення поточних 
витрат виробництва та питомих капіталовкладень, 
формування сприятливого суспільно-політичного клі-
мату щодо пріоритетності використання відновлюва-
них джерел енергії в паливно-енергетичному комп-
лексі, розробка світовим співтовариством ефективних 
методів державного та ринкового регулювання й узго-
дженої стратегії сталого розвитку світової енергетики 
[1–3]. Заходи із заощадження паливно-енергетичних 
ресурсів відзначаються різноплановістю та виступа-
ють першочерговим стратегічним напрямом ефектив-
ного використання виробничих потужностей із опти-
мальними енергетичними витратами [4].

Питання енергетичного характеру набувають 
не лише важливого актуального значення, вони ста-
ють фактором формування нової геополітичної та 
геоекономічної структури світу. Наслідки світових 
енергетичних криз у суспільному виробництві зумо-
вили застосування комплексних процесів ресурсозбе-
реження, які базуються на економному використанні 
наявної ресурсної бази, оптимальному поєднанні пер-
винних і вторинних паливно-енергетичних ресурсів, 
запровадженні маловідходних і безвідходних техно-
логій виробництва, а також переходу до споживання 
відновлюваних джерел енергії. Сьогодні політика кра-
їн у галузі підвищення енергоефективності та стиму-
лювання процесів енергозбереження проводиться в 
багатьох країнах світу. При цьому необхідно відміти-
ти, що концепція якості енергії стала важливим фак-
тором політики енергозбереження, яка визначає не 
тільки скорочення кількісних втрат енергії, а й змен-
шення втрат її якісних показників. Тобто повну потре-
бу в енергії доцільно забезпечувати при мінімальних 
витратах первинних енергоресурсів, мінімізувавши 

кількісні та якісні втрати. Провідні країни перейшли 
до якісно нового типу економічного зростання, осно-
вними складовими якого є: глобальний технологічний 
переворот; перехід від ресурсопоглинаючої моделі 
економічного розвитку до наукомісткої, інформа-
ційної та відновлюваної моделі; зростання продук-
тивності суспільного виробництва внаслідок запро-
вадження наукомістких, високопродуктивних техно-
логій і підвищення добробуту населення за рахунок 
якості матеріальних і духовних благ [5; 6]. 

Повернення на якісно новому рівні до віднов-
люваних джерел енергії характеризується позитив-
ним підходом до сталого розвитку та задоволення 
потреб енергії майбутніх поколінь [7]. Зменшення 
споживання енергії та підвищення енергоефектив-
ності виступають основними завданнями, які праг-
нуть розв’язати в багатьох національних і міжнарод-
них програмах у процесі трансформації енергетичних 
систем (зокрема, цілі ЄС 20-20-20) [8; 9].

У сучасному форматі національних енергетич-
них програм розвинутих країн світу значну 
увагу приділяється використанню відновлю-

ваних енергоносіїв. Таке явище загострює боротьбу 
в енергетичній сфері за володіння промисловими за-
пасами енергоресурсів і координування інфраструк-
турою їх постачання та розподілу, що нерідко призво-
дить до виникнення конфліктів різного рівня. Наявна 
економіко-енергетична та політико-екологічна ситу-
ація потребують швидкого переходу на відновлювані 
енергетичні ресурси, що виступає єдиним раціональ-
ним напрямом стабільного існування, подальшого 
розвитку та забезпечення людства відновлюваною 
енергією [10; 11].

Світовий і вітчизняний досвід вказує, що ефек-
тивне використання ринкової моделі регулювання в 
економіці та енергетиці можливе лише при дієвій сис-
темі законодавчого забезпечення. Створення функціо - 
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нальної нормативно-правової бази забезпечує за-
провадження ринкових механізмів регулювання еко-
номічною діяльністю. Динамічні та глибокі зміни в 
економіко-енергетичній системі України потребують 
гармонізації існуючої законодавчої бази відповідно 
до нових економіко-екологічних і соціально-політич-
них умов світу [12–14].

Отже, проблема сталого розвитку – це до-
корінна зміна поглядів різних країн світу, 
загального світогляду суспільства та пере-

оцінка цінностей, що виливаються у проблематику 
відношення між сучасними та майбутніми поколін-
нями. Потрібно усвідомити той факт, що наразі рі-
вень життя суспільства визначається не стільки кіль-
кістю енергії, яка споживається конкретною країною, 
скільки обсягами та якістю кінцевих людських благ, 
котрі одержуються завдяки використанню паливно-
енергетичних ресурсів. Справа також полягає в тому, 
що кожна використана одиниця енергії викликає не-
гативний вплив на екологічну систему планети. 

Звідси випливає ключове завдання енергетики –  
забезпечення високої економіко-енергетичної ефек-
тивності й екологічності виробництва, а також усьо-
го ланцюгу споживання енергоносіїв, що зумовлює 
отримання більшої кількості матеріальних благ  
і зменшення тиску на довкілля. Для цього необхідно 
визначити об’єктивний стан, головні цілі, проблеми 
та пріоритети сталого розвитку вітчизняної енер-
гетики в контексті світової енергетики. Потім слід 
окреслити комплекс першочергових заходів зі ство-
рення наукових, нормативно-правових, методичних 
засад і відповідний механізм переводу енергетики на 
шлях сталого розвитку. І, наостанок, потрібно забез-
печити використання накопиченого досвіду, нових 
знань і сучасних технологій для формування сис-
темного розвитку енергетичного сектора економіки, 
ґрунтуючись на комплексному аналізі базисних фак-
торів при прийнятті стратегічних рішень.

