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УДК 330.322 : 504 Н78 
Ноздря Вадим, МФ НАУКМА 
 
Розвиток НІСЕ (Національної Інформаційної Системи з 
Енергозбереження) та реалізація енергетично ефективних 
інвестиційних проектів 
 
Розкриття розвитку Національної Інформаційної системи 

Енергозбереження є справою дуже важливою, особливо на початку третього 
тисячоліття. Метою статті є спроба довести цю вагомість до Вашого 
сприйняття, та, сподіваюся, після ознайомлення з нею ми з Вами будемо 
поділяти спільні погляди та бажання діяти в цьому напрямку. 

Можна без перебільшення сказати, що під кутом зору обраної тематики 
конференції, ця тема є унікальною. Її унікальність зумовлена тим, що вона 
охоплює усі три визначальні сегменти, а саме: економічний, екологічний та, 
безумовно, політичний. 

Як можна побачити з теми статті, мова піде про так зване 
"Енергозбереження" та "Енергоефективність". Ці питання можна 
охарактеризувати як глобальні не лише в тому плані, що вони зараз актуальні 
у всьому світі та ними займаються провідні світові організації, а й в тому, що 
вони охоплюють практично усі сфери життя та розвитку нашого суспільства. 
Скажімо, екологи можуть впевнено стверджувати, що саме вони, як ніхто 
інший, відчувають цю тематику. Вони мають рацію. У свою чергу, політики 
також відчувають власну вагомість, бо саме на них тиснуть екологи, щоб 
виникла політична воля та бажання провадити політику в цьому напрямку. 
Ми ж, економісти, не будемо видавати своїх амбіцій, проте ми всі знаємо про 
вислів Джона Мейнарда Кейнса щодо того, хто насправді керує світом. 

 

ООН та світові аспекти політики в галузі 
енергоефективності 
Розкриття цього питання одночасно допомагає виділити, як кажуть 

американці, "global perspective", тобто загальне бачення. 
Організація Об’єднаних Націй виконує роль провідника цих ідей в світі. 

Відповідно до цього була розроблена "Концепція стійкого розвитку", яка 
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передбачає сприяння стійкому розвитку економічних систем країн світу через 
стабільну енергетику шляхом реалізації національних програм та проектів.  

На сьогодні діє глобальний проект "Енергоефективність-2000". У нього 
включені багато країн світу, у тому числі і Україна. За країни Європи 
відповідає Європейська Економічна Комісія (ЕЕК). Вона скеровує свої 
зусилля на втілення у життя концепції стійкого розвитку та інтеграції зусиль 
європейських країн у цьому напрямку. Особлива увага приділяється країнам 
Східної Європи, що зумовлено різницею потенціалів економічного та 
енергетичного розвитку країн у європейському просторі. 

Одним з найважливіших питань, що розглядаються, є питання 
залежності країн ЄЕК від імпорту енергоносіїв. Воно розглядається стосовно 
трьох головних видів паливних ресурсів, а саме: нафти, газу та вугілля. 

Західна Європа в першу чергу стурбована своєю великою залежністю від 
імпорту цих енергоносіїв. На жаль, Україна з таких самих причин може бути 
стурбована разом із Західною Європою. Адже, залежність 
західноєвропейських країн від імпорту нафти вже зараз складає 60 %, для 
країн Східної Європи цей показник складає 80 %. Така висока залежність 
зумовлює виникнення нестабільності.  

Як і раніше, ціни на енергоносії на світових ринках продовжують 
визначатися рівнем цін на нафту, на які має дуже великий вплив Організація 
країн – експортерів нафти (ОПЕК). Це, зрозуміло, означає можливість 
маніпулювання цінами. 

Проблема стабільності постачання газу має ті самі ознаки, щоправда, тут 
"музику замовляють" Росія та Іран, які разом обіймають більш ніж 50% 
світових запасів. 

З огляду на все це, більшість країн зараз стурбована стабільністю 
енергопостачання. Головним напрямком їх політики є диверсифікація джерел 
постачання енергоносіїв. Політика диверсифікації дозволяє зменшити 
можливі наслідки перебоїв з постачанням з окремого джерела. 

Отже, в цілому, оптимальним шляхом забезпечення енергетичної 
безпеки є підвищення диверсифікованості та розширення розмаїття видів 
паливних ресурсів, проте це лише одна сторона медалі, та, на мій погляд, не 
найголовніша у енергозбереженні. 

