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БАР’ЄРИ НА ШЛЯХУ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В 

УКРАЇНІ 

Анотація. Визначено особливості формування енергоефективної моделі держави. 

Проаналізовано бар’єри щодо підвищення енергоефективності в Україні. Сформовано 

систему фінансових, соціальних, виробничих, ринкових перешкод на шляху до 

енергоефективності. 
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BARRIERS TO INCREASE ENERGY EFFICIENCY IN UKRAINE 

 

Abstract. The peculiarities of the formation of an energy-efficient state model are 

determined. Barriers to increasing energy efficiency in Ukraine are analyzed. A system of 

financial, social, production, market barriers to energy efficiency has been formed. 
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У сучасному світі функціонує нова енергоефективна модель держав, для якої 

характерне більш конкурентне середовище, де вирівнюються можливості для розвитку 

й мінімізується домінування одного з видів виробництва енергії або джерел та шляхів 

постачання палива [1, с. 5]. 

Раціональне або ефективне використання енергетичних ресурсів – це така 

поведінка економічних суб’єктів, коли енергозабезпечення будівель або технологічних 

процесів на виробництві підтримується на тому самому рівні за використання меншої 

кількості енергії. 

На сьогодні існує проблема підвищення енергоефективності функціонування 

нашої держави. Національна економіка витрачає на одиницю ВВП удвічі більше 

енергоресурсів, ніж у середньому в світі, і у 5 - 8 разів більше, ніж у країнах ЄС [2]. 
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Реалізація ефективної політики підвищення енергоефективності і розвитку сфери 

виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 

палива надасть Україні можливість створити умови для зниження рівня енергоємності 

ВВП, оптимізації структури енергетичного балансу держави. 

Однак і досі існують певні бар’єри щодо підвищення енергоефективності в 

Україні. Їх не можна чітко класифікувати, адже вони пов’язані між собою і мають 

причинно-наслідковий характер. Тому, серед мікро- і макроекономічних факторів, 

умовно виокремлюють наступні перешкоди: фінансові, соціальні, виробничі, ринкові [3, 

4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Фінансові бар’єри щодо підвищення енергоефективності в Україні 

 

Підґрунтям для інвестицій у енергозбереження мають бути реформи, 

демонополізація, прозорість і вдосконалення правових і регуляторних механізмів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Соціальні бар’єри щодо підвищення енергоефективності в Україні 

 

 

 

Фінансові бар’єри: 

недостатньо фінансових коштів для реалізації модернізаційних та 

енергоефективних проектів (високі відсоткові ставки зупиняють інвестиції); 

високі банківські ставки на кредити і як наслідок - великі витрати на 

нарощування капіталу; 

економічні моделі непрозорі й часто не стимулюють до розвитку 

(перехресне субсидування, тарифоутворення, монополізм) [3, c. 188]; 

нестача інвестицій. 

Соціальні бар’єри: 

відсутність енергоефективної свідомості населення. 

нестача кваліфікованих кадрів з енергозбереження; 

відсутність консультаційних пунктів з питань оцінки енергоефективності; 

існує несанкціонований відбір енергоносіїв та енергії; 

низька інформованість керівництва підприємств і окремих громадян про 

можливості економії енергії або дійсну вартість енергії, а також про 

можливі (часом альтернативні) варіанти постачання енергії; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Виробничі бар’єри щодо підвищення енергоефективності в Україні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Ринкові бар’єри щодо підвищення енергоефективності в Україні 

 

Висновки. Аналіз бар’єрів на шляху до ефективного енерговикористання в 

Україні, дозволив визначити, що головною перешкодою є мотивація усіх економічних 

суб’єктів держави, відсутність контролю підприємств та домогосподарств щодо 

енергоефективної діяльності, просвіти та стимулювання енергозбереження, 

енергоаудиту та енергоменеджменту. Тому визначені загрози доцільно врахувати при 

розробленні державної та регіональних стратегій розвитку на перспективу. 

 

 

 

Виробничі бар’єри: 

неефективна структура генеруючих потужностей; 

незадовільні темпи оновлення обладнання ТЕС, що призводить до 

збільшення відпускної ціни на енергоринку; 

значні технологічні втрати, низьке ККД генеруючого обладнання; 

прихована монополія постачальників енергії; 

низька інноваційна активність у галузі видобутку, переробки викопних видів 

палива, виробництва, трансформації, постачання і споживання енергії. 

Ринкові бар’єри: 

надмірне споживання енергії покривається не лише споживачами (через 

оплату енергії), але і суспільством – за рахунок імпорту додаткових (вкрай 

необхідних) енергоресурсів; 

відсутність мотиваційних факторів щодо впровадження заходів з 

енергозбереження; 

недостатній облік інтересів споживачів (інституціональних і приватних) у 

законодавчих нормах, тарифній політиці; 

відсутність достатнього досвіду і культури проведення маркетингових 

досліджень з енергозбереженням; 

відсутність можливості вибору постачальника і/або типу енергоносія, не діє 

право "доступу третьої сторони"; 

 
непослідовність при реалізації правил енергоринку (посилення/послаблення 

втручання державних структур). 
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