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Андрусів У. Я., Мазур І. М. Комплексний підхід до забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів
Стаття присвячена розробці комплексного підходу до забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів в умовах глобалізованого 
поступу. Розглянуто залежність національної економіки від забезпеченості власними енергетичними ресурсами. Виявлено, що Україна належить 
до енергодефіцитних країн. Сформовано і деталізовано складові механізму формування та споживання первинних паливноенергетичних ре-
сурсів. Визначено, що всі складові запропонованого механізму характеризуються виникненням втрат паливноенергетичних ресурсів. Виокрем-
лено основні аспекти проблеми енергозбереження. Розроблено комплексний підхід до забезпечення раціонального використання енергетичних 
ресурсів, який дозволить забезпечити зниження їхніх втрат та підвищити ефективність використання, що позитивно вплине не енергетичну 
безпеку національної економіки. Визначено зростання ВВП і зниження обсягу споживання енергетичних ресурсів як об’єкти впливу заходів енер-
гозбереження на основі тлумачення категорії «енергозбереження». Перспектива подальших досліджень у даному напрямку полягає в розробленні 
методичного інструментарію оцінювання раціонального використання енергетичних ресурсів. 
Ключові слова: енергетичні ресурси, національна економіка, енергетична безпека, механізм, комплексний підхід, раціональне використання.
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Андрусив У. Я., Мазур И. М. Комплексный подход к обеспечению  

рационального использования энергетических ресурсов
Статья посвящена разработке комплексного подхода к обеспечению 
рационального использования энергетических ресурсов в условиях гло-
бализирующегося развития. Рассмотрена зависимость национальной 
экономики от обеспеченности собственными энергетическими ресур-
сами. Выявлено, что Украина относится к энергодефицитным стра-
нам. Сформированы и детализированы составляющие механизма фор-
мирования и потребления первичных топливноэнергетических ресур-
сов. Определено, что все составляющие предложенного механизма 
характеризуются возникновением потерь топливноэнергетических 
ресурсов. Выделены основные аспекты проблемы энергосбережения. 
Разработан комплексный подход к обеспечению рационального ис-
пользования энергетических ресурсов, который позволит обеспечить 
снижение их потерь и повысить эффективность использования, что 
положительно повлияет на энергетическую безопасность националь-
ной экономики. Определены рост ВВП и снижение объема потребле-
ния энергетических ресурсов в качестве объектов воздействия мер 
энергосбережения на основе толкования категории «энергосбереже-
ние». Перспектива дальнейших исследований в данном направлении 
заключается в разработке методического инструментария оценки 
рационального использования энергетических ресурсов.
Ключевые слова: энергетические ресурсы, национальная экономика, 
энергетическая безопасность, механизм, комплексный подход, рацио-
нальное использование.
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Andrusiv U. Yа., Mazur I. M. The Integrated Approach to Ensuring Rational 

Use of Energy Resources
The article is concerned with developing the integrated approach to ensure 
rational use of energy resources in terms of the globalizing development. 
Dependence of the national economy from the sufficiency in own energy re-
sources was considered. It has been found that Ukraine belongs to the power
hungry countries. Components of the mechanism of formation and consump-
tion of the primary fuelandpower resources have been formed and detailed. 
It has been determined that all the components of the proposed mechanism 
are characterized by losses of the fuelandpower resources. The main aspects 
of energy saving have been allocated. A comprehensive approach to ensure 
rational use of energy resources has been elaborated, which would provide 
for reduction of losses and increasing efficiency of use, which would positively 
impact the energy security of the national economy. The GDP growth and 
decline in the consumption of energy resources as objects of impact of energy 
saving measures, based on interpretation of the category of «energy saving», 
have been determined. Prospect for further research in this direction will be 
developing the methodological instrumentarium for evaluation of rational 
use of energy resources.
Keywords: energy resources, national economy, energy security, mechanism, 
integrated approach, rational use.
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Енергетична безпека національної економіки за-
лежить від забезпеченості енергетичними ресур-
сами, незалежності від імпорту й монополізації 

їх постачання. Важливим індикатором енергетичної 
незалежності виступає забезпеченість паливно-енер-
гетичними ресурсами (ПЕР) власного виробництва, що 
обумовлюється наявною природно-сировинною базою. 
Україна належить до енергодефіцитних країн. Видобува-
ючи протягом останніх років близько 3–3,5 млн т наф-
ти і газового конденсату та 20–21 млрд м3 природного 
газу, потреби споживання у нафті задовольняються, за 
різними оцінками, до 10%, а у природному газі – до 25%. 
Проте обсяг споживання газу перевищує споживання 
голубого палива Францією, Італією чи Японією. 

