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У статті розглянуто концептуальні поло-
ження вдосконалення економічного співро-
бітництва України з країнами ЄС на засадах 
підвищення енергоефективності економік. 
У запропонованій концепції визначено та 
охарактеризовано передумови, напрями еко-
номічного співробітництва, представлено 
механізм їх реалізації.
Ключові слова: економічне співробітни-
цтво, енергоефективність, споживання 
палива та енергії, концепція, енергетична 
стратегія.

В статье рассмотрены концептуальные 
положения совершенствования экономиче-
ского сотрудничества Украины со стра-
нами ЕС на основе повышения энергоэф-
фективности экономик. В предложенной 
концепции определены и охарактеризованы 

предпосылки, направления экономического 
сотрудничества, представлен механизм их 
реализации.
Ключевые слова: экономическое сотрудни-
чество, энергоэффективность, потребле-
ние топлива и энергии, концепция, энерге-
тическая стратегия.

The article deals with the conceptual provisions 
of development of the economic cooperation of 
Ukraine with the EU countries on the basis of 
increasing energy efficiency of economies. The 
proposed concept defines and describes the pre-
conditions, directions of economic cooperation; 
the mechanism of their implementation is pre-
sented.
Key words: economic cooperation, energy effi-
ciency, fuel consumption and energy, conception, 
energy strategy.

Постановка проблеми. В Україні гостро постає 
питання визначення і реалізації напрямів удоско-
налення економічного співробітництва з країнами 
ЄС на засадах енергоефективності. Втрата об’єктів 
енергетичної інфраструктури через анексію Криму 
й ушкодження енергетичних активів у результаті 
військових дій на сході України негативно впли-
нуло на ситуацію в енергетичному секторі нашої 
країни. Крім того, майже всі роки незалежності 
економіка країни перебуває у замкнутому колі 
нераціонального і неефективного використання 
паливно-енергетичних ресурсів. У 2017 р. урядом 
України було схвалено Енергетичну стратегію до 
2035 р. «Безпека, енергоефективність, конкурен-
тоспроможність», яка не тільки враховує проблеми 
сьогодення, а й визначає стратегічні орієнтири роз-
витку паливно-енергетичного комплексу в умовах 
розширення партнерства з ЄС [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання енергоефективності економіки Укра-
їні висвітлюються у працях багатьох вітчизня-
них вчених: В.О. Баранніка [1], С.П. Денисюка, 
О.В. Коцар, Ю.В. Чернецької [6], В.О. Черепанової 
[10], Ю.В. Тащеєва [9], О.В. Бондар-Підгурської [2], 
Д.Ю. Дрожжина [3], М.В. Афанасьєва, Т.І. Сала-
шенко [8], М.І. Назарова [7] та ін. Науковцями 
визначалися напрями підвищення енергоефектив-
ності країни, використання енергоефективності 
для підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємств, держави, досліджувалася сутність поняття 
«енергоефективність». В умовах переорієнтації 
вектору розвитку України, диференціації ринків 
збуту доцільним є розроблення теоретичного під-
ґрунтя розширення економічного співробітництва 
України з країнами ЄС на засадах підвищення 
енергоефективності економік. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
розроблення концептуальних засад розширення 
економічного співробітництва України з країнами 
ЄС на засадах підвищення енергоефективності 
економік.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ситуацію в енергетичному секторі України можна 
побачити, проаналізувавши структуру її енерге-
тичного балансу. У табл. 1 наведено структуру 
власного виробництва палива і енергії в України 
за період 2010–2016 рр. 

