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Безсистемна і надто повільна структурна перебудова економіки 
України, висока внаслідок технологічної відсталості енергоємність 
основних видів продукції, великі обсяги імпорту енергоносіїв, критич-
на зношеність основних фондів на електричних станціях є головними 
чинниками непомірно високого рівня витрат паливно-енергетичних 
ресурсів на одиницю ВВП і ВНП, що веде країну до економічної кри-
зи, руйнації продуктивних сил та соціального збурення в суспільстві. 

Враховуючи зазначене, зрозуміло, що в Україні необхідно як-
найшвидше провести структурну перебудову її промислового компле-
ксу з метою оптимізації енергоспоживання та одночасної мінімізації 
імпорту енергоносіїв з Росії. 

Поряд зі структурною перебудовою економіки для успішного ви-
рішення проблеми енергозабезпечення необхідно реалізувати низку 
організаційно-правових і технічних заходів з енергозбереження. За 
одночасної реалізації організаційно-правових заходів і суттєвих змін 
структури економіки обсяги споживання енергоресурсів можна скоро-
тити у 2 рази. 

Організаційно-правові заходи задля енергозбереження – це роз-
робка і запровадження законів, стандартів, нормативів, податків на 
викиди шкідливих речовин, на використання імпортованих енергоносі-
їв, налагодження обліку шляхом використання лічильників ресурсів, 
державна підтримка впровадження нових ефективних видів техніки, 
технологій, матеріалів тощо.  

Основний потенціал енергозбереження зосереджений у найбільш 
енергомістких галузях економіки. Змістом заходів в цих галузях є мо-
дернізація обладнання, оновлення технологічних процесів та застосу-
вання нових ресурсоощадних матеріалів. Це дозволить, окрім економії 
ресурсів, підвищити також якість виробів, що важливо для виходу на 
західні ринки. 

Про нагальну потребу оптимізації структури промислового ком-
плексу свідчить той факт, що енергомісткість одиниці ВНП України 
поступається усім розвинутим країнам світу, де цей показник нижчий 
у 2-10 разів. 

Окрім цих міжгалузевих та загальнодержавних заходів, необхідно 
через національні програми реалізувати цілу низку заходів щодо енер-
гозбереження в галузях. Такими галузевими, але важливими для всієї 



економіки України заходами щодо енергозбереження є: 
– модернізація процесів регенерування брухту чорних металів та 

виплавки чавуну (і сталі), підвищення якості сталі; 
–збільшення частки використання деталей із високоміцного чаву-

ну та пластмас до світового рівня; 
–оптимізація технологічних процесів виробництва шляхом впро-

вадження систем автоматичного контролю; 
–налагодження вітчизняного виробництва і масштабного викори-

стання високоякісних енергоекономних освітлювальних ламп; 
–створення умов і стимулів для повторного використання деталей 

машин, за належного рівня стандартизації цей потенціал може стано-
вити 60-80% деталей; 

–обладнання електричних двигунів в устаткуванні перетворюва-
чами частоти для економного споживання електроенергії в період не-
повного завантаження приводу, економія електроенергії може стано-
вити 20-30%; 

– оптимізація теплопостачання міст за рахунок використання те-
плонасосних станцій для вилучення теплової енергії з вторинних низь-
копотенційних енергоресурсів (теплових викидів промисловості та 
комунального господарства) і з природного середовища (озер, рік, мо-
рів, ґрунту, повітря); 

– налагодження випуску електричних лічильників для погодин-
ного обліку і запровадження диференційованих тарифів; 

– збільшення частки комбінованого виробництва електрики і теп-
ла за рахунок масштабного впровадження когенераційних та утиліза-
ційних установок; 

– збільшення частки децентралізованого виробництва електрики 
в рамках Об'єднаної енергетичної системи України з метою скорочен-
ня втрат енергії з нинішніх 16-28 до 6-8 %. 

Однак слід мати на увазі, що енергозберігаючі заходи технічного 
характеру, тобто ті, що потребують значних витрат, у багатьох випад-
ках будуть реалізовуватися дуже повільно. Без державної підтримки, 
запровадження фінансово-економічних стимулів і штрафних санкцій 
буде складно реалізувати заходи з модернізації комунальної енергети-
ки та масштабного впровадження когенерації, утилізації, опанування 
інших технологій з невисокою прибутковістю. 

 
 


