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ІНСТРУМЕНТИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ  
У ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена дослідженню проблем енергозбереження в Україні та вдосконаленню інструментів податкового стимулю-
вання залучення інвестицій у цей процес. Визначені можливі джерела інвестиційних ресурсів для забезпечення процесу енергоз-
береження в Україні та розглянуті подальші перспективи їх використання. Проаналізовано низку існуючих податкових пільг щодо 
запровадження енергозберігаючих технологій та обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення шляхом їх спрямування 
на залучення коштів населення у здійснення енергозберігаючих заходів.

Ключові слова: енергозбереження, інвестиції у енергозбереження, податкове стимулювання енергозбереження, податкові 
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Цимбалюк И.А., Лущик В.Д. ИНСТРУМЕНТЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В УКРАИНЕ

Статья посвящена исследованию проблем энергосбережения в Украине и совершенствованию инструментов налогового 
стимулирования привлечения инвестиций в этот процесс. Определены возможные источники инвестиционных ресурсов для 
обеспечения процесса энергосбережения в Украине и рассмотрены последующие перспективы их использования. Проана-
лизирован ряд существующих налоговых льгот относительно внедрения энегргосберегающих технологий и обоснована необ-
ходимость последующего совершенствования путем их направления на привлечение средств населения в осуществление 
энергосберегающих мероприятий.
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налоговые льготы.

Tsymbaliuk I.A. Lushchyk V.D. INSTRUMENTS OF TAX STIMULATING INVESTMENT IN ENERGYSAVING IN UKRAINE
The article is devoted to research of problems of energysaving in Ukraine and perfection of instruments of tax stimulation of bringing 

in of investments in this process. Certain possible sources of investment resources for providing of process of energysaving in Ukraine 
and the considered subsequent prospects of their use. Analyzed a number of existing tax incentives in relation to introduction of 
energysaving technologies and substantiates the necessity of further improvement through their focus on raising funds of population in 
the implementation of energy saving measures.
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Постановка проблеми. В умовах складної еконо-
мічної ситуації та енергетичної кризи особливо го-
стро постає питання пошуку додаткових джерел фі-
нансових ресурсів для реалізації енергозберігаючих 
заходів та удосконалення існуючих механізмів сти-
мулювання інвестиційних процесів у сфері енергоз-
береження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен-
ням проблем енергозбереженням займалися багато 
відомих вітчизняних та зарубіжних вчених-еконо-
містів. Зокрема, у роботах О.С. Білик, Р.В. Севас-
тьянова [1; 2] розглянуті питання впровадження 
енергозбереження на промислових підприємствах, 
запропоновано напрями підвищення рівня їх енер-
гетичної ефективності. У сфері житлово-комуналь-
ного господарства механізми активізації інвестицій-
ної привабливості енергозбереження досліджували 
В.А. Маляренко, В.І. Тітяєв, Н.С. Гетало [3; 4]. 
Проблемам та обґрунтуванням напрямків підвищен-
ня енергоефективності економіки в цілому Украї-
ни присвячені праці І.М. Сотник, К.О. Охименка, 
Є.О. Сидоренка [5]. Проте більшість із науковців роз-
глядали лише теоретичні аспекти поняття «енергоз-
береження», не торкаючись доцільності інвестування 
держави в енергозберігаючі технології. Недостатньо 
дослідженим залишається питання вдосконалення 
податкових інструментів стимулювання інвестицій 
та залучення фінансових ресурсів населення у енер-
гозбереження, що обумовлює актуальність та своє-
часність обраної проблематики.

Постановка завдання. Завданням дослідження є 
аналіз існуючих інструментів податкового симулю-
вання залучення інвестицій у енергозбереження в 
Україні задля обґрунтування пропозицій активізації 
цих процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В Україні процес енергозбереження почався із при-
йняття низки законодавчих актів Верховної Ради 
України та постанов Кабінету міністрів України у 
сфері енергозбереження. Зокрема, були прийняті за-
кони України «Про енергозбереження», «Про енер-
гетику», «Про енергопостачання», постанови «Про 
порядок переведення підприємств на резервні види 
палива», «Про затвердження Державної цільової еко-
номічної програми енергоефективності на 2010–2015 
роки», проте особливо позитивних результатів від їх 
впровадження відчутно не було [6]. І на сьогодні дана 
проблема не втрачає своєї гостроти та актуальності. 
Запаси енергетичних ресурсів вичерпуються, ціна на 
них постійно зростає, до того ж нестабільність полі-
тичної ситуації у світі змушує шукати нові джерела 
енергії та ефективно використовувати наявні.

