
112 ЕКОНОМІКА

СХІД ∗  СПЕЦВИПУСК ∗  № 1 (108) СІЧЕНЬ 2011 р.

УДК 620.9.001.73

ÀÍÀË²Ç ÎÑÍÎÂÍÈÕ ÍÀÏÐßÌ²Â ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß
ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÎ¯ ÏÎË²ÒÈÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ВІКТОРІЯ МОРЕВА,
кандидат хімічних наук, доцент Макіївського економіко-гуманітарного інституту
ВІКТОРІЯ ІВАНОВА,
старший викладач Макіївського економіко-гуманітарного інституту
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Постановка проблеми. Наприкінці ХХ століття
заощадження тепла та енергії, різних видів палива в
багатьох країнах світу піднято на рівень державної по-
літики, що отримала назву енергозберігаючої. Пошук
та активне використання нових альтернативних дже-
рел енергії в багатьох розвинених країнах світу прий-
няті як життєво важливі, стратегічно необхідні ресур-
си, що забезпечують перспективний розвиток економік
цих країн.

Для України енергозбереження також поступово
стає пріоритетом енергетичної й загальнонаціональ-
ної політики, особливо враховуючи відсутність влас-
них запасів нафти, газу, ядерного палива.

У рейтингу світової конкурентоспроможності націо-
нальних економік серед головних причин відставання
України (54 місце серед 55 країн) експерти Міжнарод-
ного інституту менеджменту (Лозанна) відзначили дуже
високу енергоємність національного виробництва та
споживання [1]. Рівень енергоємності національної
економіки нашої країни в декілька разів перевищує
рівень США й західноєвропейських країн, створює
серйозні перешкоди в конкуренції вітчизняної продукції
на світовому ринку. Збереження нинішнього рівня
енергоємності промислового виробництва як однієї з
похідних конкурентоспроможності продукції є однією з
причин необмеженого імпорту споживчих товарів й
експорту вітчизняної сировини.

Значними структурними та ціновими диспропорці-
ями відрізняється енергетичний баланс України. Це
також суттєво погіршує показники енергетичної безпе-
ки країни. Існуюча структура первинного енергоспожи-
вання не адекватна реальному енергоресурсному
потенціалу країни. За рахунок власної здобичі й вироб-
ництва забезпечується лише до 60 % загального об-
сягу споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР)
країни. Водночас країна має значний потенціал для
збільшення використання власних ПЕР. Попередні
розрахунки показують, що Україна може забезпечити
свої потреби власною здобиччю нафти на 25-35 % і
газу на 50-60 % [Там само]. Проте реалізації цього
потенціалу перешкоджають складні геологічні умови
певних запасів вуглеводнів; потреба в значних інвес-
тиціях для їх освоєння. Організаційний рівень упровад-

ження енергозберігаючих технологій та програм також
потребує детальної розробки з боку науковців і прак-
тиків, у тому числі актуальним є аналіз та узагальнен-
ня причин високої енергоємності більшості галузей
вітчизняної економіки та розробки заходів комплекс-
ної політики енергозбереження на рівні держави, її
регіонів та окремих підприємств.

Аналіз досліджень і публікацій із проблеми.
Проблеми розвитку промисловості з метою підвищен-
ня ефективності використання енергетичних ресурсів,
енергетичної безпеки країни, удосконалення механізмів
оцінки й упровадження енергозберігаючих технологій
та охорони навколишнього середовища вже стали
предметом розгляду вітчизняних науковців, зокрема
О. І. Амоші, С. С. Аптекаря, С. Ф. Єрмілова, В. М. Гей-
ця, В. В. Микитенка, М. Г. Чумаченка. Разом із тим,
робота з визначення напрямів і шляхів оптимізації
енергозабезпечення України має бути постійною з ог-
ляду на нові види ресурсів та нові програмні заходи,
які можна залучити до загальної політики держави з
енергозбреження.

Метою статті є аналіз стану, проблем енергозбе-
реження в Україні й способів їх вирішення в контексті
енергетичної політики підприємства, регіону, держави.

Виклад основного матеріалу. На розвиток гос-
подарюючих суб'єктів у нашій країні суттєвий негатив-
ний вплив справляє висока частка енергетичних вит-
рат у витратах виробництва, яка на промислових
підприємствах складає в середньому 8-12 % і має
стійку тенденцію до зростання у зв'язку з величезним
моральним і фізичним зносом основного устаткуван-
ня та значними втратами при транспортуванні енер-
гетичних ресурсів [2].

