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COMPONENTS OF ENERGY EFFICIENCY

Актуалізацію питань енергоефективності зумовлено вичерпністю ресурсів та посиленням антропогенного наN
вантаження на навколишнє середовище. Встановлено, що для України характерною рисою є високий рівень енергоєN
мності виробництва, порівняно із показниками інших країн світу. Скорочення споживання енергетичних та інших
ресурсів потребує удосконалення та модернізації господарської діяльності, техніки та технологій та усіх сфер діяльN
ності. Визначено, що для запровадження проєктів з енергоефективності на локальному рівні доцільно враховувати:
потенціал переходу на відновлювані джерела енергії, рівень споживання теплової та електроенергії, успішність реаN
лізації подібних проектів. У процесі дослідження динаміки споживання теплової та електроенергії за останні чотири
роки не виявлено значних коливань, що не відображає ефективності низки реалізованих заходів щодо енергоефекN
тивності у Житомирській обл. Встановлено, що основними споживачами теплоенергії у області є промисловість та
сфера освіти, що доводить необхідність реалізації програм з енергоефективності.

Achieving energy efficiency is an important condition for successful socioNeconomic development of the national
economy. Integration into the world economic system also requires awareness of the need for energy conservation and
energy efficiency of production. First of all, it allows to solve global issues (limited energy resources, climate change,
environmental pollution). In addition, it is important to ensure energy independence and energy security of the state.
The urgent need to ensure energyNefficient development of Ukrainian enterprises is caused by the annual growth of energy
prices, highNenergy intensity of the economy, low competitiveness of products in foreign markets. It is established that a
characteristic feature of Ukraine is the high level of energy intensity of production, compared to other countries. Decreasing
the consumption of energy and other resources requires improvement and modernization of economic activity, equipment
and technologies and all spheres of activity. It is determined that for the implementation of energy efficiency projects at
the local level it is advisable to take into account: the potential for transition to renewable energy sources, the level of
consumption of heat and electricity, the success of such projects. In the process of studying the dynamics of heat and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Зважаючи на останні тенденції забруднен&
ня атмосферного повітря, посилення антропо&
генного навантаження на довкілля та вис&
наження запасів природних ресурсів, у світі
актуалізується питання енергоефективності.
Для України зазначене питання підсилюється
політичними та економічними чинниками. Та&
кож слід зауважити, що процес євроінтеграції
передбачає проведення низки реформ в енер&
гетичній сфері, які обов'язково мають включа&
ти екологічну складову. За даними Міжнарод&
ного енергетичного агентства серед глобальних
енергетичних трендів виокремлюють посилен&
ня екологічних вимог та перерозподіл інвес&
тицій на користь низьковуглецевих проектів [2].
Зосереджується увага на принципах гнучкості
основних гравців на ринку енергоресурсів з
метою швидкого реагування на зміни та кори&
гування векторів діяльності. Через зношеність
значної кількості будівель соціальної сфери,
збільшення витрат на оплату комунальних по&
слуг, що мають бути сплачені за кошти бюдже&
ту, зростає потреба у проведенні низки заходів
щодо енергозбереження. Зважаючи на вищена&
ведене, питання аналізу ефективного викорис&
тання енергетичних ресурсів є актуальним

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основні питання щодо енергоефективного
розвитку, зокрема у промисловості, розкриті
у роботах М. Афанасьєва, А. Данілкова, С. Єр&
мілова, Т. Салашенко та інших. Особливості
енергетичної сертифікації будівель та обгрун&
тування необхідності її проведення на різних
рівнях висвітлені у роботах А. Праховника,
В. Дешко, О. Шевченко та ін. Проте додатко&

electricity consumption over the past four years, no significant fluctuations were found, which does not reflect the
effectiveness of a number of implemented measures for energy efficiency in the Zhytomyr region. It is established that
the main consumers of heat in the region are industry and education, which proves the need to implement energy efficiency
programs. The condition of social buildings is usually rather poor, so it is important to focus on thermal modernization
in the specific sector. Companies providing thermal modernization services note that the insulation of the walls and the
replacement of windows and doors with energyNefficient ones will reduce heat consumption by almost half. This saving
is ensured by minimizing heat loss. However, in our opinion, it is necessary to introduce a set of measures, including
means of regulation and accounting of energy costs.

