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Дорогі друзі,

пропонуємо Вашій увазі другий випуск «Українсько-
го Щорічника Європейських Інтеграційних Студій», що 
є однією з ініціатив Української Асоціації Викладачів та 
Дослідників Європейської Інтеграції (aprei.com.ua). Це 
періодичне академічне видання покликане слугувати 
своєрідним індикатором розвитку Європейський Сту-
дій в Україні, на сторінках якого українські науковці 
мають можливість висвітлювати результати власних 
досліджень з різних аспектів євроінтеграційної тема-
тики та краще популяризувати академічний доробок з 
питань об’єднавчих процесів на європейському конти-
нент, зокрема щодо відносин України з Європейським 
Союзом.

Видання Щорічника є важливою складовою Проек-
ту Асоціації 575385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA: 
«Більш широке висвітлення європейської інтеграції у 
викладанні та наукових дослідженнях», який Україн-
ська Асоціація Викладачів та Дослідників Європейської 
Інтеграції реалізує за підтримки Програми ЄС Еразмус+ 
напряму ім. Жана Монне. 

Зусилля Асоціації спрямовані на підвищення фахо-
вості та сприяння динамічнішому розвитку євроінте-
граційних досліджень в Україні, що передбачає прове-
дення різних заходів освітнього та наукового характеру, 
зокрема конференцій, семінарів, круглих столів, тренін-
гів, а також публікації їхніх результатів і поширення се-
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ред наукової громадськості та широкого загалу україн-
ців. 

У цей випуск Щорічника включені публікації допові-
дей українських науковців, що були представлені 19 бе-
резня 2019 р. у рамках міжнародної науково-практичної 
конференції «УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: 
ВІД ПАРТНЕРСТВА ДО АСОЦІАЦІЇ», яка була при-
свячена 25-річчю підписання угоди про партнерство і 
співробітництво між Україною та ЄС. 

Ініціатором її проведення виступила Українська Асо-
ціація Викладачів та Дослідників Європейської Інте-
грації. Основною метою конференції було комплексно 
(пере)осмислити різні аспекти двосторонніх відносин 
між Українською державою та Європейським Союзом 
упродовж останньої чверті століття, обговорити ключо-
ві здобутки і головні виклики взаємодії України з ЄС у 
майбутньому та поділитись рефлексіями щодо сучасних 
трендів європейських інтеграційних  процесів.

Співорганізатором конференції став Львівський на-
ціональний університет імені Івана Франка, зокрема 
його факультет міжнародних відносин.

Конференція вже традиційно було організовано у 
співпраці з ініціативою «Європейській парламент – до 
Кампусу». До її проведення також долучилась Україн-
ська Асоціація Міжнародного Права.

Цьогоріч конференція також відбувалась за підтрим-
ки програми Львівської Міської  Ради «Львів Науко-
вий».

Серед учасників були експерти з Великої Британії, 
Польщі та Макао, а також українські науковці з різних 
міст України: Бердянська, Вінниці, Глухова, Дніпра, Дро-
гобича, Запоріжжя, Івано-Франківська, Києва, Кривого 
Рогу, Луцька, Львова, Маріуполя, Одеси, Полтави, Сум, 
Ужгорода, Умані, Харкова, Черкас, Чернівців.

Вітчизняні та закордонні доповідачі на пленарно-
му засіданні зосередились на як на досягненнях, так і 
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проблемах, у розбудові відносин між Україною та Євро-
пейським Союзом. У рамках тематичних секцій конфе-
ренції були виголошені доповіді з різних аспектів дво-
сторонньої співпраці. Ви маєте можливість детально 
ознайомитися з їхнім змістом на сторінках другого ви-
пуску «Українського Щорічника Європейських Інтегра-
ційних Студій». 

 

 З повагою,
Українська Асоціація Викладачів та Дослідників 

Європейської Інтеграції
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ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ В УКРАЇНІ: 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР

THE ENERGY EFFICIENCY IN UKRAINE: 
EUROPEAN MEASUREMENT

Анотація. У статті розглянуто довгий та тернистий шлях 
України в ЄС в аспекті вирішення проблем енергетичної 
ефективності та енергозбереження. Проаналізовано осно-
вні статистичні та енергоекономічні індикатори виробни-
цтва основних видів будівельних матеріалів в країнах ЄС. 
Представлено порівняльні показники енергоємності ВВП 
України та інших європейських країн. Здійснено критич-
ний аналіз національних особливостей в досягненні ви-
соких стандартів з енергетичної ефективності. Охаракте-
ризовано перспективні напрямки становлення України як 
європейської країни в частині ефективного та раціональ-
ного споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Ключові слова: євроінтеграційні процеси, енергетична 
ефективність, енергоємність, державна політика, промис-
ловість будівельних матеріалів.

