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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність роботи. Одним з побічних результатів стрімкого розвитку 

суспільного виробництва є надмірне споживання паливно-енергетичних ресурсів 

(ПЕР) та порушення теплового балансу планети за рахунок виділення додаткового 

тепла та парникових газів. Саме задля поліпшення складної екологічної ситуації, 

зниження техногенного навантаження на довкілля реалізуються національні 

стратегії енергозбереження, спрямовані на: підвищення екологічної безпеки 

виробничих процесів; зниження затрат енергії на виробництво продукції та 

життєдіяльність людини; скорочення частки вуглеводневих енергоносіїв; 

використання природних джерел енергії, які не приводять до виділення додаткового 

тепла.  

Сьогодні в центрі уваги міжнародної спільноти знаходяться питання 

енергозбереження, вирішення яких пов’язано із скороченням споживання ПЕР, 

зростанням енергоефективності суспільного виробництва та диверсифікацією 

енергозабезпечення за рахунок використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). 

Без їх вирішення безперечно неможливим стає досягнення стратегічних цілей 

сталого розвитку та реалізація виходу суспільства з еколого-економічної кризи. 

Формування і реалізація ефективної політики енергозбереження та 

енергоефективності має забезпечити достатній рівень екологічної безпеки в Україні, 

поліпшити якість навколишнього природного середовища та надати значні переваги 

для вітчизняного підприємництва.  

Досвід провідних країн світу доводить, що результативна політика 

енергозбереження є важливим чинником економічного піднесення та підвищення 

конкурентоспроможності економіки, а також заощадження власних запасів 

вуглеводнів та фінансових ресурсів, скорочення викидів парникових газів, тобто 

обумовлює створення передумов щодо переходу до кліматично нейтральної 

економіки. Для України, яка характеризується низькою енергоефективністю 

економіки, в Енергетичній стратегії України до 2035 року визначено, що 

енергозбереження є пріоритетом щодо забезпечення енергетичної безпеки, 

соціально-економічного зростання, покращення якості життя та зменшення 

антропогенного навантаження на довкілля. 

Необхідність активізації діяльності, пов'язаної зі зниженням витрат ПЕР, 

підвищенням рівня ефективності їх використання, потребує застосування 

механізмів стимулювання ощадливого енергоспоживання, зокрема, в сфері 

підприємництва, внесок якого в економіку України сьогодні складає 55% ВВП.  

Вирішенню проблем ефективного використання енергоресурсів, оцінки 

ефективності інвестиційної та інноваційної діяльності, в т.ч. стосовно 

енергозбереження, присвячені дослідження провідних вітчизняних учених - 

представників економіко-екологічних наукових шкіл міст Києва, Одеси, Дніпра, 

Львова, Луцька, Сум. Вагомий внесок в дослідження теоретико-методологічних 

аспектів управління енергозбереженням, особливостей механізмів реалізації 

енергозберігаючої політики та застосування похідних фінансових інструментів в 

енергетичній сфері здійснили зарубіжні вчені: А. Ловінс, Е. Шумахер, 
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С. Клевеланд, Д. Стерн, Д. Кхазум, Л. М. Паттерсон, Д. Попп, Р. Нювелл, Б. 

Лапонше, Б. Джамет, В. Оікономоу, П. Бертольді, Д. Урдж-Ворсардс, Дж. Корніллі 

та ін. Проте, незважаючи на значну кількість теоретичних та практичних 

напрацювань, подальшого дослідження потребують теоретико-методичні підходи 

щодо стимулювання енергозбереження в природоохоронному контексті. 

Необхідність розвитку організаційно-економічного забезпечення 

природоохоронного стимулювання енергозбереження, зокрема, у підприємницькій 

сфері, вплинули на вибір теми дисертаційного дослідження й обумовили його 

актуальність.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано на кафедрі економіки природокористування Одеського 

державного екологічного університету відповідно до плану науково-дослідних 

робіт за темами «Механізм підвищення економіко-екологічної ефективності 

інвестицій в екологічні послуги» (номер держреєстрації 0114U000628), «Теоретико-

методологічні засади розвитку екологічно безпечного туризму в Одеській області» 

(номер держреєстрації 0117U000854), в рамках яких автором обґрунтовано 

застосування деривативів в комунікативних механізмах підвищення ефективності 

інвестицій в екологічні послуги енергозберігаючої спрямованості;  «Методологія 

управління еколого-орієнтованим розвитком нефінансового сектору національної 

економіки» (номер держреєстрації 0116U002402), в якій автору належить 

опрацювання методичного підходу до стратегічного планування розвитку 

альтернативної енергогенерації для об'єктів соціальної інфраструктури. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розроблення теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо формування 

організаційно-економічного забезпечення природоохоронного стимулювання 

енергозбереження в сфері підприємництва. 

Для досягнення мети у роботі були поставлені такі завдання: 

- удосконалити зміст базових дефініцій понятійно-категоріального апарату 

природоохоронного стимулювання енергозбереження; 

- проаналізувати сучасний стан і тенденції розвитку енергозбереження в 

Україні та світі; 

- систематизувати та класифікувати існуючі інструменти стимулювання 

енергозбереження; 

- дослідити організаційно-економічні засади природоохоронного 

стимулювання енергозбереження на рівні кінцевого споживання енергії; 

- обґрунтувати перспективність та умови використання ВДЕ як важелів 

природоохоронного стимулювання енергозбереження в сфері підприємницької 

діяльності; 

- удосконалити науково-методичний підхід до оцінки ефективності 

енергозберігаючих інновацій; 

- розробити пропозиції щодо застосування енергетичних деривативів як 

інструментів фінансового стимулювання енергозбереження на рівні кінцевого 

споживання енергії. 

Об’єктом дослідження є процес формування організаційно-економічного 
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забезпечення природоохоронного стимулювання енергозбереження на рівні 

кінцевого споживання енергії. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні основи удосконалення 

організаційно-економічного забезпечення природоохоронного стимулювання 

енергозбереження в сфері підприємницької діяльності. 

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дослідження 

становлять фундаментальні положення економічної науки, економіки 

природокористування та охорони навколишнього природного середовища, 

нормативно-правові документи, що регулюють енергозберігаючу діяльність в 

Україні, а також численні наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених, 

присвячені питанням управління енергозбереженням. 

Інституційною базою дослідження є нормативно-правові акти України, 

офіційні документи законодавчих і виконавчих органів української влади. 

