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ваджувати податкові пільги та страхування; дозволити застосу-
вання прискореної амортизації; розширити перелік витрат, що
пов’язані з інноваційною діяльністю тощо.
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Питання енергозбереження та енергоефективності вітчизня-
них підприємств на сьогодні є найактуальнішими та вважаються
першочерговими питаннями в становленні національної енерге-
тичної безпеки держави.

Згідно із законодавством України енергозбереження — це діяль-
ність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спря-
мована на раціональне використання та економне витрачання пер-
винної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в
національному господарстві і яка реалізується з використанням тех-
нічних, економічних та правових методів [2]. Енергозбереження
стосується кількості використаної енергії, тоді як енергоефектив-
ність стосується ефективності споживання енергії [4, c. 105].

Енергосистема України навіть за наявності палива не може
достатньо забезпечити споживачів тими обсягами енергії, який
вони потребують. Низька енергоефективність є однією з найбі-
льших проблем української промисловості. Частка споживання
енергетичних ресурсів України у ВВП майже втричі більше ніж у
країнах ЄС, а наші підприємства споживають значно більше ене-
ргоресурсів на виготовлення одиниці продукції. За дешевих енер-
горесурсів така ситуація не мала суттєвого значення.

За останні роки вартість паливно-енергетичних ресурсів зрос-
ла в кілька разів і тенденція зростання зберігається, наприклад,
ціна на природний газ за останні роки збільшилась у вісім разів
(з 50 до 378 дол. США за тис. куб. м) [5]. Зрозуміло, що таке
стрімке зростання вартості енергоресурсів чинить надзвичайний
тиск на підприємства. Низька енергетична ефективність призво-
дить до збільшення частки вартості енергоресурсів у кінцевій ва-
ртості продукції. Це відбивається на конкурентоспроможності
продукції, що за таких тенденцій приведе національні підприємс-
тва у зону економічної небезпеки, а на тлі існуючої політико-
економічних ситуації — поглибить кризу національної економі-
ки. Однак і зростання вартості енергоресурсів має й позитивну
сторону. За існуючих цін на енергоресурси, прогнози щодо зрос-
тання їх вартості в майбутньому, призводять до скорочення тер-
міну окупності заходів з енергозбереження. Так, наприклад строк
окупності заходів з економії газу зменшився у восьмеро. Тобто ті
заходи, що мали термін окупності вісім років, і які, навіть, не
розглядалися як можливість інвестиції, тепер мають термін окуп-
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ності один рік. Строк окупності заходів з економії електричної
енергії відповідно знизилися вдвічі.

Важливим фактором зниження енергоємності продукції в усіх
галузях економіки є формування ефективно діючої системи дер-
жавного управління сферою енергозбереження. В економічній лі-
тературі до механізму реалізації політики енергоефективності
відносять такі складові як державний механізм регулювання, му-
ніципальний механізм регулювання та механізм громадського
впливу [1].

Розроблена енергетична стратегія України на період до 2030
року визначає пріоритетні напрямки та обсяги енергозбереження
в Україні, потенціал розвитку відновлюваних і нетрадиційних
джерел енергії в Україні. Зокрема в даному документі визначені
технічна (технологічна) та структурна складові потенціалу енер-
гозбереження, а також визначено галузеві та міжгалузеві напрям-
ки енергозбереження.

Доцільним є імплементування досвіду країн Євросоюзу, які
успішно йдуть за обраним курсом енергозбереження та підви-
щення енергоефективності:

— підвищити енергоефективність у пріоритетних секторах
національної економіки. За оцінками експертів економіка Украї-
ни надзвичайно енерговитратна і існує значний потенціал енерго-
збереження в усіх сферах економіки з можливістю зниження ене-
рговитрат на 48 % [3];

— законодавчо встановити норму по інвестуванню валового
внутрішнього продукту країни у розвиток зелених технологій,
енергозбереження, поновлювані джерела енергії, екологічно чис-
тий транспорт, енергоефективне будівництво й термосанацію
старого виробничих та інфраструктурних будівель, збереження й
відновлення екосистем (до 2 % ВВП);

— державні й приватні інвестиції в заходи й проекти, спрямо-
вані на зменшення викидів СО2 і підвищення ефективності вико-
ристання енергії, розвиток державно-приватного партнерства;

— стимули цільові державні програми, субсидії, спрямовані
на стимулювання розвитку зелених секторів економіки, поліп-
шення регуляторної політики й потоків фінансової допомоги, в
ведення поняття зелених державних закупівель.
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Сучасні умови господарювання вимагають нових, креативних
підходів до вибору сфери та напрямку підприємницької діяльно-
сті, що обумовлено, перш за все, посиленням конкурентної боро-
тьби за насичені ринки збуту, як внутрішні, так і зовнішні, розви-
тком сучасних виробничих систем, здатних продукувати в
короткий термін часу значну кількість продукції прийнятної яко-
сті, як однотипної, так і диференційованої. За таких умов досяг-
нення безприбуткової діяльності та успішного функціонування
визначається здатністю підприємця знайти незадоволені потреби
споживачів або потреби, які задовольняються існуючими товара-
ми/послугами внаслідок так званого «компромісу» споживача,




