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ЕКОНОМІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ 

АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТЕЙКХОЛДЕРІВ 

ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ НА ҐРУНТІ БІОСФЕРОСУМІСНОСТІ 
 

Анотація. Важливим чинником забезпечення стабільного розвитку України є перехід до якісно 

нового типу зростання – екологічного, технологічного, соціального і економічно орієнтованого. 

Житлово-комунальне господарство належить до числа найбільших споживачів енергії в державі, 

а отже, джерел забруднення довкілля. Природний газ як найбільш екологічне паливо продовжує 

залишатись основним енергоносієм. Прийняття рішення вимірювання кількості спожитого газу в 

одиницях енергії (кВт-год) дасть змогу впорядкувати облік з урахуванням фізико-хімічних 

властивостей палива. Внаслідок цього буде забезпечено більш коректне та справедливе 

ціноутворення, полегшене складання енергетичного балансу як окремого підприємства, так і 

конкретного регіону. Аналіз ефективності використання природного газу у порівнянні з іншими 

альтернативними паливами стає більш прозорим. Запровадження систем інтелектуального обліку 

енергоносіїв дасть змогу відмовитись від посередників, сприятиме переходу на пряму взаємодію 

між суб’єктами господарювання, зменшить корупційні ризики, а отже, покращиться 

прогнозування загального первинного енергоспоживання України. 
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Постановка проблем 

Природний газ в Україні на сьогодні є основним 

органічним паливом. Його частина в загальному 

первинному постачанні енергії становить майже 

30%. Згідно з Енергетичною стратегією [1] 

домінуюча роль природного газу залишиться і 

надалі, незважаючи на значне зростання в паливно-

енергетичному балансі держави альтернативних 

палив і джерел енергії. У 2018 р. порівняно з 

попереднім роком обсяг закордонних закупівель газу 

становив 32,8% від об’єму реалізації [2], що 

підкреслює важливість проблем якості палива та 

його комерційного обліку, особливо, якщо 

розрахунки на кордонах України згідно з вимогами 

[3; 4] виконуються виключно в одиницях енергії. 

Окрім того, держава взяла на себе низку зобов’язань 

[5; 6]. Наприклад, суб’єкти ринку газу повинні мати 

доступ до інформаційних даних про обсяги газу та 

його енергетичні характеристики. 

Аналіз структури використання в державі 

природного газу засвідчив, що за останні роки 

несанкціонований відбір, неоформлені обсяги 

природного газу, розбалансування при абсолютному 

зменшенні газоспоживання (від 73,4 млрд м3 у 

2000 р. до 32,3 млрд м3 у 2018 р.) безперервно 

зростають: з 0,8% у 2000 р. до 4,0% – у 2018 р. 

Збільшення втрат природного газу можна пояснити, 

окрім зношеності газорозподільних та 

газотранспортної систем, недосконалістю (або навіть 

інколи і повною відсутністю) комерційного обліку у 

споживачів, передусім – у населення, частина якого  
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у загальнодержавному балансі споживання 

блакитного палива становить 32,8% [2]. 

Запровадження обліку використання 

енергоресурсів – це ключовий крок щодо 

енергоресурсозбереження і підвищення 

енергоефективності будь-якої галузі економіки. А 

відсутність достовірного обліку в енергетичних 

одиницях створює незручності і розбаланси під час їх 

транспортування, зберігання, розподілу, видобутку, 

купівлі-продажу, постачання та споживання. Отже, 

це перешкоджає розвитку ринку природного газу в 

Україні, не забезпечує коректне та справедливе 

ціноутворення, ускладнює складання енергетичних 

балансів суб’єктів господарювання і подальший 

аналіз ефективності використання цього палива у 

порівнянні з іншими енергоносіями.  

Аналіз останніх досліджень  

і публікацій 

Дослідженням проблем комплексного аналізу 

фізико-хімічних показників природного газу, 

удосконаленню технологій і засобів щодо 

підвищення достовірності його обліку присвячено 

праці таких вчених: А. І. Гордієнко, І. В. Коробко,  

Ф. Д. Матіко, А. В. Мотало, В. О. Осієвський,  

Є .П. Пістун, Г. Г. Шишко та ін. У працях [7; 8] 

проаналізовано вимоги чинних в Україні 

нормативно-правових актів стосовно обліку 

природного газу з урахуванням його фізико-хімічних 

показників. Проте навіть останні документи 

продовжують вказувати нормативи витрат палива у 

метричних одиницях – м3. Проте, слід відмітити, що 

вже тривалий час кількість використаного газу 

дублюється в одиницях енергії – кВт-год, Гкал  

і МДж. Витрати енергії [9] отримані шляхом 

звичайного множення кількості газу за певний 

проміжок часу (за показами лічильника щодо 

достовірності яких є певні проблеми [10]) на теплоту 

згоряння палива (перевірити її значення ні споживач, 

ні постачальник газу практично не мають жодної 

можливості). Як правило, контроль якості газу 

виконують лабораторії газотранспортної компанії 

ПАТ «Укртрансгаз» згідно з вимогами Кодексу 

газотранспортної системи [11]. В Україні на сьогодні 

функціонує близько 120 таких лабораторій, 

акредитованих на право визначення фізико-хімічних 

показників палива. Загалом у державі для всієї 

газотранспортної системи (ГТС) відібрано близько 

700 характерних місць взяття проб газу для 

подальшого аналізу. Переважно це газорозподільні 

станції (ГРС), до яких приєднані газорозподільні 

мережі (ГРМ) населених пунктів і промислових 

районів тощо, а також підземні сховища (ПСПГ)  

