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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ПОТЕНЦІАЛ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ0 

 
 

Викладено результати дослідження напрямів забезпечення енергоефектив-
ності та енергозбереження як основи економічного зростання вітчизняної еко-
номіки в умовах подолання наслідків світової економічної кризи. Встановлено при-
чини високої енергоємності ВВП, що створює загрози національній безпеці країни, 
зокрема в енергетичній сфері. Доведено необхідність трансформації ринку електро-
енергетики на принципах ринкового ціноутворення, енергоефективного та енерго-
ощадливого використання і споживання енергоресурсів, провадження програм 
енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії.  

Ключові  слова:  енергоефективність, енергозбереження, економічний розвиток, 
енергетична безпека, фінансовий потенціал. 

Постановка проблеми. З моменту набуття Україною незалеж-
ності енергетична сфера була і залишається одним з найбільш враз-
ливих секторів вітчизняної економіки. Країна має величезний потен-
ціал енергозбереження, який дає змогу вирішити проблему забезпе-
чення економічного зростання вітчизняної економіки в умовах світової 
рецесії через наслідки пандемії коронавірусу та обмежувальних захо-
дів, унаслідок чого значно скоротилися обсяги національного вироб-
ництва. Отже, питання зниження енергоємності ВВП, інтенсифікація 
розробки власних покладів енергоресурсів, диверсифікація джерел 
і шляхів постачання енергоносіїв, формування стратегічного резерву 
паливно-мастильних матеріалів, створення складових ядерно-палив-
ного циклу, всебічний розвиток альтернативної енергетики тощо 
залишаються відкритими та потребують негайного вирішення для 
прискорення економічного розвитку. 
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Складний механізм функціонування електроенергетичного ринку 
в Україні з урахуванням його організаційної структури та техніко-
економічних складових енергетичної інфраструктури обумовлює низку 
проблем, що значно ускладнюють реалізацію завдань енергоефек-
тивності. Крім цього, у зв’язку з обранням євроінтеграційного курсу 
розвитку та перспективою злиття з європейським ринком енерго-
ресурсів нові виклики постають не тільки перед урядом країни, а й 
перед усіма суб’єктами енергетичної сфери, що вимагає від них 
гнучкості у прийнятті рішень та швидкої адаптації у період глибокої 
структурної перебудови економіки відповідно до європейських стан-
дартів. Тобто як з точки зору теоретичного дослідження, так і для 
практичного аналізу варто акцентувати увагу на формуванні ефек-
тивного механізму забезпечення енергоефективності вітчизняної еко-
номіки як ключового напряму економічного розвитку, запоруки дер-
жавного суверенітету, елемента належного врядування, надійного базису 
сталого розвитку конкурентної економіки та невід’ємної частини євро-
пейського економічного простору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним та при-
кладним аспектам енергозбереження та забезпечення енергоефектив-
ності присвячено праці таких відомих науковців, як: Д. Дайман, Р. Момот, 
Г. Аджиенко [1], К. Розенбергер [2], Т. Селищева [3], Т. Ховалова [7], 
Г. Вороновський [5] та ін. Позитивно оцінюючи результати досліджень, 
які оприлюднено у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі, 
потрібно відзначити, що досі існує потреба у системному дослідженні 
проблеми формування ефективних напрямів енергозбереження в умовах 
малоефективного використання наявних ресурсів. Важливість вирі-
шення зазначених проблем обумовили необхідність деталізації струк-
тури і змісту енергоефективності, а також визначення напрямів її 
забезпечення як фактору активізації економічного розвитку України та 
реалізації національних інтересів у енергетичній сфері.  

Метою дослідження є розвиток теоретичних засад забезпечення 
енергоефективності як фактору підвищення фінансового потенціалу та 
активізації економічного розвитку вітчизняної економіки в умовах 
необхідності подолання наслідків рецесії світової економіки. 

