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ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА ЕНЕРГОЄМНІСТЬ ЕКОНОМІКИ: 
ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено дослідженню фінансових аспектів енергоємності економіки України в кон-
тексті реалізації Україною стратегічних документів, зокрема Угоди про асоціацію з ЄС, проаналізо-
вано динаміку зміни показника енергоємності ВВП. Визначено основні фінансові інструменти впливу 
на енергоємність ВВП, їхню взаємозалежність та можливість реалізації в Україні. Проаналізовано 
вплив державних енергоефективних програм та податкової політики на енергоємність ВВП України. 
Визначено необхідність та оцінено потенційні перешкоди, що можуть виникнути під час залучення іно-
земних інвестицій до впровадження енергоефективних рішень на промислових підприємствах. Прове-
дено порівняльний аналіз показника енергоємності ВВП України з аналогічним показником європейських 
країн з метою кращого розуміння європейських підходів до забезпечення енергоефективності економіки.

Ключові слова: енергоефективність, енергоємність ВВП, енергетична безпека, фінансові важелі, 
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Постановка проблеми. Ефективне функціону-
вання економіки будь-якої країни неможливе без роз-
витку паливно-енергетичного комплексу, який є осно-
вною для стабільної роботи промислових підприємств, 
комерційного сектору та домогосподарств. Протягом 
останніх років Урядом України було укладено багато 
стратегічно важливих документів, які визначають 
економічний розвиток держави здебільшого у довго-
строковій перспективі. Угоду про асоціацію між Укра-
їною та ЄС [9] можна вважати найголовнішим доку-
ментом, що охоплює всі сфери економіки та пропонує 
конкретні кроки для досягнення Україною не тільки 
набуття членства в ЄС, а й покращення макроеконо-
мічних показників. Водночас Угода про асоціацію 
покладає на Україну низку зобов’язань, серед яких і 
реформування енергетичного сектору шляхом підви-

щення енергоефективності. Базовим показником, який 
береться за основу під час прорахунку прогнозів та 
побудови економіко-математичних моделей, є енер-
гоємність ВВП, яка в Україні є однією з найбільших 
серед країн Європи. 

Високий рівень енергоємності ВВП впливає на 
рівень собівартості готової продукції, на зниження 
виробництва, зміну зовнішньоторговельного обміну 
тощо. Варто зазначити, що в сфері енергоефектив-
ності існує багато проблемних питань, вирішення яких 
насамперед полягає у зменшенні показника енергоєм-
ності ВВП. Вибір комплексного підходу та оптимальної 
середньострокової моделі зменшення енергоємності за 
забезпечення зростання ВВП матиме позитивний ефект 
не тільки на енергетику, а також і на інші сектори еко-
номіки, оскільки використання енергетичних ресурсів 
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є невід’ємним елементом забезпечення діяльності всіх 
підприємств та функціонування будь-якого бізнесу.

Оскільки між ВВП та енергоємністю існує пряма 
залежність, реалізація мети зниження енергоємності 
ВВП лежить, як вже було зазначено, в площині збіль-
шення енергоефективності та забезпеченні стабільного 
зростання ВВП. 

У статті розглядаються основні фінансові інстру-
менти зменшення показника енергоємності ВВП 
України, такі як залучення інвестицій до впровад-
ження енергоефективних рішень з метою оновлення  
матеріально-технічної бази великих промислових  
підприємств та використання механізмів податко- 
вого та митного регулювання сфери викорис- 
тання енергоресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підви-
щення енергоефективності з метою забезпечення ста-
лого розвитку економіки та вирішення низки еколо-
гічних проблем давно посідає одне з ключових місць 
серед наукових та політичних дискусій не тільки у 
європейських країнах. Роботи багатьох вітчизняних 
науковців присвячені дослідженню теоретичних та 
практично можливих підходів до зменшення показника 
енергоємності ВВП, підвищенню енергоефективності, 
стимулюванню підприємств та домогосподарств до 
поступової відмови від викопних видів палива та пере-
ходу на відновлювані джерела енергії. До провідних 
учених, які займалися зазначеними питаннями, варто 
віднести О.М. Суходолю, В.О. Баранніка, О.С. Літві-
нова, В.А. Лавренчука, В.Е. Ліра, Todd D. Gerarden, 
Lynn Price, Miroslav Verbic, Celil Aydin та інших. У нау-
кових та експертних колах мають місце тривалі дис-
кусії щодо ефективності та доцільності використання 
того чи іншого фінансового інструменту для змен-
шення енергоємності ВВП, проте єдине та оптимальне 
рішення досі відсутнє.

