
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Європейський досвід інституційних 

відносин органів виконавчої влади, 

відповідальних за формування та 

реалізацію державної політики в сфері 

енергоефективності / енергозбереження 

та/або розвитку  

відновлювальних джерел енергії 

 

 

Інформаційна довідка, підготовлена 

Європейським інформаційно-дослідницьким 

центром на запит народного депутата 

України 
              

 

  

Європейський інформаційно-дослідницький центр 
 

 



 

3 
 

Забезпечення енергетичної безпеки є одним із найбільш важливих 

питань, які визначають можливості сталого розвитку суспільства, тому 

вирішення проблеми енергозбереження вимагає розробки і реалізації 

відповідної енергозберігаючої політики.  

            Від ефективності реалізації передбачених нею заходів залежить 

успішність досягнення країною енергетичної незалежності. 

            Енергозберігаюча політика, спрямована на збереження енергетичних 

ресурсів шляхом підвищення ефективності їх використання на окремих 

підприємствах та в економіці в цілому, являє собою складну комбінацію 

внутрішньо та зовнішньо-орієнтованих заходів. Вибір цих заходів залежить 

від особливостей країни у конкретний момент її соціально-економічного і 

політичного розвитку. 

            Тому, вивчення досвіду країн ЄС у галузі енергозбереження може 

сприяти підвищенню енергоефективності вітчизняної економіки та 

ефективного використання енергетичних ресурсів у господарстві регіонів та 

країни в цілому
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Рижкова Г.В. Політика енергозбереження: напрями та джерела фінансування / Г.В. Рижкова 

// Наука й економіка. – 2011. – № 2 (22). – С. 37-43 



 

4 
 

 Інституційний механізм регулювання відносин у сфері 

енергозбереження в Європейському Союзі 

(європейські органи виконавчої влади, які формують та реалізовують 

політику в сфері енергоефективності та енергозбереження та/або 

розвитку відновлювальних джерел енергії). 

           У сфері енергетики та енергозбереження відповідні органи ЄС діють у 

межах своїх загальних повноважень. Інституційний механізм регулювання 

відносин з енергозбереження в ЄС не розвивається як окремий механізм, а є 

тісно пов’язаним із загальним механізмом у сфері енергетики та транспорту.            

           В Договорі про заснування ЄС передбачено, що завдання 

регулювання та управління в галузі енергетики виконують такі інституції:  

 Європейський парламент 

(приймає нові закони) 

 Рада Міністрів 

(приймає нові закони) 

 Європейська Комісія                                                                                                     

(вносить пропозиції щодо прийняття нових законів) 

 Суд Справедливості 

(забезпечує дотримання європейського законодавства) 

  Палата Аудиторів 

(слідкує за витрачанням коштів при проведенні діяльності ЄС) 

            «Інституційний трикутник» - Комісія, Європейський парламент та 

Рада - розробляє основні напрями політики та затверджує нормативні акти в 

сфері енергозбереження, які застосовуються на території всього ЄС
2
.  

            Загальна компетенція зазначених органів поширюється і на питання у 

сфері ефективного використання енергії. Члени Ради є представниками 

                                                           
2
 Рижкова Г.В. Політика енергозбереження: напрями та джерела фінансування / Г.В. Рижкова 

// Наука й економіка. – 2011. – № 2 (22). – С. 37-43 
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держав-членів, на засіданнях Ради присутній один міністр з кожного 

національного уряду ЄС. 

            Комісар з питань енергетики, який входить до складу Європейської 

комісії, відповідає за провадження політики з енергозбереження. 

Забезпечення Європи стабільним енергопостачанням з одночасним наданням 

можливості споживачам купувати електроенергію та газ за доступними 

цінами і є головним завданням Комісара з питань енергетики, проте при 

виконанні цих завдань він також забезпечує реалізацію положень щодо 

розвитку ефективного використання енергії, зокрема кінцевими 

споживачами
3
. 

           Окрім того, у складі Європейської Комісії з 1 січня 2000 року 

функціонує Генеральний Директорат з питань енергетики та транспорту, 

який було створено внаслідок злиття Директорату з питань енергетики та 

Директорату з питань транспорту. Поєднання цих сфер впливу в одній 

інституції пояснюється комплексним підходом Співтовариства до 

розв’язання проблеми значної енергозалежності. Насамперед це пов’язано з 

тим, що одним з найбільших споживачів енергії є транспортний сектор. 

Окрім того, транспортний сектор має стратегічне значення для існування 

держави та гарантування її безпеки, в цьому випадку ЄС розглядає те, що 

комплексне регулювання постачання енергії та забезпечення енергією, а 

також її раціональне використання транспортним сектором мають 

регулюватися узгоджено.  