Ключові слова: енергоефективність, теплова енергія, енергоємність, відновлювані джерела
енергії, ресурсозбереження.

Key words: energy efficiency, thermal energy, energy intensity, renewable energy sources, resource saving.

вого опрацювання потребують питання забез&
печення енерго& та ресурсоефективності у ре&
гіонах, що не відносяться до лідерів реалізації
проєктів з ресурсозбереження та ВДЕ, однак, і
не є основними споживачами енергетичних ре&
сурсів.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є визначення особли&

востей забезпечення енергоефективності. У
процесі досягнення мети виконано такі завдан&
ня: дослідження рівня енергоємності вироб&
ництва в Україні; визначення основних складо&
вих забезпечення енерго& та ресурсоефектив&
ності; визначення рівня споживання відновлю&
ваних джерел енергії в Україні; динаміку вико&
ристання теплоенергії та електроенергії у Жи&
томирській обл.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У світі відмічається формування нової енер&
гетичної ідеології, серед характерних рис якої
слід виділити енергоефективність. У літературі
також зазначається необхідність пріоритезації
інтелектуальної енергетичні системи, що відпо&
відає вимогам ефективного функціонування [2;
3]. З точки зору споживання енергоносіїв важ&
ливим фактором є надійність та стабільність
постачання останніх. У процесі швидкого роз&
витку технологій перебої постачання енергії є
катастрофічними.

Важливим етапом трансформації енерге&
тичної сфери є використання нових відновлю&
ваних джерел енергії. Вищенаведений вектор
дозволить знизити рівень енергоємності вало&
вого внутрішнього продукту. Запровадження
альтернативних джерел енергії вимагає розвит&
ку інновацій, що у свою чергу потребує залу&
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чення значних обсягів інвестицій. З іншо&
го боку, розвиток альтернативної енерге&
тики сприятиме збільшенню кількості ро&
бочих місць та розвитку виробничих мож&
ливостей.

Енергоефективність розглядається у
площині екологічності та конкуренто&
спроможності держави [2]. З точки зору
підвищення енергоефективності, політи&
ка у даній сфері потребує комплексної
модернізації всіх складових. Міжнарод&
не енергетичне агентство у рекомендаці&
ях щодо політики підвищення енергетич&
ної ефективності визначає необхідність
запровадження низки заходів у таких
сферах: будівництво, прилади та облад&
нання, транспорт, промисловість, освіт&
лення та комунальні послуги.

Успішний розвиток України (будь&якої об&
ласті, міста або підприємства на її території) є
неможливим без запровадження заходів, що
забезпечать достатній рівень енергетичної не&
залежності та стале використання ресурсів.
Наразі країна характеризується надзвичайно
високим рівнем енергоємності виробництва
(рис. 1). І хоча за досліджуваний період спос&
терігається чітка тенденція до скорочення спо&
живання енергетичних ресурсів, проте в Ук&
раїні його рівень є  у двічі вищим за середні по&
казники у світі в цілому.

Така ситуація викликана домінуванням га&
лузей промисловості, характерною особли&
вістю яких є значне споживання ресурсів, у т.ч.
і енергетичних. Крім того, рівень модернізації
промислових підприємств та підприємств енер&
гетичної галузі є низьким. А заходи, що в ос&
танні роки запроваджуються в
країні, не забезпечують дос&
татній темп зниження спожи&
вання енергії та основних видів
ресурсів.

Загалом використання енер&
гетичних ресурсів в країні роз&
поділене між наступними спо&
живачами: побутовий сектор
(33%), промисловість (30%),
транспорт (19%) та інші спожи&
вачі (18%). Україна, як підпи&
сант багатьох міжнародних
угод, зобов'язана скорочувати
споживання ресурсів та приво&
дити показники до світових
рівнів [7]. Відповідно, заходи
щодо зменшення споживання
ресурсів зорієнтовані пере&
дусім на названі категорії.