Головним аспектом стурбованості зараз є не тільки енергопостачання для 
населення, а й забезпечення енергією економіки з найменшими можливими 
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витратами та її максимально ефективне використання. 
Це зовсім не значить, що мета полягає у максимально можливому 

зменшенні цін на енергію для кінцевих споживачів. В багатьох країнах 
енергоносії обкладаються споживчим податком, для того щоб підвищити 
доходи уряду та дестимулювати енергоспоживання з екологічних міркувань. 
Тому з точки зору ефективності важливе значення має не кінцева ціна для 
споживача, а те, чи була енергія вироблена, отримана та спожита 
максимально ефективним чином. 

Як відомо, найбільш ефективний шлях підвищення економічної 
ефективності полягає у децентралізації та лібералізації енергетичних ринків з 
вільним ціноутворенням. Проте, на жаль, дерегуляція та лібералізація ринків 
призведе до зростання попиту на енергію, що, в свою чергу, може викликати 
загострення екологічних проблем, пов’язаних з енергетикою. Тому сьогодні, 
приймаючи рішення про покращення економічної ефективності, урядам 
доведеться розв’язувати велику політичну дилему.  

Як би там не було, у контексті зазначених процесів та подій країнам 
перехідного періоду Центральної та Східної Європи сьогодні трапився 
унікальний шанс у процесі глибокої структурної перебудови економіки 
підвищити свою енергоефективність. Ринкові реформи в енергетичному 
секторі, безумовно, вплинуть на структуру паливного балансу, ціни для 
кінцевих споживачів, на процес передачі технологій та інвестицій в 
енергетику. Це в свою чергу відобразиться на ефективності виробництва та 
економіки в цілому.  

 

Tacis та програма розвитку НІСЕ. Миколаївський 
регіональний центр 
Як вже зазначалося, впровадження ідей енергозбереження та 

ефективного використання енергетичних ресурсів для забезпечення 
стабільного розвитку провадиться шляхом реалізації певних програм та 
проектів через уряди країн. В Україні діє проект Tacis, який було розпочато 
ЄС для сприяння економічним перетворенням та налагодженню зв’язків між 
розвинутими західноєвропейськими країнами та Новими Незалежними 
Державами, які утворилися після розпаду Радянського Союзу. 

На першому етапі в Україні було створено Державний Комітет з 
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Енергозбереження. Метою його створення було впорядкування діяльності у 
галузі енергозбереження та створення контролюючого та консультаційного 
органа, який би надавав всебічну підтримку підприємствам та організаціям, 
що здійснюють свою діяльність саме в цій галузі.  

Позитивний досвід функціонування Державного Комітету спричинив 
необхідність розбудови НІСЕ – Національної Інформаційної Системи з 
Енергозбереження. За сприяння програми Tacis Державний Комітет розпочав 
відкритий конкурс серед українських підприємств на створення на їх базі 
Регіональних Інформаційних Центрів. Загалом, відповідно до прийнятого 
рішення, таких Центрів по Україні буде створено вісім. 

Від Миколаєва до участі у проекті було запрошено МНВП 
"Плазмотехніка" на чолі з І.Б.Матвєєвим. Загалом було отримано 35 заявок на 
створення Регіональних Центрів на базі різних підприємств з усієї України. 
МНВП "Плазмотехніка", яке розташовано на території першої в Україні 
"Зони високої енергетичної ефективності", зареєстрованої в рамках проекту 
ЄЕК ООН "Енергоефективність-2000", пройшло перший тур конкурсного 
відбору та чекає на остаточне рішення комісії Tacis, яке буде оголошено 
наприкінці березня 2000 року. Будемо сподіватися, що в Миколаєві буде 
створено Регіональний Інформаційний Центр. 

А тепер давайте почнемо якось узагальнювати усе зазначене вище. 
Виникнення проекту створення Національної Інформаційної Системи з 
Енергозбереження демонструє передусім, по-перше, надзвичайну 
актуальність цього напрямку діяльності, по-друге, підтверджує те, що на 
сучасному етапі інформація стає одним з найголовніших факторів 
економічного розвитку. Інформація – це найкоштовніший та найкорисніший 
ресурс, який є передумовою застосування інших, добре нам відомих, 
ресурсів. 