             Генеральний  Директорат з питань енергетики та транспорту 

очолює директор, він підзвітний Комісарові з питань транспорту та 

Комісарові з питань енергетики й тісно співпрацює з іншими 

Директоратами, наприклад у сфері охорони навколишнього середовища, 

досліджень та міжнародних відносин. 

            Генеральний Директорат з питань енергетики та транспорту 

відповідає за розвиток та впровадження політики ЄС у сфері енергетики та 

                                                           
3
 http://posibniki.com.ua/post-433-suchasniy-stan-energetichnoio-politiki-es 

http://posibniki.com.ua/post-433-suchasniy-stan-energetichnoio-politiki-es
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транспорту, під час здійснення якої враховуються критерії 

енергоефективності.  

 

           Основне завдання Директорату - забезпечувати, щоб енергетична та 

транспортна політика проводилась з найбільшою користю для всіх сфер 

суспільства: ділових, міських, сільських районів і, понад усе, для населення. 

 

             Генеральний Директорат з питань енергетики та транспорту 

налічує понад 1 000 працівників у десяти Директоратах, які розміщуються в 

Брюсселі та Люксембурзі.  

 

Директорат складається з чотирьох департаментів:  

1. Департамент регуляторної політики та поширення відновлювальних 

джерел енергії; 

2. Департамент з управління програмами дослідження та технічного 

розвитку у сфері енергетики; 

3. Департамент з енергоефективності;  

4. Департамент з питань чистого транспорту та сталого розвитку. 

          Відповідно питаннями, пов’язаними з реалізацією політики 

енергоефективності в Європейському Співтоваристві, опікується 

департамент з енергоефективності, в цій інституційній структурі ЄС 

існує комплексний підхід до раціонального використання енергії, тобто 

враховуються такі сфери застосування енергозбереження, як відновлювальна 

енергетика, чистий транспорт, беруться до уваги нові розробки програм 

дослідження та технічного розвитку в секторі енергетики. 

          Також в рамках політики енергозбереження ЄС створена  Виконавча 

Агенція «Розумна енергія для Європи», яка займається впровадженням 

програм щодо фінансової допомоги в енергетичному секторі, зокрема і 

проектами, пов’язаними з поширенням енергозбереження та 
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відновлювальних джерел енергії у Співтоваристві, також підзвітна 

Генеральному Директорату з питань енергетики та транспорту. Окрім 

розвитку транспортної та енергетичної політики Співтовариства, включаючи 

державні допомоги, Генеральний Директорат відповідає за управління 

програмами фінансової підтримки транс’європейських мереж, 

технологічного розвитку та інновацій
4
. 

 

Програма «Розумна енергія для Європи» складається з таких частин:  

 

STEER,  яка стосується підтримки ініціатив щодо всіх енергетичних аспектів 

транспорту, диверсифікації палива, зокрема через нові та відновлювальні 

енергоресурси, та сприяння відновлювальному паливу та енергетичній 

ефективності у транспорті, включаючи підготовку законодавчих заходів та 

їхню реалізацію; 

 

SAVE, яка стосується удосконалення енергетичної ефективності та 

раціонального використання енергії, зокрема, у будівництві та секторі 

промисловості, за винятком акцій, які здійснюються відповідно до STEER, 

включаючи підготовку законодавчих заходів та їх реалізацію; 

 

 ALTENER, яка стосується сприяння новим та відновлювальним 

енергетичним ресурсам для централізованого та децентралізованого 

виробництва електричної і теплової енергії та їхньої інтеграції у місцеве 

середовище й енергетичні системи, за винятком заходів відповідно до 

STEER, включаючи підготовку законодавчих заходів та їхню реалізацію
5
; 

 

                                                           
4
 Рішення 1230/2003/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2003 року про прийняття 

багаторічної програми дій у сфері енергетики: «Розумна Енергія — Європа»  (2003—2006) (OJ, L 176 
15.07.2003 Р. 29). 
5
Рішенням 646/2000/ЄС Європейського парламенту та Ради від 28 лютого 2000 року була схвалена 

багаторічна програма розповсюдження відновлювальних джерел енергії в Співтоваристві (ALTENER) (OJ, L 
079 від 30.03.2000 P. 6). 
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COOPENER, яка стосується підтримки ініціатив щодо сприяння 

відновлювальним енергетичним ресурсам та енергетичній ефективності у 

країнах, що розвиваються, зокрема здійснення співпраці в межах 

Співтовариства з країнами, що розвиваються, у Африці, Азії, Латинській 

Америці та Атлантиці
6
. 