 Актуалізація даного питання є вкрай важливим і 
актуальним сьогодні, адже раціональне використання 
енергетичних ресурсів є пріоритетом енергетичної без-
пеки національної економіки.

Незважаючи на чисельні дослідження вітчизняних 
науковців у сфері енергетичної безпеки України, з-поміж 
яких найвагомішими видаються праці В. О. Баранніка,  
М. Г. Земляного, А. І. Шевцова, А. З. Дорошкевича, А. Ю. Се - 
меньковського, В. Саприкіна, О. Мерхо, Т. Салашенко, 
необхідне напрацювання комплексного підходу до за-
безпечення раціонального використання енергетичних 
ресурсів, який дасть можливість забезпечити зниження 
втрат енергоресурсів та підвищити ефективність їх ви-
користання. 

Метою статті є розробка комплексного підходу до 
забезпечення раціонального використання енергетич-
них ресурсів в умовах глобалізованого поступу.

В умовах дестабілізації функціонування окремих 
районів та регіонів країни недостатній рівень запасів 
палива та продуктів нафтопереробки становить енерге-
тичну небезпеку для функціонування національної еко-

номіки, у тому числі, й усіх секторів енергетичної систе-
ми (паливно-енергетичного комплексу). Національною 
економікою України у 2015 р. спожито 153912,2 тис. т 
у. п. паливно-енергетичних ресурсів, що на 2,8% менше 
рівня 2014 р. У структурі використання ресурсів 65,1% 
належала паливу, 21,4% – електроенергії та 13,5% – теп-
лоенергії (рис. 1). 

Посилення залежності соціально-економічного 
розвитку від забезпеченості паливно-енергетичними 
ресурсами зумовлює необхідність удосконалення на-
укових основ творення енергетичної політики та енер-
гетичної безпеки національної економіки. Тому нами за-
пропоновано структурно-логічну схему механізму фор-
мування і використання паливно-енергетичних ресурсів 
як складової ОЕМЗЕБНЕ й комплексу стадій процесів 
забезпечення національної економіки енергоресурсами 
та їх споживання в суспільному відтворенні, за якими 
виникають втрати ПЕР, для визначення факторів, що їх 
обумовлюють. Механізм формування і споживання пер-
винних паливно-енергетичних ресурсів характеризує 
два процеси: 1) забезпечення економіки ПЕР; 2) спожи-
вання ПЕР у суспільному відтворенні (рис. 2). 

Охарактеризуємо більш детально його складові. 
Обидва представлені процеси, що описуються 
за наведеним механізмом, характеризуються 

виникненням втрат ПЕР [3]. Незалежно від стадії про-
цесів формування чи використання та виду первинних 
паливно-енергетичних ресурсів виникають їх втрати 
внаслідок дії факторів, які є спільними для цілої систе-
ми: технологічний рівень виробництва; інвестиції; дер-
жавне регулювання; законодавчо-нормативне середови-
ще; рівень конкуренції; неефективність організаційно-
правових форм ведення бізнесу; структура ВВП; струк-
тура споживчих витрат ПЕР тощо.
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32762,4

100191,1

20795

32926,1

4980,3

284
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4769

175,5
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Івано-Франківська область – 2014 p. Івано-Франківська область – 2015 p.
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Використання ресурсу, тис. т у. п.

Рис. 1. Використання паливно-енергетичних ресурсів
Джерело: складено за [1].
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Рис. 2. Структурно-логічна схема механізму формування та використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні
Джерело: складено за [2].

Отже, проблема енергозбереження охоплює кіль-
ка основних аспектів: приріст запасів та джерел ПЕР; 
надійність енергопостачання; цінову політику на ринку 
ПЕР; законодавчо-нормативну базу, яка регулює гос-
подарські відносини у сфері виробництва та розподілу 
ПЕР; ефективність використання енергетичних ресур-
сів; охорону довкілля [4; 5].