Annotation: In this article the long way of Ukraine’s Europ-
ean integration in the sphere of energy efficiency is discussed.
The main statistic and energy coefficients on embodied energy
in different construction materials are analyzed. Also, the com-
parative analysis of energy intensity indicator in Ukraine and 
other European countries is represented. The perspective dire-
ctions of energy efficiency improvements in Ukraine are given.
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Євроінтеграційні процеси в Україні набувають масш-
табного значення, що стосується різноманітних сфер гос-
подарювання. Не виключенням є процеси підвищення 
енергетичної ефективності та популяризація енергозбе-
реження як важливого аспекту розвитку економіки будь-
якої країни. Досвід розвинених країн свідчить, що швидке 
досягнення міжнародної конкурентоспроможності націо-
нальної економіки можливе там, де основним приорітетом 
державної політики постала енергоефективність. Якщо в 
Західній Європі величина потенціалу енергозбереження 
становить 10–20% від обсягів споживання енергоресурсів, 
то в Україні воно перевищує 45%[3, с.83].

Країни ЄС величезне значення приділяють проблемі 
енергозбереження та процесам підвищення енергетичної 
ефективності, зокрема і в будівельній галузі. На європей-
ському рівні ця проблематика розглядається крізь призму 
п’яти основних напрямків, як важливих джерел зниження 
енергетичного споживання, що базуються на комплексній 
оцінці життєвого циклу будівельного об’єкту. Враховуєть-
ся, зокрема, енергоємність ресурсу на стадії видобування 
та виробництва, затрачена енергія при транспортуванні 
матеріалів, паливно-енергетичні витрати при зведенні бу-
дівельного об’єкту, енергетична потреба впродовж усього 
терміну експлуатації та енерговитрати внаслідок утилізації 
цього об’єкту. Такий підхід забезпечує комплексну оцінку 
напрямків зниження рівня енергетичного споживання на 
кожному етапі життєвого циклу будівельного об’єкту[5] .

Основним законодавчим інструментом для досягнен-
ня високих енергетичних показників в будівлях в країнах 
ЄС є Директива про енергетичну ефективність будівель 
(2010/31/EU). Згідно даного документу, країни-члени зо-
бов’язались мінімізувати енергетичне споживання як при 
зведенні нових, так і в існуючих будівлях та забезпечувати 
відповідну сертифікацію об’єктів житлового фонду. Засто-
сування енергетично ефективних будівельних матеріалів 
з порівняно нижчими показниками спожитої енергії при 
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будівництві – один із стратегічних напрямків зниження 
рівня енергетичної залежності країни.

Усвідомлюючи пряму залежність майбутньої вартості 
будівельного об’єкту від вартості будівельних матеріалів, 
що формують основну статтю кошторисних витрат, в кра-
їнах ЄС реалізуються напрямки зниження енергоємності 
ще на стадії виробництва. Відповідно стратегічне значен-
ня мають показники енергоємності (energy intensity або 
embodied energy) виготовлення окремих видів будівельних 
матеріалів. Обсяги спожитої (уречевленої) енергії для ви-
робництва основних видів будівельних матеріалів в краї-
нах ЄС представлено на рис.1.

Найбільш енергоємними в країнах ЄС залишаються 
процеси виробництва металевої продукції, хоча його част-
ка в загальному річному споживанні для потреб будівни-
цтва залишається незначною - на рівні 3%.

За даними [8, с. 36] країни ЄС (EU27) в середньому спо-
живають від 1,2 до 1,8 млн. т будівельних матеріалів на од-
ного мешканця. Такий рівень споживання вимагає значних 
витрат паливно-енергетичних ресурсів, що складає близь-
ко 2,0-2,8 млн. ТДж (48-65 млн. т н.е.) щорічно. В структурі 
споживання найбільшу питому вагу складають бетон та 
заповнювачі до бетону (пісок, щебенева продукція, гравій) 
42% та 45,7% відповідно (рис. 2). 

