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У статті здійснено аналіз факторів, що спричиняють настання енергетичної бідності серед населення України, досліджено дієвість поточЗавгородня Світлана
них заходів держави, спрямованих на подолання цього явища та виПавлівна –
значено пріоритетні напрями зниження рівня енергетичної бідності.
кандидат наук
Відзначається, що лібералізація енергетичних ринків, встановлення
з державного управління,
економічно обґрунтованих тарифів для всіх споживачів, скорочення
старший науковий
внутрішнього споживання енергоресурсів водночас із різким зниженспівробітник відділу
ням соціально-економічного добробуту населення спричинили неможенергетичної
ливість жителів країни задовольняти свої базові енергетичні потреби,
значне зростання заборгованості за оплату житлово-комунальних пота техногенної безпеки
слуг. Акцентується на необхідності реалізації норм Третього енергеНаціонального інституту
тичного пакета Європейського Союзу з метою подолання енергетичстратегічних досліджень
ної бідності там, де її було виявлено, що передбачає надання допомоги
в рамках соціального забезпечення або підтримку щодо питань енергоефективності. З метою соціального забезпечення вразливих споживачів енергоресурсів відбувається масштабне збільшення видатків бюджету на адресні субсидії, що зумовлено збільшенням чисельності населення України, яке перебуває за межею бідності, максимальним
зростанням рівня безробіття за останні роки та різким підвищенням споживчих цін. Встановлено, що
попри певні здобутки зі зниження енергетичної бідності в Україні лише частково впроваджуються інструменти, спрямовані на підвищення енергоефективності будівель та зростання обсягів використання відновлюваних джерел енергії. Додатковими інструментами зі зниження рівня енергетичної бідності можуть бути гарантування права споживачів змінювати постачальника, отримувати інформацію про
тарифи та їх порівняння, а також надання рекомендацій вразливим групам споживачів стосовно вибору постачальника за вигідними умовами.
Ключові слова: енергетична бідність, енергетичні ресурси, вразливі споживачі енергоресурсів, енергоефективність будівель, постачальники енергоресурсів.
Svitlana Zavgorodnia
PRIORITIES OF OVERCOMING ENERGY POVERTY IN UKRAINE
In the article it was analyzed the factors causing the occurrence of energy poverty among the Ukrainian
population, it was examined the effectiveness of current state measures, which are aimed at overcoming it
and was identified priority directions for reducing the level of energy poverty. It is noted that the liberalization of energy markets, the establishment of economically justified tariffs for all consumers, the reduction of
domestic consumption of energy resources, at the same time with the sharp decline in the socio-economic
welfare of the population, caused the inability of the population to meet their basic energy needs and significant increase in arrears for the payment of housing and communal services. The emphasis is on the need to
implement the norms of the Third Energy Package of the European Union with the goal of overcoming energy poverty, where it has been identified, providing social welfare assistance or support for energy efficiency.
In order to provide social security for vulnerable energy consumers, large increase in budget expenditures
for targeted subsidies is due to the growth of the Ukrainian population below the poverty line, unemployment to the highest mark in recent years and a sharp rise in consumer prices. It has been established that
in spite of certain achievements in reducing energy poverty, Ukraine only partially implements measures to
improve energy efficiency of buildings and increasing the use of renewable energy sources. Additional tools
for reducing energy poverty can be to guarantee consumers’ rights to change suppliers, receive information
on tariffs and their comparison, and to provide recommendations to vulnerable consumers on the choice of
supplier on favorable terms.
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Постановка проблеми. Формування в Україні
енергетичної політики, спрямованої на трансформацію енергетики в економічно прибутковий, конкурентний і гнучкий сектор економіки, передбачає мінімізацію домінування одного з видів
виробництва енергії або шляхів постачання палива, ліквідацію перехресного субсидування, скасування існуючої системи субсидування енергопостачання, перехід до ринкового ціноутворення
[23]. Але впровадження зазначених заходів одночасно з різким зниженням соціально-економічного добробуту населення призвело до того, що
населення не має можливості задовольнити свої
базові енергетичні потреби, значно зростає заборгованість за житлово-комунальні послуги, виникає енергетична бідність.