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає 
в дослідженні існуючих фінансових інструментів змен-
шення енергоємності ВВП України, можливості їх засто-

сування з огляду на економічну ситуацію в країні та проб-
леми, які можуть виникнути під час їх імплементації.

Виклад основного матеріалу. Енергоємність ВВП 
є одним з ключових показників розвитку економіки 
країни та показує кількість спожитої енергії на 1 гр. од.  
иробленої продукції (ВВП) [3, с. 6]. Енергетична стра-
тегія України на період до 2035 року визначає зниження 
показника енергоємності як одного з пріоритетних для 
підвищення економічної та енергетичної безпеки дер-
жави. Разом з тим, з метою поступового економічного 
відновлення, Україна має досягти значного зменшення 
енергоємності ВВП більш ніж у два рази до 2035 року. 
Реалізація цього амбітного завдання потребує не 
тільки оновлення українського законодавства та його 
гармонізацію з нормами ЄС, а й залучення достатньо 
великих інвестицій та впровадження структурних 
змін в економіці [10, с. 9].

За показником енергоємності ВВП Україна є однією 
з найменш енергоефективних країн в світі. Рівень 
енергоємності ВВП в Україні перевищував у 2018 році 
аналогічний показник Польщі – у 2,5 раза, Німеччини – 
у 3,3 раза та середнє значення країн світу – у 2 раза 
[14]. Протягом кількох років Україна впроваджувала 
реформи у сфері енергоефективності, проте жодна з 
них не дала очікуваного ефекту, оскільки вони були в 
основному зосереджені на чіткому виконанні відповід-
них міжнародних договорів та не враховували повною 
мірою всі економічні фактори впливу. Окрім того, не 
було оцінено можливість реалізації їх на місцевому 
рівні з урахуванням особливостей конкретних регіонів. 

Як показано на графіку, протягом останніх десяти 
років Україна мала стрімке зростання ВВП та незна-
чне падіння рівня енергоємності, що говорить про нее-
фективність вживаних заходів та державної політики 
у сфері підвищення енергоефективності економіки. 
Можна говорити про те, що у 2018 році темп приросту 
ВВП у фактичних цінах становив 2,6%, а темп приросту 
енергоємності кінцевого споживання – (-0,3%) (для 
розрахунків 2008 рік було прийнято за базисний). Це 
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Рис. 1. Динаміка зміни ВВП та енергоємності протягом 2008-2018 рр.
Джерело: складено авторами за даними [4]
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говорить про те, що номінальний ВВП зростає швид-
шими темпами, а енергоємність при цьому майже не 
зменшується. Позитивним моментом таких розрахун-
ків є те, що за зростання ВВП країні вдається залишати 
енергоємність на стабільному рівні та навіть трохи її 
зменшувати, проте міжнародні партнери, громадянське 
суспільство та сучасні економічні, енергетичні та еко-
логічні тенденції вимагають суттєвіших результатів. 
Наприклад, у сусідній Польщі аналогічні показники за 
десятирічний період є більш пропорційними.

Такі результати розрахунків є свідченням того, що 
в той час, як європейські країни все більше викорис-
товують для промислового виробництва новітні енер-
гоефективні технології, відновлювані джерела енергії, 
Україна залишається однією з небагатьох країн, біль-
шість підприємств якої працюють на викопних видах 
палива, які за своєю суттю є неекономічними та нееко-
логічними. В останні роки економіка України була зна-
чно послаблена не лише через загальносвітові еконо-
мічні проблеми, а й через військові дії на сході країни, 
де зосереджена найбільша частка видобутку викопних 
видів палива. Іншим проблемним аспектом залиша-
ється й той факт, що розвиток енергоефективності має 
реалізовуватися здебільшого на місцевому рівні.