�� �� ��������� ��������� ��� �������������� ����������� ������������� ��������

���������� �����. ������������� ������������ ����������� �����������

���������������������������������������������������������������������������

– ����� ��� ������������� ���������� ��������� ������ ������������� ����������

������.

������������� ������ ����������� ����������� ��������� ������������

�������� ���� ��������� ������������ ����������, ��� ��������� �������� ������

������������ ������, �� �������� ��� ������������� ��������� ��������

�������������� ��� ��� ������� �����������. ����������� ������������ ��������

������ ���������� ������������� (energy intensity ��� embodied energy) 

������������� �������� ������ ������������ ����������. ������� ��������

������������) ���������������������������������������������������������������

������������������������������.1.

���. 1 ������������������������������������������������������������

���������������������������������� (EU27) [8, �. 35])

��������� ������������� �� �������� ��� ������������ �������� �����������

���������� ���������, ����� ����� ������� �� ����������� �������� ����������� ���

���������������������������������������� - �������� 3%.

��������� [8, �. 36] ��������� (EU27) ��������������������������� 1,2 ��

1,8 ���. �� ������������ ����������� ��� ������� ��������. ������ ������

����������� �������� �������� ������� ��������������������� ��������, ��
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Рис. 1 Обсяги енергетичного споживання на 
виробництво окремих видів будівельних матеріалів 

країнами ЄС (EU27) [8, с. 35]) 
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Наразі в європейських країнах проблема енергозбере-
ження стоїть дуже гостро, що пояснюється усвідомленням 
неминучості вичерпання природних ресурсів, нагальною 
проблемою глобального потепління внаслідок надмірних 
викидів вуглекислого газу, проблем, пов’язаних з утилі-
зацією будівельних відходів та багато інших екологічних 
аспектів.

Європейський досвід підтверджує, що енергозбережен-
ня та заходи з підвищення енергетичної ефективності – це 
перш за все процес інвестування в інноваційний розвиток 
та технологічну модернізацію виробництва. І навпаки, ви-
сокий потенціал зниження енергоємності сприятиме роз-
витку інноваційної інфраструктури із подальшим інвести-
ційним забезпеченням.

�������� ������� 2,0-2,8 ���. ��� (48-65 ���. �� ���.) �������. �� ���������

�������������������������������������������������������������������������

������, ������������������, ������) 42% �� 45,7% ���������� (���. 2).  

������� �� ������������� �������� ��������� ����������������� ������� ����

������, ��� ������������ �������������� ������������ ����������� ���������

��������, ���������� ���������� ������������ ����������� ���������� ���������

�������� ������������� ����, �������, ����������� �� ������������ �����������

���������������������������������������������.

������������� ������� �����������, ��� ����������������� ��� ������� �

������������������������������������ – ������������������������������������

������������� ��������� ��� ������������� ������������� �����������. �� �������,

�������� ���������� ��������� �������������� ���������� ��������� ������������

�������������������������������������������������������.

���. 2 ���������������������������������������������������������������

(EU27), % ������������������� [8, �.21])

������������������������������, �������������������������������������

������������ – ��������� ������� ������������� ����������������������,

��������� �� ������� �������� �������������� �����������. �����������

������������ ������� ��������, ��� �������� ��������, ������������� ���������

����������, ���������� ����������� ��� ������������� �������� ���, ��

���������������� �� ����������� �������� ������ ��� � 80-90-�� ������ ��������

��������. ������������ �������� ������ �����, ����� ��� �����������

���������������������������������������� ����������, ��������������������� �

����� ; 41,9

�����, ������,
������; 45,7

�����; 6,8
�����; 2,9 ��������; 1,6

������; 0,6

Рис. 2 Структура річного споживання будівельних 
матеріалів країнами ЄС (EU27), % 

(складено на основі [8, с.21]) 

Енергозбереження та діяльність, спрямована на підви-
щення енергетичної ефективності – ключовий аспект за-
безпечення конкурентоспроможності, особливо в умовах 
високої енергоємності виробництва. Український промис-
ловий сектор сьогодні, за різними оцінками, використовує 
застарілі технології, виробниче обладнання та устаткуван-
ня нарівні тих, що експлуатувалися в розвинених країнах 
світу ще в 80-90-х роках минулого століття. Непоодинокі 
випадки мають місце, коли на вітчизняних підприємствах 
застосовуються енергоємні технології, що використовува-
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лись в Європі ще в 60-х роках і на сьогодні визнані неефек-
тивними та «вмираючими» [1]. 