яка потребує допомоги для боротьби з енергетичною бідністю; ідентифікації вразливих споживачів
енергоресурсів за допомогою моніторингу та оцінювання рівня доходів населення; реалізації заходів щодо подолання енергетичної бідності та оцінювання їх наслідків [29].

Як свідчать результати опитування Державної
служби статистики України, у 2015 р. 19,6 % домогосподарств не мали достатньо коштів для своєчасної та в повному обсязі оплати рахунків
за житло й необхідні послуги з його утримання
або за газ для приготування їжі; а 25,1 % домогосподарств – для того, щоб у їхньому житлі підтримувалася достатньо тепла температура протягом
опалювального сезону [22]. Подібний показник
у країнах – членах ЄС того ж, 2015 р., становив
9,4 % [30]. Зберігається значне зростання заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг.
За даними Державної служби статистики України, на початок 2015 р. рівень оплати житлово-комунальних послуг становив 95,45 %, а на початок
2017 р. – 72,6 % (у січні 2016 р. цей показник сягнув лише 56,8 %) [16].

З точки зору нормативного забезпечення термін
«енергетична бідність» в Україні юридично не закріплено, але визначено окремі аспекти щодо зниження такої бідності. Зокрема, закріплено термін
«вразливі споживачі», визначено їхні права і порядок захисту [16; 17], а також критерій, за яким
оцінюється необхідність соціального забезпечення. Теоретичні аспекти проблеми подолання енергетичної бідності в Україні досліджувались у працях Ю. Ващенка [2], Ю. Колбушкіна [13],
І. Ґазізулліна, Л. Лозового [4] та ін.

З огляду на це актуальним видається аналіз факторів виникнення енергетичної бідності, визначення проблем та дієвості поточних заходів держави,
спрямованих на її подолання, вибір інструментів зі зниження енергетичної бідності в Україні.

Метою статті є аналіз факторів виникнення енергетичної бідності, дієвості поточних заходів держави, спрямованих на подолання цього явища,
а також визначення пріоритетних напрямів зниження рівня енергетичної бідності в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для
подолання енергетичної бідності у країнах Європейського Союзу в 2009 р. Директивою 2009/73/
ЄС [18] були передбачені заходи із соціального
забезпечення або підтримки у питаннях енергоефективності тих, хто потерпає від енергетичної
бідності. При цьому кожна країна мала самостійно визначати права, обов’язки та групи вразливих споживачів, зважаючи на соціально-економічні тенденції у країні. Це актуалізувало потребу
в теоретичних та аналітичних дослідженнях стосовно пошуку механізмів та інструментів подолання енергетичної бідності у країнах – членах
Європейського Союзу. Позитивний досвід багатьох країн свідчить, що заходи з подолання енергетичної бідності мають ґрунтуватися на: встановленні критерію, за яким визначається населення,

Виклад основного матеріалу дослідження. Європейський та соціальний комітет (European Economic and Social Committee) у доповіді «Енергетична
бідність у контексті лібералізації та економічної кризи» визначив, що енергетична бідність –
це складність чи нездатність забезпечити належне
опалення житла та мати доступ до інших важливих енергетичних послуг за доступною ціною.
При цьому енергетична бідність може бути спричинена комбінацією трьох чинників: низьким рівнем доходів, низькою енергоефективністю будівель та високими цінами на енергоносії [31]. Той
факт, що населення в Україні не може задовольнити свої базові енергетичні потреби, актуалізує
завдання з аналізу масштабності впливу чинників виникнення енергетичної бідності та дієвості поточних заходів держави щодо її подолання.

Важливим орієнтиром досягнення Україною Цілей сталого розвитку, що визначені у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» [24],
є забезпечення доступної та чистої енергії. При
цьому забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких сучасних джерел енергії передбачає
диверсифікацію постачання первинних енергетичних ресурсів, збільшення частки енергії з відновлюваних джерел.