Проблематику ефективності використання па-
ливно-енергетичних ресурсів, розширення у струк-
турі енергоспоживання відновлюваних енергоносіїв 
та формування енергетичної політики на засадах 
сталого розвитку широко висвітлили у своїх працях 
зарубіжні та вітчизняні вчені: К. Арауджо, С. Асума-
ду-Саркоді, Х. Вейт, О. Дікарєв, М. Ковалко, Л. Кор-
нійчук, П. Овусу, О. Пустовойт, М. Роїк, О. Стоян,  
К. Хамільтон, О. Цапко-Піддубна, С. Шмідт, О. Шпи-
чак та інші. Проте, в умовах стрімкого скорочення сві-
тових запасів викопних палив і значного коливання 
цін на них, розв’язання енергетичних проблем лише 
за допомогою їх імпортних поставок є недостатнім, 
що вимагає ефективного запровадження у виробни-
чі процеси заходів з енергозбереження та розвитку 
відновлюваної енергетики. Також нагальним постає 
розв’язок питань стосовно формування енергетичної 
незалежності нашої держави, нарощування темпів 

зростання економіки та покращання екологічної си-
туації.

Метою статті є розробка стратегічних напрямів 
і запровадження регуляторних заходів щодо форму-
вання енергетичної політики України на засадах енер-
гозбереження та розвитку відновлюваної енергетики.

У сучасних умовах діяльність паливно-енергетич-
ної галузі України не відповідає вимогам стало-
го економічного розвитку держави та значною 

мірою є наслідком негативного стану економіки. Орі-
єнтація в минулому господарсько-виробничих комп-
лексів України на загальносоюзні потреби радянсько-
го простору, вади командно-адміністративної системи 
керування обумовили цілу низку проблем у розвитку 
економіки держави. По-перше, проблеми зумовлені 
значною приналежністю в минулому енергетичного 
сектора економіки до єдиного енергетичного комп-
лексу країн пострадянського простору, що відзначали-
ся високою взаємозалежністю та взаємодоповненням 
(існуванням великої кількості технологічних і вироб-
ничо-господарських зв’язків), які були відірваними 
від світової енергетичної системи. По-друге, велика 
частка морально застарілого, технічно зношеного об-
ладнання й устаткування, енергозатратних техноло-
гій, орієнтація на дешеві паливно-енергетичні ресурси 
призвели до критичних рівнів їх марнотратного та не-
раціонального використання. Усе це стало основними 
причинами енергетичної й економічної кризи в Украї-
ні на сучасному етапі розвитку, що потребує розробки 
загальної енергетичної стратегії та плану першочерго-
вих заходів, особливо стосовно забезпечення первин-
ними паливно-енергетичними ресурсами.

Специфіка формування енергетичної залежнос-
ті України характеризується такими факторами: 

1) переважання адміністративно-командних, а не  
ринкових методів управління господарськи-
ми комплексами; 

2) початковість формування диверсифікованої 
системи імпортування природного газу та на-
фти і нафтопродуктів; 

3) відносно низький техніко-технологічний рі-
вень розвитку національної економіки, що 
зумовлює значне відставання в масштабах 
впровадження інноваційних розробок і новіт-
ніх досягнень науково-технічного прогресу; 

4) нестача достатніх фінансових ресурсів для 
оптимального забезпечення економіки ім-
портованими паливно-енергетичними ресур-
сами; 

5) відсутність механізмів впливу ціни на рівні 
споживання палива й енергії (ціни не викону-
ють свою функцію урівноваження); 

6) значний диспаритет цін на промислову, енер-
гетичну та сільськогосподарську продукцію, 
що стримує повноцінний розвиток агропро-
мислового сектора економіки; 
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7) переважання енергоємних виробництв і висо-
ка енергоємність валового внутрішнього про-
дукту в кінцевому результаті. 

У підсумку, одним із пріоритетів розвитку 
економіки України є розгляд національної системи 
енергозбереження – важливої структурної складової 
соціально-економічного та виробничого механізму 
держави, яка в результаті гострого дефіциту паливно-
енергетичних ресурсів пов’язана не тільки з конку-
рентоспроможністю її товарів, але й з державним су-
веренітетом. За цих умов головною функцією націо - 
нального управління енергозбереженням є забезпе-
чення збалансованої стійкості соціально-економічної 
та виробничої системи відповідно до фактора ефек-
тивного використання ресурсного потенціалу.

Таким чином, серед основних нагальних про-
блем енергетичної галузі національної економіки, що 
потребують якнайшвидшого вирішення, є такі: 
 покращення інноваційно-інвестиційного клі-

мату; 
 забезпечення захисту інвестицій і створення 

системи страхування інвестиційних ризиків; 
 прозорість механізмів приватизації енерге-

тичних об’єктів; 
 зниження податкового тиску та спрощення 

системи оподаткування щодо розвитку від-
новлюваної енергетики; 

 створення рівноправних конкурентних умов 
господарювання для всіх суб’єктів підприєм-
ницької діяльності та державний протекціо-
нізм стосовно вітчизняного товаровиробника; 

 розробка механізмів подолання зростання та 
ліквідації заборгованості між підприємствами; 

 гармонізація нормативно-правової бази та 
системи стандартів із передовими європей-
ськими країнами, враховуючи національні ін-
тереси. 

Вирішення окреслених проблем дозволить по-
кращити внутрішнє та зовнішнє середовище 
функціонування національної економіко-енер-

гетичної системи, стане стимулом для активізації 
інноваційно-інвестиційних процесів, зумовить за-
провадження новітніх енергоефективних технологій. 
Також зазначені проблеми набувають смислового 
навантаження в площині ефективного видобування 
й ощадливого використання енергетичних ресурсів, 
у тому числі відновлюваних. Як наслідок – енергозбе-
реження, використання відновлюваних джерел енер-
гії та перехід економіки до широкого впровадження 
у виробництво інновацій мають стати визначальни-
ми факторами сучасного формування енергетичної 
стратегії України.