Запроваджуються такі заходи як на рівні краї&
ни, регіонів та міст, так і на рівні окремих
підприємств і домогосподарств (рис. 2).

Скорочення споживання енергетичних та
інших ресурсів (більше, ніж у два рази) — це
надскладне завдання, виконання якого можли&
ве за умови чіткої мотивації суб'єктів на усіх
рівнях. Удосконалення та модернізації потре&
бує господарська діяльність, техніка та техно&
логії, споживчі практики, транспортний та
житловий сектори тощо. Однією з головних
умов досягнення такої амбітної цілі є стимулю&
вання споживачів до скорочення споживання
ресурсів для виробничих потреб та у побуті.
Очевидно, що зростання вартості енергетичних
ресурсів вже стало одним з найвагоміших мо&
тивів до скорочення їх споживання. Крім того,
дієвими є державні та місцеві програми зі сти&
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Рис. 1. Порівняння показників енергоємності ВВП
в Україні і світі (в цінах 2015 р.) у 2016—2019 рр.,
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Джерело: побудовано за даними Global Energy Statistical Yearbook 2020.
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мулювання заходів з енерго& та ресурсозбере&
ження; фінансові стимули та державні обме&
ження; інвестиції та доступні кредитні ресур&
си тощо [7].

Крім скорочення споживання, перспектив&
ним також вважають перехід на відновлювані
джерела енергії. Україна володіє достатнім
потенціалом для максимального заміщення ви&
копних видів палива та традиційних енергоре&
сурсів на ВДЕ, а саме: вітрову, сонячну, біо& та
гідроенергетику. Наразі потенціал країни у цій
сфері реалізовано лише у незначній мірі, адже
частка ВДЕ у енергетичному балансі країни є
меншою за 10%. Дані щодо виробництва та спо&
живання ВДЕ в країні наведено у таблиці 1.
Проте, слід зауважити, що наразі Державним
управлінням статистики України оприлюднено
дані щодо споживання ВДЕ лише за 2018 р. Ос&
танні зміни у законодавстві [4] потенційно
здатні були вплинути на загальні тенденції у
секторі, проте обмеженість статистичних даних
не дає можливість прослідкувати повну тенден&
цію.

Досягнення енергоефективності є важли&
вою умовою для успішного соціально&еконо&

мічного розвитку національної економіки.
Інтеграція у світову економічну систему
також потребує усвідомлення необхід&
ності енергозбереження та енергоефек&
тивності виробництва. Передусім це дає
змогу вирішувати питання глобального
характеру (обмеженість енергетичних ре&
сурсів, зміни клімату, забруднення довкі&
лля) Не менш важливим є забезпечення
енергетичної незалежності та енергетич&
ної безпеки держави.

Загалом Україна має значний потенц&
іал розвитку ВДЕ та заміни традиційних енер&
гетичних та інших ресурсів на них. Проте об&
ласті країни, через специфічні природно&гео&
графічні умови та особливості господарської
діяльності, характеризуються дуже нерівномі&
рними показниками потенціалу розвитку ВДЕ.
Дослідження [5] засвідчили, що, наприклад, для
Житомирської області вищим є потенціал со&
нячної енергетики та енергетики на основі біо&
маси. Відтак саме такі проекти будуть більш
привабливим для інвесторів та матимуть вищу
ефективність у цьому регіоні. Крім потенціалу
використання ВДЕ, не менш важливими є також
показники споживання енергетичних та тепло&
вих ресурсів в області. Адже їх рівень дозво&
ляє оцінити ступінь реалізації проектів з підви&
щення енерго& та ресурсоефективності та по&
дальші перспективи їх запровадження в регіоні.

У контексті цього дослідження вважаємо за
доцільне вивчити динаміку використання теп&
лоенергії та електроенергії у Житомирській
обл. за період з 2016 р. по 2019 р. (рис. 3).