             Ще одним органом, який має повноваження щодо регулювання 

енергозбереження та енергоефективності, є Рада європейських регуляторів з 

енергетики (РЄРЕ). Ця неприбуткова асоціація єднає незалежних 

національних регуляторів з енергетики держав-членів Європейського Союзу. 

РЄРЕ діє як центральний вузол для контактування між національними 

регуляторами з енергетики та виражає їх інтереси на європейському рівні з 

Європейською Комісією, зокрема з Генеральним Директоратом з питань 

енергетики та транспорту, Генеральним Директоратом з питань конкуренції 

та Генеральним Директоратом з питань проведення досліджень щодо 

енергетичних аспектів.  

           Ключовими цілями створення РЄРЕ були: співпраця між 

національними регуляторами з питань енергетики та співпраця з 

інституціями ЄС.  

            Загальною метою діяльності Ради європейських регуляторів з 

енергетики (РЄРЕ) є сприяння створенню єдиного конкурентного, 

ефективного та сталого внутрішнього ринку газу та електроенергії в Європі, 

а також обмін інформацією між членами про питання ефективного 

використання енергетичних ресурсів. 

           Інституційний механізм регулювання відносин у сфері 

енергозбереження в Європейському Союзі ставить за мету:  

 розробку та впровадження спільної політики з енергозбереження та 

енергоефективності, встановлення ефективної ринкової структури; 

                                                           
6
 http://www.niss.gov.ua/articles/262/ 
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 зацікавлення не лише самого ринку, а й споживачів ПЕР в 

енергозбереженні;  

 розвитку та підтримці самої інституційно-організаційної основи.  

             Інституційний механізм розвивається разом із розвитком самої 

структури ЄС і останнім часом схиляється до створення громадських 

неприбуткових організацій, які б могли впливати на відповідні регулюючі 

органи країн ЄС шляхом розробки та впровадження суспільно значимих 

програм з енергозбереження та енергоефективності, а також на споживачів 

обладнання енергоспоживання та енергії, спонукаючи їх добровільно 

переходити на більш раціональне використання енергії, заохочуючи 

використання альтернативних джерел енергії.  

           Одним із нових способів використання ініціативи суб’єктів 

господарювання у сфері енергоефективності є застосування добровільних 

угод. Вони здійснюються добровільно без втручання держави щодо 

контролю за їх виконанням. Є великий діапазон добровільних дій, що 

включають односторонні зобов’язання у промисловості, підписання угод, 

кодекси поведінки, екологічні контракти. Окрім того, інституційні механізми 

регулювання енергозбереження на державному рівні тісно пов’язані з 

механізмами регулювання в енергетиці та у транспорті, як найбільш 

потужних споживачів енергії та енергетичних ресурсів.                  

            Тобто, в ЄС спостерігається тенденція до комплексного підходу для 

досягнення поставленої мети — скорочення споживання імпортованих 

енергоресурсів, ефективного використання енергії, впровадження 

виробництва енергії з альтернативних джерел за допомогою розвитку 

інституційного механізму регулювання енергозбереження. При формуванні 

енергетичної та транспортної політики обов’язково враховується аспект 

енергозбереження. 

 

 



 

10 
 

Історія змін підпорядкування та загальні тенденції у політиці 

енергозбереження ЄС 

(Загальна стратегія ЄС щодо підвищення енергоефективності економіки і 

соціальної сфери). 

           Завдання пріоритетного розвитку енергетики завжди було в числі 

головних економічних завдань ЄС. Раніше це завдання вирішувалося 

проведенням відповідної політики в рамках окремих держав. Загострення 

проблеми енергоресурсів і конкурентної боротьби та посилення зв’язку 

політики з економікою поставили питання енергетичної безпеки країн ЄС на 

рівень загальноєвропейський. Розв’язання енергетичної проблеми західні 

політики та бізнес вбачають у посиленні інтеграційних процесів у сфері 

енергетичного забезпечення потреб економіки і соціально-культурної сфери 

на єдиній організаційно-правовій базі. Створення загальноєвропейського 

енергетичного ринку започатковано у 90-их роках ХХ ст. прийняттям 

відповідних директив.  

           Основними документами, що регулюють нову енергетичну політику 

ЄС, стали Енергетична Хартія і Договір до Енергетичної Хартії.  

 

Ці документи переслідували такі стратегічно важливі цілі: 

 посилення енергетичної безпеки ЄС; 

 підвищення конкурентоспроможності економіки країн альянсу; 

 недопущення монопольного тиску експортерів енергоносіїв на 

імпортерів;  

 покращення екології, зниження цін на енергоносії. 