У 1994 р. було прийнято Закон України «Про 
енергозбереження», метою якого є регулювання від-
носин між суб’єктами господарської діяльності,  
а також між ними та державою в галузях видобутку, 

переробки, транспортування, зберігання та викорис-
тання паливно-енергетичних ресурсів; створення заці-
кавленості підприємств, організацій і громадян у збе-
реженні енергії; впровадження енергозбережувальних 
технологій; встановлення відповідальності юридич-
них і фізичних осіб за нехтування енергозбереженням. 

Енергозбереження законодавчо визнане в Украї-
ні одним із головних напрямів державної полі-
тики та розглядається не як чергова кампанія,  

а як довгострокова та чітко спланована програма дій. 
Тісний зв’язок енергозбереження із нагальними про-
блемами економіки вказує на те, що його ефектив-
ність безпосередньо пов’язана з рівнем упровадження 
чітко окресленої державної політики. Об’єктивна не-
обхідність енергозбереження визначається значною 
залежністю від імпорту енергоносіїв, виснаженням 
власних запасів органічного палива, збільшенням ка-
піталомісткості національної енергетики, зменшен-
ням витрат на заощадженні паливно-енергетичних 
ресурсів у порівнянні з їх видобуванням, а також мож-
ливістю зменшення шкідливого впливу енергетичних 
об’єктів і енерговитратних виробництв на довкілля. 
Отже, розвиток енергетики має вирішальний вплив 
на стан економіки та рівень життя. Можна стверджу-
вати, що економія паливно-енергетичних ресурсів у 
функціональному значенні є додатковим джерелом 
енергії. Розміри такого джерела будуть представляти 
собою різницю між існуючим загальним попитом на 
енергію та відносно оптимальним попитом (або його 
комбінацією), який є необхідним для задоволення 
тих самих потреб у формі використання передових 
енергозбережувальних технологій, що відповідає за-
гальним інтересам.

Слід відзначити, що енергозбережувальна полі-
тика – це комплекс довготермінових організаційно- 
правових заходів з підвищення ефективності викорис-
тання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) у еконо-
міці країни на основі зростання коефіцієнта корисно-
го використання енергії та скорочення втрат кінцевої 
енергії при задоволенні відповідних обсягів суспільних 
потреб; заміщення високовартісних і обмежених за 
ресурсним потенціалом енергоносіїв більш дешевими, 
необмеженими та відновлюваними; здійснення дієвої 
структурної перебудови господарсько-виробничих 
комплексів при якнайширшому врахуванні екологіч-
них аспектів. Процес енергозбереження виступає осо-
бливим напрямом функціонування суб’єктів і об’єктів 
господарювання, що характеризує інтенсифікацію 
розширеного відтворення в економіці, поділяючись на 
прямі та непрямі методи (табл. 1).

Під час реалізації енергозбережувальної політи-
ки важливо розрізняти економію паливно-енергетич-
них ресурсів, що забезпечує «природні» структурні 
зміни, технічний прогрес в економіці та заощаджен-
ня енергоносіїв унаслідок активних заходів, зокрема 
виділення цільових капітальних вкладень і запрова-
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дження системи економічного стимулювання. Струк-
турна економія паливно-енергетичних ресурсів до-
сягається внаслідок переходу від більш енергоємної 
структури національної економіки до менш енерго-
ємної на основі зміни міжгалузевих і внутрішньога-
лузевих пропорцій.

Економічні методи стимулювання політики 
енергозбереження потрібно засновувати на 
впровадженні прогресивно зростаючих подат-

ків за невиконання встановлених нормативів спожи-
вання паливно-енергетичних ресурсів, враховуючи 
нанесену шкоду для навколишнього середовища. Ді-
євим заходом боротьби із перевитратами енергоно-
сіїв виступає запровадження штрафних санкцій, роз-
міри яких доцільно визначати на основі зіставлення 
діючих тарифів на паливно-енергетичні ресурси при 
виконанні нормативних вимог до їх питомих витрат. 
У цьому випадку розміри штрафу можуть бути подані 
у вигляді процентної надбавки до тарифу залежно від 
виявленого відсотка перевитрат паливно-енергетич-
них ресурсів. Тоді така залежність, разом із річним 
процентом пільги за кредитування інвестицій і поряд 
із цінами на енергоносії, буде основним економічним 
параметром управління енергозбереженням на рівні 
держави, регіону або муніципалітету. Однак потріб-
но зауважити, що значна кількість як штрафних, так 
і пільгових економічних санкцій буде призводити до 
дублювання та виникнення суперечностей у їх засто-
суванні, створивши відповідні проблеми в їх реаліза-
ції на практиці, а також зумовить ускладнення проце-
сів прогнозування сукупного впливу системи еконо-
мічних санкцій на рівень розвитку та дієвості роботи 
енергетичної галузі. При ефективному управлінні не-
обхідно гарантувати отримання споживачами енергії 
в обсягах, які обумовлені угодами з постачальниками 
енергетичних ресурсів, забезпечувати споживачу від-
шкодування збитків за недоотриманий прибуток від 
порушення поставок енергії, захист від необґрунто-
ваного завищення цін та тарифів на паливно-енер-
гетичні ресурси. Водночас виробники енергетичних 

ресурсів також мають бути законодавчо захищені від 
неплатоспроможності споживачів.