Інформаційною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і закордонних 

учених у галузі енергетики, економіки природокористування та охорони 

навколишнього природного середовища, щорічні звіти, статистичні матеріали 

Державного комітету статистики України, Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження України, Міністерства енергетики 

України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, інших 

міністерств та відомств, положення та стратегії, матеріали досліджень міжнародних 

організацій з проблем енергозбереження. 

Для виконання поставленої мети та відповідних завдань у дисертаційній 

роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: методи 

формальної логіки – для визначення сутності економічних категорій в контексті 

природоохоронного стимулювання енергозбереження; методи статистичного та 

економічного аналізу – для дослідження сучасних тенденцій стимулювання 

енергозбереження; метод класифікації – для упорядкування інструментів 

стимулювання енергозбереження; метод реальних опціонів – для оцінки 

ефективності енергозберігаючих інновацій; SWOT-аналіз – для оцінки 

перспективності використання відновлювальних джерел енергії, як стимулюючих 

важелів енергозбереження; методи логічного узагальнення, синтезу, аналізу й 

порівняння - для визначення сутності, принципів, функцій і напрямків 

організаційно-економічного забезпечення природоохоронного стимулювання 

енергозбереження. 

Наукова новизна одержаних результатів. До основних результатів, що 

містять наукову новизну, належать такі: 

удосконалено: 

- понятійно-категоріальний апарат природоохоронного стимулювання 

енергозбереження та сутність дефініції «енергозберігаючий потенціал похідних 

фінансових інструментів», відмітною рисою якої є здатність активізувати 

здійснення енергозбереження на рівні кінцевого споживання енергії внаслідок 

притаманних їм інвестиційних можливостей; 

- методичний підхід до оцінки економічної ефективності енергозберігаючих 

інновацій, в основу якого, на відміну від існуючих, покладено метод реальних 
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опціонів, який дозволяє гнучко використовувати зміну зовнішніх умов для 

одержання конкурентної переваги за рахунок збільшення прибутковості інновацій, 

що реалізуються; 

- концептуальний підхід до формування організаційно-економічного 

механізму природоохоронного стимулювання енергозбереження, відмінністю якого 

є можливість критеріального оцінювання його ефективності та конкретизація 

суб’єктно-об’єктних відносин, що здійснюються за рахунок застосування 

відповідних інструментів стимулювання енергозбереження та на основі принципів 

екологічно спрямованого енергозберігаючого господарювання; 

дістало подальший розвиток: 

- визначення природоохоронного потенціалу векторів стимулювання 

енергозбереження за рахунок введення кількісних та часових характеристик, що 

доповнює уявлення про стратегічні напрями енергозберігаючої складової 

екологічної безпеки цільовими індикативними показниками енергозбереження; 

- система інструментів енергозбереження, що, на відміну від відомих, 

включає інвестиційні інструменти стимулювання енергозбереження, зокрема, 

ф’ючерси та опціони, які забезпечують можливість хеджування ризиків коливання 

цін реалізації електроенергії кінцевим споживачам – суб’єктам господарювання в 

підприємницькій сфері; 

- економічне обґрунтування можливості диверсифікації джерел 

енергопостачання в сфері підприємництва за рахунок використання сонячної 

електрогенерації, що стимулюватиме суб’єктів господарювання до 

енергозбереження внаслідок оптимізації витрат на оплату електроенергії, 

одержання додаткового доходу від її продажу за «зеленим» тарифом та досягнення 

відповідного природоохоронного ефекту; 

- організаційно-економічне забезпечення природоохоронного стимулювання 

енергозбереження за рахунок впровадження деривативних інструментів, що в 

доповнення до існуючого, робить можливим збільшення обсягів випереджаючого 

інвестування енергозберігаючих заходів на рівні кінцевого споживання енергії. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні 

та методичні положення, висновки і рекомендації, викладені в роботі, можуть бути 

застосовані при реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року в напрямку 

природоохоронного стимулювання енергозберігаючої діяльності на державному, 

регіональному, місцевому рівнях господарювання. 

Окремі положення дисертаційної роботи знайшли практичне застосування у 

діяльності ТОВ «ТRОPІК» (довідка № 1109 від 23.08.2019р.), ТОВ «NIKA-TERA» 

(довідка № 1306/нк-09 від 18.09.2019р.) щодо визначення можливості здійснення 

випереджаючого інвестування енергозберігаючих заходів, а також впроваджені в 

навчальний процес Одеського державного екологічного університету при 

викладанні дисциплін «Менеджмент природоохоронної діяльності» та 

«Інноваційно-інвестиційні проблеми природоохоронної діяльності» (довідка № 

02/865 від 11.09.2019р.). 

Особистий внесок здобувача. Дослідження виконано автором самостійно. 

Всі наукові результати, викладені в дисертації одержано автором особисто. З 
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наукових публікацій, виданих у співавторстві, використано лише ті положення, що 

складають його індивідуальний внесок, який зазначений в авторефераті у переліку 

публікацій за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження пройшли апробацію та отримали позитивну оцінку на регіональних, 

міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: XIII науковій 

конференції молодих вчених ОДЕКУ (м. Одеса, 21-25 квітня 2014р.); VІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і механізми відтворення 

ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції» (м. Рівне, 16-17 жовтня 

2014р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Устойчивое развитие – 

лето - 2014» (Болгарія, м. Варна, 23-25 вересня 2014р.); Міжнародній конференції 

«Економіко-екологічні проблеми сучасності в дослідженнях молодих вчених» (м. 

Одеса, 16-18 червня  2015р.); XIV науковій конференції молодих вчених ОДЕКУ (м. 

Одеса, 11-15 травня 2015р.); Міжнародній конференції «Економіка в сучасних 

умовах: стан, проблеми та пошук шляхів їх подолання» (м. Львів, 26-27 червня 

2015р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Стратегії, проблеми та регулювання економічних систем в умовах 

макроекономічної нестабільності» (м. Миколаїв, 18-19 березня 2016р.); XV науковій 

конференції молодих вчених ОДЕКУ (м. Одеса, 4-13 травня 2016р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Маркетингові комунікації та логістика у сфері 

технологій енергозбереження в Україні та світі» (м. Дніпро, 20-21 жовтня 2016р.); 

Міжнародній науковій конференції «Economy and society: modern foundation for 

human development» (Німеччина, м. Лейпциг, 31 жовтня 2016р.); XVI науковій 

конференції молодих вчених ОДЕКУ (м. Одеса, 4-13 травня 2017р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Перспективи розвитку нової економічної системи 

на державному та регіональному рівнях» (м. Київ, 5 жовтня 2019р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми теорії і практики 

менеджменту в контексті євроінтеграції» (м. Рівне, 14 травня 2020р.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 18 

наукових працях, з них 7 статей у наукових фахових журналах, у т.ч. 1 стаття у 

виданнях іноземних держав, 11 тез доповідей у матеріалах наукових конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи 

становить 248 сторінки, з яких основного тексту – 232 сторінки. Робота містить 18 

таблиць, 18 рисунків, 2 додатки на 7 сторінках, список використаних джерел з 187 

найменувань, викладених на 20 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, об'єкт і 

предмет дослідження, виокремлено основні завдання, висвітлено наукову новизну 

та практичне значення отриманих результатів. 