Розглядаючи структуру енергоспоживання в 
Україні, варто зауважити, що основна частка на-
лежить викопним видам палива (нафта 1%; при-
родний газ 34%; кам’яне вугілля 35,7%), за якими 
слідує ядерна енергія (18,8%) і електроенергія, ви-
роблена ГЕС (1,2%), тоді як використання віднов-
люваних видів енергії все ще незначне та не переви-
щує 1% (рис. 1).
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Рис. 1. Структура енергоспоживання  
в Україні за 2013 рік

Побудовано автором за даними [7]

Загалом у нашій державі споживання енергії з 
первинних джерел у значній мірі залежить від ім-
порту енергоносіїв для забезпечення енергетичних 
потреб країни.

Індикатором ефективності економіки, що визна-
чає обсяги споживання енергоресурсів для задоволен-
ня енергетичних виробничих і невиробничих потреб 
країни на одиницю валового внутрішнього продукту 
(ВВП), є показник енергоємності ВВП.

Так, згідно з даними Держенергоефективності, 
у 2013 році на одну гривню виготовленої в Україні 
продукції було витрачено 0,613 кілограми умовного 
палива, що на 3,5% менше, ніж у 2008 році (рис. 2).

Десятиліття тому енергоємність ВВП складала 
0,82 кілограми, п’ять років тому – 0,635, 2012 року 
– 0,621 кілограми умовного палива на гривню про-
дукції. Починаючи з 2009 року динаміка підвищен-
ня енергоефективності погіршилася, але все ж таки 
позитивна тенденція зберігається, хоча й темпи ско-
рочення енерговитрат значно сповільнилися [8].
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Рис. 2. Динаміка енергоємності ВВП України 
та світу, базовий сценарій

Побудовано автором на основі [8; 9]

Незважаючи на те що упродовж 2008–2013 рр. 
енергоємність виготовленої продукції знизилася на 
3,5%, Україна аж у 3,8 рази енергоємніша, ніж її  
28 сусідніх держав – членів Європейського Союзу. 
Крім того, наша держава має одну із найбільших 
енергоємностей, а тому – найнижчу енергоефектив-
ність, порівняно з іншими розвиненими регіонами 
Азії та країнами СНД (рис. 2).

Відповідно до прогнозу розвитку енергетики світу 
до 2040 року для України характерними тенденція-
ми є: 

– досить швидке скорочення населення – з 46 млн 
осіб у 2010 році до 37 млн осіб у 2040 році за оцін-
ками ООН;

– середньорічні темпи зростання української еко-
номіки після кризового падіння 2012–2015 років ви-
йдуть після 2016 року на рівень 2,3% на рік на пері-
од до 2040 року;

– зменшення абсолютних обсягів споживання 
первинної енергії на 15% 1992–2040 рр. [10].

Отже, підвищення енергоефективності дало б ве-
ликі економічні вигоди для України як на рівні га-
лузі, так і на місцевому та національному рівнях. 
Разом з тим запровадження енергозберігаючих тех-
нологій, спрямованих на підвищення енергоефек-
тивності в країні, потребує значних інвестиційних 
вкладень та загострює питання пошуку джерел фі-
нансових ресурсів в умовах існуючої на сьогодні в 
Україні нестабільної економічної ситуації.

Процес інвестування у енергозбереження може 
здійснюватися із залученням коштів як від внутріш-
ніх, так і від зовнішніх суб’єктів підприємництва, 
які здійснюватимуть вкладення в енергозбереження 
коштів з метою отримання прибутку, або ж досяг-
нення соціального ефекту. Залучення іноземних ін-
вестицій в економіку країну сприятиме збільшенню 
кількості робочих місць, оновленню технологій ви-
робництва та технологічного обладнання, стимулю-
ватиме розвиток економіки країни в цілому. Згідно 
з оцінкою інвестиційної привабливості України, що 
проводиться Європейською Бізнес Асоціацією і ґрун-
тується на регулярному моніторингу бізнес-клімату 
першими особами компаній – членів Асоціації, ін-
декс інвестиційної привабливості станом на кінець 
третього кварталу 2014 року становить 2,65 (макси-
мальна оцінка 5) [11], що свідчить про досить низь-
кий рейтинг нашої країни. Отже, при всіх перева-
гах інвестування в Україну негативні фактори все 
ж переважають та зменшують приток інвестицій до 
країни, що змушує шукати додаткові внутрішні дже-
рела ресурсів для здійснення інвестицій у енергозбе-
реження.