Політиці енергозбереження в Україні немає 
жодної альтернативи, якщо держава не хоче бути в 
майбутньому сировинним придатком провідних кра-
їн світу. Цей процес має перетворитися в підгалузь 
промислової енергетики, додаткове джерело енергії. 
За таких умов реалізація політики енергозбереження 
стає стратегічним вектором розвитку економіки та 
соціальної сфери. Якщо в господарсько-виробничих 
процесах економічно розвинутих країн світу енерго-
збереження є комплексним елементом економічної 
й екологічної необхідності, то для України – це на-
гальне питання виживання в конкурентних умовах 
та виходу національних продуктів на зовнішні ринки 
європейського та світового просторів. 

Основними пріоритетними напрямами в під-
вищенні енергетичної ефективності та реа-
лізації потенціалу енергозбереження є тех-

нологічна та структурна перебудова економіки та 
соціальної сфери країни, які за рахунок комплексного 
функціонування нормативно-правових, економічних 
і адміністративних механізмів зумовлюють збільшен-
ня обсягів енергозбереження та зростання показни-
ків енергоефективності. Функціонування паливно-
енергетичного комплексу України та державна полі-
тика запровадження енергозбереження, насамперед, 
складається з двох основних факторів – технічного та 
структурного (табл. 2).

Технічний фактор енергозбереження відобра-
жає вплив технічного (технологічного) стану та рівня 
устаткування й обладнання на обсяги споживання 
енергоресурсів при виробництві продукції (послуг). 
Технічна (технологічна) складова потенціалу енерго-
збереження включає в себе: підвищення ефективності 
виробництва (видобутку), перетворення, транспор-
тування та споживання енергоресурсів і відповідне 
зниження енергоємності продукції, а також надання 
послуг за рахунок впровадження новітніх енергоефек-
тивних технологій і енергозбережувальних заходів. 

Таблиця 1

Характеристика основних методів реалізації енергозбережувальної політики

Енергозбережувальна політика

Пряма економія ПЕР Непряма економія ПЕР

1. Зменшення втрат енергії на всіх етапах її виробництва, 
перетворення та споживання

1. Підвищення якості продукції відповідно до світових 
стандартів (сертифікація)

2. Удосконалення організаційно-управлінських факторів 
виробництва

2. Зменшення матеріаломісткості продукції та енерго-
ємності ВВП

3. Підвищення ефективності використання вторинних 
енергетичних ресурсів

3. Використання нових більш дешевих матеріалів, сирови-
ни, енергоносіїв тощо

4. Запровадження заходів із інтенсивного енергозбере-
ження (розвиток інноваційних технологій)

4. Екологізація виробництва на засадах сталого розвитку 
економіки

Джерело: авторська розробка.
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Таблиця 2

Характеристика загального потенціалу енергозбереження в Україні

Складові фактори 
енергозбереження

Рік

2020 2025 (прогноз) 2030 (прогноз) 2035 (прогноз)

Енергозбереження, млн т у. п.

Технічний фактор 66,36 109,81 137,47 198,06

Структурний фактор 7,94 25,30 54,37 120,30

Разом 74,30 135,11 191,84 318,36

Паливо, млн т у. п.

Технічний фактор 42,85 71,28 95,38 128,42

Структурний фактор 6,08 20,00 45,31 102,88

Разом 48,93 91,28 140,69 231,30

Електроенергія, млрд кВт/млн т у. п.

Технічний фактор 44,37/15,75 70,99/24,84 72,45/24,63 108,72/35,88

Структурний фактор 2,65/0,94 7,88/2,76 13,79/4,69 27,90/9,21

Разом 47,02/16,69 78,87/27,6 86,24/29,32 136,62/45,09

Теплоенергія, млн Гкал/млн т у. п.

Технічний фактор 48,28/7,76 86,24/13,69 112,62/17,46 231,87/33,76

Структурний фактор 5,71/0,92 16,00/2,54 28,18/4,37 56,41/8,21

Разом 53,99/8,68 102,24/16,23 140,80/21,83 288,28/41,97

Капітальні вкладення, млрд грн

Технічний фактор 30,6 53,7 69,0 102,3

Структурний фактор – – – –

Разом 30,6 53,7 69,0 102,3

Джерело: складено на основі [15].

Структурний фактор відображає комплексний 
вплив структурних змін у галузевій або міжгалузевій 
діяльності на обсяги споживання палива та енергії. 
Структурна складова потенціалу енергозбереження 
включає в себе такі чинники: зміну макроекономічних 
пропорцій у економіці з метою зниження рівнів енер-
госпоживання; зменшення питомої ваги енергоємних 
галузей і виробництв промисловості та транспорту за 
рахунок розвитку наукоємних галузей і виробництв з 
низькою енерго- та матеріалоємністю [16].

Дані табл. 2 вказують на те, що загальний потен-
ціал енергозбереження за рахунок об’єднання техніч-
ного та структурного факторів у економіці України  
у 2035 р. за базовим сценарієм розвитку економіки та 
її основних сфер складатиме 318,36 млн т у. п., у тому 
числі з урахуванням: галузевого технічного фактора – 
175,93 млн т у. п., міжгалузевого технічного фактора –  
22,13 млн т у. п., галузевого структурного фактора – 
61,65 млн т у. п. і міжгалузевого структурного факто-
ра – 58,65 млн т у. п. 

Таким чином, у структурі загального потенціалу 
енергозбереження нашої країни основна част-
ка припадає на галузевий технічний фактор 

(рис. 1), який становить 175,93 млн т у. п. (55,3%). Слід 

відзначити, що провідну роль у енергозбереженні 
України відіграє технологічна перебудова економіки 
та соціальної сфери, що пов’язано із якнайшвидшою 
заміною фізично зношеного та морально застарілого 
обладнання, припиненням серійного випуску продук-
ції з високими показниками витрати енергії, а також 
упровадженням у виробництво інноваційних ресур-
созберігаючих технологій. За рахунок запровадження 
структурного та технологічного видів енергозбере-
ження потрібно досягти зниження енергоємності ва-
лового внутрішнього продукту щонайменше у 2 рази. 