У першому розділі «Теоретичні засади стимулювання енергозбереження» 

вдосконалено понятійно-категоріальний апарат енергозбереження в 
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природоохоронному контексті, здійснено оцінку енергозберігаючої складової 

екологічної безпеки, обґрунтовано доцільність стимулюючої диверсифікації 

енергозбереження за рахунок використання нетрадиційних та відновлювальних 

джерел енергії, проаналізовано досвід світової практики застосування механізмів 

стимулювання енергозбереження. 

Аналіз науково-теоретичних підходів до визначення понятійно-

категоріального апарату енергозбереження показав, що більшість науковців, які 

досліджували різні аспекти цього поняття, розглядали дану категорію як: процес, 

діяльність, результат, складову управління або метод господарювання. Проте 

природоохоронний аспект цієї дефініції не був віддзеркалений у будь-якому 

визначенні, в той час як сьогодні енергозбереження сприймається суспільством як 

дієвий механізм забезпечення екологічної безпеки та покращення якості довкілля. З 

огляду на це, в авторському розумінні «потенціал енергозбереження» – це здатність 

забезпечувати скорочення витрат енергоресурсів та підвищення ефективності їх 

використання за рахунок реалізації комплексу різноманітних заходів (економічних, 

організаційних, правових, виробничих, науково-технічних), що спрямовані на 

одержання економічного результату при одночасному зменшенні негативного 

впливу на довкілля, «природоохоронне стимулювання енергозбереження» – система 

зовнішнього впливу, що за рахунок дій, які спонукають та/або примушують 

суб’єкта господарювання до мотивованої поведінки, спрямованої на підвищення 

економіко-екологічної ефективності енергоспоживання з метою досягнення 

відповідного природоохоронного ефекту, «організаційно-економічний механізм 

природоохоронного стимулювання енергозбереження» – комплекс дій, що 

впливають на поведінку господарюючих суб’єктів в напрямі підвищення економіко-

екологічної ефективності виробництва продукції або надання послуг та 

забезпечення конкурентоспроможності за рахунок природоохоронного 

стимулювання енергозбереження, «енергозберігаючі інновації» - якісно нові 

рішення щодо виробництва продукту, надання послуги, здійснення процесу, 

реалізації проекту, спрямовані на зниження енергоспоживання або підвищення його 

ефективності за умови одержання як комерційного, так й природоохоронного 

ефекту, а також нововведення, пов'язані з впровадженням в практику 

господарювання ВДЕ. 

Енергозбереження є одним із визначальних факторів боротьби із глобальною 

зміною клімату та ефективного функціонування національної економіки, 

активізація дії якого можлива за рахунок його стимулювання.  

З огляду на тренди сучасної політики енергозбереження та динамічність 

суспільного розвитку, виокремлено вектори природоохоронного стимулювання 

енергозбереження, тобто спрямовані в часі зміни складових енергозбереження, 

стимулюючий характер яких обумовлений досягненням конкретного екологічно 

орієнтованого результату, що сфокусовані на економії ПЕР, підвищенні 

ефективності енергоспоживання та використанні ВДЕ. Досягнення цільових 

показників, що містяться в Енергетичній стратегії України до 2035 року передбачає 

виконання таких умов: 
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 Економія ПЕР                                               при Vit < 𝑉i0    

Vit − Vi0
Vi0

→ 𝟔𝟎% ,
                                                           

Ефективність енергоспоживання           при et < e0         
e0
et
→ 𝟑𝟎 − 𝟑𝟓% ,

                                                       

Використання ВДЕ                                                                   
n0
N0

<
nt
Nt
→ 𝟐𝟓%

     (1)   

де   𝑉𝑖0, 𝑉𝑖𝑡 - обсяг споживання ПЕР в базовому і прогнозному роках;  𝑒0, 𝑒𝑡 - енергоємність ВВП 

в базовому і прогнозному роках;  
 𝑛0

 𝑁0
,
𝑛𝑡

𝑁𝑡
 - частка ВДЕ в енергетичному балансі країни в базовому і 

прогнозному роках. 

Зменшення у 2035 році частки вугілля та нафтопродуктів у структурі 

загального первинного постачання енергії (ЗППЕ) має вплинути на суттєве 

скорочення викидів СО2 (табл. 1). Так, за розрахунками, відвернутий економіко-

екологічний збиток від декарбонізації первинного енергопостачання в Україні 

становитиме 3,18 млрд. дол. США (за умови, що питома екологічна шкода – це 

вартість квоти на емісію однієї тонни вуглекислого газу, яка, за прогнозами 

експертів, у 2035 році має дорівнювати не менш 50 дол. США). Крім того, 

заплановане суттєве зростання частки ВДЕ в структурі енергопостачання від 3,6 

млн. т н.е. до 24 млн. т н.е. в еквіваленті газоспоживання має привести до 

зменшення викидів СО2 на 55,53 млн. т й, як слідство, одержання відвернутого 

збитку в розмірі 2,78 млрд. дол. США. З огляду на те, що на ринку торгівлі квотами 

вартість 1 тони вуглекислого газу формується під впливом ринкових механізмів, 

дана оцінка є приблизною. 

Таблиця 1 

Очікуваний ефект від реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року* 

 
 

Джерело постачання 

первинної енергії 

Обсяги використання,  

млн. т н.е. 

 

Зміни (+/-), 

млн. т н.е.  