На сьогодні маємо таку структуру витрат на вироб-
ництво промислової продукції, у якій вартісна складо-
ва паливно-енергетичних ресурсів у матеріальних вит-
ратах становить майже 42 % їхнього загального обся-
гу. У національній металургійній галузі (яка традиційно
вважається пріоритетною в українській економіці) скла-
дова витрат на енергоресурси в структурі ціни продукції
зростає в межах 6,2-18,9 %, а рентабельність, навпа-
ки, зменшується у зворотному напрямку.

Економія паливно-енергетичних ресурсів стає од-
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ним із найважливіших напрямів інтенсифікації еконо-
мічного розвитку країни й оптимального природокори-
стування. Досвід найбільш розвинених країн світу по-
казує, що зростання виробництва енергоресурсів на
душу населення та їх раціональне споживання є осно-
вою високого рівня життя й ефективної економіки. На
межі третього тисячоліття економія всіх видів енергії,
її ефективне використання, впровадження енерго- й
ресурсозберігаючих технологій стають пріоритетними
напрямами в господарській діяльності. Це обумовле-
но тим, що енергозбереження як спосіб забезпечення
зростаючої потреби в енергії та енергоносіях за різни-
ми оцінками в 2-5 разів вигідніше, ніж будівництво но-
вих потужностей з виробництва теплової та електрич-
ної енергії для тих же цілей [3]. Необхідно враховува-
ти, що організація нових робочих місць в енергозбері-
гаючому секторі виробництва корисніша, привабливі-
ша й безпечніша, ніж створення нових робочих місць у
вугільній шахті; заощаджена тонна палива удвічі, а то
й утричі нижча за собівартістю, ніж новоздобута [4].

Енергозбереження є найдешевшим та екологічно
найчистішим "джерелом" енергії, а також найважливі-
шим заходом порятунку навколишнього середовища.
Прагнучи до поліпшення життєвих умов і зниження впли-
ву на навколишнє середовище, необхідно дотримува-
тися основних принципів енергозбереження: ефектив-
но використовувати енергію; застосовувати джерела
енергії низької якості; не допускати соціальних та еко-
номічних сплесків суспільного розвитку.

Для України можна виділити шість основних на-
прямів енергозбереження: зменшення енергоємності
виробленої продукції на діючих підприємствах за раху-
нок модернізації технологій; підвищення ККД котлів і
зниження втрат в електро- та тепломережах при вироб-
ництві й транспортуванні електричної й теплової енергії,
а також у житлових будинках; утилізацію енергомістких
відходів; упровадження альтернативних екологічно чи-
стих джерел енергії; поступове переведення автотран-
спорту на газові та електричні двигуни; поступове пе-
реведення української економіки на так звані "інтелек-
туальні" технології (комп'ютерні, телекомунікаційні, біо-
генні тощо), які значно менш енергоємні, а також більш
високорентабельні й екологічно чисті.

При цьому вдосконалення нормативно-правової
бази щодо ефективного використання енергетичних
ресурсів, має передувати іншим заходам, розширюю-
чи мотиваційний і стимулюючий потенціал законодав-
ства, особливо щодо залучення інвестицій у сферу
енергоефективності й поновлюваних джерел енергії,
пільгового кредитування суб'єктів господарювання;
упровадження енергоефективних технологій та устат-
кування; стимулювання розвитку вітчизняного ринку
біоетанолу й біодизеля, заохочення підприємств, які
використовують поновлювані джерела енергії; розвит-
ку кредитування фізичних осіб для здійснення заходів
щодо підвищення ефективності використання ПЕР;
удосконалення механізмів державного регулювання й
державного контролю у сфері енергоефективності.

Уряд від імені держави сам повинен стати ефек-
тивним менеджером енергоефективної реконструкції
в бюджетній сфері, де давно потрібно почати широко-
масштабні програми фінансування енергоефективних
проектів на зворотній основі із залученням зовнішніх
інвестицій на цей ринок. Державі для управління дер-
жавними й регіональними програмами та проектами
необхідно створити систему ефективного енергетич-
ного менеджменту на центральному й регіональних
рівнях. Вивчивши досвід інших країн, обрати й швидко

упровадити випробувану часом модель такого менед-
жменту. Уряд повинен створити й реалізувати меха-
нізми об'єктивного моніторингу енергоспоживання в
Україні, зруйнувавши багаторічну фальсифікацію оцін-
ки реального стану енергозбереження в наший країні.
Також існує необхідність створення єдиного Держреє-
стру проектів енергозбереження (із показниками ефек-
тивності кожного проекту), що користуються держав-
ною підтримкою для забезпечення прозорості й недо-
пущення корупції [5].