Водночас структурний фактор, як складову по-
тенціалу національного енергозбереження, в осно-
вному вичерпано. Для зниження енергоємності ВВП 
необхідно невідкладно задіяти технологічний фактор 
потенціалу енергозбереження. У разі невжиття кар-
динальних заходів відставання показників енерго-
ефективності економіки України від показників роз-
винутих країн стане хронічним. Це, своєю чергою, 
значно ускладнить у коротко- та середньостроковій 
перспективі зростання конкурентоздатності вітчиз-
няної продукції на світових ринках.

В економічно розвинених країнах енергозбере-
ження розглядається як пріоритетний вид господар-
ської діяльності, який у комплексі вирішує питання 
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Галузевий технічний 
(технологічний) фактор 
175,93 млн т у. п. (55,3%)

Міжгалузевий 
структурний фактор 

58,65 млн т у. п. (18,4%)

Галузевий 
структурний фактор 

61,65 млн т у. п. 
(19,4%)

Міжгалузевий технічний 
(технологічний) фактор 

22,13 млн т у. п. (6,9%)

Рис. 1. Структурна характеристика загального потенціалу енергозбереження України, млн т у. п. (прогноз на 2035 р.)
Джерело: побудовано на основі [15].

глобального та національного характеру, а також 
покращує економічні складові виробничого проце-
су. У сучасних умовах господарювання під поняттям 
«енергозбереження» потрібно розуміти не лише еко-
номію енергоносіїв та відповідне скорочення енер-
госпоживання, а й використання їх з максимальною 
ефективністю, що дозволяє отримувати найбільшу 
економічну вигоду. 

Світовий досвід проведення ефективної енерго-
збережувальної політики вказує на те, щоб 
якомога більша кількість індивідуальних спо-

живачів паливно-енергетичних ресурсів переймала-
ся процесами збереження енергії. Масовий дефіцит  
і висока цінова політика на енергетичні ресурси в 
умовах нещодавньої глобальної економічної кризи 
стали одним із основних чинників щодо стримування 
економічного зростання більшості країн світу. Як на-
слідок – повномасштабне використання потенціалу 
розвитку технологій енергозбереження та підвищен-
ня енергоефективності в усіх сферах діяльності лю-
дини здатне вирішити проблему забезпечення еконо-
мічного зростання кожної держави, враховуючи кон-
кретні економічні показники та стартові можливості. 

Нагальні питання енергозбереження нерозрив-
но пов’язані із проблемами енергетики, технічного 
переозброєння, екології і структурної перебудови 
всієї економіки. Актуальність проведення енерго-
збережувальних заходів підтверджується статусом 
на рівні державної політики в усіх економічно розви-
нутих країнах світу (США, Японія, Франція, Німеч-
чина, Велика Британія, Австрія, Фінляндія, Швеція 
та інші). Державними органами влади були прийняті 
відповідні законодавчі акти та створено як загально-
державні, так і регіональні структури з управління 
енергозбереженням. Досить важливим структурним 
елементом у координації науково-технічних та ор-
ганізаційно-управлінських робіт у сфері енергозбе-
реження є діяльність Міжнародного енергетичного 
агентства (МЕА).

В Україні політика енергозбереження має орі-
єнтуватися на гнучке поєднання державного 
регулювання та ринкового середовища, щоб 

сформувати найбільш прийнятні механізми стиму-
лювання в конкретних економічних і політичних си-
туаціях. Визначальним виступає правильне розмеж-
ування повноважень функцій управління галузями 
паливно-енергетичного комплексу, енергоспоживан-
ням і енергозбереженням між центральними та регі-
ональними органами, галузевими об’єднаннями, кор-
пораціями, організаціями тощо. У галузі енергозбере-
ження нашої країни державне регулювання здійсню-
ється через відповідну систему елементів управління: 
 розробку та проведення політики ціноутво-

рення; 
 сертифікацію енергетичного обладнання та 

приладів; 
 енергетичну експертизу запроваджуваних 

проєктів; 
 ліцензування роботи консалтингових і ауди-

торських фірм; 
 інвестиційну та інноваційну діяльність; 
 вирішення питання з надання податкових і 

кредитних пільг; 
 розробку стандартів енергоспоживання (рис. 2).

Система державного управління енергозбере-
женням є сукупністю загальнодержавних, галузевих 
і регіональних органів управління, а також підпри-
ємств і організацій, які здійснюють енергозбережу-
вальну політику. Процес ефективного проведення 
енергозбереження необхідно здійснювати за умов 
розвинутої ринкової економіки, формування націо-
нального структурного та цілісного паливно-енер-
гетичного комплексу (споживання невідновлюваних 
і відновлюваних джерел енергії). Для ефективного 
управління енергозбереженням потрібно створити 
структуру державного управління, яка в комплексі 
буде охоплювати: 
 всі рівні керівництва (загальнодержавний, ре-

гіональний, галузевий); 
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Механізми державного регулювання  

Сертифікація
виробництва

 
 

Цінова та
тарифна
політика 

Пільги 
на податки 
та кредити 

Проведення
експертизи  

Надання
ліцензій 

Енергозбережувальні заходи  

Розробка 
стандартів 

і нормативів
  

 

Споживачі паливно-енергетичних ресурсів  

Виробники та 
постачальники
енергетичних 

ресурсів

Виробники 
енергетичного 

обладнання
та приладів

Проєктно-
конструкторські
та технологічні 

організації

Консалтингові 
та аудиторські 

фірми

Контроль за 
споживанням 

палива й енергії

Зовнішні 
та внутрішні 

інвестори

Рис. 2. Система здійснення державної регуляторної політики України в галузі енергозбереження 
Джерело: авторська розробка.