Матеріали та методи. Теоретичним і методологічним підґрун-
тям для написання статті стали розробки вітчизняних і зарубіжних 
вчених-економістів у галузі дослідження проблем розвитку ринку елек-
тричної енергії, напрямів забезпечення енергоефективності. Дослі-
дження проведено із застосуванням таких загальнонаукових методів, 
як: узагальнення та порівняння; дедуктивного та індуктивного аналізу; 
статистичного аналізу для визначення та узагальнення тенденцій 
розвитку ринку електричної енергії, вибору напрямів забезпечення 
енергоефективності та розробки заходів з енергозбереження.  

Результати дослідження. Однією з секторальних проблем енер-
гетичної сфери України є висока енергоємність та низька енергоефек-
тивність електроенергетичного сектора загалом, поряд зі застарілою, 
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недостатньо ефективною інфраструктурою, високою ринковою кон-
центрацією (монополізм), непрозорою системою перехресного субси-
діювання і відсутністю платформ для конкурентних форм торгівлі, 
регульованими цінами, які не створюють будь-яких справжніх цінових 
сигналів і стимулів для інвестицій, недостатньою нормативно-правовою 
базою. З огляду на широкий ряд проблем, проведення кардинальних 
реформ в електроенергетичній галузі в сфері забезпечення енергоефек-
тивності є актуальним та невідкладним заходом. Перевага енергоємних 
галузей у структурі економіки України (металургії, хімічного вироб-
ництва та виготовлення будівельних матеріалів) у поєднанні з низькою 
ефективністю використання паливно-енергетичних ресурсів у техноло-
гічних процесах (наприклад, у металургійній галузі України для вироб-
ництва чавуну та сталі використовується вдвічі або навіть втричі більше 
первинної енергії, ніж на підприємствах Західної та Центральної Європи) 
на фоні загального зростання обсягів проміжного споживання енергетич-
них ресурсів негативно впливає на енергоємність ВВП та енергоефек-
тивність національної економіки. Поточна відмітка, якої досяг показник 
енергоємності ВВП України, свідчить про глибоку системну кризу еконо-
міки та наявність цілого ряду загроз національній безпеці в економічній, 
енергетичній, екологічній та соціальній сферах. 

Так, рівень енергоефективності національної економіки більш ніж 
у 2.3 раза нижчий, ніж у країнах ОЕСР, майже у 2.9 раза нижче 
середньоєвропейського і у 2.1 раза – середньосвітового [6]. У свою 
чергу, енергоємність ВВП України значно вища не лише порівняно 
з провідними економіками світу, але й із сусідніми країнами Цент-
ральної та Східної Європи (рисунок). Порівняння енергоємності України з 
іншими країнами показує, що енергоємність в Україні може бути змен-
шена як мінімум на 55 % (порівняно з регіонами Азії, що розвива-
ються) і максимум на 75 % (порівняно із середнім показником по ЄС). 

 
Енергоємність ВВП за паритетом купівельної спроможності України  

та окремих країн світу 
Джерело:  [6]. 
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Найбільший потенціал енергозбереження, за даними Міжнародної 
енергетичної агенції (IEA), має промисловість, потенціал заощадження 
якої понад 57 %, тобто більше половини потенціалу всієї країни [7]. 
Експерти вважають, що в українській промисловості можна було б 
заощадити щонайменше 30–40 % від кількості енергії, що спожи-
вається сьогодні. Можна заощадити і більше, але для цього необхідно 
впровадити абсолютно нові виробничі процеси та перепрофілювати 
промисловість на інші, менш енергоємні види виробництва [8].  

Негативним фактором є не лише висока енергоємність ВВП України, 
але й відсутність вираженої динаміки до її зниження впродовж 
останніх років, інтенсивність використання енергоресурсів на одиницю 
ВВП при постійному паритеті купівельної спроможності. 

