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ВСТУП
Формування та реалізація державної політики Ук$

раїни у сфері енергоефективності зумовлюється визнан$
ням актуальності цієї сфери як важливої складової за$
безпечення життєдіяльності суспільства. Функція фор$
мування державної політики передбачає діяльність
інституцій щодо усвідомлення проблеми, пошуку варі$
антів її вирішення, прийняття відповідного рішення, за$
безпечення умов для його практичного втілення, що
знаходить відображення у нормативно$правовому зак$
ріпленні стратегічних цілей, завдань, принципів та на$
прямів діяльності в сфері енергоефективності у формі
концепцій, програм розвитку та відповідних законодав$
чих актів [1, с. 64].

Діючий механізм формування та реалізації держав$
ної політики України у сфері енергоефективності в ціло$
му визначений основними положеннями, що сформульо$
вані в Конституції України, Законах України "Про енер$
гозбереження" [12], "Про альтернативні джерела енер$
гії" [10], інших законодавчих та підзаконних актах. Ак$
туальність наукового дослідження державної політики
у сфері енергоефективності зумовлена сучасними тен$
денціями інтеграційного розвитку країни [5, с. 74], а та$
кож визнанням на державному рівні того факту, що су$
часне законодавство з питань енергозбереження не
відповідає сучасному рівню розвитку суспільних відно$
син [19]. Дане дослідження актуальне також з огляду
на перелік стратегічних орієнтирів реформ в Україні,
визначених щорічним Посланням Президента України
до Верховної Ради України "Модернізація України —
наш стратегічний вибір". Зокрема, цим документом заз$
начено, що реалізація комплексу заходів, пов'язаних з
енергоощадженням, лібералізацією та інтеграцією
вітчизняних енергетичних ринків, оптимізацією струк$
тури енергетичного балансу, є важливою складовою
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формування сучасної конкурентоспроможності еконо$
міки України [7, с. 89].

Підтверджує актуальність теми дослідження також
і те, що світовою спільнотою 2012 р. проголошено ро$
ком сталої енергетики [8].

Гіпотезою нашого дослідження є твердження, що
існування та подальше удосконалення продуманої,
адекватної вимогам сучасності, стабільної нормативно$
правової бази дозволить привернути зовнішні інвестиції
в дану сферу, стимулювати вкладення засобів у модер$
нізацію устаткування і розвиток технологій, а також зро$
бить доступною інформацію про напрями перетворень
в даній сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченням проблем сфери енергозбереження та
енергоефективності з точки зору науки "Державне уп$
равління" присвячені праці зарубіжних та вітчизняних
науковцв І. Башмакова, В. Бушуєва, О. Власюка, М. Гні$
дого, С. Єрмілова, В. Жовтянського, І. Заремби, М. Ко$
валко, М. Кулик, С. Мартішоу, В. Меркушова, В. Мики$
тенко, М. Пашкевича, Ю. Синяка, Б. Стогнія, О. Сухо$
долі та інших. Більшість робіт зосереджено на вивченні
місця і ролі енергозбереження у системі національної
безпеки України, на аналізі ефективності виконання
державних програм енергозбереження. Дослідження
нормативно$правового поля забезпечення політики
енергоефективності в Україні є актуальним з огляду на
динамічні інституційні зміни у даній сфері протягом ос$
таннього року.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті — проаналізувати нормативно$правову

базу України з питань енергоефективності та надати ре$
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комендації щодо першочергових кроків з поліпшення
поточної ситуації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З часу набуття незалежності для реалізації держав$

ної політики у сфері енергоефективності в Україні було
ухвалено низку нормативно$правових актів [3, с. 84].
Так, на сьогодні у сфері ефективного використання
енергетичних ресурсів діють біля 100 нормативно$пра$
вових актів, система стандартів та значна кількість інших
нормативно$методичних документів. Ці акти та докумен$
ти шляхом прямого або опосередкованого правового
впливу на відносини у сфері ефективного використан$
ня енергетичних ресурсів дали змогу створити структу$
ру державного управління та контролю у сфері викори$
стання енергетичних ресурсів, запровадити систему нор$
мування паливно$енергетичних ресурсів, поняття енер$
гетичного аудиту, систему державної експертизи з енер$
гозбереження та національних стандартів з енергозбе$
реження, встановити санкції за порушення законодав$
ства у цій сфері [6].