Проте подальшого дослідження потребують питання щодо дієвості поточних заходів держави
із подолання енергетичної бідності в нашій країні та визначення пріоритетних напрямів зі зниження її рівня.
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Оцінювання рівня доходів населення передбачає врахування сукупності доходів населення
та рівня інфляції в країні. Рівень ВВП за паритетом купівельної спроможності (що враховує
вартість життя та рівень інфляції в країні) протягом 2014–2016 рр. в Україні демонстрував негативну динаміку. У 2014 р. цей показник становив 8 683,6 дол. США, у 2015 р. зменшився
до 7 948,1 дол. США, а в 2016 р. – зріс лише
до 8 271,8 дол. США. При цьому в постсоціалістичних країнах – членах ЄС рівень ВВП на душу
населення за паритетом купівельної спроможності в 2016 р. був у кілька разів вищий, ніж
в Украї ні (рис. 1).

Ідентифікації вразливих споживачів енергоресурсів та визначення дійсних розмірів надання адресних субсидій заважає масштабність тіньових доходів українців, що, за оцінками експертів, сягає
від 40 до 60 % [19]. Щоб удосконалити ідентифікацію вразливих споживачів, Кабінет Міністрів
України прийняв рішення про створення Єдиного реєстру отримувачів субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та верифікацію субсидій.
Передбачається, що після створення центрального
реєстру, де буде зібрана вся інформація про отримувачів субсидій, прийматимуться рішення щодо
верифікації субсидій і лише потім – монетизація
субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Тому, згідно з оцінками Інституту демографії
та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи [1], за межею бідності живе приблизно половина українців,
а, за даними самооцінки матеріального добробуту домогосподарств, 74 % респондентів відносили себе до бідних, лише 0,5 % – до представників
середнього класу і жоден з респондентів не вважав себе заможним [21].

Зважаючи на стрімке зниження рівня доходів населення, соціальне забезпечення вразливих споживачів в Україні шляхом надання безготівкових
адресних субсидій у 2014–2017 рр. супроводжувалося зростаючою динамікою видатків бюджету. Зокрема, загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат
на оплату ЖКП, збільшилася з 348,9 млн грн у січні–грудні 2014 р. до 5 704,7 млн грн відповідного
періоду 2016 р. [14]. Варто зазначити, що за шість
місяців 2017 р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам, становила 3 068,5 млн
грн, до кінця року загальна сума призначених субсидій зростатиме (рис. 2, с. 100).

Важливою частиною імплементації в Україні положень пункту 3 статті 4 Директиви 2009/73/ЄС
для подолання енергетичної бідності є соціальне забезпечення вразливих споживачів. Чинним
законодавством України закріплено права і порядок захисту вразливих споживачів енергоресурсів, а також критерій, за яким оцінюється необхідність соціального забезпечення, – субсидії
на відшкодування житлово-комунальних послуг
надаються населенню в разі перевищення базової норми плати у розмірі 15 %. З метою ідентифікації вразливих споживачів енергоресурсів має
проводитися моніторинг сукупного доходу домогосподарства та випадків здійснення покупки, що
перевищує 50 тис. грн, що унеможливлює отримання соціального забезпечення.
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Проте основними проблемними питаннями з удосконалення соціального забезпечення вразливих
споживачів, що потребують вирішення, залишаються:

 забезпечення узгодженості дій між суб’єктами
здійснення верифікації субсидій. Відповідно
до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Порядок розкриття банківської таємниці передбачає надання інформації
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центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики (Міністерству фінансів України) з метою
проведення верифікації і перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для
нарахування та отримання соціальних виплат,
пільг, субсидій тощо. При цьому Єдиний реєстр
отримувачів субсидій перебуватиме в розпорядженні Міністерства соціальної політики, верифікацію здійснюватимуть соціальні інспектори,
напряму підпорядковані Мінсоцполітики, а інформацію про доходи на банківських рахунках
з метою проведення верифікації і перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами, може отримувати лише Міністерство фінансів України;