          Документи визначили загальні правила функціонування внутрішнього 

ринку електроенергії і газу, які опиралися на єдність правових інструментів, 

прозорість діяльності компаній на енергоринку, вільний доступ до нього 

нових учасників, недопущення монополізації. Розроблення енергетичної 
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політики ЄС здійснюють усі керівні органи ЄС,  проте провідну роль відіграє 

Єврокомісія. Питання оперативного характеру вирішує Генеральний 

Директорат з енергетики і транспорту. У 2003 році за ініціативи 

Єврокомісії були прийняті нові важливі рішення, закріплені директивами 

2003/55/EC і 2003/54/EC. В них визначено лібералізацію як основний засіб 

оптимізації ринку, а широкий доступ на ринок капіталу з пропозицією послуг 

у сфері енергетики та зниження цін на такі послуги – як перспективну мету 

лібералізації. Документи визначали принципи функціонування ринку, що 

забезпечували б вільну конкуренцію, розвиток компаній і інтереси 

споживачів. Складнощі мали місце щодо вимоги розділення вертикально 

інтегрованих компаній.  

           У 2006 році опублікована так звана «Зелена книга», в якій викладені 

основні підходи щодо сутності нової енергетичної політики, її основних 

завдань і засобів вирішення цих завдань. У книзі підкреслена необхідність 

стабільного постачання енергії до країн ЄС з країн-експортерів енергоносіїв, 

важливість лібералізації ринку, необхідність економії енергоресурсів і 

розвитку новітніх технологій у сфері енергетики, посилення екологічних 

вимог щодо енергоспоживання. 

          Головними завданнями, визначеними новим документом, стали 

розвиток інфраструктури, зменшення зовнішньої уразливості країн 

Європейського Союзу, боротьба з негативними змінами клімату.  

          У грудні 2005 року  ЄС видав директиву, яка зобов’язувала усі країни 

альянсу розробити національні плани дій з підвищення енергоефективності 

(EEAPs–Energie–Effizienz–Actions–Plane). Відповідно до директиви на 

найближчі 9 років (з 2008 до 2017 рр.) кожна з 27 країн ЄС повинна щорічно 

досягати щонайменше 1% економії електроенергії в усіх сферах її 

споживання. Починаючи з 2011 року усі країни ЄС повинні беззастережно 

виконувати ці зобов’язання. 
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          У вересні 2007 році Єврокомісія представила на розгляд членів ЄС так 

званий третій енергетичний пакет, прийнятий у квітні 2009 року. Пакет 

включав у себе цілу низку нормативно-правових актів, а саме:  

1. Проект регламенту щодо створення Агентства взаємодії регулюючих 

органів у сфері енергетики (Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council establishing an Agency for the Cooperation of 

Energy Regulators);  

2. Проект змін до другої газової директиви (Proposal for a Directive of the 

European Parliament and of the Council amending Directive 2003/55/EC of 

the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning 

common rules for the internal market in natural gas);  

3. Проект змін до другої електроенергетичної директиви (Proposal for a 

Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 

2003/54/EC of 26 June 2003 concerning common rules for internal market 

in electricity);  

4. Проект змін до регламенту щодо допуску до газотранспортних мереж 

(Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 

amending Regulation (EC) № 1775/2005 on conditions of access to the 

natural gas transmission networks); 

5. Проект змін до Регламенту щодо доступу до електроенергетичних 

мереж (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 

Council amending Regulation (EC) № 1228/2003 on conditions of access to 

the networks for cross-border exchanges in electricity).   

         Документи третього пакета дозволяють «материнській» компанії 

зберегти під своїм контролем управляючого розподільчою мережею за умови 

його незалежності у справах управління. Важливим аспектом третього пакета 

є положення щодо третіх країн, що зобов’язує іноземні корпорації, які 

допущені до європейської розподільчої системи, підпорядковуватися.  
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Досвід політики енергозбереження окремих країн ЄС 

(Реалізація програм енергозбереження здійснюється усіма країнами ЄС). 

Королівство Данія 

          Данія – одна з європейських країн, чий досвід у енергозбереженні є 

найбільш системним і тривалим. У 60-их роках минулого століття в 

економіці Данії спостерігався значний підйом. Основу енергетичного 

потенціалу становила нафта і нафтопродукти, частка яких складала майже 

90%. Енергетична криза 70-х років ХХ ст. і різке зростання цін на вуглеводні 

змусила владу країни переосмислити державну політику у сфері енергетики і 

внести суттєві корективи. 