Як видно з наведених даних, тверде паливо, 
яке є найменш ефективним енергоресурсом і має 
негативний екологічний вплив, відігравало про-
відну роль у видобутку протягом 2010–2014 рр. 
Частка його видобутку коливалася від 42,8% у 
2010 р. до 41,4% у 2014 р., а найбільшою була в 
2013 р. – 47,3%. Щодо видобутку природного газу, 
то його частка коливається від 18% (2012 р.) до 
24% (2015 р.). І протягом 2015–2016 рр. спостері-
гається збільшення частки у видобутку. Важливим 
власним джерелом енергії в Україні є атомна енер-
гія. Її частка постійно збільшується. І якщо в період 
2010–2013 рр. вона не доходила до 30%, то в 2015 р. 
становила 37,3%, у 2016 р. – 33,4%. Обмеженість 
запасів нафти, вугілля і природного газу змушує 
не тільки Україну, а й інші країни світу все більше 
приділяти увагу розвитку відновлювальних джерел 
енергії. Обсяги виробництва гідроелектроенергії, 
вітрової, сонячної енергії свідчать про позитивні 
зміни, а саме про збільшення їх сукупної частки 
протягом періоду, що аналізується. Але, незважа-
ючи на пріоритетність відновлювальної енергії, 
враховуючи інтеграційні процеси з країнами ЄС, її 
частка в структурі власного виробництва палива та 
енергії в Україні все одно залишається незначною. 
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Далі розглянемо динаміку споживання палива 
та енергії окремими галузями і секторами еконо-
міки України протягом 2010–2016 рр. (табл. 2).

На першому місці за обсягами споживання в 
Україні з 2010 по 2014 р. стоїть промисловість. 
Найбільший обсяг споживання палива та енергії 
промисловістю становив 26 253 тис. т нафтового 
еквівалента в 2011 р. Починаючи з 2012 р. спосте-
рігається стійка тенденція до зменшення обсягів 
споживання палива та енергії промисловістю, і 
в 2016 р. рівень досяг найнижчого значення – 
14 955 тис. т нафтового еквівалента. Темп зрос-
тання спостерігався тільки в 2011 р. порівняно з 
2010 р. – 103,7%. Найнижчий базисний темп зміни 
енергоспоживання промисловістю в 2015 р. порів-
няно з 2010 р. – 64,0%, ланцюговий – у 2016 р. 
порівняно з 2015 р. 

Негативною рисою в Україні є те, що досить 
великі обсяги споживання палива та енергії 
припадають на непродуктивний сектор еконо-
міки – домогосподарства. Протягом 2010–2013 рр. 
обсяги споживання палива та енергії в побутовому 
секторі перевищували 23 тис. т нафтового еквіва-
лента і майже дорівнювали обсягам споживання 
промисловістю. Водночас позитивним можна 
вважати той факт, що за досліджуваний період 
базисні темпи енергоспоживання домогосподар-
ствами не перевищують 100%, тобто порівняно 
з 2010 р. споживання палива та енергії постійно 
зменшується. Щодо ланцюгових темп змін, то 
перевищення 100% було тільки в 2013 р. порів-
няно з 2012 р. Найнижче значення ланцюгового 
темпу зміни енергоспоживання домогосподарства 
спостерігається у 2015 р. порівняно з 2014 р. 

Незважаючи на значне скорочення обся-
гів споживання у побутовому секторі у 2015 і 
2016 р., саме у ці роки обсяги споживання домо-
господарств перевищують обсяги промисловості. 
Тому і у Енергетичній стратегії, і у більшості дослі-
джень вітчизняних учених наголошується на необ-
хідності розповсюдження культури енергозберіга-
ючого способу життя на рівні домогосподарств, і 

ведення бізнесу на рівні суб’єктів господарювання 
[5, c. 19; 6, c. 48]. Усунення марнотратного енерго-
використання, ведення у дію побутових приладів 
та освітлення з високими показниками енергое-
фективності є необхідними заходами в Україні.

Досить значними є обсяги споживання 
палива та енергії транспортом. Найбільший 
обсяг споживання спостерігався у 2010 р. – 
12 627 тис. т нафтового еквіваленту, починаючи з 
2012 по 2015 р. обсяги споживання постійно змен-
шуються. За досліджуваний період найнижче зна-
чення спостерігалося у 2015 р. – 8 750 тис. т нафто-
вого еквіваленту. Щодо розрахованих базисних і 
ланцюгових темпів змін енергоспоживання тран-
спортом, то протягом усього періоду дослідження 
значення було менше 100%. 