Надійність енергопостачання досягається шляхом 
максимального залучення місцевих джерел енер-
гії; диверсифікацією видів паливно-енергетичних 

ресурсів; скороченням частки імпортних ПЕР у загально-
му обсязі споживання; міжвидовою заміною в структурі 
використання енергетичних ресурсів; формуванням дов-
гострокових і надійних міжнародних партнерських від-
носин у сфері постачання та споживання ПЕР тощо.

Ціноутворення щодо енергетичних ресурсів пови-
нно ґрунтуватися на ринкових засадах, бути прозорим 
і зрозумілим для всіх учасників енергетичного ринку. 
Водночас, рівень цін має відповідати реальним витратам 
на виробництво і постачання паливно-енергетичних ре-
сурсів, що стимулюватиме повноту і своєчасність роз-
рахунків за спожиті ресурси. Конкуренція серед поста-
чальників і споживачів на енергетичних ринках забез-
печуватиме встановлення справедливих цін, що стане 
можливим завдяки створенню передумов вільного до-
ступу усіх зацікавлених сторін до об’єктів транспортної 

енергетичної інфраструктури (трубопровідних систем 
та електромереж). Тарифи на послуги тепло- й енерго-
генеруючих компаній повинні не тільки забезпечувати 
покриття фінансування поточних витрат операційної 
діяльності, але й включати інвестиційну складову для 
фінансування капіталовкладень у модернізацію та тех-
нічне переозброєння підприємств. Технічне переозбро-
єння стимулюватиме ефективніше використання ПЕР, 
яке, за рахунок кумулятивного ефекту, сприятиме більш 
значному скороченню енергоємності ВВП.

Законодавча та нормативна база у сфері енергоз-
береження налічує сьогодні 18 законів, 75 державних 
стандартів з енергозбереження, 148 методичних доку-
ментів стосовно нормування, прийнятих для виконання 
постанов Кабінету Міністрів України. Окрім зазначе-
них, ратифіковано ряд директив Європейського Союзу 
та міжнародних організацій у сфері енергетики. 

Наразі в Україні прийнято Енергетичну стратегію 
України на період до 2030 року, ряд національних про-
грам, 15 галузевих програм з енергоефективності та 
енергозбереження та 27 регіональних програм підви-
щення енергоефективності на 2015–2020 рр. [6].

Крім цього, існує понад 200 різноманітних зако-
нодавчо-нормативних актів, які продукуються різними 
державними органами влади, та три рівні цільових про-
грам у сфері енергозбереження та енергоефективно сті: 
міжнародний і державний, галузевий, регіональний. 
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Така ситуація не забезпечує ефективного стимулюван-
ня енергоощадності та впровадження інноваційних за-
ходів щодо зменшення втрат первинних паливно-енер-
гетичних ресурсів.

Важливим напрямом зниження енергоємності на-
ціональної економіки виступає нарощування фі-
зичного обсягу ВВП, з використанням новітніх 

імпортних енергоощадних технологій у процесі спільної 
діяльності резидентів та нерезидентів у сфері виробни-
цтва і споживання паливно-енергетичних ресурсів, що 
сприятиме скороченню питомих витрат енергоресурсів. 
Збільшення обсягу виробництва ПЕР забезпечить змен-
шення залежності від імпорту й економію коштів для 
фінансування модернізації та технічного переозброєння 
виробництва [7].

Механізм формування та використання паливно-
енергетичних ресурсів об’єднує всіх суб’єктів паливно-
енергетичного комплексу України, що вимагає розробки 

узгодженої політики їх розвитку та вдосконалення енер-
гоефективності економіки загалом. Виникає необхід-
ність обґрунтування комплексної системи нормативно-
правового, інституційного та фінансового забезпечення 
реалізації державної політики енергоефективності та 
енергозбереження. Тільки комплексний підхід до роз-
робки енергетичної політики та визначення пріоритет-
них напрямів дозволить забезпечити зниження втрат 
енергоресурсів та підвищення ефективності їх викори-
стання, що позитивно вплине на енергетичну безпеку 
національної економіки. 