Викиди, млн. т 

2015 

(факт) 

2035 

(прогноз) 

ЗР СО2 

Вугілля 27 12 - 15 - 6,426 - 59,12 

Природний газ 26 29 + 3 + 0,021 + 6,94 

Нафтопродукти 10,5 7 - 3,5 - 1,499 - 11,40 

Разом за викопними ПЕР 63,5 48 - 15,5 - 7, 904 - 63,58 
*розраховано автором  

 

Варто відзначити, що вдале географічне положення, сприятливі кліматичні 

умови, розуміння важливості скорочення залежності України від традиційних 

енергоресурсів та запобігання виснаження їх наявних запасів, необхідність 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки обумовлює 

доцільність енергетичної диверсифікації економіки країни, в першу чергу, за 

рахунок сонячної енергії,  річний технічно-досяжний потенціал якої є 

еквівалентним 4,2 млн. т н.е.  

Розвиток сонячної енергетики в Україні відбувається досить швидкими 

темпами. За оцінками, приєднана потужність сонячних електростанцій до 2035 року 
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має досягти 5 ГВт. Проте заплановане з 2020 року зменшення тарифної підтримки 

виробників «зеленої» електроенергії (на 25% для сонячних електростанцій) 

обумовило необхідність уточнення стратегії розвитку сонячної енергетики в 

Україні, з огляду на те, яку важливу роль вона відіграє у природоохоронному 

стимулюванні енергозбереження. Отже, вплив загроз зовнішнього середовища на 

сильні сторони національної стратегії розвитку сонячної енергетики гальмує її 

реалізацію. Так, недостатня інвестиційна активність підприємництва, недоліки 

інституціонального базису, що регулює використання альтернативних джерел 

енергії, і недосконалість механізму державного фінансування не дозволяють 

належним чином використовувати значний потенціал сонячної енергії, яким володіє 

Україна. 

В умовах реформування українського ринку електроенергії, схема якого 

наведена на рис. 1, використання сонячної електрогенерації, з огляду на  

мінімізацію витрат на оплату електроенергії, перспективи одержання додаткового 

доходу від її продажу за «зеленим» тарифом та скорочення забруднення довкілля, 

стає потужним важелем природоохоронного стимулювання енергозбереження для 

суб’єктів підприємницької діяльності. 

 

 
 

Рис. 1. Схема сучасного ринку електроенергії в Україні (розроблено автором) 

Генерація 

електроенергії 
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електроенергії на внутрішній ринок 
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споживання 

електроенергії 

Сектори кінцевого споживання електроенергії 
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електроенергії 

Сфера послуг ЖКГ 

Кінцеві споживачі електроенергії - 

суб’єкти підприємницької діяльності 
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В результаті узагальнення найкращих зарубіжних практик визначено, що 

ефективна державна політика провідних країн світу у сфері енергозбереження 

забезпечується застосуванням різноманітних інструментів, які за характером дії 

здебільшого поділяються на регулюючі та такі, що стимулюють до скорочення 

витрат первинних енергоресурсів, підвищення ефективності енергоспоживання та 

використання ВДЕ. Саме за рахунок інструментарію, який базується на принципах 

спонукання до заощадження енергії, примусу до енергозбереження та 

просвітництва в сфері ефективного енергоспоживання, реалізується Енергетична 

Стратегія ЄС «Energy 2020», цілями якої визначено досягнення до 2020 року 

зменшення споживання первинної енергії на 20%, скорочення викидів парникових 

газів на 20%, збільшення частки відновлюваних джерел енергії у виробництві 

енергії не менше ніж на 20%. 

Дієвість стимулюючих інструментів енергозбереження можна вважати 

фактором, що обумовив перегляд цільових показників Стратегії Енергетичного 

союзу ЄС до 2030 року, згідно якої країни-члени Євросоюзу взяли на себе нові 

зобов'язання щодо зниження на своїй території викидів парникових газів у 

порівнянні з 1990 роком не менше ніж на 40%, підвищення енергоефективності на 

27% та збільшення на 27% частки використання ВДЕ в енергетичній структурі ЄС.  

Встановлено, що відповідно із тенденціями розвитку інституціонального 

середовища, які спостерігаються у світі, трансформація законодавства України у 

сфері енергозбереження відбувається в бік активізації ринкового механізму 

енергозбереження, непрямого регулювання та стимулювання енергоефективної 

поведінки господарюючих суб’єктів, прямої підтримки програм з енергозбереження 

шляхом фінансування з державного бюджету, зокрема, проектів з модернізації 

об’єктів комунального господарства та технічного переоснащення енергоємних 

виробництв. Так, у 2020 році з держбюджету України на фінансування Державної 

програми «Тепла оселя» передбачено виділити 400 млн. грн., а на реалізацію плану 

заходів Енергетичної стратегії України на період до 2035 року з підтримки 

енергетичної галузі - 868,6 млн. грн. 

У другому розділі «Науково-методичні підходи щодо стимулювання 

реалізації енергозберігаючих інновацій» систематизовано інструменти реалізації 

політики енергозбереження в Україні, визначено науково-методичні підходи до 

формування організаційно-економічного забезпечення природоохоронного 

стимулювання енергозбереження у сфері підприємництва, запропоновано 

теоретико-методичний підхід до оцінки ефективності енергозберігаючих інновацій, 

спрямованих на одержання природоохоронного ефекту. 

Діючий в Україні механізм реалізації політики енергозбереження поєднує у 

собі адміністративні та економічні інструменти впливу. До першої групи 

відносяться нормативно-правові акти, стандарти, державні, галузеві та регіональні 

програми енергозбереження, нормування питомих витрат ПЕР, сертифікація 

обладнання та приладів, державний контроль та нагляд, енергопаспортизація, до 

другої - економічні і фінансові важелі (системи цін і тарифів на енергоресурси, 

податкові та кредитні пільги, економічне стимулювання і фінансування 

енергоощадних заходів тощо). 
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Визначено, що найбільш поширеними є адміністративні методи регулювання, 

які забезпечують до 25% загальної економії енергоносіїв, більш прості у 

застосуванні й менш фінансово затратні для державного бюджету. Проте 

ймовірність досягнення успішних результатів реалізації політики енергозбереження 

найбільш висока за наявності активізації економічних важелів, переважна більшість 

яких спрямована на коригування співвідношень між ціною енергоносіїв та вартістю 

енергозберігаючих заходів. Досвід країн ЄС щодо формування державної політики 

енергозбереження та механізмів її реалізації свідчить про застосування 

різноманітних інструментів, які класифікуються за рівнем впливу (глобальні, 

національні, регіональні, локальні), методами управління (технологічні, 

організаційно-управлінські, фінансово-економічні, інформаційно-аналітичні) та 

характером реалізації (регулюючі, стимулюючі, просвітницькі). 