          Першим кроком у цьому напрямі стало створення системи планування 

енергопостачання в масштабах країни. Завдання енергозабезпечення 

вирішувалося поетапно з накопиченням та використанням потенціалу 

попередніх етапів.  

            На першому етапі було розроблено енергетичний план, введений у 

дію у 1976 році. Головне завдання виконання цього плану полягало у 

забезпеченні надійного енергопостачання. Реалізація завдання передбачала 

виконання заходів із диверсифікації енергопостачання, створення 

законодавчо-правової бази енергопостачання, введення енергетичних 

податків, складення карт і схем енергопостачання окремих районів країни.  

          У 1981 році  вводиться у дію другий енергетичний план, направлений 

на закріплення досягнутих результатів та розвиток енергозбереження.  

        У 1990 році приймається третій енергетичний план, який був 

продовженням попередніх етапів та урахуванням загострення екологічних 

проблем. Оскільки на цей час структура теплопостачання країни була досить 

розвиненою, то основні зусилля зосереджувалися на зменшенні викидів 

вуглецю в атмосферу. Це завдання вирішується і на даному етапі в рамках 

Європейського Союзу.  
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         Особливістю теплопостачання Данії є те, що власниками 

теплопостачальної компанії через муніципалітет є усі споживачі, які 

підключені і користуються системою. Завдяки цьому населення зацікавлене у 

підвищенні ефективності і надійності теплокомунікацій, а також у зниженні 

ціни за надання послуг на теплову енергію. Законами Данії встановлено, що 

теплопостачальні компанії повинні мати у загальнорічному балансі рівність 

прибутків і видатків. Якщо компанія за підсумками року отримала прибуток, 

то у її бюджет наступного року вводять корективи таким чином, щоб 

поновити баланс за рахунок зниження ціни на тепло. Якщо ж має місце 

дефіцит, то ціна на тепло підвищується.  

          Принциповим у системі управління теплопостачанням Данії є 

забезпечення надійності та доступності за ціною. Це визначається як головна 

мета діяльності будь-якої теплопостачальної компанії. Реалізації такої мети 

сприяє те, що споживачі мають широкі можливості з обліку і регулювання 

споживання тепла, що на практиці веде до значної економії енергоресурсів.  

           Ефективному використанню електроенергії сприяє діюча в галузі 

система власності. Електростанції та інфраструктура знаходяться під 

контролем компаній,  які володіють лініями електропередач, а також великих  

компаній Е2 і «Elsam». Компанії, які розподіляють електроенергію, 

контролюються великими і малими групами споживачів, муніципалітетами, в 

окремих випадках приватними інвесторами. Розвиток малих і середніх 

станцій потужністю до 100 МВт спричинив появу на енергоринку країни 

деяких незалежних виробників таких як IPP – Independent Power Producers.    

            Вітровими установками володіють в більшості випадків фермери чи 

кооперативи. Енергозбереженню сприяє також система регулювання 

споживання енергії, яка включає державну і муніципальну систему розвитку 

планування і регулювання опалювальної, газової та електроенергетичної 

структур. Великими опалювальними системами володіють муніципалітети, а 

невеликими – об’єднання споживачів, організованих за зразком кооперативів, 

де споживачі обирають раду правління. 
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          Міністерство транспорту і енергетики Данії у 2005 році розробило 

довгострокову стратегію енергетичного розвитку країни на період до 2025 

року. Ця стратегія покликана забезпечити баланс між економічним 

розвитком держави, екологічними аспектами її розвитку і питаннями 

енергетичної безпеки.  

Основними цілями стратегії є: 

 забезпечення енергетичної безпеки на довгострокову перспективу, 

підтримання умов для стійкого економічного розвитку країни в умовах 

високих і нестабільних світових цін; 

 урахування і дотримання національних екологічних пріоритетів, 

розроблення і впровадження нових енергетичних технологій; 

 створення стабільного лібералізованого ринку газу і електрики, що 

забезпечить вільний вибір постачальників енергії, а також рівні умови 

для конкуренції підприємств у рамках ЄС, подальший розвиток 

перспективних технологій, їх трансформація у зростання 

енерговиробництва і збільшення кількості робочих місць з одночасним 

створенням високоефективного екологічно чистого енергетичного 

сектору економіки; 

 розширення і нарощування потужностей електромереж для 

забезпечення безпеки і безперебійного постачання електроенергії 

споживачам, гнучкого функціонування ринку електроенергії, а також 

можливість наступної інтеграції до них більшої кількості різних 

установок виробництва енергії із поновлювальних джерел
7
.  

 

 

 

                                                           
7
 http://journal.esco.co.ua/2006_4/art72.htm 
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            Організаційна структура Датського міністерства енергетики, 

комунального господарства та клімату. 