З даних, наведених на рисунку 3 видно, що
істотних змін у обсягах використання тепло&
енергії та електроенергії у Житомирській обл.

не спостерігається. Тобто, вра&
ховуючи, що до наведених даних
не включено обсяги енергії,
відпущеної населенню, можна
стверджувати, що запроваджені
за останні роки заходи щодо
енергоефективності не дали зап&
ланованих результатів. У таблиці
2 наведено розподіл використан&
ня теплоенергії та електроенергії
за основними видами економіч&
ної діяльності у Житомирській
обл. у 2019 р.

З даних, наведених у таблиці
1 видно, що найбільшим спожи&
вачем теплової та електроенергії
є промисловість (майже 50% та
70% відповідно). Наступним у
споживання теплоенергії є осві&

Роки Показники 2016 2017 2018 
2018 до 

2016 у %
Гідроенергетика, тис. т н.е. 660 769 897 135,9 
Енергія біопалива та відходи, тис. т н.е. 2832 2989 3195 112,8 
Вітрова та сонячна енергія, тис. т н.е. 124 149 197 158,9 
Загальне постачання енергії від 
відновлювальних джерел, тис. т н.е. 

3616 3907 4289 118,6 

Частка постачання енергії від 
відновлювальних джерел, % 

3,8 4,4 4,6 - 

Таблиця 1. Споживання відновлюваних джерел
енергії в Україні у 2016—2018 рр.

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики Ук&
раїни.
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Рис. 3. Динаміка використання теплоенергії та
електроенергії у Житомирській обл. у 2016—2019 рр.
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та (більше 20%). У процесі оцінки
ефективності використання енерге&
тичних ресурсів загальноприйнятою є
практика використовувати енергетич&
ної сертифікації [6]. Така процедура
передбачає визначення показників та
класу енергетичної ефективності спо&
руди, а також розробки рекомендацій
щодо підвищення енергоефективності
та можливої модернізації. У науковій
літературі [1] зазначається, що вита&
ти на опалення будівель бюджетної
сфери майже втричі більші ніж у ана&
логічних будівлях у Європейському
союзі. До того ж клас енергоефектив&
ності надзвичайно низький, як прави&
ло E та F.

Для більшості міст України характерним є
незадовільний стан будівель, зокрема соціаль&
ної сфери. Останніми роками активно ведеть&
ся робота з заміни вікон, дахів та утеплення стін
будівельного фонду соціальної сфери. Першо&
черговою причиною модернізації вважається
недостатність бюджетного фінансування на
покриття комунальних витрат. Загальновідомо,
що обсяги витрат на опалення приміщень сис&
тематично зростають починаючи з 2014 р. За
даними звітів така діяльність позитивно впли&
ває на обсяги споживання теплової енергії.

Слід зауважити, що на сьогодні питання
енергоефективності окрім витрат на опалення
та електрифікацію має включати витрати на
охолодження. Значні зміни температурного
режиму та поява островів тепла у містах спри&
чиняють необхідність системного охолоджен&
ня будівель для підтримання комфорту праці&
вників. За різними даними підтримання опти&
мальної температури у приміщеннях можливо
при умові утеплення фасадів будинків.

Загальновідомо, що 30—40 % тепла будівлі
втрачається через стіни, 10—15% — через вікна,
15—20 — через дах, і лише 5—10% тепла втра&
чається через неутоплений фундамент. Більшу
частину приміщень складають саме стіни, тому
основну увагу необхідно звернути на термомо&
дернізацію останніх. Підвищення енергетичної
ефективності будівель окрім покращення теп&
лотехнічних показників огороджувальних кон&
струкцій будівель забезпечується також вста&
новленням засобів обліку споживання енергії,
а також використанням відновлювальних дже&
рел енергії.