Державна програма енергопостачання має розви-
ватися на регіональному рівні з урахуванням місце-
вих особливостей. Якщо для промисловості процес
підвищення цін на газ призведе до зниження доходів
для власників підприємств, то для населення газовий
шок буде нестерпним. Регіони й міста України абсолют-
но не готові до багаторазового підвищення тарифів
на енергоносії, їх енергетична стратегія неспроможна
протистояти енергетичній кризі. Муніципалітети не
вміють накопичувати ресурси для масштабних про-
грам перебудови своєї енергетики. Основою для нової
енергетичної політики областей і міст України має ста-
ти послідовне зниження енерговитрат, переведення
міських господарств на режим енергозбереження.
Зниження енерговитрат удвічі за 10-15 років - це го-
ловна мета муніципальних програм енергозбережен-
ня; підвищення коефіцієнта використання палива,
перш за все, природного газу.

Особливої привабливості набуває комбіноване
вироблення теплової та електричної енергії - когене-
рація; заміщення природного газу місцевими джере-
лами палива й енергії, включаючи поновлювані дже-
рела. Підвищення цін на газ зробило економічно рен-
табельними енергоблоки на газі звалищ, соломі й біо-
дизелі, промислових і нафтових газах, шахтному ме-
тані й біометані, місцевому низькосортному вугіллі,
бурому вугіллі й торфі.

Стимулювання залучення інвестицій у реконструк-
цію енергетичного сектора й секторів споживання має
стати основою нової енергетичної політики для міст і
регіонів України. Цей різновид бізнесу енергоефектив-
ності має бути виділено в особливий вид господарю-
вання на основі довгострокового протекціонізму з боку
регіональної й муніципальної гілок виконавчої та зако-
нодавчої влади. Утрати енергії в бюджетній сфері ре-
гіону й міста - це незатребуваний капітал, енергозбе-
реження - це новий бізнес із багаторічною базою зат-
ребуваності. Потенціал економії величезний - ми мо-
жемо платити за енергозабезпечення удвічі й утричі
менше, ніж зараз. Кожна область і місто України по-
винні сформувати свою енергетичну стратегію й прий-
няти довгострокові цілі енергозбереження. Мають
бути розмежовані сфери впливу й відповідальності
всіх гілок влади за формування, фінансування й підго-
товку цільових проектів і програм з енергоефектив-
ності, а також за реалізацію нової енергетичної, бюд-
жетної, тарифної та інвестиційної політики в регіоні або
місті. Для створення нової енергетичної політики міста
необхідно визначитися з витратами на енергопоста-
чання міста; створити енергетичний баланс міста й
фінансовий баланс витрат на енергозабезпечення з
усіх джерел; створити модель утрат енергоносіїв, струк-
туру цих утрат по всій інфраструктурі міського госпо-
дарства в грошовому й натуральному вираженні з ди-
намікою їх зміни; визначитися з власниками цих утрат -
хто їх сьогодні сплачує, хто міг би бути зацікавлений у
їх усуненні; оцінити обсяг інвестицій, необхідних на усу-
нення цих утрат; створити модель джерел вірогідних
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інвестицій з оцінкою витрат на їх залучення; виконати
оцінку можливостей підвищення коефіцієнта викорис-
тання природного газу, а також можливостей заміщен-
ня природного газу місцевими джерелами палива й
енергії (в індустріальних регіонах Східної України сьо-
годні є велика кількість шахтного метану, промислових
газів); провести інвестиційний енергетичний аудит ба-
зових секторів міського господарства [5].

Для прискорення впровадження нових технологій
у сфері енергозбереження можна використовувати
гранти, які покривають частину загальної вартості про-
екту, а решту коштів інвестор має знайти сам. Потуж-
ним засобом регулювання є податки, за допомогою
яких можна вплинути на споживання електроенергії й
на інвестиції в енергоефективність. Вони можуть зас-
тосовуватися двома способами: по-перше, через по-
датки на енергоносії, що підвищують ціни на них і та-
ким чином примушують використовувати енергозбе-
рігаючі методи; по-друге, за рахунок податкових пільг
і прискореної амортизації, які стимулюють приплив
інвестицій в енергоефективність. Податки на енерго-
носії - важливий засіб відображення державної полі-
тики, спрямованої на енергозбереження. Податки змо-
жуть використовуватися для залучення коштів у про-
екти з енергоефективності.