Проте, слід зауважити, що, попри таке "норматив$
но$правове різноманіття", на сьогодні основним зако$
ном, що регулює відносини у сфері енергоефективності
в Україні, залишається Закон України "Про енергозбе$
реження", яким було визначено правові, економічні,
соціальні та екологічні основи енергозбереження для
всіх підприємств, об'єднань та організацій, розташова$
них на території України, а також для громадян [12; 25].
Серед іншого, цей документ мав передбачати систему
інституційних, регулятивних та стимулюючих заходів
щодо запровадження режиму ощадливого використан$
ня ПЕР. Зауважимо, що Закон був прийнятий у розпал
кризових явищ в економіці в 1994 р., тому, як і більшість
законів, прийнятих у той час, не є актом прямої дії, май$
же всі його норми мають декларативний або бланкет$
ний (відсильний) характер. Тому забезпечення право$
вого регулювання відносин у сфері енергоефективності
та впровадження механізмів державного регулювання
у цій сфері протягом років здійснювалося здебільшого
шляхом прийняття підзаконних нормативно$правових
актів: указів Президента України, постанов та розпоря$
джень уряду, наказів відповідного органу виконавчої
влади у зазначеній сфері (сьогодні це Державне агент$
ство з енергоефективності та енергозбереження Украї$
ни).

У 1997 р. постановою Кабінету Міністрів України
була затверджена Комплексна державна програма
енергозбереження України (розрахована на період до
2010 р.) [16]. Її виконання передбачалось у три етапи.
На першому (1996—2000 рр.) планувалося реалізувати
найбільш ефективні та маловитратні заходи з енергоз$
береження. На другому (2001—2005 рр.) очікувалася
активізація інвестування міжгалузевих і технологічних
заходів у сфері енергозбереження. На третьому (2006—
2010 рр.) мали розпочатися великі капітальні вкладен$
ня, спрямовані на реалізацію значної кількості заходів
з енергозбереження технологічного характеру. У ре$
зультаті реалізації цих заходів обсяги імпорту природ$
ного газу та нафти мали зменшитися у 2010 р. порівня$
но з 1996 р. майже вдвічі.

Прийняття у 2006 р. Енергетичної стратегії України
на період до 2030 р. стало значним в історичному та еко$

номічному контексті кроком [21]. Незважаючи на кри$
тичне сприйняття цього документа вітчизняними науко$
вцями [4], зазначимо, що Енергетична стратегія мала на
меті збалансувати розвиток паливно$енергетичного
комплексу та потреби економіки країни і соціальної
сфери в паливно$енергетичних ресурсах. В її основу
було покладено ідеологію надійного та екологічно без$
печного забезпечення потреб суспільства теплом, елек$
троенергією та іншими енергетичними продуктами.
Стратегією було визначено головні цілі та завдання,
основні напрями та показники, баланси виробництва та
споживання, концептуальні положення енергетичної
безпеки держави, а також етапи реалізації цього про$
екту. З огляду на масштабність запланованих заходів
вважаємо необхідним більш детально зупинитися на
розгляді основних положень стратегії.

Отже, головними цілями Енергетичної стратегії було
визначено:

— створення умов для постійного та якісного задо$
волення попиту на енергетичні продукти;

— забезпечення надійного та сталого функціону$
вання енергетики та її ефективного розвитку;

— підвищення рівня енергетичної безпеки держа$
ви;

— зниження енергоємності у виробництві та вико$
ристанні енергопродуктів;

— зменшення техногенного навантаження на дов$
кілля та забезпечення цивільного захисту у сфері тех$
ногенної безпеки ПЕК;

— інтеграція Об'єднаної енергосистеми України до
європейської з послідовним збільшенням експорту
електроенергії, зміцнення позицій України як транзит$
ної держави нафти і газу.

В основу розробки Енергетичної стратегії було по$
кладено базовий сценарій розвитку української еконо$
міки, яким передбачається зростання валового внутрі$
шнього продукту майже в 3 рази при збільшенні спожи$
вання первинних енергоресурсів лише на 47,5%.