 запровадження монетарної адресної допомоги
вразливим споживачам енергоресурсів. Представлені для обговорення Міністерством фінансів України пропозиції щодо монетизації пільг
і субсидій передбачають відмову від системи
клірингових розрахунків та монетизацію пільг
і субсидій на рівні підприємств житлово-комунального господарства, тобто розрахунок з постачальниками комунальних послуг живими
грошима з їх цільовим використанням.
Водночас позитивний досвід Литви [26] з монетизації субсидій свідчить про можливість впровадження зворотного порядку субсидування. Загалом такий порядок передбачає монетизацію
субсидій щомісячно, але лише після оплати вразливими споживачами за житлово-комунальні послуги за ринковими цінами. Тому запровадження
монетарної адресної допомоги вразливим споживачам на умовах зворотного порядку субсидування стимулюватиме до енергоефективності
та енергоощадності, зменшення заборгованості

100

вразливих споживачів за житлово-комунальні
послуги.
Низький рівень енергоефективності будівель є
одним із основних факторів виникнення енергетичної бідності, а заходи з підвищення енергоефективності у країнах – членах Європейського
Союзу є основоположними щодо її подолання. Позитивний досвід цих країн свідчить, що зниження рівня енергетичної бідності насамперед має
ґрунтуватися на підтримці вразливих споживачів
щодо підвищення енергоефективності будівель,
а саме на питаннях: модернізації житлового фонду, зростанні обсягів використання вразливими
споживачами відновлюваних джерел енергії [29].
Аналізуючи стан енергоефективності будівель
в Україні, варто відзначити, що на 1 січня 2017 р.
житловий фонд країни становив 977,9 млн кв. м
загальної площі [9], але оскільки більшість споруд
житлового фонду в Україні побудовано ще до набуття країною незалежності, вони не розраховані
на економічне споживання теплової енергії. Тому
в Україні діють удвічі більші нормативи споживання енергоресурсів – 80 кВт*год на кв. м, а реальне споживання досягає до 240 кВт*год на кв.
м [8]. При цьому в деяких областях України споживання теплової енергії перевищує показники
країн – членів ЄС більше як на 60 %.
Для модернізації всього житлового фонду України
потрібно близько 30 млрд євро. Попри це в бюджеті 2017 р. на субсидування житлово-комунальних послуг було передбачено видатків на суму
70 млрд грн, а на заходи з енергоефективності –
лише 800 млн грн [11] (хоча норма споживання
комунальних послуг для розрахунку розміру субсидій на опалення для населення поступово знижується, що не дозволяє населенню підтримувати
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необхідну температуру повітря для обігріву приміщень).
Головною проблемою, що стоїть на шляху модернізації житла вразливих споживачів, є низька купівельна спроможність. Тому, щоб стимулювати
заходи з енергоефективності, вразливим споживачам надаються кредити за умов відшкодування
35 % суми кредиту, а якщо у складі ОСББ є родини, які отримують субсидії, таке ОСББ отримує
відшкодування у середньозваженому розмірі між
40 і 70 % – залежно від кількості квартир-субсидіантів. За даними Держенергоефективності,
на 7 серпня 2017 р. сума кредитів, виданих населенню, становила 3 410,7 млн грн, а ОСББ/ЖКБ –
161 млн грн [22]. А загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам, за період з січня
по липень 2017 р. становила 3 068,5 млн грн [14],
тобто була майже втричі більша за відшкодовану
суму кредитів, наданих населенню та ОСББ/ЖКБ.
У розрізі видів палива 54,9 % енергетичних ресурсів, спожитих домогосподарствами в Україні, становить природний газ, що має найбільшу частку
в імпорті енергоносіїв [27], а в 2016 р. його питома вага збільшилася ще на 5 %. Одним зі шляхів
скорочення обсягів споживання природного газу
домогосподарствами вважається використання
твердого палива. Реалізація Державної програми
з енергоефективності для населення, ОСББ та ЖБК
передбачає компенсацію кредиту на придбання негазових/неелектричних котлів у розмірі 35 % – для
вразливих споживачів та 20 % – для решти споживачів. Як наслідок, обсяги споживання населенням
вугілля й торфу в Україні зросли з 1,4 % у 2014 р. [6]
до 1,8 % у 2015 р. [7], а на 7 серпня 2017 р. динаміка попиту на заміну газових котлів серед фізичних осіб становила 364,5 млн грн (для порівняння:
на 1 січня 2015 р. – лише 28 млн грн) [5].
Однак дослідження The International Institute for
Applied Systems Analysis свідчать про шкідливість
використання домогосподарствами деревини
та вугілля, що може бути надзвичайно небезпечним
для людей, зокрема, забруднює повітря, призводить
до захворювання легенів та серця [28]. Тому в деяких країнах – членах ЄС практично не споживають
твердого палива, наприклад, у Франції його частка
становить 0,1 % від загального обсягу споживання енергоресурсів домогосподарствами, у Німеччині – 1,1 %, у Великій Британії – 1,5 %, а в Італії
його не використовують взагалі [27].
Значним здобутком з підвищення енергоефективності будівель у 2017 р. на законодавчому рівні
стало ухвалення законів України:

 «Про фонд енергоефективності», який сприя-

тиме впровадженню інструментів стимулювання та підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель
та енергозбереження;
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 «Про енергетичну ефективність будівель», що
передбачає популяризацію діяльності із забезпечення енергетичної ефективності будівель,
сертифікацію енергетичної ефективності об’єктів будівництва та існуючих будинків за класами енергоефективності, проведення оцінки
на предмет відповідності установленим мінімальним вимогам щодо енергетичної ефективності будівель, розроблення рекомендацій щодо
підвищення рівня енергетичної ефективності
будівлі, які враховують місцеві кліматичні умови та є технічно й економічно обґрунтованими;

 «Про комерційний облік теплової енергії та во-

допостачання», що передбачає забезпечення комерційного обліку раціонального використання паливно-енергетичних та водних ресурсів
і запроваджує принцип, відповідно до якого кожен оплачуватиме лише ті обсяги комунальних
послуг, які фактично спожив.

Попри ці здобутки, для зниження рівня енергетичної бідності доцільно впровадити на пріоритетній
основі сертифікацію енергоефективності будівель
вразливих споживачів, забезпечити надання консультативних послуг вразливим споживачам щодо
енергоефективності та енергоощадності, а також
упровадження на пріоритетній основі заходів
з енергоефективності в домогосподарствах, які
потерпають від енергетичної бідності.
Зростання цін на енергоресурси протягом 2015–
2017 рр. було спричинене відмовою від перехресного субсидування та державного дотування, що
передбачено нормами Третього енергетичного пакета Європейського Союзу. У зв’язку з цим відбулося масштабне підвищення цін (тарифів) для населення:

 у 2015 р., порівняно з попереднім роком, –

на електроенергію (на 66,9 %), на природний газ (на 273 %), на гарячу воду та опалення
(на 78,4 %) [10];

 у 2016 р., порівняно з попереднім роком, –

на електроенергію (на 60 %), на природний газ
(на 42 %), на гарячу воду та опалення (на 88 %) [12];

 у липні 2017 р., порівняно з груднем 2016 р., –
на електроенергію (на 28,1 %), природний газ
(на 1 %), гарячу воду та опалення (на 0,3 %) [12].

При цьому, за даними Державної служби статистики України, в середньому за місяць частка витрат домогосподарств на оплату житла, комунальних продуктів та послуг у 2015–2016 рр.
залишалася незначною (у 2015 р. становила 9,8 %,
у 2016 р. – 11,1 % [3]) за рахунок зростання кількості домогосподарств, яким було призначено субсидії (кількість учасників Програми житлових
субсидій становить 42,3 % від загальної кількості домогосподарств України).
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Подальша децентралізація ринку електроенергії
та забезпечення функціонування механізму гнучких цін стали пріоритетами Четвертого енергетичного пакета (Winter energy package). Відповідно
до цього система ціноутворення для споживачів
має бути гнучкою, збільшуватися під час пікового навантаження та зменшуватися в період зниження попиту [25].
Зниження негативного впливу лібералізації цін
на енергоресурси на вразливих споживачів у країнах – членах ЄС реалізується за рахунок надання можливості споживачам обирати постачальника енергоресурсів, що передбачає [32]:

 надання інформації про прозорі, чітко роз’яснені тарифи для їх порівняння;

 надання рекомендацій вразливим споживачам

про вибір постачальника енергоресурсів, який
надає їх за найбільш вигідними та прийнятними для споживачів тарифами, забезпечуючи безкоштовний перехід на новий тариф;

 укладання договорів на постачання енергоресурсів із можливістю для споживачів у будьякий час змінювати постачальника енергоресурсів.