Уряди також мають у своєму арсеналі непрямі за-
соби, зокрема механізми державних закупівель. Пра-
вила державних закупівель мають бути доповнені кон-
кретними рекомендаціями щодо постачання енергоз-
берігаючих технологій. Державний сектор має стати
прикладом, який демонструє вигоди від енергозбері-
гаючих заходів. Крім того, державні закупівлі є знач-
ною частиною попиту й можуть справити помітний
вплив на ринки й на розвиток технологій. Ще одним
важливим джерелом фінансування є іноземні інвес-
тори. Для іноземних інвесторів місцеві фінансові по-
середники можуть стати прийнятними контрагентами
в їх інвестиціях в енергозберігаючі проекти.

Заходи, які сприяють підвищенню енергоефектив-
ності, можна поділити на дві категорії: "стимулювальні"
(інформація, фінансова підтримка) та "обмежувальні"
(заборони, збори). Оптимальним підходом може бути
поєднання цих заходів, оскільки стимулювальні захо-
ди встановлюють певну політику, а обмежувальні - за-
безпечують її виконання. Якщо ми здійснюємо вплив
на ціну енергоресурсів або на ціну заходів з енерго-
ефективності, то це буде мати вплив на обсяг інвес-
тицій в енергоефективність. Одним із прикладів сти-
мулювальних заходів є програми прямої підтримки,
пільгове фінансування й податкові стимули; такими
заходами є важливі фінансові механізми, які уряд може
використовувати для того, щоб вплинути на інвестиції
в енергоефективність. Програма прямої підтримки й
кредити, за якими держава гарантує виплату відсотків,
сприяють технологічним інвестиціям і накопиченню
важливого досвіду, який може спричинити подальший
технологічний розвиток, накопичення знань і потенційне
розширення ринку. Проте такі програми й кредити по-
в'язані зі значними витратами й мають використову-
ватися з метою сприяння впровадженню й розповсюд-
женню нових енергоефективних технологій, тобто вони
мають забезпечувати обізнаність споживачів і ство-
рювати ринок, але при цьому гранти не повинні носити
постійного характеру.

Податки - це потужний механізм, що дозволяє впли-
вати на споживання енергії й інвестицій в енергоефек-
тивність. Податкові пільги є ефективнішим механіз-
мом, ніж програми прямої підтримки, у тому сенсі, що

в цьому випадку використовуються вже існуючі струк-
тури. Важливо, щоб податкова система була логічною,
тобто щоб високе споживання енергоресурсів кара-
лося, а підвищення енергоефективності - винагород-
жувалося. Ефективний метод поєднання стимулюваль-
них й обмежувальних заходів, оскільки це дозволяє
одночасно вирішувати проблему енергоефективного
споживання з обох сторін. Правила державних закупі-
вель мають доповнюватися принципами енергоефек-
тивних закупівель. Це мало б щонайменше три пози-
тивні наслідки. По-перше, рентабельні закупівлі енер-
гоефективних товарів економлять грошові кошти, які
можуть бути спрямовані на фінансування яких-небудь
інших інвестицій в енергоефективність. По-друге, важ-
ливо, щоб державний сектор виступав прикладом для
наслідування, демонструючи вигоди енергоефектив-
них заходів. По-третє, державні закупівлі обумовлю-
ють значний попит і можуть приводити до використан-
ня нових технологій.

Висновки
Таким чином, дослідження показало, що:
1. Енергозберігаючий шлях розвитку вітчизняної

економіки можливий лише при формуванні й подальшій
реалізації програм енергозбереження на окремих
підприємствах, для чого потрібно створювати відпов-
ідну методологічну й методичну базу.

2. Відкладання реалізації енергозберігаючих за-
ходів завдає значної економічної шкоди компаніям і
погано відбивається на загальній екологічній і со-
ціально-економічній ситуації. Окрім цього, подальше
зростання витрат в індустрії й решті галузей народно-
го господарства супроводжується зростаючим дефі-
цитом грошових коштів, що затримує оновлення вироб-
ничої бази компаній в узгодженні з досягненнями нау-
ково-технічного прогресу.

3. Для того щоб досягти суттєвого зростання енер-
гоефективності, урядам необхідно включити це завдан-
ня до своїх стратегічних пріоритетів і здійснювати ефек-
тивні заходи, засновані головним чином на нормативах
і податкових стимулах, у рамках чіткого плану дій.

4. Довгий час в Україні були затребувані найпростіші
й найменш ефективні механізми енергозбереження -
декларативні, фіскальні, адміністративні, безгрошові
й маловитратні. Тепер, щоб вижити, потрібно наново
вибудовувати регіональну й муніципальну енергетич-
ну політику.
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