Такого рівня споживання енергоресурсів передба$
чалося досягнути шляхом впровадження енергозбері$
гаючої моделі розвитку економіки.

Енергетичною стратегією передбачалося скорочен$
ня витрат енергії за рахунок технологічного та струк$
турного енергозбереження.

Одним із шляхів зменшення споживання первинних
енергопродуктів було визначено розвиток нетрадиційних
та відновлюваних джерел енергії, зокрема використан$
ня позабалансових (вторинних) енергетичних продуктів.

У 2030 р. за рахунок нетрадиційних та відновлюва$
них джерел енергії прогнозувалося виробити до 2 млрд
кВтг електроенергії, що у 20 разів більше рівня 2006 р.

Було передбачено впровадження законодавчо виз$
начених стимулів щодо зниження споживання енерге$
тичних ресурсів, перш за все імпортованих, та розвитку
ринкових механізмів енергозбереження у всіх галузях
економіки.

Стратегією визначено такі обсяги споживання ос$
новних видів енергетичних ресурсів у 2030 р.:

— електроенергії — 395 млрд кВт г, або зростання
у 2,2 рази, при цьому збільшення експортних можливо$
стей до 25 млрд кВтг, або у 3 рази;

— вугільної продукції — 130 млн тонн (ріст майже в
2 рази);



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

119

— нафти для внутрішніх потреб — до 24 млн тонн
(зростання на третину (32,2%);

— споживання урану власного виробництва збіль$
шиться у 7,5 разів.

Водночас обсяг споживання природного газу зап$
лановано зменшити на третину (з 76,4 млрд м3 до 49,5
млрд м3).

У результаті реалізації Енергетичної стратегії очі$
кувалося:

— забезпечення повного, надійного та якісного по$
стачання енергетичних продуктів;

— підвищення економічної ефективності та еколо$
гічної безпеки через впровадження новітніх енергозбе$
рігаючих технологій;

— зниження енергоємності ВВП до 0,24 кг умовно$
го палива на $ США, або у 2 рази;

— досягнення соціальної спрямованості розвитку
енергетики;

— підвищення рівня енергетичної безпеки за раху$
нок:

— зменшення енергетичної залежності країни від
зовнішніх поставок палива у 5 разів (з 54,8 % у 2005 р.
до 11,7 % — у 2030 р.);

— зростання виробництва електро$ та теплоенергії
на власному паливі з 38,1 % до 98,1 % в 2030 р.;

— диверсифікації джерел і маршрутів постачання
природного газу та нафти;

— створення в країні стратегічного резерву нафти
та природного газу [21].

У 2007 р. Указом Президента України було зат$
верджено Стратегію національної безпеки України,
де питання енергоефективності та енергетичної без$
пеки займають провідне місце [20]. Одним із стратег$
ічних пріоритетів політики національної безпеки виз$
начено забезпечення енергетичної безпеки країни,
насамперед, шляхом докорінного підвищення ефек$
тивності використання паливно$енергетичних ре$
сурсів. Документом визначено також потребу у на$
гальному вирішенні питання зменшення енергетичної
залежності України та диверсифікації джерел енер$
гопостачання, реалізації транзитного потенціалу дер$
жави, модернізації енергетичної інфраструктури на
основі впровадження новітніх технологій. Вказано,
що реалізація зазначених завдань неможлива без
суттєвого підвищення ефективності системи управлі$
ння паливно$енергетичним комплексом, забезпечен$
ня належного контролю за діяльністю державних ком$
паній у цій сфері тощо.

Особливим чином належить відзначити діяльність
Ради національної безпеки і оборони України (далі —
РНБОУ) у сфері контролю та аналізу діяльності органів
виконавчої влади щодо підвищення рівня енергетичної
незалежності та зростання енергоефективності в країні.
Найбільш впливовими рішеннями з цих проблем фахівці
вважають рішення РНБОУ 2005 р. "Про стан енергетич$
ної безпеки України та основні засади державної пол$
ітики у сфері її забезпечення", 2009 р. "Про невідкладні
заходи із забезпечення енергетичної безпеки України"
[18; 17].