В контексті активізації євроінтеграційних прагнень, в Україні все більшої 

актуальності набуває стимулювання енергозбереження, під яким запропоновано 

розуміти примусові та спонукаючі дії, що формують мотивовану поведінку 

споживачів та суб’єктів господарювання, спрямовану на ощадливе 

енергоспоживання. В процесі дослідження виявлено, що в ринкових умовах доволі 

гнучкими та ефективними є інструменти інвестиційного стимулювання та 

добровільних угод, які впливають на особисту зацікавленість споживачів у 

підвищенні ефективності енергоспоживання. 

Встановлено, що в підходах до стимулювання енергозбереження, які 

застосовуються в світі, існує певне різноманіття з огляду на особливості 

національного менталітету, культурні уподобання, сформовані стереотипи 

поведінки. Найбільш поширеними є програмно-цільовий, галузевий, 

територіальний підходи, індикативне планування та моніторинг національних дій, 

проектне управління. Їх класифікація за ієрархією та функціональністю дозволяє 

визначити межі застосування відповідних інструментів та методів стимулювання 

енергозбереження. Проте в умовах переходу до шостого технологічного укладу 

суспільного розвитку, взаємовпливу між стимулюванням енергозбереження та 

модернізацію економіки, значущості набуває застосування інноваційного підходу, 

який передбачає формування організаційно-економічного забезпечення 

стимулювання енергозбереження шляхом впровадження на різних рівнях ієрархії 

управління технологічних, організаційно-управлінських, соціально-економічних 

енергозберігаючих інновацій, які мають спонукати суб’єктів кінцевого 

енергоспоживання, зокрема, в сфері підприємництва, до ефективного використання 

енергії. 

Теорія і практика обчислення результатів впровадження інновацій має в 

своєму арсеналі безліч різноманітних методів і прийомів їх оцінки. Однак, 

враховуючи, що найважливішим вимірником успішності реалізації інновацій є 

фінансовий результат, основні методи оцінки відображають їх економічну 

ефективність та характеризуються показниками, які визначаються на підставі 

використання концепції дисконтування (внутрішня норма прибутковості, чистий 

дисконтований дохід, індекс прибутковості дисконтованих інвестицій та ін.), та 

такими, що не припускають врахування відмінностей в ціні грошей у часі 
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(рентабельність інвестицій, термін окупності, індекс прибутковості). 

Показано, що в умовах ринку і наростання ендогенних та екзогенних факторів 

невизначеності, застосування даних методів стає недоцільним через неможливість 

врахувати гнучкість управління в процесі здійснення інновацій, обумовлену рядом 

причин, зокрема, відсутністю вихідної інформації, неспроможністю порівняння 

відповідних показників, неврахуванням вірогідності отримання альтернативних 

інвестицій.  

Доведено, що можливість нівелювання існуючих ризиків в процесі здійснення 

енергозберігаючих інновацій надає метод реальних опціонів (ROV), який дозволяє 

оцінювати ефективність інновацій, що вважаються неефективними на етапі 

впровадження. Опціонний підхід дає можливість враховувати і оцінювати гнучкість 

управління в процесі реалізації енергозберігаючих інновацій, а також, на відміну від 

традиційних підходів, коли всі ризики розглядаються виключно як негативний 

фактор, визначає їх як фактори, що збільшують цінність інновацій внаслідок 

зростання ймовірності їхньої надприбутковості. Сутність методу реальних опціонів 

полягає в тому, що інвестиції в реальні активи з певними характеристиками 

дозволяють гнучко використовувати зміну зовнішніх умов і перетворювати 

невизначеність в конкурентну перевагу, яка обумовлює створення додаткової 

вартості. 

При оцінці ефективності енергозберігаючих інновацій автором запропоновано 

використання методу реальних опціонів, застосовуючи для визначення вартості 

опціону наступну формулу: 

 

С = N(d1) × S – N(d2) × Ке-rt, (2) 

де N(d) -  інтегральна функція нормального розподілу; d1 і d2 дорівнюють відповідно: 

d1 = 
ln(

𝑆

𝐾
)+ (𝑟

+𝜎2

2
)(𝑇−𝑡)

𝜎√𝑇−𝑡
 

 

d2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇 − 𝑡 , 

а С – вартість реального опціону, грн.; σ - стандартне відхилення прибутковості базового активу 

(волатильність),%; S - поточна ціна базового активу, грн.; К - ціна виконання опціону, грн.; e - 

число, яке є основою натурального логарифма; r - короткострокова безризикова ставка 

прибутковості,%; t - порядковий номер року розрахункового періоду t = 0, 1, 2, ..., Т, рік. 

В роботі обґрунтована доцільність застосування методу реальних опціонів 

щодо оцінки ефективності енергозберігаючих інновацій, який забезпечує 

можливість врахування стратегічних цінностей відповідної новації в умовах 

невизначеності майбутніх результатів. 

У третьому розділі «Організаційно-економічне забезпечення 

природоохоронного стимулювання енергозбереження в підприємницькій 

сфері» сформовано концептуальну модель природоохоронного стимулювання 

реалізації енергозберігаючих інновацій суб’єктами підприємницької діяльності, 

обґрунтовано теоретичні та прикладні аспекти впровадження енергетичних 

деривативів як інвестиційних інструментів природоохоронного стимулювання 

енергозбереження на рівні кінцевого споживача; доведено доцільність 

використання ВДЕ як стимулюючого важеля енергозбереження в сфері 
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підприємницької діяльності; розроблено пропозиції щодо використання 

інвестиційних інструментів природоохоронного стимулювання енергозбереження в 

підприємницькому секторі економіки. 

Особливістю реалізації енергозберігаючих інновації є одержання економіко-

екологічного ефекту. З огляду на це, природоохоронне стимулювання 

інноваційного розвитку в сфері енергозбереження має базуватися, зокрема, на 

принципах: комплексності, який передбачає врахування економічного, екологічного 

і соціального ефектів від реалізації інновацій; застосування найкращих з доступних 

технологій, згідно якого впроваджуються економічно рентабельні технології, що 

мінімізують негативний вплив на довкілля; диспозитивності, який забезпечує 

можливість вільного вибору суб’єктом господарювання інструментів залучення 

інвестицій, спрямованих, в тому числі, й на природоохоронне стимулювання 

енергозбереження. 

