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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У 

ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ 
 

Анотація. Автором досліджено основні фінансово-економічні моделі що 
дозволяють залучати ресурси на підвищення енергоефективності житлового фонду. 
Особливу увагу приділено аналізу переваг та недоліків впровадження моделей 
кредитного фінансування, РФЕ, ЕСКО. Обґрунтовано доцільність впровадження в 
Україні моделей банківського кредитування та револьверного фонду, що сприятиме 
фінансуванню капітальної реконструкції житлового фонду з метою підвищення його 
енергоефективності. 

Ключові слова: енергоефективність, кредитне фінансування, револьверний фонд 
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FINANCIAL AND ECONOMIC MODELS OF ENERGY SAVING IN 

THE HOUSING FUND 
 

Abstract. The author investigates the main financial and economic models that attract 
resources to improve the energy efficiency of housing. Particular attention is paid to the 
analysis of the advantages and disadvantages of implementing models of credit financing, 
RFE, ESCO. The expediency of introduction in Ukraine of models of bank crediting and 
revolving fund that will promote financing of capital reconstruction of housing stock for the 
purpose of increase of its energy efficiency is substantiated. 

Key words: energy efficiency, credit financing, revolving energy efficiency fund, 
professional energy service companies. 

 
Досвід багатьох країн свідчить, що лише комплексна термомодернізація 

існуючого житлового фонду здатна кардинально вплинути на скорочення споживання 
енергоресурсів. Комплексна модернізація будівлі, за підрахунками фахівців, може в 
остаточному підсумку забезпечити економію енергоресурсів близько 50 %.  

В Україні понад 30 % кінцевої енергії споживається будинками. Це найбільший 
сектор національної економіки з точки зору енергоспоживання, за яким ідуть 
промисловість і транспорт. Якщо в індустріальному секторі споживання енергії з часом 
зменшується (підприємства поступово впроваджують енергоефективні технології), то в 
житловому зміни не відбуваються. Причина такої стагнації – наявність бар’єрів, які 
перешкоджають власникам житла впроваджувати енергоефективні технології у своїх 
будинках. 

Постійне зростання вартості енергоресурсів, нестабільне економічне становище 
змушують як населення України, так і уряд шукати шляхи мінімізації споживання, а 
отже і витрат на енергоносії. Одним з них є впровадження заходів підвищення 
енергоефективності житлових будинків, що фінансуються за рахунок кредитних 
ресурсів. Основні фінансово-економічні моделі, що дозволяють залучати ресурси на 
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підвищення енергоефективності (термомодернізації) житлових приміщень наведені на 
рис. 1 [2]. 

 

 
Рис. 1. Характеристика фінансово-економічних моделей енергозбереження 

у житловому фонді 
 
Кредитне фінансування є найбільш розповсюдженою моделлю фінансування 

проектів енергоефективності, особливо у житловому секторі. Кількість кредитних 
продуктів, розроблених для житлової сфери показали великий успіх цієї моделі. 

Револьверний фонд енергоефективності (РФЕ) – це спеціальний розрахунковий рахунок 
в банку, відкритий недержавною громадською організацією. Оскільки дані транзакції не 
обкладаються податками – це мінімізує фінансове навантаження на позичальника. РФЕ 
пропонує кредити на лояльніших умовах, повернення яких відбувається за рахунок 
енергозбереження і в подальшому кошти використовуються для фінансування нових проектів 

Фінансово-економічні моделі енергозбереження у житловому фонді 

Модель РФЕ Модель кредитного 
фінансування 

Модель ЕСКО 

Переваги: 
 прямий підхід до 
фінансування покращення 
енергоефективності; 
 вивірена база для 
функціонування; 
 використання в 
багатьох країнах світу; 
 функціонування через 
існуючу мережу 
комерційних банків; 
 розвиток ринку для 
енергоефективності в 
житловому секторі 

Недоліки: 
 неясно визначені 
заходи з 
енергозабезпечення 
вимагають стабільної 
кредитоспроможності 
клієнта; 
 досить високі 
операційні витрати (у 
деяких випадках); 
 «штучний» попит на 
енергозбереження 
(створюється за рахунок 
пільгових % ставок та 
надання грантів державою). 