Внаслідок такого технологічного відставання Україна, 
порівняно з іншими європейськими країнами, характери-
зується високою енергоємністю національної економіки 
(рис. 3). В глобальному рейтингу енергоефективності за 
2017 рік, складеному Міжнародним економічним фору-
мом, Україна займає 73 місце із 127 країн-учасників. Цим 
самим, наша країна поступилась практично усім європей-
ським країнам, а рівень ефективності споживання енер-
горесурсів прирівнюється до таких держав, як Нікарагуа 
та Гана. За показниками виробництва одиниці спожитої 
енергії Україна займає 119 місце та 122 місце за показни-
ком імпортозалежності (величина імпорту перевищує 
12% ВВП) знову ж із 127 країн-учасниць рейтингу. У 2017 
році обсяг споживання природного газу в Україні склав 32 
млрд. м3, з яких 14 млрд. м3 (майже 50%) імпортовано з 
країн Європи. 

Енергоємність національної економіки характеризуєть-
ся досить слабкою динамікою. Так, на початку 90-х мину-
лого століття цей показник становив 0,62 кг н.е./$, у 2000 
році його значення склало 0,52, а у 2010 році – 0,35. Хоча, 
за останні роки активна державна політика та дієві меха-
нізми стимулювання енергозбереження сприяли суттєвим 
зрушенням в цьому напрямку.

����������� 60-���������������������������������������������� «����������»

[1].  

���������������������������������������������������, ������������������

�������������� ��������, ����������������� �������� �������������

������������� ��������� (���. 3). �� ������������ ��������� ������������������

�� 2017 ���, ����������������������� �������������������, �������� ������

73 ������ �� 127 ���������������. ���� �����, ����� ������� �����������

���������� ����� ������������� �������, �� ������� ������������� ����������

��������������� �������������� ��� ������ ������, ��� ���������� ��� ����. ��

������������ ������������ �������� ��������� ���������������� ������ 119 �����

�� 122 ������ ��� ����������� ����������������� (��������� �������� ���������

12% ���) ������ �� �� 127 ��������������� ��������. � 2017 ����� �����

����������� ����������� ����� ���������� ����� 32 ����. �3, �� ���� 14  ����. �3

������ 50%) ��������������������������.

���. 3 �������������������������������� (the energy intensity of the GDP) 
�������������������� 2017 ���� ���������������������������� [6]) 

������������������������������������� �������������������������������

���������. ���, ���������� 90-����������������������������������������� 0,62 

������./$, � 2000 ������������������������� 0,52, ��� 2010 ���� – 0,35. ����, ��

�������� ����� �������� ��������� ��������� ��� ������ ���������� ������������

������������������������������������������������������������.

�� �������� ����������� ����������� ��������������������� ��������

������������������������������. �����������������������������������������
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Рис. 3 Порівняльні обсяги енергоємності 
(the energy intensity of the GDP) деяких країн світу у 2017 р.

(складено авторами на основі [6])
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В Україні найбільшим споживачем паливно-енергетич-
них ресурсів залишається промисловий сектор. Найбільш 
енергоємними є виробництва сталі та чавуну. Питомі ви-
трати природного газу у доменному виробництві складають 
близько 100 м3/т чавуну, а в перерахунку в умовне паливо 
питоме споживання становить – 750 кг у.п./т, в порівнянні 
із 230-270 кг у.п./т, що характерно для європейських країн. 

Сектор промисловості будівельних матеріалів формує 
величезна кількість підприємств з давньою радянською іс-
торією та відповідним виробничо-технологічним забезпе-
ченням. Основними споживачами паливно-енергетичних 
ресурсів залишаються підприємства цементного виробни-
цтва, скла та цегли. 

На підприємствах цементної промисловості відбулось 
суттєве скорочення питомих витрат енергоносіїв. Так, у 
2015 році (починаючи з 2016 року статистичні дані щодо 
питомих витрат енергоресурсів на виробництво промис-
лової продукції відсутні) використано умовного палива 
(природний газ) –  62,5  кг у.п./т, порівняно із 178,3 кг у.п./т 
у 1996 році. Зниження питомих витрат енергоресурсів від-
булось і на підприємствах цегельного виробництва у 2015 
році порівняно із 1995 роком. Так, у 1995 році на вироб-
ництво однієї тисячі штук цегли було затрачено 216,4 кг 
умовного палива (природний газ) та 107,1 кВт/год. елек-
тричної енергії. У 2015 році на аналогічні потреби вироб-
ництва затрачено 170,3 кг умовного палива або на 13,8% 
менше та відповідно – 101,2 кВт/год. електроенергії, що 
менше на 3,5%  ніж у 1995 році[2, с.263-264].