Також у 2008 р. рішенням РНБОУ було схвалено
Концептуальні засади державної політики щодо забез$
печення ефективного використання паливно$енергетич$
них ресурсів (енергоефективності) [19]. Даним докумен$

том визнано, що соціально$економічний розвиток дер$
жави та зміни у політико$адміністративній системі дер$
жавного управління, які відбулись за попередній пері$
од, отриманий досвід щодо реалізації державної пол$
ітики енергозбереження вимагають удосконалення існу$
ючих механізмів державного управління. Зазначено, що
державна політика енергозбереження потребує істот$
ного переосмислення та узгодження механізмів стиму$
лювання енергоефективності з вимогами сучасного рин$
ку, а також у зв'язку зі вступом України до Світової
організації торгівлі. Концептуальні засади були спрямо$
вані на формування узгодженої позиції органів виконав$
чої влади щодо реалізації єдиної державної політики у
сфері енергоефективності, ними було визначено напря$
ми вдосконалення державного регулювання у названій
сфері.

Цікавим є те, що у 2009 р. РНБОУ було ретельно
проаналізовано стан виконання органами виконавчої
влади попередніх рішень і затверджених програм з енер$
гетичної безпеки та доведено, що з Плану заходів, пе$
редбачених для виконання у 2006—2008 рр., виконано
лише 39 із 109 завдань [2, с. 96]. Зокрема, йде мова про
те, що у більшій частині не виконано заходи з вдоско$
налення законодавчої та нормативної бази, запрова$
дження ринкових перетворень у сфері енергетики, реа$
лізації політики енергоефективності та розвитку понов$
люваних альтернативних джерел енергії тощо.

Рішеннями РНБОУ було запропоновано Кабінету
Міністрів України запроваджувати політику енергоефек$
тивності, узгодженої з планом дій Європейського Со$
юзу з цього напряму, а також започаткувати практику
підготовки щорічної Національної доповіді з питань ре$
алізації державної політики енергоефективності [19]. В
Національній доповіді має висвітлюватися стан та роз$
виток енергоефективності у відповідних сферах еконо$
міки, наводитися результати аналізу стану енергоефек$
тивності як одного з головних критеріїв розвитку еко$
номіки [9].

На виконання цих доручень Кабінетом Міністрів Ук$
раїни у 2008 р. було схвалено Концепцію Державної
цільової економічної програми енергоефективності на
2010—2015 рр. [22] та зобов'язано міністерства й
провідні державні комітети розробити, погодити й зат$
вердити галузеві програми підвищення енергоефектив$
ності на 2010—2014 рр., пріоритетом яких визначено
зниження енергоємності валового внутрішнього продук$
ту та підготовка програм зменшення споживання енер$
горесурсів бюджетними установами (зменшення на 20
% і більше у 2014 р. відносно 2009 р.).

Відповідна Державна цільова економічна програма
енергоефективності й розвитку сфери виробництва енер$
гоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернатив$
них видів палива на 2010—2015 рр. була затверджена
постановою Кабінету Міністрів України у 2010 р. [11]. Ме$
тою програми було визначено створення умов для набли$
ження енергоємності валового внутрішнього продукту
України до рівня розвинутих країн та стандартів Євро$
пейського Союзу, зниження рівня енергоємності вало$
вого внутрішнього продукту протягом строку дії програ$
ми на 20 % порівняно з 2008 р. (щороку на 3,3 %), підви$
щення ефективності використання паливно$енергетичних
ресурсів і посилення конкурентоспроможності національ$
ної економіки, а також оптимізація структури енергетич$
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ного балансу держави, у якому частка енергоносіїв, от$
риманих з відновлюваних джерел енергії та альтернатив$
них видів палива, становитиме у 2015 р. не менш як 10
%, шляхом зменшення частки імпортованих викопних
органічних видів енергоресурсів, зокрема природного
газу, та заміщення їх альтернативними видами енерго$
ресурсів, у тому числі вторинними (за умови належного
фінансування програми). Одним з основних завдань про$
грами визначено удосконалення законодавства та сис$
теми стандартизації у сфері енергоефективності, віднов$
люваних джерел енергії та альтернативних видів палива
шляхом: розроблення технічних завдань та стандартів у
сфері енергоефективності, відновлюваних джерел
енергії та альтернативних видів палива; адаптації націо$
нального законодавства у сфері енергоефективності,
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів
палива до законодавства Європейського Союзу.