Переваги: 
 надання початкових 
капітальних інвестицій; 
 надання кредитів на 
пільгових умовах з більш 
довгим строком 
повернення кредиту; 
 розвиток ринку для 
енергоефективності в 
житловому секторі; 
 реінвестування в нові 
проекти 
енергозбереження 

Недоліки: 
 високі розміри 
операційних витрат; 
 довгий період для 
проведення необхідних 
переговорних процесів і 
процедур; 
 постійна потреба у 
новому капіталі; 
 «штучний» попит на 
енергозбереження; 
 висока вартість 
утримання та затяжні 
адміністративні 
процедури. 

Переваги: 
 ефективна модель для 
реалізації проектів з 
енергозбереження, що 
пов’язана з одним власником; 
 надання стимулу для 
досягнення максимального 
рівня енергозбереження; 
 надання початкових 
капітальних інвестицій; 
 наявність технічної 
експертизи, навиків ви-
конання проектів, наявність 
мережі існуючих споживачів  

Недоліки: 
 вимагає вирішення усіх 
питань, що виникають 
протягом усього існування 
проекту; 
 покриття всіх ризиків; 
 високі операційні ризики 
щодо «енергоперфоманс» 
контрактів – відносно 
підтвердження фактичної 
економії у порівнянні до 
«нормалізованої» економії. 
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енергоефективності. Револьверний фонд є одним з ефективних фінансових механізмів в 
умовах дефіциту коштів у місцевих і регіональних адміністрацій. Постійне реінвестування у 
проекти з невеликим терміном окупності акумулює нові ресурси за рахунок потоків готівки, 
які надходять до фонду.  

Револьверний фонд енергоефективності діє у двох напрямках: щодо комерційних 
банків і щодо домогосподарств. Домогосподарствам РФЕ надає допомогу у вигляді 
технічної допомоги на розробку проектів. Щодо комерційних банків – РФЕ надає банку 
гарантії повернення кредиту домогосподарствами. В свою чергу, банки, під гарантію 
РФЕ, надають кредити домогосподарствам на здійснення заходів з енергоефективності 
[1]. 

В умовах обмеженості бюджетних ресурсів ОСББ потребують нових форм 
реалізації проектів з енергозбереження. Однією з таких форм є Energy Performance 
Contracting (EPC/ЕПК). Це різновид механізмів проектного фінансування з залученням 
інвестицій третіх осіб, де основною метою є підвищення енергоефективності або 
зменшення споживання енергії. Як правило виконавцем проектів із застосуванням ЕПК 
є професійні енергосервісні компанії – ЕСКО, основна роль яких полягає у наданні 
споживачам послуг з енергоефективності, зокрема: енергетичний аудит, організація 
фінансування, впровадження та/або нагляд за впровадженням запропонованих заходів, 
введення в експлуатацію обладнання, обслуговування встановленого обладнання, оцінка та 
перевірка отриманої економії.  

Спрощена система фінансування у рамках моделі ЕСКО функціонує наступним чином: 
ЕСКО здійснює інвестиції у заходи енергоефективності (термомодернізації будинку). 
Фінансування зазначених заходів ЕСКО здійснює за рахунок кредитів, отриманих від 
комерційних банків. Власники квартир сплачують ЕСКО частку коштів, яку вдалось 
заощадити внаслідок термомодернізації будинку. Після повернення кредиту комерційному 
банку (коли заходи з термомодернізації окупляться) ЕСКО отримує власний прибуток. 

Висновки. Кожна з вищерозглянутих моделей фінансово-економічного 
забезпечення термомодернізації житлового фонду має свої переваги та недоліки. 
Зважаючи на сучасну фінансово-економічну ситуацію в Україні та недосконалість 
чинного законодавства, доцільно надати перевагу впровадженню моделей банківського 
кредитування та револьверного фонду, що дозволить фінансувати капітальну 
реконструкцію житлового фонду з метою підвищення його енергоефективності. 
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