 систему правового та нормативно-технічного 
забезпечення; 

 систему фінансового та інноваційно-інвести-
ційного забезпечення. 

Водночас процес енергозбереження вимагає зна-
чних капіталовкладень, а тому потребує його 
поетапного проходження державою та приват-

ними структурами, відносно яких проводиться по-
літика сприяння інвестиціям. Правові документи ма-
ють стати дієвим засобом регулювання ефективного 
споживання енергії та формування відповідного сві-
домого ставлення до енергозбереження. Законодавча 
політика результативно діє лише тоді, коли охоплює 
всю сферу питань, пов’язаних з використанням енер-
гії, та базується на системному контролі. Економіч-
ний механізм упровадження енергозбережувальних 
технологій має включати звільнення від податку на 
прибуток інвестицій, які направляються на заоща-
дження палива й енергії, прискорену амортизацію 
енергозбережувального обладнання, а також фінан-
сову підтримку енергозбережувальних технологій 
такими заходами, як лізинг енергоефективного об-
ладнання, пільгові кредити тощо.

Розгортання процесів масового запровадження 
енергозбережувальних технологій і техніки в сучас-
них умовах і в недалекій перспективі потрібно здій-
снювати на основі використання таких пріоритетних 
економіко-енергетичних заходів та механізмів: 

1) фінансування енергозбережувальних проєк-
тів за рахунок спеціальних видатків з держав-
ного та місцевих бюджетів; 

2) використання визначеної урядом частини за-
гальнодержавного інноваційного фонду на фі-

нансування енергозбережувальних проєктів з 
наданням пільгових кредитів і позик; 

3) комерціалізація енергозбереження, розши-
рення можливостей контрактної системи 
завдяки лізинговим операціям, перфоманс-
контрактингу та концесіям; 

4) формування цінової політики на основі рівно-
ваги законів попиту та пропозиції; 

5) диференційований підхід при встановленні та-
рифів на паливно-енергетичні ресурси з ураху-
ванням пори року та обсягів споживання; 

6) депозитна передплата та заборона відпуску 
енергоносіїв споживачам; 

7) запровадження економічних важелів стиму-
лювання енергозбереження (премії, штрафи, 
адміністративна відповідальність).

На сучасному етапі Україні необхідно здійсни-
ти процеси реформування паливно-енерге-
тичного комплексу, забезпечивши розподіл 

функцій видобування, генерування, передачі, розпо-
ділу та збуту енергії. При цьому існує два основні спо-
соби організації енергетичних компаній: 

1) існування вертикально інтегрованих компа-
ній, куди входить видобування, транспорту-
вання, генерування, розподіл і збут енергії; 

2) поділ енергетичної галузі на сегменти видо-
бутку, транспортування, генерування, розпо-
діл і збут. 

Перший спосіб характерний для розвитку енер-
гетики Франції, більшості штатів США, а також Украї - 
ни, коли вона була у складі Радянського Союзу. Дру-
гий спосіб ефективно функціонує в Норвегії, Шве-
ції, декількох інших штатів США та має пріоритетне 
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значення для України, оскільки відзначається більш 
дієвими механізмами з точки зору ефективності ді-
яльності енергетичних підприємств і задоволення 
потреб споживачів.

У переважній більшості розподіл на зазначені 
сегменти запроваджується у країнах із розвиненими 
ринковими відносинами, щоб на основі їх вдоскона-
лення та подальшого розвитку забезпечити процеси 
децентралізації та зменшити державне регулювання 
у сфері енергетичного ринку. Сутність такого роз-
поділу обумовлена тим, що на енергетичному рин-
ку виокремлюються такі сегменти, як видобування, 
транспортування та розподіл, що є природними мо-
нополіями та підлягають обов’язковому державно-
му регулюванню. Водночас конкурентоспроможні 
сегменти (генерування, збут) підлягають дерегуляції 
та розвитку ринкових умов, що забезпечує підви-
щення ефективності енергетичного менеджменту та 
впровадження нової техніки і технологій. Наявність 
вільної конкуренції в генеруванні та збуті енергії під-
вищує якість послуг для споживачів, знижує ціни на 
паливно-енергетичні ресурси, позитивно впливає на 
інноваційно-інвестиційну привабливість енергетич-
них підприємств, сприяючи їх технічному переосна-
щенню в напрямі відновлюваної енергетики та над-
ходженню фінансових ресурсів.

Започаткування ринкових відносин в енергетиці 
на основі проведеного сегментування потребує 
створення ринкових механізмів ціноутворення 

в конкурентних сегментах ринку, закріпивши відпо-
відні принципи функціонування енергетичного рин-
ку. Також необхідно встановити об’єктивні межі дер-
жавного регулювання в діяльності монопольних сег-
ментів ринку. При цьому тарифна політика є одним 
із основних напрямів ефективного функціонування 
паливно-енергетичного комплексу України. Вона 
має базуватися на принципах відшкодування обґрун-
тованих витрат на видобування, транспортування, 
генерування та постачання паливно-енергетичних 
ресурсів, гарантувати підтримання відповідного 
технічного оснащення нафтогазового та вугільного 
комплексу, електроенергетики з метою відповідного 
відтворення видобувних і генеруючих потужностей  
і безперебійного забезпечення різних груп спожива-
чів енергоносіями нормованої якості.