Найбільшими споживачами первинних енерге-
тичних ресурсів є промислові підприємства та побу-
тові споживачі. Для обох цих груп фундаментальним 
має стати показник енергоємності ВВП, проте, якщо  
на побутових споживачів держава може впливати за 
рахунок регулювання тарифів, запровадження суб-
сидій та впровадження програм типу «теплих креди-
тів», то механізм впливу на промислові підприємства 
є набагато складнішим. Перш за все це пов’язано з  
тим, що основною метою діяльності підприємств є 
виробництво товарів та послуг і, відповідно, отримання 
прибутку. Таким чином, виникає критичне проти- 
річчя між державою та промисловими підприємствами: 
держава з одного боку прагне виконувати міжна- 
родні зобов’язання та реалізовувати середньо- та 
довгострокові стратегічні цілі з підвищення енерго- 
ефективності, а з іншого боку промислові під-
приємства зосереджені здебільшого на своїй по- 
точній діяльності.

На нашу думку, оцінка енергетичного потенці-
алу промислових підприємств, збільшення показника 
енергоефективності кожного окремого суб’єкта госпо-
дарювання дасть можливість підвищити їхню рента-
бельність та зменшити фінансові та операційні ризики 
та, як наслідок, досягти значного зменшення показника 
енергоємності ВВП України за забезпечення зростання 
номінального ВВП.

Зменшення показника енергоємності ВВП України 
можливе за рахунок використання різних форм фінан-
сового впливу на підприємства, зокрема, можливим є 
зменшення енергоємності шляхом оновлення матері-
ально-технічної бази великих промислових підпри-
ємств. Найбільш реальним та оптимальним таке онов-
лення є через залучення інвестицій. 

Нині більша частина підприємств використовує у 
своїй діяльності застаріле обладнання, яке дісталося 
у спадок від Радянського Союзу. Відповідно, таке 
обладнання не може відповідати сьогоденним реаліям, 
оскільки 50–70 років тому питання енергоефектив-
ності та енергоємності навіть не розглядалося. В той 
же час, проблемність залучення інвестицій у рекон-
струкцію та модернізацію існуючих потужностей 
пов’язана із високим рівнем необхідних капіталовкла-
день, а також тривалим періодом окупності інвестицій. 
Залучення таких інвестицій або реалізація відповідних 
інвестиційних проєктів можлива лише за рахунок іно-
земних інвесторів, які у свою чергу потребують наяв-
ності в країні комфортного інвестиційного клімату. На 
етапі розгляду питання інвестиційного клімату Україна 
стикається із необхідністю проведення реформ судової 
системи, як гарантії законності та надійності реалізації 
інвестиційних проєктів, а також у відповідних змінах у 
податковій та митній сфері.

Починаючи з 2015 року обсяг капітальних інвести-
цій за видами економічної діяльності промисловості 
почав зростати і вже у 2019 році досяг максимального 
показника за останні 9 років – 254 196 млн грн. Проте, 
залучених наразі капітальних інвестицій все рівно 
недостатньо для вирішення усіх технічних та еконо-
мічних проблем, які пов’язані з підвищенням енерго-
ефективності промисловості.

Досвід європейських країн свідчить про необ-
хідність запровадження на підприємствах окремих 
структурних одиниць, які будуть займатися енерго-
менеджментом та енергоаудитом. Нині Держенер-
гоефективності разом з експертами проекту USAID 
розроблено відповідне положення «Муніципальна 
енергетична реформа в Україні», яке за своєю суттю 
є покроковою інструкцією запровадження ефектив-
ного енергоменеджменту [11]. Але під час реалізації 
цього положення підприємства можуть стикнутися з 
нестачею фахових кадрів. Зрозуміло, що виконання 
функцій енергоменеджменту та енергоаудиту є новими 
для України та такими, що мають пройти кілька ета-
пів удосконалення та «налаштування» під специфічні 
реалії України, але можна впевнено казати про те, що 
перші кроки для модернізації власне підходів до вико-
ристання енергетичних ресурсів на промислових під-
приємствах вже зроблено.