В роботі визначена сукупність методів стимулювання реалізації 

енергозберігаючих інновацій, яка включає: систему державного замовлення; 

надання грантів; субсидування; податкові, митні, кредитні пільги; формування 

інфраструктури забезпечення енергозберігаючих інновацій; венчурне фінансування; 

лізинг; страхування ризиків; підтримка на конкурсній основі; механізм управління 

інноваційною діяльністю, що відповідає принципам міжнародних стандартів 

екологічного менеджменту, менеджменту якості, управління професійною 

безпекою та здоров’ям; тарифне меню; заходи з підтримки інноваційного попиту. 

Одним із способів стимулювання енергозбереження, який визначений на 

законодавчому рівні, є пріоритетне фінансування заходів щодо забезпечення 

раціонального використання та економії ПЕР. З огляду на те, що здійснення 

технологічних та структурних енергозберігаючих інновацій потребує значних 

коштів, на увагу заслуговує розгляд можливості нарощування інвестиційних 

капіталів на основі похідних фінансових інструментів, які використовуються для 

управління ціновим ризиком та ризиком обсягу потужностей і є правом купити 

(option call) або продати (option put) базовий актив (електричну енергію/потужність) 

за заздалегідь встановленою ціною у визначений термін. 

 Обґрунтовано, що для збільшення пропозицій інвестиційного капіталу щодо 

реалізації енергозберігаючих заходів перспективним є застосування опціону Call, 

механізм використання якого наведений на рис. 2. 

За запропонованою схемою, стороною, яка бере на себе зобов’язання, 

виступає компанія, що здійснює енергозберігаючу діяльність, а стороною, яка 

одержує права, - приватні інвестори. Гарантом угоди з боку держави може бути 

призначений, наприклад, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Як базовий 

актив опціону мають виступати надходження від реалізації енергозберігаючих 

заходів, зокрема, доходи від економії енергоресурсів, підвищення 

енергоефективності. Грошові потоки майбутніх періодів переводяться в цінний 

папір, реалізувавши який можна одержати необхідні фінансові ресурси. Отже, за 

рахунок залучення довгострокових фінансових ресурсів опціон Call надає право 

потенційним інвесторам (приватним особам) приймати участь в одержанні доходів 

від енергозберігаючої діяльності, яку здійснює компанія-емітент. 



13 
 

 
Рис. 2. Схема залучення інвестицій приватних підприємців через опціонний 

механізм для фінансування енергозберігаючих заходів (1 – угода про можливість 

держави виступати гарантом забезпечення зобов’язань емітента; 2 – емісія опціонів; 3 – випуск 

деривативів; 4 - придбання опціонів Call приватними інвесторами та одержання фінансових 

ресурсів емітентом; 5 – створення вторинного позабіржового ринку для забезпечення ліквідності 

деривативів). 

На даний час реформи у сфері енергозбереження в Україні здійснюються не 

тільки на загальнодержавному, але й на місцевому рівнях. Проте підтримка держави 

щодо стимулювання енергозбереження спрямована здебільшого на промислові 

підприємства, бюджетні організації та ЖКГ, в той час як осторонь цих відносин 

залишається підприємницький сектор, в якому виробляється майже 63% всіх 

товарів та послуг в країні. Головними чинниками, стимулюючими суб’єктів 

підприємницької діяльності до енергоефективності, є ціна на енергоресурси, 

надійність та безперервність енергопостачання, тобто «енергетична незалежність», 

а також екологічна відповідальність. В роботі визначено, що мале підприємство за 

рахунок встановлення сонячних колекторів може значно скоротити власні витрати 

на оплату електроенергії, а також забезпечити зменшення викидів парникових газів 

в обсязі 15,5 тис. т СО2. Кошти на придбання обладнання та його монтаж можуть 

бути одержаними за рахунок пільгових кредитів або за програмами цільової 

донорської допомоги від міжнародних організацій ЮНІДО, ЄБРР, USAID тощо. 
 

ВИСНОВКИ 
 

В дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового 

завдання - формування теоретико-методичних підходів щодо організаційно-

економічного забезпечення природоохоронного стимулювання енергозбереження в 

сфері підприємництва. Науковий результат дисертації знайшов свою реалізацію в 

комплексі теоретичних, практичних та методичних положень: 

1. Автором визначено, що інтерпретація базових дефініцій категоріально-

поняттєвого апарату енергозбереження має суттєві розбіжності в підходах до 

розуміння їх змістовного наповнення та майже не віддзеркалює екологічний аспект 

проблеми. Враховуючи це, в роботі удосконалено трактування понять 

«енергозбереження», «потенціал енергозбереження», «природоохоронне 

стимулювання енергозбереження», «організаційно-економічний механізм 

природоохоронного стимулювання енергозбереження» та «енергозберігаючі 

інновації» в природоохоронному контексті. 
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2. В роботі виявлено, що одним із ключових пріоритетів забезпечення 

економічної, енергетичної та екологічної безпеки на глобальному, національному та 

регіональному рівнях є одержання природоохоронного ефекту від реалізації 

політики енергозбереження, складовими якої є скорочення енергоспоживання 

(економія енергоресурсів), підвищення енергоефективності та розвиток 

альтернативної енергетики. Все більшої актуальності набуває стимулювання 

енергозбереження на рівні кінцевого споживання в сфері підприємництва, 

використання енергоресурсів в якому складає 26,8% від загального обсягу. 

Досягнення цільових показників енергозбереження, що визначені в Енергетичній 

стратегії України до 2035 року й на які спрямовані вектори природоохоронного 

стимулювання енергозбереження, тільки від скорочення викидів СО2 має 

забезпечити одержання загального відвернутого економіко-екологічного збитку на 

рівні 14,635 млрд. дол. США (скорочення споживання ПЕР - 3,18 млрд. дол. США, 

підвищення енергоефективності - 8,675 млрд. дол. США, зростання частки ВДЕ - 

2,78 млрд. дол. США). 

3. Визначено, що ефективна державна політика провідних країн світу у сфері 

енергозбереження демонструє тенденцію переходу від прямого регулювання до 

застосування стимулюючих інструментів, які базуються на принципах спонукання 

або примусу до заощадження енергії, енергоефективного господарювання та 

використання альтернативних джерел енергії. Доведено, що найбільш поширеними 

є адміністративні методи регулювання, проте ймовірність досягнення успішних 

результатів реалізації політики енергозбереження найбільш висока за наявності 

активізації економічних важелів, більшість яких спрямована на коригування 

співвідношень між ціною енергоносіїв та вартістю енергозберігаючих заходів. 