Забезпечуючи потреби національної економіки 
паливно-енергетичними ресурсами, потрібно чіт-
ко виходити з двох основних положень. По-перше, 
функ ціонування енергетичної галузі в умовах ринко-
вої економіки мінімізує в державному регулюванні 
використання адміністративних чинників, тому що 
вони, у переважній більшості, можуть призводити 
до економічного збитку. Натомість державне регу-
лювання має підтримувати прозору конкуренцію на 
ринку енергоресурсів між підприємствами різних 
форм власності, забезпечувати ефективне управ-

ління державною часткою власності у відповідних 
організаціях, відмовляючись від установлення адмі-
ністративного порядку регулювання, що в кінцевому 
результаті створює дефіцит у споживанні паливно-
енергетичних ресурсів і стимулює розвиток тіньової 
економіки. По-друге, у нашій державі вирішення про-
блеми оптимального забезпечення енергоносіями 
знаходиться в рамках політичної площини, тоді як 
існування світового ринку енергоресурсів нівелює 
виникаючі проблеми в їх придбанні за встановле-
ними конкурентоспроможними цінами в будь-якій 
точці світу. Іншим напрямом є розвиток вітчизняної 
відновлюваної енергетики, зокрема біопаливної інду-
стрії, що виступає найбільш пріоритетним вектором 
у формуванні економіко-енергетичної та політичної 
незалежності України.

Проблематика енергозбереження та енерго-
ефективності також тісно переплітаються 
із питаннями екологічної безпеки, яка в су-

часній свідомості прогресивного суспільства висту-
пає як першочерговий контраргумент і нерозривно 
пов’язана з усіма аспектами антропогенного впливу 
на довкілля. Для подолання негативних наслідків у 
результаті постійного збільшення витрат паливно-
енергетичних ресурсів потрібно враховувати еколо-
гічну складову енергоспоживання, що дозволяє про-
вести комплексну оцінку запланованих практичних 
заходів у повному обсязі. Ефективне впровадження 
процесу енергозбереження на сучасному етапі роз-
витку та в недалекому майбутньому неможливо 
здійснювати без масового використання відновлюва-
них енергоносіїв, які є універсальним ресурсом для 
переробки на потрібні види енергії, відзначаються 
енергетичною незалежністю, пов’язані з отриманням 
економічної вигоди та сприяють створенню екологіч-
но чистого довкілля. Використання відновлюваних 
енергетичних ресурсів сприяє додержанню вимог 
екологічної безпеки за рахунок постійного зменшен-
ня негативного впливу на навколишнє природне се-
редовище при масовому створенні та експлуатації 
об’єктів відновлюваної енергетики.

Необхідно враховувати той фактор, що збіль-
шення власного видобутку паливно-енергетичних 
ресурсів, зменшення їх імпорту та перехід на віднов-
лювану енергетику покращують загальну соціально-
економічну ситуацію в країні завдяки збільшенню 
кількості робочих місць, зменшенню рівня безробіт-
тя та соціальних витрат на працевлаштування тощо. 
Радикальна зміна існуючої структури енергоспожи-
вання України в зазначених напрямах потребує три-
валого періоду та значних інвестиційних надходжень. 
Проте розпочинати цей процес потрібно якнайшвид-
ше, тому що національна економіка несе колосальні 
збитки від нераціональної структури енергоспожи-
вання та з великими складностями забезпечує міні-
мальні рівні енергетичної безпеки. 
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Запровадження енергозбережувальних і енер-
гоефективних технологій та реалізація процесів 
розвитку відновлюваної енергетики відбувається в 
складних фінансово-економічних умовах, які викли-
кані загальною кризою економічної системи країни, 
низькою платоспроможністю споживачів енерго-
ресурсів, недосконалістю системи ціноутворення 
та диспаритетом цін на різні види продукції, нена-
повненістю фінансовими ресурсами державного та 
місцевих бюджетів. Платіжна криза, яка охопила всю 
економіку країни, протидіє нормальному функціону-
ванню її фінансово-грошової системи, гальмуючи за-
стосування цінового фактора в процесі підвищення 
ефективності використання паливно-енергетичних 
ресурсів. У державі не створено системи надійного 
фінансового забезпечення та не розроблено дієвого 
економічного механізму стимулювання інвестування 
розвитку відновлюваної енергетики, а також розроб-
ки та впровадження енергоефективних заходів. 

Слід також відмітити відсутність сприятливого 
як зовнішнього, так і внутрішнього інвестиційного 
клімату, що не дає можливості прискореного розви-
тку відновлюваної енергетики та залучення до реалі-
зації енергоефективних проєктів необхідних коштів, 
які є в достатній кількості в певних категоріях фізич-
них і юридичних осіб. 

Техніко-технологічна модернізація підпри-
ємств і організацій національної економіки, онов-
лення їх енергетичного обладнання потребують 
комплексного підходу як під час розробки, так і при 
запровадженні енергозбережувальних і енергоефек-
тивних технологій, техніки, конструкцій, матеріалів 
тощо. При цьому конкретний вибір господарюючого 
об’єкта підприємницької діяльності має бути обумов-
лений оптимальним співвідношенням економічних, 
технічних і екологічних параметрів, враховуючи дер-
жавні інтереси та доцільність підтримки національ-
ного товаровиробника.