Іншим фінансовим інструментом зменшення енер-
гоємності ВВП є впровадження ефективних механізмів 
податкового та митного регулювання всіх сфер еко-
номіки. Використання засобів податкового впливу на 
регулювання енергоефективності та енергозбереження 
є поширеним інструментом у світовій практиці та свід-
чить про необхідність комбінації різних податкових 
механізмів [7, с. 2]. Якщо аналізувати податкові надхо-
дження в Україні, то провідне місце займають податок 
на додану вартість, податок на прибуток підприємств 
та податок на доходи фізичних осіб. Існує два можливі 
шляхи використання податкового механізму впливу на 
зменшення енергоємності ВВП: 
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1) перегляд існуючих ставок податків у бік збіль-
шення через нераціональне використання енергоре-
сурсів. Можливим наслідком стане підвищення цін 
на товари та послуги, зниження купівельної спромож-
ності населення, відтік інвестицій, тінізація економіки;

2) ефективне запровадження та реалізація подат-
кових пільг для стимулювання переходу на сучасні 
енергоефективні ресурси. Головною проблемою при 
застосуванні даного механізму є низький рівень заці-
кавленості з боку підприємств та високий рівень необ-
хідних грошових вкладень в оновлення обладнання, 
що було розглянуто вище.

Водночас у країнах ЄС широко використовується 
практика збору «енергетичних податків» [7, с. 3; 15], які 
займають не останнє місце у структурі податкових над-
ходжень країн-членів ЄС. В Україні не існує окремих 
«енергетичних податків», однак електроенергія та пальне 
є підакцизними товарами. Варто відмітити, що окрім 
акцизного податку ефективним податковим механізмом 
зменшення енергоємності є ПДВ. Власне, за рахунок 
ПДВ сьогодні більшою мірою і впроваджуються енерго-
ефективні заходи – через звільнення від оподаткування 
ПДВ ресурсозберігаючих приладів та обладнання.

З погляду наявних у світі податкових інструментів 
зниження енергоємності ВВП та збільшення енерго-
ефективності існує дуже широке коло можливостей, 
вибір яких залежить перш за все від стану економіки 
країни та результатів моделювання застосування того 
чи іншого інструмента.

Протягом останніх років Україна значно посилила 
співпрацю з різними міжнародними організаціями саме 
у частині енергоефективності. Зокрема, Державне агент-
ство з енергоефективності та енергозбереження України 

співпрацює з німецькими консультантами проєкту GIZ 
щодо стимулювання промислових підприємств до енер-
гоефективних заходів, оцінки економічного ефекту від 
підвищення екологічного податку за викиди СО2 тощо. 
Питання екологічного податку залишається проблем-
ним: надходження від екологічного податку у розмірі 
1,2 млрд грн. щорічно спричиняють зменшення над-
ходжень від інших податків за рахунок зниження актив-
ності великих промислових підприємств [13].

Окрім того, до інших фінансових інструментів 
впливу на енергоефективність можуть відноситися 
гранти, субсидії, кредитування, різні збори із забруд-
нення та інші. Європейські країни по-різному поєд-
нують фінансові інструменти регулювання енергое-
фективності, проте, здебільшого акцент робиться на 
поєднання стимулюючих та обмежувальних заходів у 
податковій політиці з урахуванням умов та можливос-
тей окремих регіонів. Тому неможливою є повна адоп-
тація європейських практик в Україні, оскільки необ-
хідним є врахування не тільки поточного стану справ у 
сфері енергоефективності, а й аналіз впливу стратегіч-
них планів та макроекономічних прогнозів конкретно 
для України.

Висновки. Протягом тривалого часу Україна зали-
шається країною з високим значенням показника енер-
гоємності ВВП, що в свою чергу має негативний вплив 
на економічну та енергетичну безпеку держави.

У контексті виконання укладених Угод та дого-
ворів та враховуючи взяті Україною зобов’язання, 
необхідним є використання фінансових інструментів 
зменшення показника енергоємності ВВП шляхом 
стимулювання підприємств до більш раціонального 
використання енергетичних ресурсів, модернізації 
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Джерело: складено авторами за даними [4]
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обладнання, запровадження податкових механізмів 
регулювання тощо.