Відповідно до вимог нормативних доку&
ментів (ДБН В.2.6&33: 2008 "Конструкції
зовнішніх стін із фасадні теплоізоляцією. Ви&
моги до проектування, улаштування та експлу&

атації", ДБН В.1.1&7&2002" Захист від пожежі.
Пожежна безпека об'єктів будівництва") жит&
лові будівлі до 26,5 м (до восьми поверхів
включно) для зовнішнього утеплення стін мож&
на застосовувати пінополістирол (пінопласт) і
мінеральну вату з синтетичних і натуральних
волокон. Ці матеріали вважаються подібними
за більшістю технічних характеристик. Проте
слід зауважити, що мінеральна вата є більш еко&
логічною До того ж вона вважається пожежо&
безпечною та паропроникною (вільне виведен&
ня вологи назовні), що, на нашу думку, є над&
звичайно важливими характеристиками для
приміщень житлового фонду та соціальної сфе&
ри.

Слід зауважити, що у процесі реалізації
енергетичної політики, у соціальній сфері зок&
рема, надається перевага запровадженню
пріоритетних заходів, нехтуючи перевагами
системного підходу використанні енергетич&
ного менеджменту. Серед причин вищенаведе&
ного науковці виокремлюють брак знань щодо
реалізації енергетичних проєктів на різних
рівнях управління. Стратегія енергоефектив&
ного розвитку має включати оцінку ефектив&
ності інвестицій в енергозберігаючі заходи
різного рівня.

Заходи з енергозбереження реалізуються з
метою раціонального споживання енергії за
рахунок її заощадження. Водночас важливо за&
довольнити потреби споживачів щодо комфор&
тних умов проживання та роботи. Компанії, що
надають послуги з термомодернізації при&
міщень зазначають, що утеплення фасадів стін
приміщень та заміна вікон і дверей на енергое&
фективні забезпечить зниження витрат тепло&
вої енергії майже вдвічі за рахунок мінімізації
втрат тепла. Проте, на нашу думку, необхідним
є запровадження комплексу заходів, включа&

Теплоенергія Електроенергія Вид економічної діяльності Гкал % тис. кВт·год % 
Сільське, лісове та рибне 
господарство 

110 473 9,27 66 845 5,38 

Промисловість  563 307 47,28 848 422 68,27 
Будівництво  330 0,03 4 676 0,38 
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність 

17 939 1,51 104 190 8,38 

Фінансова та страхова діяльність 15 024 1,26 13 218 1,06 
Державне управління й оборона; 
обов'язкове соціальне страхування  

67 267 5,65 41 050 3,30 

Освіта  269 273 22,60 42 498 3,42 
Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги  

105 327 8,84 28 706 2,31 

Інші види діяльності 42 553 3,57 93 076 7,49 
Всього  1 191 493 100 1 242 681 100 

Таблиця 2. Використання теплоенергії та
електроенергії за основними видами економічної

діяльності у Житомирській обл. в 2019 р.
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ючи засоби регулювання та обліку витрат
енергії.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

У контексті цього дослідження встановле&
но, що промисловість та сфера освіти на сьо&
годні є найбільшим споживачем теплової та
електроенергії. За останні чотири роки дина&
міка використання наведених видів енергії не
мала особливих змін. В умовах постійного удо&
рожчання та вичерпності енергоресурсів важ&
ливим питанням є термомодернізація та досяг&
нення енергоефективності у всіх сферах діяль&
ності, зокрема соціальній.

Україна характеризується високим рівнем
енергоємності виробництва, порівняно зі
світовими показниками. Скорочення спожи&
вання енергетичних та інших ресурсів потре&
бує удосконалення та модернізації госпо&
дарської діяльності, техніки та технологій,
споживчих практик, транспортного та житло&
вого сектору тощо. Нами визначено, що для
запровадження проектів з енергоефектив&
ності в областях країни доцільно враховува&
ти: потенціал переходу на ВДЕ, рівень спожи&
вання теплової та електроенергії, успішність
реалізації подібних проектів. У подальшому
планується обгрунтувати необхідність прове&
дення комплексу заходів щодо енергозбере&
ження у соціальній сфері.
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