4. В дисертації проаналізована сукупність інструментів реалізації стратегії 

енергозбереження в Україні. Визначено, що за рахунок використання 

адміністративних методів (більш простих у застосуванні й менш фінансово 

затратних для державного бюджету) забезпечується до 25% загальної економії 

енергоносіїв. Проте, визначено, що виходячи з економіко-екологічної 

імперативності енергозбереження, більш дієвими представляються економічні 

важелі впливу на суб’єктів господарювання, які одночасно забезпечують одержання 

економічного ефекту та досягнення природоохоронного результату, зокрема, 

скорочення викидів діоксину вуглецю. Автором обґрунтовано, що в підходах до 

стимулювання енергозбереження існує певне різноманіття, з огляду на особливості 

національного менталітету, культурні уподобання, сформовані стереотипи 

поведінки, проте особливої значущості набуває застосування інноваційного 

підходу, який передбачає формування організаційно-економічного забезпечення 

природоохоронного стимулювання енергозбереження шляхом впровадження на 

різних рівнях ієрархії управління технологічних, організаційно-управлінських, 

соціально-економічних енергозберігаючих інновацій, які мають спонукати суб’єктів 

господарювання до ефективного екологічно дружнього енергоспоживання.  

5. З метою визначення найбільш оптимального методу оцінки ефективності 

енергозберігаючих інноваційних проектів автором досліджено методи, засновані на 

дисконтованих і облікових оцінках та методи пошуку ефективних інвестиційних 
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рішень (модель оцінки вартості опціонів Блека-Шоулза та біноміальна модель). 

Запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності енергозберігаючих 

інновацій на основі методу реальних опціонів, який забезпечує можливість 

врахування стратегічних цінностей відповідної новації в умовах невизначеності 

майбутніх результатів, тобто дозволяє гнучко використовувати зміну зовнішніх 

умов для одержання конкурентної переваги за рахунок збільшення прибутковості 

інновацій, які реалізуються. 

6. Автором запропонована концептуальна модель організаційно-

економічного механізму природоохоронного стимулювання енергозбереження в 

сфері підприємництва, яка надає можливість здійснення критеріального оцінювання 

та конкретизації суб’єктно-об’єктних відносин, що реалізуються на основі 

принципів енергозберігаючого господарювання та за рахунок застосування 

відповідних інструментів природоохоронного стимулювання енергозбереження. 

Уточнено принципи природоохоронного стимулювання інноваційного розвитку в 

сфері енергозбереження на рівні кінцевого споживання електроенергії, до яких 

віднесено: принцип комплексності, що враховує досягнення економічного, 

екологічного і соціального ефектів внаслідок здійснення енергозберігаючих 

інновацій; принцип застосування найкращих з доступних технологій, який за 

рахунок реалізації економічно рентабельних технологій дозволяє забезпечити 

зменшення негативного впливу на довкілля, зокрема, скорочення викидів 

парникових газів; принцип диспозитивності, згідно якого суб’єкт господарювання 

здатний вільно обирати інструменти інвестування, що спонукають його до 

ощадливого використання енергії та декарбонізації підприємницької діяльності. 

7. В роботі запропонована система інструментів фінансування 

енергозберігаючих заходів, яка включає інвестиційні інструменти 

природоохоронного стимулювання енергозбереження, зокрема, ф’ючерси та 

опціони, які забезпечують можливість хеджування ризиків коливання цін реалізації 

електроенергії кінцевим споживачам – суб’єктам підприємницької діяльності. 

Реалізація організаційно-економічного забезпечення природоохоронного 

стимулювання енергозбереження за допомогою деривативних інструментів робить 

можливим збільшення обсягів випереджаючого інвестування енергозберігаючих 

заходів на рівні кінцевого споживання енергії, в тому числі, в підприємницькій 

сфері. 

8. Доведена доцільність диверсифікації джерел енергопостачання суб’єктів 

підприємницької діяльності за рахунок використання сонячної електрогенерації, що 

стимулюватиме їх до енергозбереження внаслідок оптимізації витрат на оплату 

електроенергії, можливості одержання додаткового доходу від застосування 

«зеленого» тарифу та скорочення викидів парникових газів. Визначено, що перехід 

від мережевого електропостачання на сонячну електрику для  ТОВ «ТROPIC», 

незважаючи на потребу у значних капіталовкладеннях, є не тільки економічно 

ефективним, а й екологічно мотивованим, з огляду на одержання відповідного 

еколого-економічного ефекту внаслідок скасування надходження в навколишнє 

середовище 15,5 тис. т викидів СО2, що в перерахунку на карбонові квоти 

складатиме 773, 23 тис. дол. США. 
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природоохоронного стимулювання енергозбереження. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та 

охорони навколишнього середовища. – Інститут проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень Національної академії наук України, Одеса, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена розробленню теоретичних положень і 

практичних рекомендацій щодо формування організаційно-економічного 

забезпечення природоохоронного стимулювання енергозбереження в сфері 

підприємництва. У роботі удосконалено категоріально-понятійний базис 

«енергозбереження» з віддзеркаленням його екологічної складової, визначено 

сутність векторів природоохоронного стимулювання енергозбереження, досліджено 

інституціональне підґрунтя організаційно-економічного забезпечення 

природоохоронного стимулювання енергозбереження в Україні та світі. 

Систематизовано інструменти реалізації політики енергозбереження в Україні, 

проаналізовано  науково-методичні підходи до формування організаційно-

економічного забезпечення природоохоронного стимулювання енергозбереження. 
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Обґрунтована доцільність застосування методу реальних опціонів щодо оцінки 

ефективності енергозберігаючих інновацій. Розглянуто теоретичні та прикладні 

аспекти впровадження енергетичних деривативів як інвестиційних інструментів 

стимулювання енергозбереження на рівні кінцевого споживання енергії, 

обґрунтована доцільність використання сонячної енергії в якості стимулюючого 

важеля енергозбереження в сфері підприємництва, розроблено пропозиції щодо 

використання інвестиційних інструментів природоохоронного стимулювання 

енергозбереження в підприємницькому секторі економіки. 

Ключові слова: енергозбереження, природоохоронне стимулювання, 

енергозберігаючі інновації, організаційно-економічні інструменти 

природоохоронного стимулювання енергозбереження, відновлювальні джерела 

енергії. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

(доктора философии) по специальности 08.00.06 - экономика природопользования и 

охраны окружающей среды. – Институт проблем рынка и экономико-экологических 

исследований Национальной академии наук Украины, Одесса, 2021. 

