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Дорогі друзі,
пропонуємо Вашій увазі другий випуск «Українського 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 Студій в Україні, на сторінках якого українські науковці
мають можливість висвітлювати результати власних
досліджень з різних аспектів євроінтеграційної тематики та краще популяризувати академічний доробок з
питань об’єднавчих процесів на європейському континент, зокрема щодо відносин України з Європейським
Союзом.
Видання Щорічника є важливою складовою Проекту Асоціації 575385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA:
«Більш широке висвітлення європейської інтеграції у
викладанні та наукових дослідженнях», який Українська Асоціація Викладачів та Дослідників Європейської
Інтеграції реалізує за підтримки Програми ЄС Еразмус+
напряму ім. Жана Монне.
Зусилля Асоціації спрямовані на підвищення фаховості та сприяння динамічнішому розвитку євроінтеграційних досліджень в Україні, що передбачає проведення різних заходів освітнього та наукового характеру,
зокрема конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів, а також публікації їхніх результатів і поширення се7

ред наукової громадськості та широкого загалу українців.
У цей випуск Щорічника включені публікації доповідей українських науковців, що були представлені 19 березня 2019 р. у рамках міжнародної науково-практичної
конференції «УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ:
ВІД ПАРТНЕРСТВА ДО АСОЦІАЦІЇ», яка була присвячена 25-річчю підписання угоди про партнерство і
співробітництво між Україною та ЄС.
Ініціатором її проведення виступила Українська Асоціація Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції. Основною метою конференції було комплексно
(пере)осмислити різні аспекти двосторонніх відносин
між Українською державою та Європейським Союзом
упродовж останньої чверті століття, обговорити ключові здобутки і головні виклики взаємодії України з ЄС у
майбутньому та поділитись рефлексіями щодо сучасних
трендів європейських інтеграційних процесів.
Співорганізатором конференції став Львівський національний 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 Українська Асоціація Міжнародного Права.
Цьогоріч конференція також відбувалась за підтримки програми Львівської Міської Ради «Львів Науковий».
Серед учасників були експерти з Великої Британії,
Польщі та Макао, а також українські науковці з різних
міст України: Бердянська, Вінниці, Глухова, Дніпра, Дрогобича, Запоріжжя, Івано-Франківська, Києва, Кривого
Рогу, Луцька, Львова, Маріуполя, Одеси, Полтави, Сум,
Ужгорода, Умані, Харкова, Черкас, Чернівців.
Вітчизняні та закордонні доповідачі на пленарному засіданні зосередились на як на досягненнях, так і
8

проблемах, у розбудові відносин між Україною та Європейським Союзом. У рамках тематичних секцій конференції були виголошені доповіді з різних аспектів двосторонньої співпраці. Ви маєте можливість детально
ознайомитися з їхнім змістом на сторінках другого випуску «Українського Щорічника Європейських Інтеграційних Студій».
З повагою,
Українська Асоціація Викладачів та Дослідників
Європейської Інтеграції
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Сердюк Т.,
к.е.н., доцент кафедри
будівництва, міського
господарства та архітектури
Франишина С.,
аспірант кафедри будівництва,
міського господарства та
архітектури,
Вінницький національний
технічний університет
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 основні статистичні та енергоекономічні індикатори виробництва основних видів будівельних матеріалів в країнах ЄС.
Представлено порівняльні показники енергоємності ВВП
України та інших європейських країн. Здійснено критичний аналіз національних особливостей в досягненні високих стандартів з енергетичної ефективності. Охарактеризовано перспективні напрямки становлення України як
європейської країни в частині ефективного та раціонального споживання паливно-енергетичних ресурсів.
Ключові слова: євроінтеграційні процеси, енергетична
ефективність, енергоємність, державна політика, промисловість будівельних матеріалів.
Annotation: In this article the long way of Ukraine’s European 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 comparative analysis of energy intensity indicator in Ukraine and
other European countries is represented. The perspective directions of energy eﬃciency improvements in Ukraine are given.
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Keywords: European integration process, state policy, energy
eﬃciency, embodied energy, building materials.
Євроінтеграційні процеси в Україні набувають масштабного значення, що стосується різноманітних сфер господарювання. Не виключенням є процеси підвищення
енергетичної ефективності та популяризація енергозбереження як важливого аспекту розвитку економіки будьякої країни. Досвід розвинених країн свідчить, що швидке
досягнення міжнародної конкурентоспроможності національної 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 європейському 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. Враховується, зокрема, енергоємність ресурсу на стадії видобування
та виробництва, затрачена енергія при транспортуванні
матеріалів, паливно-енергетичні витрати при зведенні будівельного 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 досягнення високих енергетичних показників в будівлях в країнах
ЄС є Директива про енергетичну ефективність будівель
(2010/31/EU). Згідно даного документу, країни-члени зобов’язались мінімізувати енергетичне споживання як при
зведенні нових, так і в існуючих будівлях та забезпечувати
відповідну сертифікацію об’єктів житлового фонду. Застосування енергетично ефективних будівельних матеріалів
з порівняно нижчими показниками спожитої енергії при
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(EU27) [8, �.матеріалів
35])
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Найбільш енергоємними в країнах ЄС залишаються
процеси виробництва металевої продукції, хоча його част����������������������������������������
- ��������
3%.потреб будівника в загальному річному споживанні
для
цтва���������
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- на���������������������������
рівні 3%.
[8, �. 36]незначною
��������� (EU27)
1,2 ��
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[8,
с.
36]
країни
ЄС
(EU27)
в
середньому
спо1,8 ���. �� ������������ ����������� ��� ������� ��������. ������ ������
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 близько 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).
���������� ���������, ����� ����� ������� �� ����������� �������� ����������� ���
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Рис. 2 Структура річного споживання будівельних
матеріалів країнами ЄС (EU27), %
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Енергозбереження та діяльність, спрямована на підвищення енергетичної ефективності – ключовий аспект забезпечення конкурентоспроможності,
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високої енергоємності виробництва. Український промиссектор сьогодні,
за різними
оцінками, використовує
������������ловий
– ���������
�������
�������������
�������������������
застарілі технології, виробниче обладнання та устаткуваннарівні тих,
що експлуатувалися
в розвинених
країнах ��������
��������� ��ня �������
��������
��������������
�����������.
світу ще в 80-90-х роках минулого століття. Непоодинокі
������������
�������мають
��������,
��������
��������,
������������� �����
випадки
місце, ���
коли
на вітчизняних
підприємствах
застосовуються енергоємні технології, що використовува-