Міністерство складається з:   

 Відомства Міністра;  

 Метеорологічного інституту Данії; 

 Датського енергетичного агентства; 

 Датського агентства з регулювання енергетики ; 

 Energinet.dk. 

Відомство Міністра: виступає в якості радників (секретарів) міністра 

енергетики, комунального господарства та клімату і здійснює політичну 

роботу Міністерства у співпраці з міністерськими установами. Відомство в 

першу чергу відповідає за координацію та розвиток стану вітчизняного 

клімату, енергетичної та будівельної політики, за участь Данії в міжнародних 

кліматичних та енергетичних форумах і ЄС. Відомство консультується з 

міністерськими установами за потреби в експертних порадах. 

Датський метеорологічний інститут забезпечує метеорологічні послуги 

Данії, Фарерським островам та Гренландії. Метеорологічні служби 

включають в себе роботу з прогнозування, попередження і моніторинг 

погоди, клімату і пов'язаних з ним екологічних умов в атмосфері, на суші і на 

морі. Інститут здійснює міжнародні метеорологічні зобов'язання Данії і є 

опорним пунктом для обміну інформацією на міжнародному рівні. 

Датське енергетичне агентство відповідає за весь спектр завдань, 

пов'язаних з виробництвом енергії, постачання, транспортування і 

споживання, в тому числі енергетичної ефективності та економії, та ініціатив 

щодо обмеження викидів парникових газів. Агентство веде переговори і 

здійснює міжнародні угоди. Агентство також співпрацює з будівельною 

галуззю, щоб створити хорошу основу для промисловості. 
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Energinet.dk є незалежною, державною компанією, яка володіє сіткою 

електро-і газомереж Данії. Також здійснює постачання природного газу. 

Основною відповідальністю Energinet.dk є контроль і підтримка національної 

електромережі передачі та національної мережі дистрибуції газу. 

Датське агентство з регулювання енергетики: регулює датські ринки 

електроенергії, природного газу та центрального опалення. На ринку 

електроенергії регулювання фокусується на мережевих компаніях. Орган 

встановлює допустиму ціну на електроенергію компанії із зобов'язанням на 

постачання. На ринку природного газу, регулювання також фокусується на 

мережевих компаніях
8
.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 http://www.efkm.dk/en/the-ministry/danish-ministry-of-energy-utilities-and-climate-ministerial-institutions 
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ФРН 

            Початок політиці енергозбереження в Німеччині поклав «Закон про 

пріоритет відновлювальної енергії», прийнятий у 1991 році. 

 

 Політику енергозбереження у Німеччині формують та реалізовують:  

 Міністерство навколишнього середовища; 

 частково Міністерство економіки; 

 Федеральне міністерство транспорту, будівництва і міського 

розвитку.  

           За період 2000-2003 рр. влада Німеччини щорічно вносила у розвиток 

поновлювальної енергетики та енергозбереження не менше 200 млн. євро. 

Впродовж 2003-2005 рр. фінансування таких проектів було збільшено до 360 

млн. євро. А з 2006 р. зростання щорічних капіталовкладень у 

поновлювальну енергетику стало ще більш вагомим і становило близько 1 

млрд. євро. 

         Влада активно залучає до участі в нових проектах приватний капітал, 

використовуючи для цього такі засоби, як організація та проведення 

конкурсів з реалізації енергозберігаючих кредитів, надання пільг в 

оподаткуванні та отриманні кредитів. 

         Активну позицію у проведенні конкурсів енергозбереження займає 

Німецьке енергетичне агентство (DENA) - товариство з обмеженою 

відповідальністю, яке є федеральною структурою. Агентство займається 

широким колом таких завдань, як моніторинг енерговитрат, аналіз паливно-

енергетичного балансу країни та динаміки цін на енергоносії, розробляє 

стратегію будівництва електричних установок на поновлювальних джерелах 

енергії, планує модернізацію діючих електростанцій, здійснює торгівлю 

емісійними квотами, організовує спільну реалізацію новітніх проектів, 
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консультує владні органи з питань ефективного використання енергії, веде 

активну пропагандистську та роз’яснювальну роботу серед населення
9
. 

          

Організаційна структура Міністерства Економіки та Енергетики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                         

                        

                                                 

    

                                                        

  

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
  Шевченко В. «Використання енергозберігаючих технологій в країнах ЄС: досвід для України». Аналітична 

записка // Національний інститут стратегічних досліджень (http://www.niss.gov.ua). 