Діяльність у сфері енергозбереження, насправді, відкриває великі 
можливості для реалізації програм економічного розвитку, впровадження 
інвестиційних проектів та є сферою переломлення багатьох економічних 
дисциплін. Спробуємо пояснити. Ефективна діяльність у сфері 
енергозбереження ні в якому разі не обмежується участю у конференціях та 
обговоренням всієї вагомості цього питання, і навіть не обмежується 
діяльністю, що пов’язана із привертанням уваги до цієї проблеми. Хоча це і є 
дуже важливим аспектом, проте його можна охарактеризувати як лише 
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"верхівку айсбергу". Діяльність може вважатися ефективною, якщо вона 
зводиться до реалізації конкретних енергоефективних інвестиційних 
проектів, а це вже справа дуже і дуже серйозна, вона зачіпає питання 
інвестування та відповідно фінансів, економічного аналізу та бізнес-
планування. 

До чого все це ведеться? Будь-який проект реконструкції виробництва, 
розробки та встановлення нового обладнання тощо можна звести до 
тематики енергозбереження, бо у кінцевому випадку все це призводить до 
економії енергії та її використання найбільш ефективним чином. Наявність 
неабиякої інформаційної та організаційної підтримки в світі з боку вже 
зазначених вище організацій створює підґрунтя для реального впровадження 
та реалізації проектів. 

Діяльність певного інформаційного та консультаційного центру 
зводиться до знаходження нереалізованих ефективних проектів, їх оцінки з 
технічної, економічної та інших точок зору та знаходження джерел та 
способів фінансування їх реалізації. Саме це є сутністю енергозбереження, 
якщо її намагається пояснити людина з "економічним напрямком думок".  

 

Можливості залучення інвестицій. Бізнес-планування 
Перед тим, як виділити головні моменти, знову зробимо деякі теоретичні 

узагальнення. Україна зараз знаходиться на шляху до перебудови ринкової 
системи, структури виробництва та принципів господарювання, або, як воно 
добре звучить англійською, "in transition". Це в свою чергу зумовлює 
безумовну необхідність капітальних вливань ззовні, причому кредити МВФ 
не справляють при цьому належного впливу. І справа тут, на мій погляд, 
полягає не у джерелі цих коштів, а в тому, хто їх розподіляє. На жаль, 
принаймні нам, не відомі факти, які б свідчили на користь ефективності 
розподілу, який здійснює український уряд – немає кінцевого результату. 
Іноді складається враження, що нові транші Україна отримує задля того, щоб 
сплатити за попередні. До чого призводить така політика, нам добре відомо з 
практики існування акціонерних товариств типу "МММ". 

Отже, для розвитку української економіки залишився єдиний шлях – 
створення умов для залучення та реалізації прямих іноземних інвестицій (FDI 
– foreign direct investments). Вони мають таку назву, бо ілюструють прямі 
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капітальні вливання у розвиток виробництва, що призводить до зростання 
товарної маси, більш ефективного використання ресурсів та відповідного 
економічного зростання. Енергозбереження в цьому плані є дуже 
сприятливою оболонкою, яка дозволяє заручитися інформаційною та 
фінансовою підтримкою всіляких іноземних та державних фондів та установ. 

Навіть у такому середовищі будь-який проект проходить наступні стадії: 
1. Знаходження ідеї проекту (що нерідко зводиться до знаходження 
конкретного замовника). 

2. Попередня оцінка ідеї проекту. 
3. Розробка Feasibility Study (більш конкретне втілення оцінки 
потенційної можливості реалізації проекту). 

4. Знаходження та оцінка джерел фінансування проекту. 
5. Залежно від результатів отриманих на попередньому етапі – розробка 
детального бізнес-плану, який повинен бути розроблений відповідно 
до міжнародних стандартів (формат EBRD). 

6. Реалізація проекту та її супроводження відповідно до бізнес-плану. 
Зараз спробуємо це прокоментувати. Перша стадія проекту відображає 

дві його дуже суттєві особливості, по-перше, повинна існувати певна 
новаторська ідея проекту, яка у кінцевому випадку повинна зводитися до ідеї 
ефективності та енергозбереження, по-друге, повинен існувати конкретний 
замовник цього проекту, юридична особа, яка несе відповідальність за його 
реалізацію та розширене відтворення фінансових потоків для повернення 
інвестиційних позик. 

Розробка Feasibility Study полягає у професійній оцінці потенційної 
можливості реалізації певного проекту. Над цим, звичайно, працює команда 
фахівців, яка оцінює проект з технічної та економічної точок зору. Незалежно 
від результатів цього дослідження, на його проведення виділяються певні 
кошти. Якщо отримані результати є такими, що свідчать про неефективність 
проекту, кошти звичайно не повертаються, проте розробка Feasibility Study є 
загально розповсюдженою практикою на Заході, яка безумовно передує 
отриманню дешевих, а іноді і безкоштовних, інвестиційних кредитів. 