Аналіз обсягів енергоспоживання галузями і 
секторами економіки України за 2010–2016 рр. 
свідчить, що менше всього споживають палива та 
енергії сектор послуг, сільське, лісове та рибне гос-
подарство. Але оцінювання динаміки споживання 
показує, що базисні теми змін у секторі послуг про-
тягом досліджуваного періоду в усіх роках, окрім 
2015 р., перевищують 100%. Ланцюгові темпи змін 
менше 100% у 2014 і 2015 рр. Майже аналогічна 
ситуація з показниками динаміки енергоспоживання 
сільським, лісовим та рибним господарством. 

Щодо неенергетичного використання енергії 
в Україні за період 2010–2016 рр., то спостеріга-
ється стійка тенденція до зменшення обсягів. 

Одним з узагальнюючих показників, що харак-
теризує інтенсивність споживання енергії в країні, 
є показник енергоємності ВВП (табл. 3). 

За даними Державної служби статистики Укра-
їни, у період із 2010 по 2016 р. показник енергоєм-
ності і по кінцевому енергоспоживанню, і загаль-
ному постачанню первинної енергії має тенденцію 
до зменшення. Так, якщо в 2010 р. показник енер-
гоємності щодо загального постачання первинної 
енергії в 2010 р. становив 0,368 тис. т н.е./млрд. 
міжнародних доларів, то в 2016 р. – 0,280 тис. т н.е./
млрд. міжнародних доларів. Коливання показника 

Таблиця 1
Структура виробництва палива та енергії України за 2010–2016 рр. [4]
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енергоємності ВВП щодо кінцевого споживання 
коливався у межах від 0,206 тис. т н.е./млрд. між-
народних доларів (2010 р.) до 0,158 тис. т н.е./
млрд. міжнародних доларів (2016 р.). Але, як 
свідчить аналіз, проведений вітчизняним ученим 
В.О. Баранніком, усе одно енергоємність ВВП 

Україні значно більша, ніж в інших країнах світу 
[1, c. 115].

Аналіз обсягів власного виробництва палива 
та енергії, показників споживання дає змогу зро-
бити висновок про неефективне і нераціональне 
використання паливно-енергетичних ресурсів в 

Таблиця 2
Динаміка кінцевого енергоспоживання в України за 2010–2016 рр. [4]
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Рис. 1. Концептуальна схема економічного співробітництва України  
з країнами ЄС на засадах енергоефективності 

(розроблено авторами)

Таблиця 3
Динаміка загального рівня енергоємності в Україні за 2010–2016 рр. [4]
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Україні. Одним зі шляхів розв’язання зазначеної 
проблеми є розроблення і реалізація проектів під-
вищення енергоефективності. 

Недостатність власних фінансових ресурсів 
вимагає від вітчизняних суб’єктів господарювання 
розширення співпраці з іноземними інвесторами. 
Але в останні роки економічна і політична ситу-
ація в країні характеризується високим рівнем 
нестабільності, мінливістю і непередбачуваністю, 
що робить процес інвестування коштів у країну 
досить ризиковим, тому, враховуючи передумови 
й можливі напрями співробітництва України з кра-
їнами ЄС у сфері підвищення енергоефективності 
економік, важливими інструментами механізму 
реалізації вдосконалення економічного співробіт-
ництва є заходи щодо: 

– впровадження енергетичного менеджменту 
як на рівні окремих підприємств, так і на рівні міс-
цевого самоврядування та держави;

– формування енергосвідомості у споживачів: 
окремих домогосподарств, підприємств, бюджет-
них установ в організацій;

– зниження втрат енергії як на стадії генерації, 
так і подальших передачі і розподілу енергії;

– підвищення прозорості обліку виробництва і 
реалізації всіх видів енергії;

– підвищення ефективності контролю над 
діяльністю енергетичних компаній і формуванням 
тарифів на енергію.

На підставі визначених передумов, напрямів 
співробітництва і механізму реалізації предста-
вимо схематично концептуальні засади вдоскона-
лення економічного співробітництва України з кра-
їнами ЄС на засадах енергоефективності (рис. 1).