Відповідно до 12 статті Закону України «Про 
енергозбереження», джерелами фінансування за-
ходів щодо ефективного використання паливно-
енергетичних ресурсів є власні та позикові кошти 
підприємств, установ і організацій, Державний бю-
джет України, місцеві бюджети, а також інші дже-
рела [12].

Таким чином, для здійснення інвестиційного про-
цесу у сфері енергозбереження необхідні кошти мож-
на залучати з трьох напрямів, залежно від суб’єктів 
інвестування (див. рис. 3).

Кожен із наведених суб’єктів інвестування має 
свої обмеження щодо можливості здійснення інвес-
тицій, що обумовлене як економічною ситуацією в 
державі, так і специфікою ведення діяльності, моти-
ваційними аспектами реалізації інвестицій. Деталь-
но розглянемо можливості кожного із потенційних 
учасників інвестиційного процесу щодо реалізації 
енергозберігаючих заходів.

Так, залучення державних коштів можливе лише 
за умови наявності вільних коштів, які спрямовува-
тимуться для реалізації інвестиційних проектів, або 
ж збільшення державних видатків на енергозберіга-
ючі заходи та на розробку нових інвестиційних про-
грам. Зважаючи на нестабільну політичну ситуацію, 
економічну кризу в країні, дефіцит бюджету, який 
за даними Міністерства фінансів у 2013 р. становив 
4,5% від ВВП (при нормі 3%), а також збільшення 
державного боргу до рівня 40,1% від ВВП станом на 
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01.01.2014 (при нормі 35%) [13], можна стверджува-
ти, що вільні кошти в держави відсутні, а всі мобі-
лізовані гроші ресурси спрямовуються на виконання 
захищених статей бюджету (соціальних виплат, ви-
плата зарплат державним службовцям і т.д.), та під-
тримку економічної стабільності.

Для стимулювання залучення інвестицій у енер-
гозберігаючі технології законодавством передбачено 
ряд пільг із основних бюджетоутворюючих податків, 
що діють в Україні. Так, щодо податку на прибуток 
підприємств, відповідно до п. 1 ст. 158 Розділу ІІІ 
Податкового кодексу звільняється від оподаткування 
80 відсотків прибутку підприємств, отриманого від 
продажу на митній території України товарів влас-
ного виробництва за переліком, встановленим Кабі-
нетом Міністрів України [14]:

1) устаткування, що працює на відновлюваних 
джерелах енергії;

2) матеріали, сировина, устаткування та комплек-
туючі, які будуть використовуватися у виробництві 
енергії з відновлюваних джерел енергії;

3) енергоефективне обладнання і матеріали, виро-
би, експлуатація яких забезпечує економію та раціо-
нальне використання паливно-енергетичних ресурсів;

4) засоби вимірювання, контролю та управління 
витратами паливно-енергетичних ресурсів;

5) устаткування для виробництва альтернативних 
видів палива.

Податковим кодексом (п. 2 стаття 152) передбаче-
но також звільнення від оподаткування 50 відсотків 
прибутку, отриманого від здійснення енергоефектив-
них заходів та реалізації енергоефективних проектів 
підприємств, що включені до Державного реєстру 
підприємств, установ, організацій, які здійснюють 
розроблення, впровадження та використання енер-
гоефективних заходів та енергоефективних проектів.

Серед операцій, що звільняються від оподатку-
вання ПДВ у п. 16 ст. 197 Податкового кодексу пе-
редбачено операції із ввезення на митну територію 
України:

1) устаткування, яке працює на відновлюваних 
джерелах енергії;

2) матеріалів, сировини, устаткування та комп-
лектуючих, які будуть використовуватися у вироб-
ництві альтернативних видів палива або виробництві 
енергії з відновлюваних джерел енергії;

3) енергозберігаючого обладнання і матеріалів, 
виробів, експлуатація яких забезпечує економію та 

раціональне використання паливно-
енергетичних ресурсів;

4) засобів вимірювання, контр-
олю та управління витратами палив-
но-енергетичних ресурсів.