Високий рівень енергоємності ВВП обумовлений формуванням 
значної частки ВВП у ресурсо- та енергоємних галузях та низькою 
енергоефективністю у секторі трансформації енергії (теплова електро-
енергетика та виробництво теплової енергії). Середня ефективність 
використання вугілля в тепловій електроенергетиці України є майже в 
1.5 раза нижчою, ніж у комерційно доступних технологіях, а втрати 
електроенергії в мережах – удвічі вищими, ніж у Німеччині та США. 
Крім цього, наявні високі питомі витрати енергії домогосподарствами 
та інституційним сектором на опалення та гаряче водопостачання. 
В Україні середнє питоме річне енергоспоживання житлового фонду 
становить 250–270 кВт·год./м2, що майже удвічі перевищує показники 
країн Європи з близькими кліматичними умовами [6]. Щодо загаль-
ного споживання первинних і вторинних видів палива (з урахуванням 
обсягів реалізації населенню) підприємствами й організаціями всіх 
видів економічної діяльності, то, за даними Державної служби статис-
тики України, у 2019 р. у структурі використаного палива 34.8 % 
припадало на природний газ, 32.4 % – на вугілля, 11.7 % – на нафто-
продукти, 10.1 % – на кокс і напівкокс.  

Численні проблеми в сфері електроенергетики, пов’язані з висо-
ким рівнем фізичного та морального зносу основного та допоміжного 
обладнання електростанцій, об’єктів магістральних і розподільчих 
мереж, руйнуванням енергетичної інфраструктури на сході України 
через зовнішню агресію, а також ряд проблем, пов’язаних з обґрун-
тованим ціноутворенням, зростаючими обсягами заборгованості спо-
живачів за електричну енергію, відсутністю механізмів реалізації 
заходів з обмеження викидів великих спалювальних установок в електро-
енергетиці, недостатнім фінансовим забезпеченням, відсутністю потуж-
ностей для власного виробництва, створюють реальні перешкоди 
і загрози енергетичній безпеці та національній безпеці загалом.  

Таким чином, основними напрямками трансформації ринку елек-
троенергетики України стають впровадження єдиних для абсолютно 
всіх споживачів енергоресурсів принципів ринкового ціноутворення, 
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енергоефективного та енергоощадливого використання і споживання 
енергоресурсів на основі сучасних інноваційних технологій, що сприя-
ють зменшенню енергоємності ВВП на 20 % протягом п’яти років. 
Зміни на ринку енергії, впровадження принципів та європейських 
підходів у сферу енергетики відбуваються відповідно до Договору про 
створення Енергетичного Співтовариства, яке передбачає відокремлення 
основних видів виробничої діяльності (генерації, транспортування елек-
троенергії, її розподілу), проведення лібералізації електроенерге-
тичного ринку.  

Сьогодні дієвим інструментом формування енергетичної стратегії 
держави у більшості розвинених країн світу є програми енергоефек-
тивності, спрямовані на зменшення енергоспоживання в умовах зро-
стання попиту на енергію та пропорційного збільшення цін на неї. 
Тобто політика енергоефективності базується не на зростанні пропо-
зиції, яка може бути успішно реалізована лише у довгостроковій 
перспективі та при значних капіталовкладеннях, а у ефективному 
заощадливому використанні енергії, що сприятиме зниженню попиту, 
цін на енергоносії, а також зменшенню шкідливих викидів та захисту 
клімату. Отже, енергоефективність є доцільною, з точки зору як 
економіки, так і захисту клімату. 

Енергоємність світової економіки поступово скорочується, що 
стало результатом підвищення енергоефективності та структурних 
змін у ряді країн, зокрема, в Китаї. Близько 11 % глобальних викидів 
CO2, пов’язаних з енергетикою, припадає на регіони, де діє вуглецевий 
ринок, 13 % викидів CO2, пов’язаних з енергетикою, припадає на 
ринки, які характеризуються субсидуванням споживання органічного 
палива [8]. При цьому наголошується на існуванні обнадійливих ознак 
з розвитку обох типів ринків. Зокрема, здійснюється реформа з вве-
дення Схеми торгівлі емісіями в Європейському Союзі та ряді інших 
країн, у тому числі, Індії, Індонезії, Малайзії і Таїланді, де викори-
стовуються можливості, пов’язані з падінням цін на нафту, для змен-
шення субсидування органічного палива, що сприяє скороченню марно-
тратного споживання енергоресурсів. 