Федеральний міністр Економіки та 

Енергетики 

Парламентські держсекретарі 

(Підтримують політику та роботу міністра) 

Держсекретарі 

Центральне 

управління 

Управління 

економічної політики 

Управління 

промислової 

політики 

Політичний персонал та 

планування політики 

Політика використання 

енергетики: 

ефективність 

опалювання 

Зовнішня економічна 

політика 

Політика малого та 

середнього 

підприємництва 

Європейська 

політика 

Енергетична 

політика 

Цифрова та 

інноваційна 

політика 
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Республіка Польща 

             Польща впроваджує систему енергозбереження з 1991 року. Досвід 

Польщі є насамперед позитивним, бо влада гармонізувала національне 

законодавство з нормативно-правовими документами ЄС. Практично немає 

розбіжностей між загальнодержавними та місцевими нормативно-правовими 

актами. Успішно формується інституційно-організаційне забезпечення 

політики енергозбереження. У країні налагоджено ефективну та 

цілеспрямовану роботу державних і місцевих органів влади, фінансових і 

комерційних структур, суб’єктів господарювання щодо проведення заходів 

енергозбереження у житловому секторі, ефективного використання місцевих 

ресурсів та електроенергії, впровадження геліоенергетики, виробництва 

біогазу, утилізації сміття, отримання теплової та електричної енергії від 

спалювання соломи та інших рослинних відходів.  

           Польща має позитивний досвід змішаного фінансування енергетичних 

проектів (кошти Євросоюзу, міжнародних фондів-донорів, екологічних 

фундацій, бюджету), де вміло використовується система податкових пільг. 

          Влада намагається за допомогою державних важелів розширювати коло 

кредиторів для проведення таких заходів з енергозбереження, що потребують 

значних коштів і розраховані на тривалу перспективу. У Польщі існує 

спеціальний комунальний фонд, кошти якого акумулюють за рахунок зборів 

від населення та використовуються для реалізації недорогих проектів 

енергозбереження, підвищення якості опалення, поточний ремонт. 

         Енергоспоживання базується на підписанні та виконанні умов договору. 

Це дає можливість уникнути бюрократичної тяганини, зв’язаної з дозвільною 

системою, не допустити монополізації сфери, покращити завдяки 

конкуренції якість послуг, зменшити ціни, спростити аудит
10

. 

 

 

                                                           
10

 Statistics > Statistics Search. Poland: Balances (1990-2012) [Електронний ресурс] // International Energy 
Agency. - Режим доступу: http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/. 



 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство енергетики 

Міністр енергетики 

Departments 

02-04-2015 

PAA organizational structure is established on 

the basis of the Statute granted by the Minister 

of Environment by means of the Regulation of 

3 November 2011. 

Державний секретар Державний секретар 

Заступник генерального директора 

Керівник політичного кабінету 
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Королівство Швеція 

           Цінним є досвід Швеції у сфері пасивного енергозбереження. 

Вважається, що пасивне енергозбереження дасть можливість на одну третину 

зменшити витрати енергії для опалення. У шведському м. Брогаден 

завершується реалізація проекту пасивного збереження, де реконструюють 

муніципальні багатоквартирні будинки, збудовані у 1970 році і внесені до 

реєстру на капітальний ремонт. Проект фінансується Шведським 

енергетичним агентством і здійснюється в рамках програми скорочення 

енергоспоживання на 20 % 
11

. 

 

Міністерство навколишнього середовища та енергетики несе 

відповідальність за екологічну, енергетичну та кліматичну політику уряду. 

До межі відповідальності міністерства відносяться питання, що стосуються 

клімату, енергетики, хімічних речовини, охорони природи і лісів, морських і 

водних середовищ, радіаційної безпеки та міжнародного екологічного 

співробітництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Шевченко В. «Використання енергозберігаючих технологій в країнах ЄС: досвід для України». Аналітична 
записка // Національний інститут стратегічних досліджень (http://www.niss.gov.ua 
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Глава  міністерства охорони навколишнього середовища та 

енергетики: 

Міністр навколишнього середовища та клімату 

 

Міністр енергетики 

Держсекретар 

(підпорядковуютьс

я міністрам) -  веде 

роботу 

міністерства 

Держсекретар   

(підпорядковуються 

міністрам) – веде 

роботу міністерства 

Держсекретар   

(підпорядковуються 

міністрам) – веде 

роботу міністерства 

Міністерство навколишнього середовища та енергетики  поділяється на 

підрозділи та секретаріати 

1. Підрозділ клімату (відповідає за участь Швеції в глобальних переговорах зі 

зміни клімату та роботи в ЄС з виконання своїх зобов'язань в рамках Кіотського 

протоколу). 