До ключових інструментів зниження енергоємності 
ВВП можна віднести: залучення іноземних інвести-
цій для оновлення матеріально-технічної бази великих 
промислових підприємств, використання податкового 
та митного механізмів впливу для стимулювання вико-
ристання підприємствами новітніх ресурсозберігаючих 
технологій або обмеження (стримування) використання 
викопних видів палива із значним негативним впливом 
як на екологію (за рахунок викидів парникових газів), так 
і на економіку країни (через вищу ціну енергоресурсів).

Існує кілька фінансових інструментів впливу, які 
можуть зменшити показник енергоємності ВВП, проте 

оптимальним є використання їх не окремо один від 
одного, а у комбінації. Для цього необхідною є побудова 
економіко-математичних моделей, які би враховували 
більшість макроекономічних показників, прогнозну 
динаміку їх зміни та корелювалися б із цілями держави 
в економіці, енергетичному секторі та екології.

Шлях України до розуміння важливості енергое-
фективності в контексті розвитку національної еконо-
міки лише розпочався, тому протягом першого часу 
можливими є помилки, які мають бути проаналізовані 
та враховані під час подальшої адаптації досвіду інших 
країн, переважно європейських, із метою зменшення 
показника енергоємності ВВП та підвищення енерго-
ефективності економіки.
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ФИНАНСОВЫЕ РЫЧАГИ ВЛИЯНИЯ НА ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ЭКОНОМИКИ:  
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ

Статья посвящена исследованию энергоемкости экономики Украины в контексте реализации Украиной 
стратегических документов, в частности Соглашения об ассоциации с ЕС, проанализирована динамика измене-
ния показателя энергоемкости ВВП. Определены основные финансовые инструменты влияния на энергоемкость 
ВВП, их взаимозависимость и возможность реализации в Украине. Проанализировано влияние государственных 
энергоэффективных программ и налоговой политики на энергоемкость ВВП Украины. Определена необходи-
мость и оценены потенциальные препятствия, которые могут возникнуть при привлечении иностранных инве-
стиций для внедрения энергоэффективных решений на промышленных предприятиях. Проведен сравнительный 
анализ показателя энергоемкости ВВП Украины с аналогичным показателем европейских стран с целью лучшего 
понимания европейских подходов к обеспечению энергоэффективности экономики.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергоемкость ВВП, энергетическая безопасность, финансовые 
рычаги, энергетические налоги.
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FINANCIAL ADJUSTMENT AND ENERGY INTENSITY OF THE ECONOMY:  
CHALLENGES AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION IN UKRAINE

The energy intensity of GDP is one of the most serious indicators of the economic development of country. Ukraine 
has signed and ratified many agreements and strategic documents, in particular the Ukraine–European Union Associa-
tion Agreement, which determine key indicators that Ukraine must achieve in order to become a member of the European 
Union. The high level of energy intensity of GDP affects the main macroeconomics indicators including the consumer 
price index, import and export, etc. According to global trends in energy, economy and environmental protection it is nec-
essary to reduce Ukraine`s energy intensity of GDP which is one of the biggest in European countries. Many and many 
countries all over the world are abandoning fossil resources in favor of renewable energy sources. Taking into account the 
state and capabilities of the economy of Ukraine, energy intensity of GDP may be reduce by using some financial instru-
ments like attracting foreign investments, tax policy or implementation of governmental programs in the sphere of energy 
efficiency. In medium-term perspective Ukraine should provide reduction the energy intensity of GDP while ensuring 
stable GDP growth. In recent years Ukraine has begun to actively implement reforms in the field of energy efficiency, but 
unfortunately they did not take into account all potential economic factors and risks. The main consumers of energy are 
industrial enterprises, so the reduction of energy intensity of GDP is possible due to the modernization of their material 
and technical base and the gradual transition to the use of energy efficient equipment. It is important to assess the energy 
potential of industrial enterprises. Furthermore, it is possible and necessary to implement energy audit and energy man-
agement at the enterprises. On the other hand, the government should stimulate enterprises by specified financial instru-
ments. A possible way to reduce the energy intensity of GDP is the introduction of so-called «energy taxes», the applica-
tion of which is common practice in EU countries. The combined use of financial instruments and coordinated actions of 
government and enterprises can become guarantee of effective and stable reduction of Ukraine’s energy intensity of GDP.

Key words: energy efficiency, energy intensity, GDP, energy security, financial adjustment, energy taxes.