Аналіз стану нормативно$правового забезпечення
політики енергоефективності в Україні буде неповним
без окреслення інституціонального середовища даної
сфери. Отже, державними інституціями, що регулюють
політику енергозбереження, у різний час були:

— Державна інспекція з ефективного використан$
ня газу (Держгазінспекція), утворена у 1993 р. при Дер$
жкомнафтогазі постановою Кабінету Міністрів України
№ 699 [15];

— Державний Комітет України з енергозбережен$
ня, утворений у 1995 р. Указом Президента України №
666/95 [24];

— Державна інспекція з енергозбереження (утво$
рено при Держкоменергозбереження), до структури
якої увійшло 2 регіональні та 23 обласні інспекції з енер$
гозбереження, створена у 1996 р. постановою Кабіне$
ту Міністрів України № 575 "Питання Державної
інспекції з енергозбереження" [13];

— Національне агентство України з питань забез$
печення ефективного використання енергетичних ре$
сурсів, утворене у 2005 р. Указом Президента України
№ 1900/2005 [23];

— Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України (далі — Держенергоефек$
тивності України), утворене у 2011 р. Указом Президен$
та України № 462/2011 "Про Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження України", що
є правонаступником Національного агентства України
з питань забезпечення ефективного використання енер$
гетичних ресурсів та Державної інспекції з енергозбе$
реження — урядового органу державного управління,
що діяв у системі Національного агентства України з
питань забезпечення ефективного використання енер$
гетичних ресурсів [14].

Основними завданнями Держенергоефективності
України є:

— реалізація державної політики у сферах ефек$
тивного використання паливно$енергетичних ресурсів,
енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива;

— здійснення державного контролю у сфері ефек$
тивного використання паливно$енергетичних ресурсів;

— забезпечення збільшення частки відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива в енер$
гетичному балансі України.

Саме до компетенції Держенергоефективності Ук$

раїни як центрального органу виконавчої влади відно$
ситься подання пропозицій з формування та реалізації
державної політики у сферах енергозбереження,
відновлюваних джерел енергії та альтернативних
видів палива; розробка та контроль за виконанням
державних цільових програм енергозбереження
тощо.

У світлі зазначеного важливою є інформація про
новий курс України на політику енергетичної незалеж$
ності та енергетичної ефективності, про що було про$
голошено засіданні уряду 25 січня 2012 р. [26].
Прем'єр$міністром України було зазначено, що таке
завдання потребує величезних ресурсів і складних та
виважених управлінських рішень. Параметри й
етапність нової енергетичної політики визначені
рішенням РНБО і підтримані Главою держави. Відпо$
відно до цього Президентом України було дано до$
ручення уряду створити і реалізувати довгострокову
національну програму енергозбереження і енергое$
фективності.

ВИСНОВКИ
Створення правових, економічних, соціальних й

інших умов, що сприяють підвищенню рівня енергое$
фективності, безумовно, є одним з найбільш важливих
напрямів удосконалення досліджуваної сфери. Норма$
тивно$правову базу у сфері енергоефективності, на наш
погляд, доцільно формувати при дотриманні таких прин$
ципів:

— забезпечення екологічної безпеки при видобут$
ку, транспортуванні та споживанні енергетичних ре$
сурсів;

— підвищення ефективності використання енерге$
тичних ресурсів;

— розвиток ринку альтернативних джерел енергії.
Аналіз змісту зазначених програмних документів

дозволяє зробити висновок, що сьогодні першочерго$
вим питанням порядку денного повинно стати внесення
змін до низки нормативно$правових актів, які сприяти$
муть розвитку енергоефективності використання енер$
гетичних ресурсів, а саме:

— нової редакції Закону України "Про енергозбе$
реження" — проекту Закону України "Про ефективне
використання енергетичних ресурсів";

— Закону України "Про комерційний облік ресурсів,
передача яких здійснюється мережами";

— Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про альтернативні джерела енергії";

— Державної цільової економічної програми енер$
гоефективності і розвитку сфери виробництва енерго$
носіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернатив$
них видів палива на 2010—2015 рр.;

— Енергетичної стратегії України до 2030 р.
Перспективним видається дослідження потенціалу

розвитку державно$приватного партнерства у сфері
енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел
енергії.
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