Податковим кодексом передбаче-
на пільга і щодо земельного податку, 
згідно з якою за ділянки (в межах та 
за межами населених пунктів), на-
дані для розміщення об’єктів енер-
гетики, які виробляють електрич-
ну енергію з відновлюваних джерел 
енергії, податок справляється у роз-
мірі 25 відсотків його суми (п. 6  
ст. 276 ПКУ).

Щодо мита, сплата якого регу-
люється також і Митним кодексом  
(п. 14 ст. 282) звільняється від опо-
даткування устаткування, яке пра-
цює на відновлюваних джерелах 
енергії, енергозберігаюче обладнан-
ня і матеріали, засоби вимірювання, 

контролю та управління витратами паливно-енерге-
тичних ресурсів, обладнання та матеріали для ви-
робництва альтернативних видів палива або для ви-
робництва енергії з відновлюваних джерел енергії за 
умови, що ці товари застосовуються платником по-
датків для власного виробництва та якщо ідентичні 
товари з аналогічними якісними показниками не ви-
робляються в Україні [15].

Разом з тим дані заходи не дають відчутного по-
зитивного та стимулюючого ефекту. Спрямовані на 
використання юридичними особами і суб’єктами під-
приємницької діяльності вони не забезпечують до-
статніх результатів щодо активізації процесів енер-
гозбереження серед них.

Третім і найбільш доступним джерелом отриман-
ня коштів (оскільки в держави відсутні вільні кошти 
для здійснення будь-яких інвестиційних вкладень, 
а інвестори (суб’єкти підприємницької діяльності) 
зменшують свої вкладення в країну у зв’язку з не-
прозорим процесом виробництва та недосконалим 
чинним законодавством) для здійснення вкладень 
в енергозбереження залишаються кошти населення 
країни.

За реалій сучасності та назріваючої енергетичної 
кризи в країні посилилися процеси зовнішнього уте-
плення приватних та багатоквартирних житлових 
будинків власними коштами населення. Завданням 
держави при цьому є стимулювання та податкова під-
тримка залучення коштів населення у процеси енер-
гозбереження та теплореновацію будівель, що матиме 
позитивний ефект зменшення витрат енергоресурсів у 
житлово-комунальному секторі економіки.

Висновки з проведеного дослідження. На основі 
проведеного дослідження можна зробити такі ви-
сновки:

1. Метою впровадження енергозбереження є ре-
гулювання відносин між юридичними та фізични-
ми особами з приводу раціонального та ефективного 
використання енергетичних ресурсів та технологій. 
У чинному законодавстві визначено поняття, прин-
ципи та цілі енергозбереження, передбачено ряд еко-
номічних заходів, які сприяють енергозбереженню.

2. Розглядаючи структуру енергоспоживання в 
Україні, варто зауважити, що основна частка нале-
жить викопним видам палива (нафта 1%; природний 
газ 34%; кам’яне вугілля 35,7%), за якими слідує 
ядерна енергія (18,8%) і електроенергія, вироблена 
ГЕС (1,2%), у той час, як використання відновлюва-
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них видів енергії все ще незначне та не перевищує 
1%. Структура енергоспоживання значно заванта-
жує вітчизняну економіку (оскільки значна частка 
ресурсів імпортується, що може спричинити загрозу 
енергобезпеці країни), а також негативно впливає на 
навколишнє середовище.

3. Енергоємність ВВП в Україні залишається зна-
чно вищою, ніж в економічно розвинених державах, 
що є наслідком використання застарілої техніки та 
обладнання, повільного впровадження енергозберіга-
ючих технологій. 

4. У процесі енергозбереження роль держави не об-
межується лише прямим фінансуванням відповідних 
цільових програм та заходів, спрямованих на впрова-
дження ресурсозберігаючих технологій. Суттєве зна-
чення при цьому може відігравати використання пря-
мих та непрямих інструментів впливу на споживачів 
енергоресурсів та потенційних інвесторів, серед яких 
варто виділити податкове стимулювання.

Вітчизняним податковим та митним законодав-
ством передбачено ряд пільг щодо податку на при-
буток, ПДВ та мита по операціях, що сприяють 
запровадженню енергозберігаючих технологій в 
Україні. Однак відчутного позитивного та стимулю-
ючого ефекту вони не приносять.

5. Недостатність існуючих державних заходів, які 
стимулюють використання та впровадження енергоз-
берігаючих технологій, змушує шукати нові джере-
ла інвестицій, зокрема перспективним напрямом на 
сьогодні лишається податкове стимулювання залу-
чення коштів населення.
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