Диссертация посвящена разработке теоретических положений и практических 

рекомендаций по формированию организационно-экономического обеспечения 

природоохранного стимулирования энергосбережения в сфере 

предпринимательства. В работе усовершенствован категориально-понятийный 

базис «энергосбережения» с отражением его экологической составляющей, 

определена сущность векторов природоохранного стимулирования 

энергосбережения, исследованы институциональные основы организационно-

экономического обеспечения природоохранного стимулирования энергосбережения 

в Украине и мире. Систематизированы инструменты реализации политики 

энергосбережения в Украине, проанализированы  научно-методические подходы к 

формированию организационно-экономического обеспечения природоохранного 

стимулирования энергосбережения. Обоснована целесообразность применения 

метода реальных опционов в оценке эффективности энергосберегающих 

инноваций. Рассмотрены теоретические и прикладные аспекты внедрения 

энергетических деривативов, в качестве инвестиционных инструментов 

стимулирования энергосбережения на уровне конечного потребления энергии, 

обоснована целесообразность использования солнечной энергии в качестве 

стимулирующего рычага энергосбережения в сфере предпринимательства, 

разработаны предложения по использованию инвестиционных инструментов 

природоохранного стимулирования энергосбережения в предпринимательском 

секторе экономики. 

Ключевые слова: энергосбережение, природоохранное стимулирование, 

энергосберегающие инновации, организационно-экономические инструменты 

природоохранного стимулирования энергосбережения, возобновляемые источники 

энергии. 
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ABSTRACT 

Andrushchenko O. S. Organizational and economic support of environmental 

incentives for energy conservation. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Economics (Ph.D) at specialty 08.00.06 - 

Economics of Nature Use and Environmental Protection. - Institute for Market Problems 

and Economic-Ecological Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, 

Odessa, 2021. 

The thesis is devoted to the development of theoretical principles and practical 

recommendations on the formation of organizational and economic support for 

environmental incentives for energy saving in entrepreneurship. The work improves the 

theoretical and conceptual basis of "energy saving" with a reflection of its ecological 

component, it is proposed to clarify the concepts of "energy saving", "energy saving 

potential", "environmental incentives for energy saving", "organizational and economic 

mechanism of environmental incentives for energy saving" and "energy saving 

innovations". The essence of the energy conservation stimulation vectors is determined; 

they are aimed at reducing energy consumption (saving energy), improving energy 

efficiency and developing alternative energy. Institutional principles of organizational and 

economic support for promoting energy conservation in Ukraine and in the world are 

studied. It is noted that, under the objective conditions, energy diversification of the 

national economy through the use of solar energy is promising for Ukraine. This is 

evidenced by the growth in the installed capacity of solar power facilities in the country. 

Increasing the share of solar energy in its energy balance should be seen as a powerful 

lever to stimulate energy savings at national, regional and local levels. 

The tools for implementing the energy conservation policy in Ukraine are 

systematized. It is determined that the effective national policies of the leading countries 

in the field of energy-saving show a tendency to move from direct regulation to the use of 

incentive instruments, based on the principles of incentives to energy savings, coercion to 

energy saving and education in the field of efficient energy consumption. Administrative 

methods of regulation, which provide up to 25% of total energy savings, are simpler to 

apply and less costly to the state budget, are identified as the most common ones. 

However, the likelihood of successful results in implementing energy-saving policies is 

highest when there are economic levers, the vast majority of which are aimed at correcting 

the relationship between energy costs and the cost of energy-saving measures. The author 

has proved that in approaches to stimulation of energy-saving there is a certain diversity 

because of peculiarities of national mentality, cultural preferences, formed stereotypes of 

behaviour, however, the application of innovative approach, which involves the formation 

of organizational and economic provision for stimulation of energy saving management, 

becomes of particular importance, technological, organizational-managerial, socio-

economic energy-saving innovations that have butchers businesses to energy efficiency. 

The scientific and methodological approaches to the formation of organizational 

and economic support for stimulating energy conservation are analyzed, and it is shown 

that in the transition to the sixth technological structure of social development, the 

interaction between stimulating energy conservation and modernizing the economy, the 

innovative approach is of particular importance. It is established that the main methods of 
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valuing innovations reflect their economic efficiency and are characterized by indicators 

that are determined based on the use of the discount concept and that do not allow for 

differences in the value of money over time. However, in the face of the market and the 

rise of endogenous and exogenous uncertainty factors, the application of these methods 

becomes inappropriate due to the inability to take into account management flexibility in 

the innovation process. The ability to offset existing risks in the process of energy-saving 

innovation provides a real option (ROV) method that assesses the effectiveness of 

innovations that are considered ineffective at the implementation stage and, unlike 

traditional approaches, where all risks are considered solely as a negative factor, identifies 

them as factors that increase the value of innovation as a result of the increased likelihood 

of their profitability. The feasibility of using the real options method in assessing the 

effectiveness of energy-saving innovations is substantiated. 

It is shown that the peculiarity of the implementation of energy-saving innovations 

is to obtain an economic and environmental effect, and therefore the promotion of 

innovative development in the field of energy saving should be carried out on the 

principles of: complexity, which takes into account the economic, environmental and 

social results from the implementation of innovations; the application of the best available 

technology, which implements cost-effective technologies that minimize the 

environmental impact; dispositive, which provides an entity with the freedom to choose 

investment-driven instruments to stimulate energy savings. It has been shown that state 

support for energy-saving incentives should be targeted not only at industrial enterprises, 

budget organizations and participants in the housing and utilities market, but also in the 

field of entrepreneurship, which produce almost two-thirds of all goods and services in the 

country. The expediency of realization of energy-saving innovations, which requires 

considerable funds or increase of investment capital, due to the use of derivative financial 

instruments, in particular, the Call option, whose energy potential is the ability to intensify 

the implementation of energy-saving measures due to the inherent ones is substantiated. 

The feasibility of using solar energy as an incentive lever for energy conservation in 

the field of business sector is considered, proposals for the use of investment instruments 

to stimulate energy conservation in the entrepreneurial sector of the economy are 

developed. It is determined that businesses sector, due to the use of energy-efficient 

technological equipment of solar collectors, can significantly reduce the cost of electricity 

bills by taking advantage of derivative instruments, preferential loans, or goal programs 

donor assistance from UNIDO, EBRD, USAID and others. 

Keywords: energy saving, environmental incentives, energy-saving innovations, 

organizational and economic instruments of environmental incentives for energy saving, 

renewable energy sources. 


