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Проблема незбалансованого внутрішнього споживання паливно-

енергетичних ресурсів має гостро негативні економічні й соціальні наслідки, 

обмежуючи потенціал підвищення якості життя українських громадян: 

- конкурентоспроможність вітчизняної продукції (особливо 

енергомісткої) досягається лише за рахунок значного зниження витрат на 

оплату праці; 

- поступово руйнується інфраструктура паливно-енергетичного 

комплексу та комунальних підприємств водо - й теплопостачання; 

- значна частина міського населення України забезпечується 

водопостачанням лише по декілька годин на добу (і це – в третьому 

тисячолітті!), звичайним явищем в регіонах стали відключення від 

електропостачання, а якість теплопостачання в багатьох випадках не 

відповідає  встановленим нормам. 

Основним напрямом в галузі енергозбереження на підприємствах 

харчової промисловості є економія електроенергії при її передачі, розподілі і 

використанні. Реальне енергозбереження стосується питань роботи 

електропостачальних мереж, перетворювачів енергії всіх типів і 

технологічних механізмів. 

Енергозберігаючими заходами при передачі електроенергії є: 

- раціональний вибір рівня напруги мережі живлення і роду струму; 

- прийняття економічно доцільного перетину проводів і кабелів; 

- підвищення коефіцієнта потужності; 

- наближення джерел живлення до споживачів; 

- оптимізація графіків навантаження тощо. 



Витрати електроенергії на її передачу не продуктивні, тому необхідно 

зводити її значення до мінімуму. В електричних мережах підприємств 

харчової промисловості України втрати електричної енергії складають 

близько 14%. Причиною цього є відсутність належного обліку електричної 

енергії, наявність неефективної системи управління, яка існує на 

підприємствах.  

В розвинених країнах енергозбереження є інструментом провадження 

економічної й екологічної політики, але в Україні досі не розв’язано 

проблеми збалансованості і платоспроможного споживання енергоресурсів, і 

їх імпорту та ліквідації критичної зовнішньої енергозалежності. 

Вирішенню проблеми раціонального використання енергетичних 

ресурсів як на окремих підприємствах так і в країні в цілому буде сприяти 

застосування інтеграційного підходу щодо стратегії  розвитку паливно-

енергетичного комплексу України на період до 2030 року та дотримання її в 

повному можливому обсязі. Стратегічною ціллю нашої держави повинно 

стати інтегрування держави до системи колективної енергетичної безпеки, 

позиціювання її як невід’ємного елементу ланцюга видобування-

транспортування-споживання енергії, перетворення залежності України на 

залежність від України. Досягнення цієї мети повинно відбуватися за 

рахунок підвищення ролі нашої країни в світових енергетичних процесах, 

активної дипломатичної підтримки, спрямованої на консенсус при вирішенні 

спірних питань і впровадження гнучких та сучасних заходів розвитку 

паливно-енергетичного комплексу України з урахуванням досвіду інших 

країн. 

 