2. Підрозділ енергетики (опікується питаннями, що стосуються 

енергопостачання та використання енергії, енергетичної інфраструктури, 

енергетичних ринків і функціонування електроенергії, газу та теплопостачання  

на ринки). 

3. Підрозділ природнього середовища (відповідає за збереження природи і 

біологічного різноманіття та відповідає  за стан морського середовища та 

управління водними ресурсами). 

4. Підрозділ хімії (відповідає за навколишнє середовище та охорону здоров'я, 

продукцію та її життєвий цикл). 

5. Підрозділ екологічної оцінки (відповідає за обробку адміністративних 

питань в рамках Екологічного кодексу Швеції). 

6. Підрозділ екологічних цілей (відповідає за координацію роботи 

міністерства «зеленої політики»). 

7. Секретаріат координації роботи підрозділів  з міністерством 
(координує складання та планування бюджету  Міністерства, працює з урядовими 

агентствами, вирішує адміністративні  питання, що стосуються комітетів при 

міністерстві). 

8. Юридичний підрозділ (надає підтримку Міністерству з правових питань і 

несе відповідальність за підготовку проектів постанов, пропозиції Ради з 

законодавства та урядових законопроектів). 

9. Міжнародний підрозділ (надає підтримку керівництву міністерства, послам 

та іншим підрозділам з міжнародних питань). 

10. Секретаріат із забезпечення зв’язку (забезпечує комунікаційну підтримку 

керівництва міністерства та інших підрозділів). 
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Рекомендації для України 

(рекомендації базуються на досвіді політики енергозбереження країн ЄС) 

1. Створення  ефективно діючого органу, який розроблятиме енергетичну 

політику, консультуватиме  уряд, розроблятиме правові документи, 

контролюватиме їх виконання, надаватиме необхідну допомогу фірмам і 

окремим громадянам у реалізацій енергоефективної роботи.  

2. Запровадження ринкових механізмів стимулювання енергоефективності 

(зростання прихильників енергоефективності): 

 залучення підтримки (банків, інвестиційних фондів, акцій, облігацій 

тощо) та обмеження практики виділення суб’єктам господарювання 

фінансування через органи виконавчої влади (розподіл бюджетних 

видатків). 

3. Перехід від організаційно-розпорядчого до проектно-аналітичного 

управління (вдосконалення державного управління у сфері 

енергоефективності): 

 перехід від функцій розподілу бюджетних коштів (на проекти 

енергозбереження) до функцій розроблення та контролю за 

дотриманням механізмів фінансування проектів енергозбереження 

(підвищення результативності програм, зниження рівня корупції); 

 

 розроблення та контроль за дотриманням механізмів самофінансування 

проектів енергозбереження у бюджетній та комунальній сферах 

(зростання інвестицій, розвиток ринку послуг у сфері 

енергоефективності, зниження витрат бюджету на енергозабезпечення). 

5. Активізація державно-приватного партнерства у сфері енергоефективності, 

зокрема через запровадження практики укладання добровільних угод між 

підприємствами, об’єднаннями підприємств різних галузей щодо підвищення 
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рівня енергоефективності виробництва, виробництва та впровадження 

новітніх енергоефективних технологій. 

6.Підвищення фінансової спроможності місцевого самоврядування 

формувати ресурси для модернізації систем життєзабезпечення людей, 

розвитку транспортної інфраструктури. 

7. Забезпечення стимулювання суб’єктів природних монополій в Україні до 

енергозбереження через: впровадження механізму надання кінцевим 

споживачам енергоресурсів (насамперед населенню) реальних важелів 

впливу на монополістів – постачальників енергії щодо кількості та якості 

необхідних ресурсів, можливості вибору альтернативних постачальників. 

8. Удосконалення механізмів державного регулювання природних монополій 

у частині проведення енергетичного аудиту і врахування його результатів 

при затвердженні цін (тарифів) на продукцію природних монополій. 

9. Створення умов для укладення договорів енергоефективного підряду 

(предмета діяльності енергосервісних компаній), підтримки реалізації 

енергоефективних проектів у бюджетній і житлово-комунальній сферах.   
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Використані джерела 

1. http://bip.me.gov.pl/O+ministerstwie/Struktura+organizacyjna/Kierownictwo 

2. http://www.cire.pl/ 

3. http://bip.me.gov.pl/Struktura+organizacyjna 

4. http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-the-environment/ 

5. http://www.bmwi.de/EN/Ministry/tasks-and-structure.html 

6. http://eng.kyst.dk/ 

7. http://www.chalmers.se/en/departments/ee/Pages/default.aspx 
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