Існує чимало напрямків підвищення енергоефективності. Зокрема, 
у галузі енерговиробництва можна будувати електростанції, керуючись 
принципами енергоефективності, коли в рамках когенерації відбу-
вається комбіноване виробництво електричної та теплової енергії [9]. 
Завдяки цьому тепло, що продукується, меншою мірою обтяжує дов-
кілля. Так, Федеральний уряд Німеччини має намір прискорити роз-
будову таких електростанцій за допомогою Закону про когенерацію. 
Окремим напрямом діяльності електроенергетичної сфери протягом 
останніх десятирічь стало енергозбереження. Більшість країн Західної 
Європи, за рідкісним винятком, є імпортерами палива, що обумовлює 
значущість впровадження енергозберігаючих технологій, а також рефор-
муючих дій з боку державних органів у сфері електроенергетики [10]. 
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Енергоефективність є дієвим і рентабельним інструментом досягнення 
сталого розвитку енергетики, її підвищення може зменшити потребу 
в інвестиціях, підвищити конкурентоспроможність і добробут спожи-
вача. Збільшення енергоефективності сприятиме охороні навколишнього 
середовища завдяки зниженню обсягу викидів парникових газів та змен-
шенню локального забруднення повітря. За прогнозами експертів 
з розвитку енергетичного сектора, виробництво електроенергії на основі 
газу буде поступово знижуватись до 30 % після 2035 р., а відновлювані 
джерела енергії стануть лідерами у виробництві електроенергії, оскільки 
середньорічні інвестиції у розвиток поновлюваних джерел (без ураху-
вання гідроенергії) збільшаться на 80 % відносно рівня, що спосте-
рігався в 2000 р. [11].  

Тому, одночасно з широкомасштабним впровадженням заходів 
з енергозбереження, однією з ключових тенденцій, пов’язаних з функ-
ціонуванням електроенергетичних ринків, є використання відновлю-
ваних джерел енергії (ВДЕ), на які в 2019 р. припала майже половина 
від усіх нових генеруючих потужностей в електроенергетиці [12].  

Тренд зростання обсягів використання ВДЕ очолили Китай, Спо-
лучені Штати, Японія та Німеччина, де значні інвестиції спрямовано 
в цю сферу (270 млрд дол. США) при одночасному скороченні витрат. 
Серед лідерів впровадження низьковуглецевих технологій – країни ЄС, 
які виробили загальну стратегію енергетичного розвитку, засновану на 
прискореному впровадженні відновлюваної енергетики і підвищенні 
енергоефективності. Основними умовами трансформації ринку електро-
енергії стали: 

 технологічні та організаційні зміни у виробництві та переданні 
електричної енергії, які безпосередньо пов’язані зі збільшенням енерго-
потоків, що в подальшому створює нові можливості для конкуренції 
між постачальниками енергії; 

 зростання вимог до енергоефективності й "екологічної чистоти" 
виробництва (ці фактори сприяють частковій заміні нарощування міс-
цевих генеруючих потужностей на отримання електрики з енерго-
надлишкових регіонів); 

 збільшення ступеня економічної інтеграції окремих територій 
(зокрема, країн Європейського Союзу, Північної Америки). 

Таким чином, сучасна енергетична політика країни має бути 
спрямована на подальший розвиток інфраструктури, оптимізацію ціно-
вої політики, створення енергоефективних і енергозберігаючих техно-
логій, розробку та впровадження новітніх, ефективніших джерел енер-
гії з одночасною економією енергоресурсів [8; 13]. 

Запровадження заходів з енергоефективності та енергозбере-
ження має здійснюватися одночасно у всьому циклі технологічного 
процесу – від виробництва енергії, транспортування, розподілу до 
кінцевого споживання із забезпеченням надійності енергопостачання 
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та його доступності для громадян. Акцентуючи увагу на цьому, варто 
зазначити, що енергозбереження може бути забезпечене лише за умови 
зацікавленості споживача в ефективному використанні енергії. Це зумов-
лює необхідність донесення потреби в енергозбереженні та демонстра-
ції впливу кожного споживача на досягнення встановленої цілі.  