Як зрозуміло, у середині країни кількість можливих джерел 
фінансування, які б забезпечували ефективну реалізацію проектів, практично 
не існує. Дуже часто, шукаючи фінансові можливості в українському 
фінансовому просторі, учасники проекту стикаються із проблемою того, що 
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відсотки по кредитах перевищують встановлений у проекті рівень 
рентабельності. Тому сьогодні фінансові вливання можуть надходити 
переважно ззовні, якщо вони дійсно скеровані на створення додаткової 
вартості та поліпшення економічного стану. 

Окрім відсутності доступу до вільних фінансових активів, для 
українських підприємств та фірм існує й інша проблема – відсутність 
практики бізнес-планування. Відповідно, перешкодою між західними 
інвесторами та місцевими бізнесменами є відсутність в останніх бізнес-планів 
проектів. Як правило, до розробки бізнес-планів залучається група 
незалежних фахівців або організація, яка спеціалізується на цій діяльності.  

Складання бізнес-планів – справа дуже складна і відповідальна, крім 
того, вона вимагає докладання значних зусиль та витрат часу багатьох 
фахівців. Тому на цю стадію виділяється до 8 % загальної суми проекту. 

Як вже зазначалося, бізнес-план повинен бути складений відповідно до 
міжнародних стандартів, які насправді передбачають приблизно наступну 
структуру: 

1. Інформація про компанію. 
2. Короткий опис проекту. 
3. Бізнес та його стратегія. 
4. Оцінка ринку та маркетингова стратегія. 
5. Виробництво та експлуатація. 
6. Менеджмент та процес прийняття рішення. 
7. Фінансовий план. 
8. Фактори ризику. 
9. Додатки. 
Зробимо деякі важливі зауваження. Дуже часто трапляється так, що 

фірма вкладає гроші у розробку бізнес-плану, покладає його у шафу та 
забуває про його існування. Як треба діяти, щоб цього не сталося?  

По-перше, проект повинен бути ще раз розглянутий на предмет 
зменшення необхідної кількості фінансів. Це зводиться до оптимізації 
фінансового плану та пошуку паралельних джерел надходження коштів. Як 
правило, великі західні банки та фонди сприятливо ставляться до 
фінансування до 70% загальної суми проекту, тобто, вони зацікавлені в участі 
внутрішнього капіталу. 

По-друге, на кожному етапі бізнес-плану повинна підкреслюватися 
унікальність проекту та його суспільна корисність. Крім того, фінансовий 
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план повинен містити помісячний графік доходів та витрат та відображати, 
яким чином будуть отримані кошти для погашення позики. 

Ще одним дуже суттєвим моментом є отримання гарантій. Якщо проект 
є суспільно корисним, треба насамперед спробувати заручитися гарантією 
місцевої адміністрації. Вона може бути і не безкоштовною, проте справляє 
непогане враження на іноземних інвесторів. Крім цього, завжди необхідним є 
надання гарантій банками з Української сторони. Найкращим партнером, з 
огляду на його спеціалізацію, може бути Укрексімбанк. За його участю 
повинна бути розроблена детальна схема надання гарантій, що в свою чергу, 
зрозуміло, збільшить сукупну суму відсотків на декілька відсотків. Також 
треба розглянути страхування (місцеве та закордонне) та запросити реальні 
замовлення на поставки, можливо, укласти форвардні угоди. 

Оскільки розвинуті західні країни, особливо Сполучені Штати, 
зацікавлені у експорті своєї продукції, то дуже сприятливою рисою проекту 
може бути необхідність залучення іноземного обладнання, технологій, ноу-
хау та менеджменту. 

Отже, зробимо висновок, Україна звичайно переймає Західні 
бухгалтерські та фінансові методи, проте найважливішою частиною ділового 
ноу-хау є знання того, як представити проект з боку місцевих потреб та 
пріоритетів. Дуже важливо, щоб проект робив поштовх для розвитку місцевої 
економіки. До того ж, кожен проект повинен бути добре організований у 
юридичному, фінансовому та фіскальному відношеннях та бути економічно 
прибутковим. Капіталізм визнає ризик ділових помилок та втрати інвестицій. 
Проте юридичні гарантії для місцевих та іноземних інвестицій, чіткі 
контракти та майнові права є абсолютно необхідними для підтримання 
темпів зростання та перетворень в Україні.  
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