����������,

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

���������������� �� ����������� �������� ������ ��� � 80-90-��249
������ �����

��������.

������������ �������� ������ �����,

����� ��� ��������

лись в Європі ще в 60-х роках і на сьогодні визнані неефективними та «вмираючими» [1].
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Енергоємність національної економіки характеризується досить слабкою динамікою. Так, на початку 90-х мину��������
����� ��������
���������
��� ������0,62
����������
������������
лого століття
цей���������
показник
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кг н.е./$,
у 2000
році його значення склало 0,52, а у 2010 році – 0,35. Хоча,
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зрушенням в цьому напрямку.
������./$, � 2000 ������������������� ������ 0,52, ��� 2010 ���� – 0,35. ����, ��
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В Україні найбільшим споживачем паливно-енергетичних ресурсів залишається промисловий сектор. Найбільш
енергоємними є виробництва сталі та чавуну. Питомі витрати 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 історією та відповідним виробничо-технологічним забезпеченням. Основними споживачами паливно-енергетичних
ресурсів залишаються підприємства цементного виробництва, 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 промислової 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 відбулось і на підприємствах цегельного виробництва у 2015
році порівняно із 1995 роком. Так, у 1995 році на виробництво однієї тисячі штук цегли було затрачено 216,4 кг
умовного палива (природний газ) та 107,1 кВт/год. електричної енергії. У 2015 році на аналогічні потреби виробництва 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 України в ЄС, проте реальні зрушення та очевидні результати
датуються лише сьогоденням. В першу чергу відчуваються
зміни в державному регулюванні сферою енергоефективності. В Україні діє велика кількість документів, що регулюють питання енергоефективності. Це і Національний
план дій з енергоефективності та Дорожня карта до нього, також на національному рівні імплементовано низку
Директив ЄС в сфері енергоефективності та енергозбереження[8]. Сьогодні в країні діють державні програми з реальним фінансуванням, а саме Урядова програма «теплих»
кредитів, державна програма часткової компенсації уте251

плення помешкань, що включає заходи з теплової модернізації усіх конструктивних елементів будинку.
Лише останні два роки почав масово працювати «зелений» тариф, хоча відповідна законодавча база сформована давно, проте він був доступний для дуже вузького кола
споживачів-монополістів та тривалий час цей ринок був
закритий для інших промислових та приватних інвесторів. В першу чергу на державному рівні послабшали адміністративні 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 електростанцій перевищила 1,2 ГВт, а залучений інвестиційний
ресурс склав 2,55 млрд. євро (2012-2017 р.р.).
Цілком очевидно, що в результаті такої активізації зросло цінове навантаження на внутрішньому ринку, і як наслідок спричинило суттєве зростання тарифів на електроенергію як для промислових споживачів, так і для населення.
Тому, наразі гостро постало питання перегляду основного
тарифу на «зелену» енергію та поступовий перехід до «зелених» аукціонів (Верховна Рада у першому читанні ухвалила
відповідний законопроект). Проведення таких аукціонів
сприятиме встановленню справедливих тарифів та забезпечить конкурентні умови серед інвесторів.
Підписавши угоду про асоціацію з Європейським союзом, Україна тим самим зобов’язалась відповідати високим стандартам з енергетичної ефективності. Тривалий
період досить наповнене законодавство з енергоефективності залишалось просто паперовими деклараціями та не
реалізованими документами. Сьогодні завдяки особливим
зусиллям державної політики та європейській підтримці
вдалося запустити механізм практичної реалізації багатьох норм законодавчої бази та досягти реальних зрушень
в сфері енергозбереження та енергетичної ефективності.
Проте для вирішення всіх задач, що стоять перед Україною в сфері підвищення енергетичної ефективності економіки, від української влади та суспільства вимагається
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ще багато зусиль, які мають ґрунтуватись на свідомому
сприйнятті необхідності вирішення проблем енергозбереження як засобу підвищення рівня енергетичної безпеки,
екологічних показників, конкурентоспроможності економіки 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
Quo Vadis? – латинський вираз, що означає «Куди прямуєш?». У переносному 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 прямому сенсі, як жартівливо-урочиста форма питання про кінцеву мету
будь-якого руху.
1

254