Висновки. Висока енергоємність і низька енергоефективність 
електроенергетичного сектора в цілому є однією з секторальних проб-
лем енергетичної сфери України, що потребує кардинальних реформ, 
спрямованих на збільшення енергоефективності. Високий показник 
енергоємності ВВП України вказує на глибоку системну кризу вітчиз-
няної економіки, що створює загрози національній безпеці країни 
в економічній, енергетичній, екологічній та соціальній сферах. Основ-
ними причинами високої енергоємності ВВП є значна частка вироб-
ництва товарів та послуг у ресурсо- та енергоємних галузях, низька 
енергоефективність у секторі трансформації енергії.  

Обґрунтовано необхідність трансформації ринку електроенерге-
тики шляхом впровадження єдиних для всіх споживачів енергоресурсів 
принципів ринкового ціноутворення, енергоефективного та енергоощад-
ливого використання і споживання енергоресурсів на основі сучасних 
інноваційних технологій. 

Наголошено на вагомості такого інструменту формування ефек-
тивної енергетичної стратегії держави як програми енергоефектив-
ності, спрямовані на зменшення енергоспоживання в умовах зростання 
попиту на енергію та пропорційного збільшення цін на неї з метою 
підвищення фінансового потенціалу та активізації економічного роз-
витку вітчизняної економіки. Одночасно з широкомасштабним впрова-
дженням заходів з енергозбереження необхідно використовувати від-
новлювані джерела енергії, що сприятиме прискоренню впровадження 
відновлюваної енергетики і підвищенню енергоефективності націо-
нальної економіки.  

Перспективами подальших досліджень є розробка та реалізація 
сучасних інструментів впровадження енергоефективного та енерго-
ощадливого використання і споживання енергоресурсів. 
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Kvach Ya., Kuzmynchuk N., Kutsenko T. Energy efficiency as an economic 

potential development of the country. 
Background. The energy sector in the structure of the domestic economy remains 

one of the most vulnerable sectors of the domestic economy. Therefore, solving the problem 
of reducing energy intensity and energy efficiency of the domestic economy will solve the 
problem of economic growth of the domestic economy in a global recession due to the 
effects of the coronavirus pandemic and restrictive measures, which significantly reduced 
national production.  

Analysis of recent research and publications. Despite a wide range of research on 
energy conservation and energy efficiency, most of them are limited to general recom-
mendations for sustainable development of the national economy.  The aim of this article 
is to develop the theoretical foundations of energy efficiency as a factor in increasing the 
financial potential and intensification of economic development of the domestic economy 
in terms of the need to overcome the effects of the global economic recession. 

The aim of the paper is to develop theoretical foundations of energy efficiency as a 
factor of increasing the financial potential and intensification of economic development of 
the domestic economy while there is the need to overcome the effects of the global 
economic recession. 

Materials and methods. The information base of the study were scientific public-
cations of foreign and domestic scientists in the field of research on the development of the 
electricity market, areas of energy efficiency. The research was conducted using such general 
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scientific methods as: generalization and comparison; deductive and inductive analysis; 
method of statistical analysis to identify and summarize trends in the electricity market, the 
choice of areas of energy efficiency and the development of energy saving measures. 

Results. The article presents the results of a study of energy efficiency and energy 
saving as a basis for economic growth of the domestic economy in terms of overcoming the 
effects of the global economic crisis. The reasons for the high energy intensity of GDP, 
which poses a threat to the country’s national security, in particular in the energy sector, 
have been identified. 

Conclusion. The necessity of transformation of the electricity market on the prin-
ciples of market pricing, energy efficient and energy efficient use and consumption of energy 
resources, implementation of energy efficiency programs and use of renewable energy 
sources is proved. Prospects for further research are the development and implementation 
of modern tools for implementing energy efficient and energy efficient use and consumption 
of energy resources. 

Keywords:  energy efficiency, energy saving, economic development, energy secu-
rity, financial potential. 