Ще в минулому столітті був спроектований курс Укра-
їни в ЄС, проте реальні зрушення та очевидні результати 
датуються лише сьогоденням. В першу чергу відчуваються 
зміни в державному регулюванні сферою енергоефектив-
ності. В Україні діє велика кількість документів, що регу-
люють питання енергоефективності. Це і Національний 
план дій з енергоефективності та Дорожня карта до ньо-
го, також на національному рівні імплементовано низку 
Директив ЄС в сфері енергоефективності та енергозбере-
ження[8]. Сьогодні в країні діють державні програми з ре-
альним фінансуванням, а саме Урядова програма «теплих» 
кредитів, державна програма часткової компенсації уте-
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плення помешкань, що включає заходи з теплової модер-
нізації усіх конструктивних елементів будинку. 

Лише останні два роки почав масово працювати «зеле-
ний» тариф, хоча відповідна законодавча база сформова-
на давно, проте він був доступний для дуже вузького кола 
споживачів-монополістів та тривалий час цей ринок був 
закритий для інших промислових та приватних інвесто-
рів. В першу чергу на державному рівні послабшали адмі-
ністративні перешкоди та ринкові бар’єри для внутрішніх 
споживачів на видачу «зелених» тарифів[9]. Сьогодні в 
Україні ціна «зеленого» тарифу складає 15 євроцентів за 
кВт/год. і є однією з найбільших у світі (для порівняння 
у Німеччині – 4-5 євроцентів за кВт/год.). Усі ці фактори 
сприяли стрімкому розвитку альтернативної енергетики 
і вже у 2018 році сумарна потужність сонячних електро-
станцій перевищила 1,2 ГВт, а залучений інвестиційний 
ресурс склав 2,55 млрд. євро (2012-2017 р.р.).

Цілком очевидно, що в результаті такої активізації зрос-
ло цінове навантаження на внутрішньому ринку, і як на-
слідок спричинило суттєве зростання тарифів на електрое-
нергію як для промислових споживачів, так і для населення. 
Тому, наразі гостро постало питання перегляду основного 
тарифу на «зелену» енергію та поступовий перехід до «зеле-
них» аукціонів (Верховна Рада у першому читанні ухвалила 
відповідний законопроект). Проведення таких аукціонів 
сприятиме встановленню справедливих тарифів та забез-
печить  конкурентні умови серед інвесторів.

Підписавши угоду про асоціацію з Європейським со-
юзом, Україна тим самим зобов’язалась відповідати висо-
ким стандартам з енергетичної ефективності. Тривалий 
період досить наповнене законодавство з енергоефектив-
ності залишалось просто паперовими деклараціями та не 
реалізованими документами. Сьогодні завдяки особливим 
зусиллям державної політики та європейській підтримці 
вдалося запустити механізм практичної реалізації бага-
тьох норм законодавчої бази та досягти реальних зрушень 
в сфері енергозбереження та енергетичної ефективності.

Проте для вирішення всіх задач, що стоять перед Укра-
їною в сфері підвищення енергетичної ефективності еко-
номіки, від української влади та суспільства вимагається 
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ще багато зусиль, які мають ґрунтуватись на  свідомому 
сприйнятті  необхідності вирішення проблем енергозбере-
ження як засобу підвищення рівня енергетичної безпеки, 
екологічних показників, конкурентоспроможності еконо-
міки тощо.
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«QUO VADIS»1, БІЗНЕС В УКРАЇНІ? 
ЯК ЗМІНИЛИСЯ МІСІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ 

ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ УГОДИ 
ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС

«QUO VADIS», BUSINESS IN UKRAINE? 
HOW CHANGED THE MISSIONS OF DOMESTIC 

COMPANIES AFTER THE EU ASSOCIATION 
AGREEMENT SIGNING

1 Quo Vadis? – латинський вираз, що означає «Куди прямуєш?». У пе-
реносному сенсі є пропозицією (у формі питання), задуматися, чи 
правильно людина живе, чи туди йде у своєму житті, чи правильні 
його життєві цілі, цінності тощо. Використовується також у прямо-
му сенсі, як жартівливо-урочиста форма питання про кінцеву мету 
будь-якого руху.