В Україні значним здобутком на шляху лібералізації ринку енергоресурсів стало ухвалення Закону України «Про ринок природного газу», що передбачає створення ефективного конкурентного
середовища на ринку природного газу із належним рівнем захисту споживачів (зокрема, тих категорій споживачів, які потребують особливого
захисту), а також Закону України «Про ринок
електричної енергії», що передбачає ліквідацію
перехресного субсидіювання та забезпечення конкуренції на ринку електричної енергії, підвищення економічних показників діяльності учасників
ринку. Водночас із визначенням умов створення
ефективного конкурентного середовища на ринку природного газу та електричної енергії цими
правочинами закріплено права та порядок захисту вразливих споживачів.
Попри ці здобутки, домогосподарства все
ще не мають змоги обирати постачальника енергоресурсів, отримувати інформацію й необхідні
роз’яснення щодо тарифів постачальників енергоресурсів, щоб їх можна було порівняти, а вразливі користувачі – не отримують рекомендацій
із вибору постачальника за найбільш вигідними
для них умовами. Тому пріоритетним напрямом
подолання енергетичної бідності є зниження негативного впливу зростання цін на енергоресурси, зокрема, шляхом гарантування споживачам
права змінювати постачальника, отримувати інформацію про тарифи для їх порівняння, а також
рекомендації з вибору постачальника за вигідними умовами.
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Висновки
1. Реформування енергетики та водночас різке
зниження соціально-економічного добробуту населення призвели до неможливості значної частини населення задовольнити свої базові енергетичні потреби і підтримувати достатньо теплу
температуру в своєму житлі протягом опалювального сезону, а також до значного зростання заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг.
2. Зниження за останні роки рівня реальної заробітної плати, різке зростання споживчих цін,
збільшення частки населення, яке перебуває
за межею бідності та безробіття, – усе це призвело до масштабного збільшення видатків бюджету
на адресні субсидії для соціального забезпечення вразливих споживачів. При цьому отримувачами субсидій залишаються як домогосподарства,
які з урахуванням наданих пільг та безготівкових
субсидій постійно відмовлялися від найнеобхіднішого, крім харчування, а окремим із них не вдавалося навіть забезпечити достатнє харчування,
так і домогосподарства, де значну частку становлять тіньові доходи.
3. Попри певні здобутки щодо зниження рівня
енергетичної бідності в Україні пріоритетними
напрямами з її подолання залишається вдосконалення соціального забезпечення вразливих споживачів, підвищення енергоефективності будівель, зниження негативного впливу зростання цін
на енергоресурси.
4. З метою кращого соціального забезпечення
вразливих споживачів енергоресурсів доцільно
усунути суперечності в частині доступу до інформації про доходи на банківських рахунках для
проведення верифікації, а також забезпечити монетизацію адресних субсидій на основі зворотного порядку субсидування, що передбачає монетизацію субсидій щомісячно, але лише після оплати
домогосподарствами за житлово-комунальні послуги за ринковими цінами.
5. Зниження рівня енергетичної бідності перш
за все має ґрунтуватися на підтримці в питаннях
підвищення енергоефективності будівель за рахунок модернізації житлового фонду та зростання обсягів використання відновлюваних джерел
енергії. Нагальним питанням є надання вразливим споживачам консультаційних послуг щодо
енергоефективності та енергоощадності, а також
впровадження на пріоритетній основі сертифікації з енергетичної ефективності їхніх будівель.
6. За ризику підвищення цін на енергоресурси
реалізація норм Третього енергетичного пакета
ЄС створює додатковий інструмент зниження негативного впливу зростання цін на енергоресурси шляхом гарантування права споживачів змінювати постачальника, отримувати інформацію
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про тарифи для їх порівняння, а також надання
рекомендацій вразливим споживачам з вибору
постачальника за вигідними умовами.
Перспективи подальших досліджень полягають у дослідженні кращого світового досвіду щодо
запровадження інструментів зі зниження рівня
енергетичної бідності та обґрунтуванні шляхів їх
впровадження в Україні.
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