Суть раціонального використання паливно-енер-
гетичних ресурсів (ПЕР) полягає в досягненні макси-
мальної ефективності їх витрачання при існуючому рівні 
розвитку техніки та технології й одночасному зниженні 
техногенного впливу на навколишнє природне середо-
вище [7–9]. Зміст організації процесу раціонального ви-
користання ПЕР зображено на рис. 3.
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Рис. 3. Візуалізована схема комплексного підходу до організації процесу раціонального використання  
енергетичних ресурсів

Джерело: авторська розробка.
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Процес раціонального використання ПЕР поєднує 
такі елементи [10]: 

1) розробка, погодження і затвердження органами 
управління у сфері використання енергетичних ресурсів 
законодавчо-нормативних актів, які регулюють питання 
енергетичної безпеки, паливно-енергетичного комплек-
су, ядерної політики та ядерної безпеки й екологічної 
політики, стратегічного планування і бюджетування у 
сфері енергетики, адаптації українського енергетичного 
законодавства до директив ЄС, приватизації енергетич-
них активів, реструктуризації та закриття неприбут-
кових підприємств, надання послуг централізованого 
теплопостачання, впровадження енергоефективності й 
енергоощадних технологій, організації та ведення гос-
подарської діяльності тощо;

2) вироблення методичних рекомендацій щодо 
визначення неефективного використання ПЕР, затвер-
дження нормативів питомих витрат енергетичних ре-
сурсів, розробка екологічних стандартів і впровадження 
стандартів енергоефективності та використання від-
новлюваних видів ресурсів у процесі господарської ді-
яльності, моніторинг і контроль їх виконання; 

3) інституційне забезпечення проведення енерго-
аудиту та функціонування системи ефективного енерго-
менеджменту на галузевому і регіональному рівнях для 
зменшення енерговитрат окремих виробництв і установ 
бюджетної сфери; 

4) проведення екологічної експертизи об’єктів і 
заходів, реалізація та дія яких може негативно впливати 
на стан навколишнього природного середовища; 

5) впровадження системи заходів щодо диверси-
фікації джерел постачання ПЕР та структурної перебу-
дови економіки за рахунок заміщення традиційних ви-
дів енергоресурсів альтернативними; 

6) розподіл прав між суб’єктами економіки щодо 
використання й володіння ПЕР, моніторинг їх викори-
стання; 

7) ведення обліку запасів ПЕР і визначення потен-
ціалу використання відновлюваної енергії вітру, сонця, 
біомаси та вторинних ресурсів; 

8) моніторинг і прогнозування стану навколиш-
нього середовища; 

9) забезпечення функціонування системи плате-
жів за спеціальне використання енергетичних ресурсів, 
екологічного податку, платежів за неефективне вико-
ристання ПЕР і компенсацій за заподіяну шкоду; 

10) впровадження стимулів і санкцій щодо пору-
шення нормативно-правових актів в енергетичній сфері 
та галузі енергозбереження; 

11) участь у міжнародних проектах щодо забезпе-
чення енергоефективності, енергозбереження та охоро-
ни навколишнього середовища; 

12) пропагування серед населення свідомого став-
лення до необхідності підвищення енергоефективності, 
розвитку та використання відновлюваних джерел енергії.

Нераціональне або неефективне використання 
паливно-енергетичних ресурсів передбачає їх прямі 
втрати, марнотратне витрачання та використання понад 
показники питомих витрат, визначених системою стан-

дартів, а до введення в дію системи стандартів – норма-
ми питомих витрат палива та енергії.

Дамо більш детальне визначення поняттям «мар-
нотратне витрачання» та «енергозбереження».

Марнотратне витрачання паливно-енерге тич-
них ресурсів – це систематичне, без виробничої потреби, 
не зумовлене вимогами технічної безпеки недозаван-
таження або використання на холостому ходу електро-
двигунів, електропечей та іншого електро- і теплоустат-
кування; систематична втрата стисненого повітря, води 
й тепла, спричинена несправністю арматури, трубопро-
водів, теплоізоляції трубопроводів, печей і тепловико-
ристовуючого устаткування; недотримання вимог нор-
мативної та проектної документації щодо теплоізоляції 
споруд й інженерних об’єктів, яке призводить до зни-
ження теплового опору огороджувальних конструкцій, 
вікон, дверей в опалювальний сезон (вид нераціонально-
го використання паливно-енергетичних ресурсів) [5].

Енергозбереження – це діяльність (організаційна, 
наукова, практична), яка спрямована на раціональне ви-
користання та економне витрачання первинної й пере-
твореної енергії та природних енергетичних ресурсів у 
національному господарстві, що реалізується з викорис-
танням технічних, економічних та правових методів [3]. 