В умовах подальшої реалізації інтеграційних 
процесів Україна повинна продемонструвати ство-
рення сприятливого клімату для інвестування 
коштів в енергетичні проекти, реалізацію стиму-
люючої податкової політики щодо енергоощадних 
програм і амортизації енергозберігаючого облад-
нання; вдосконалити системи обліку і контролю 
над виробництвом і споживанням паливно-енер-
гетичних ресурсів, а також над обґрунтуванням 
енерготарифів; адаптувати вітчизняне законодав-
ство до норм енергетичного законодавства країн 
ЄС. Як зазначено в Енергетичній стратегії Укра-
їни до 2035 р., планується знизити енергоємність 
ВВП із 0,28 т н.е./тис. дол. США до 0,13 [5, c. 19]. 
Вельми актуальними для України є залучення в 
енергетичну сферу суб’єктів малого і середнього 
бізнесу, які є більш мобільними за зміни умов гос-
подарювання, а також створення механізму роз-
витку місцевих енергетичних ініціатив. Звертаючи 
увагу на проблеми з фінансами вітчизняних під-
приємств доцільним є запровадження системи 
державних грантів. Реалізація заходів підвищення 
енергоефективності дасть змогу поліпшити ситу-
ацію не тільки в енергетичній сфері України, а й 

створити підґрунтя для сталого розвитку еконо-
міки країни. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, за результатами аналізу і система-
тизації сучасних теоретико-методологічних поло-
жень підвищення енергоефективності економік 
обґрунтовано та запропоновано концептуальні 
положення вдосконалення економічного співро-
бітництва України з країнами ЄС на засадах енер-
гоефективності, де визначено й обґрунтовано 
передумови, сформульовано напрями співробіт-
ництва, охарактеризовано механізм їх реалізації. 
Напрямом подальших досліджень є розроблення 
інструментарію механізму реалізації запропонова-
них концептуальних засад. 
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THE CONCEPT OF EXPANDING ECONOMIC COOPERATION OF UKRAINE  
WITH THE EU COUNTRIES ON THE BASIS OF INCREASING ENERGY EFFICIENCY

Analysis of volumes of own production of fuel and energy, consumption indicators allows us to make a 
conclusion about the ineffective and inefficient use of fuel and energy resources in Ukraine. Despite the 
priority of renewable energy and taking into account the integration processes with the EU countries, its 
share in the structure of own production of fuel and energy in Ukraine is still inconspicuous. The main source 
of energy in Ukraine remains nuclear one. The estimation of energy consumption indicators has shown 
that in Ukraine, there are large volumes of fuel and energy consumption in the unproductive sector of the 
economy – households. And despite a significant reduction of consumption volumes in the domestic sector 
in 2015 and 2016, in these particular years, the volumes of household consumption exceed the volumes of 
the industry.

Insufficiency of own financial resources for the implementation of measures of energy efficiency improvement 
requires from domestic economic entities to expand cooperation with foreign investors. But in recent years, 
the economic and political situation in the country is characterized by high level of instability, volatility, and 
unpredictability, which makes the process of investing in Ukraine quite risky.

One of the ways to solve these problems is to expand Ukraine’s economic cooperation with the EU countries 
on the basis of improvement of energy efficiency of the economies.

The main areas of cooperation of Ukraine with the EU countries in the field of energy efficiency should 
be: protection and promotion of investments in the energy sector; joint development and implementation of 
energy efficiency projects in the field of housing and public utilities, industry, transport, and the budget sphere; 
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elaboration and implementation of projects to reduce the use of inefficient coal-fired power plants and increase 
the use of renewable energy.

In the developed conceptual frameworks of the expansion of economic cooperation between Ukraine and 
the EU countries on the basis of energy efficiency increase, the mechanism of implementation is presented 
by the following measures: introduction of the system of energy management at the state and local levels, 
as well as at enterprises in accordance with signed international agreements; formation of energy-efficient 
consciousness among consumers, encouragement to the use of household appliances and lighting with 
high energy performance indicators; raise of energy efficiency at the stage of generation of electricity and 
heat, reduction of energy losses under further transmission and; ensuring the transparency of accounting of 
production and sale of all forms of energy and fuel and energy resources; improvement of management of 
the activity of power companies, especially the effectiveness of control during the formation of energy prices.