Наостанок необхідно відзначити, що недостат-
ність забезпечення власними паливно-енер-
гетичними ресурсами в сучасних умовах роз-

винутих експортоорієнтованих економік не висту-
пає визначальним фактором. Так, високорозвинуті 
країни світу – Японія, Франція, Італія, Німеччина та 
інші, маючи енергетичну залежність, демонструють 
позитивну динаміку зростання валового внутрішньо-
го продукту та високий рівень життя населення. На-
рощування обсягів світового споживання первинних 
паливно-енергетичних ресурсів, головним чином, 
прогнозується за рахунок країн Азії, Африки та Ла-
тинської Америки, де очікується основний приріст 
населення та високі темпи економічного зростання. 
Швидке зростання енергоспоживання в країнах, що 
розвиваються, може здійснити виникнення деста-
білізуючих процесів у економіці розвинутих країн 
світу та створити складну геополітичну обстановку. 

У результаті цього прискорені темпи використання 
на промисловому рівні економічно доцільного по-
тенціалу відновлюваних джерел енергії кожної країни 
дозволяють розв’язати окреслену проблему та здій-
снювати незалежну економіко-енергетичну політику.

Отже, світова енергетика не є замкнутою систе-
мою, а відповідає трьом основним постулатам 
сталого розвитку: взаємній соціально-еконо-

мічній відповідальності, постійному зростанню та за-
хисту навколишнього середовища. Сучасні взаємовід-
носини між європейськими країнами відзначаються 
різноплановими формами геоекономічного протек- 
ціонізму. Здійснюється глибокий процес реструкту-
ризації системи світової економіки в напрямку бага-
тополярності з радикальними змінами в розподілі сил 
і центрів геоекономічного впливу. Спостерігаються 
тенденції до глобалізації енергетичної діяльності та 
формування високоінтегрованих економічних про-
сторів, до яких входять країни, близькі за рівнем еко-
номічного та культурного розвитку, з гнучкою систе-
мою державного регулювання та конкурентно-коопе-
раційними взаємовідносинами між собою. 

Для України важливо увійти в Європейську 
енергетичну систему як високотехнологічна держава, 
ліквідувавши до мінімуму зовнішню залежність від 
поставок паливно-енергетичних ресурсів та недивер-
сифікований сировинний і напівсировинний експорт. 
З метою освоєння нових ринків збуту експортної 
продукції з високою доданою вартістю потрібно роз-
горнути процеси із залучення інвестицій під конкрет-
ні бізнес-плани в галузі відновлюваної енергетики та 
створення транснаціональних структур. Нескоорди-
новані регуляторні дії держави в енергетичній полі-
тиці призводять до негативних економічних, техно-
логічних і соціальних наслідків.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у сучасних умовах необхідно за-

безпечити процес глибокого розуміння не тільки 
фахівцями, а й всіма верствами населення, що про-
блематика сталого розвитку – це невід’ємна части-
на нового світогляду прогресивного суспільства на 
взаємовідносини між антропогенною діяльністю та 
навколишнім природним середовищем. Нова еконо-
міко-енергетична доктрина має забезпечувати висо-
ку ефективність екологічно чистого виробництва до-
статньої кількості та якості кінцевих людських благ, 
які отримуються в результаті споживання паливно-
енергетичних ресурсів. 

Наразі енергетична стратегія України майже не 
враховує реалій оперування економічними кордона-
ми на глобальній господарській карті, не надається 
належної уваги захисту національних інтересів, зо-
крема формуванню енергетичної сфери на засадах 
сталого розвитку та нарощування темпів споживання 
відновлюваних енергетичних ресурсів. Без запрова-
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дження кардинальних змін у паливно-енергетичному 
комплексі Україна на далеку перспективу буде зали-
шатися енергодефіцитною державою, тому необхідно 
економічно обґрунтовано визначити, за рахунок роз-
витку яких конкретних галузей і в яких обсягах буде 
постійно зменшуватися частка імпортованих палив-
но-енергетичних ресурсів у загальному національно-
му енергобалансі. 

Одним із найвужчих місць у здійсненні ринко-
вого реформування національної енергетики є від-
сутність прозорого та незалежного органу державно-
го регулювання, який би здійснював такі функції: 
 здійснення державного регулювання підпри-

ємницької діяльності на енергетичних рин-
ках, що знаходяться у стані природної моно-
полії, та суміжних до них ринків у паливно-
енергетичному комплексі України; 

 сприяння конкуренції у сфері видобування, 
генерування та постачання паливно-енерге-
тичних ресурсів, забезпечуючи ефективне 
функціонування відповідних галузей; 

 формування прийнятної для споживачів ціно-
вої та тарифної політики на енергоносії стан-
дартизованої якості; 

 участь у реалізації державної політики щодо 
розвитку та ефективного функціонування 
інституцій внутрішнього оптового ринку па-
ливно-енергетичних ресурсів.

Україна потребує формування активної насту-
пальної та випереджальної економіко-енерге-
тичної стратегії, яка не буде пов’язана із пасив-

ною доктриною очікування сприятливої кон’юнктури 
на світових енергетичних ринках. Енергозбереження, 
перехід національної економіки до широкого впро-
вадження у виробництво наукоємних технологій і 
використання відновлюваних джерел енергії мають 
стати визначальними факторами енергетичної стра-
тегії нашої держави на перспективу. Найближчим 
часом необхідне детальне опрацювання та запрова-
дження скоригованого механізму ціноутворення на 
паливно-енергетичні ресурси, враховуючи майбутні 
витрати на виведення з експлуатації основних фондів 
енергогенеруючих і видобувних підприємств; здій-
снення аналізу головних причин суттєвого зростання 
технологічних втрат нафти, газу природного, вугілля 
та електроенергії під час їх видобування та виробни-
цтва, транспортування та споживання; вживання ді-
євих заходів щодо зростання коефіцієнта корисної дії 
при споживанні зазначених енергоносіїв.                 
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