Узгодження заходів і методів раціонального ви-
користання енергетичних ресурсів повинно за-
безпечуватися за допомогою цільових програм 

енергозбереження та ефективного використання па-
ливно-енергетичних ресурсів. за узагальненими напря-
мами: 1) удосконалення законодавства та системи стан-
дартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних 
джерел енергії та альтернативних видів; 2) зменшення 
обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат 
енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, 
впровадження сучасних енергоефективних технологій, 
удосконалення системи державного управління та попу-
ляризації енергоефективності; 3) оптимізація структури 
енергетичного балансу держави, заміщення традиційних 
енергоресурсів іншими видами, у тому числі, отримани-
ми з відновлюваних джерел енергії, альтернативними 
видами палив чи вторинними енергоресурсами [10]. 

Основними об’єктами впливу заходів енергозбе-
реження виступають зростання ВВП і зниження фізич-
ного обсягу споживання енергетичних ресурсів.

Раціональне використання паливно-енергетичних 
ресурсів повинно забезпечити повноцінне існування і 
розвиток сучасного суспільства, за умови збереження 
високої якості середовища проживання людини. Для 
цього воно повинно ґрунтуватися на таких принципах: 
«нульовий рівень» споживання природних ресурсів; 
відповідність антропогенного навантаження природно-
ресурсному потенціалові регіону; збереження просто-
рової цілісності природних систем у процесі їх госпо-
дарського використання; збереження природно обу-
мовленого кругообігу речовин у процесі антропогенної 
діяльності; погодження виробничого і природного рит-
мів; пріоритетність екологічної оптимальності на дов-
гострокову перспективу під час визначення економічної 
ефективності поточного природокористування.
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ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, можна сказати, що врахування за-

значеного комплексного підходу при розробці програ-
ми енергозбереження дозволить сконцентрувати наявні 
ресурси та оптимізувати ефективність їх використання 
за допомогою комплексного впливу раціонального ви-
користання паливно-енергетичних ресурсів. Визначе-
но систему стимулів раціонального використання ПЕР 
законодавчо-нормативного та економічного характеру 
та обґрунтовано організацію процесу раціонального 
використання ПЕР, в якому виокремлено 12 основних 
складових, серед яких: адаптація українського енерге-
тичного законодавства до директив ЄС; реструктури-
зація та закриття неприбуткових підприємств; впрова-
дження стандартів енергоефективності та використан-
ня відновлюваних видів ресурсів; інституційне забезпе-
чення проведення енергоаудиту та забезпечення функ-
ціонування системи ефективного енергоменеджменту 
тощо. Запропоновано узгоджувати заходи і методи 
раціонального використання ПЕР за допомогою цільо-
вих програм енергозбереження та енергоефективності 
за усіма ієрархічними рівнями енергетичної безпеки 
національної економіки, що є універсальним інтегрова-
ним підходом до планування, розроблення й реалізації 
енергетичної політики за рахунок виокремлення єдиних 
пріоритетних напрямів. 

Розроблений комплексний підхід до забезпечен-
ня раціонального використання енергетичних ресурсів 
сприятиме проведенню ефективної енергозберігаючої 
політики, забезпеченню конкурентних переваг вітчиз-
няних підприємств, підвищенню їх конкурентоспро-
можності, поліпшенню економічної та енергетичної 
безпеки держави. Визначено зростання ВВП і зниження 
фізичного обсягу споживання енергетичних ресурсів 
як об’єкти впливу заходів енергозбереження на основі 
тлумачення категорії «енергозбереження» як діяльнос-
ті (організаційної, наукової, практичної), спрямованої 
на раціональне використання та економне витрачання 
первинної й перетвореної енергії та природних енер-
гетичних ресурсів у національному господарстві, яка 
реалізується з використанням технічних, економічних і 
правових методів. Обґрунтовано систему стимулів і ва-
желів нормативно-правового, адміністративного, еко-
номічного та фінансового характеру в розрізі окремих 
сфер впливу: стимулювання внутрішнього і зовнішнього 
попиту; виробництва продукції; промислової політики; 
виробництва, транспортування, споживання енергоре-
сурсів; використання нетрадиційних джерел енергії.    
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