для регулювання сезонної нерівномірності 

газоспоживання. В особливо важливих місцях ГТС 

держави встановлені потокові хроматографи, покази 

яких використовують для визначення енергії газу в 

режимі реального часу. Результати вимірювань 

оформлюють у вигляді паспортів природного газу зі 

середньозваженими величинами показників якості 

(за 10 діб чи за місяць) для кожного з розроблених 

маршрутів (від точки приймання / передачі газу і 

водночас заміру його параметрів до споживача)  

[11; 12]. Отже, на сьогодні лише оператор 

газотранспортної системи отримує достовірну 

інформацію щодо фізико-хімічних показників 

природного газу. 

Незважаючи на високу цінність природного газу 

для потреб економіки держави, а також екологічну 

безпечність у порівнянні з іншими паливами, у т. ч. і 

альтернативними [13], в Україні є багато проблемних 

питань, пов’язаних з видобуванням, 

транспортуванням і використанням блакитного 

палива. Відсутність достовірного приладового 

обліку, наявність значної кількості споживачів, для 

яких плата за використання палива нараховується за 

укрупненими показниками, неможливість дієвого 

контролю за якістю природного газу не сприяють 

зменшенню корупційних ризиків, що можуть мати 

місце при розрахунках і балансуванні на ринку газу 

на різних рівнях ієрархічної структури 

газотранспортної і газорозподільної систем [14]. 

Створення інтелектуальним систем обліку 

енергоносіїв і природного газу (зокрема широко 

розповсюджених в європейських країнах, які 

підтвердили свою дієвість) в Україні наразі 

перебуває в зародковому стані. 

Мета статті 

Метою роботи є принципова модернізація 

змісту і методології організаційно-технічного 

проєктування і регламентування експлуатації систем 

обліку природного газу в енергетичних одиницях в 

Україні. Розвинуто наявні вимоги щодо створення 

єдиної багаторівневої інтелектуальної системи, що 

дасть змогу вирішити проблему узгодженості 

фактичних витрат палива між газотранспортним 

підприємством і газорозподільними організаціями, 

постачальниками і споживачами тощо, а також 

сприятиме добовому балансуванню природного газу 

між усіма суб’єктами цього ринку і налагодженню 

платежів в обумовлені терміни. 

Виклад основного матеріалу 

Організація обліку енергоносіїв, як і будь-яка 

інша економічна система, потребує удосконалення і 

подальшого розвитку, наприклад, на основі 

постулатів сучасного концепту «Environmental 

economics», що надає можливість вирішити наявні 

екологічні і ресурсні проблеми, підвищити рівень 

енергоефективності, енергонезалежності та 

енергобезпеки держави. Г. Б. Клейнер [15; 16] 
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запропонував і створив концепцію багаторівневого 

стратегічного планування у структурі будь-якої 

економічної системи.  

Розвиненість, взаємодія та взаємодоповнення 

економічних рівнів є запорукою стійкості, 

динамічності і ефективної результативності системи. 

Здатність комплексно, адекватно і своєчасно 

реагувати на зміни свідчить про її мобільність, що, 

своєю чергою, сприятиме як макро-, так і 

мікроекономічній рівновазі. 

Вирішення проблеми з достовірністю обліку 

природного газу потребує скоординованої співпраці 

між державними органами влади, суб’єктами 

господарювання (починаючи від видобування палива 

і закінчуючи реалізацією кінцевим споживачам), 

забезпечення інформаційно-пропагандистської та 

освітньої підтримки груп населення, інших 

споживачів  для підвищення енергоефективності і 

енергоресурсозбереження на кожному зі 

структурних рівнів.  

Для цього фінансове забезпечення таких 

проєктів має реалізовуватись у комплексі з іншими 

елементами системи управління [17]. 

Перехід від індустріального суспільства з 

характерними для нього величезними затратами 

енергії, фінансового капіталу та людської праці до 

суспільства з високорозвинутими технологіями, для 

якого критичними ресурсами є інформація і 

технологічні нововведення, зумовлює пошук нових 

наукових моделей світу.  

Щодо організації комерційного обліку, можна 

виокремити такі рівні інвайронментального 

простору: 

1. Мегарівень (глобальний) – у світі на сьогодні 

сформовані і реалізуються глобальні стратегічні 

пріоритети у сфері енергоресурсозбереження, у т. ч. 

організації ринку й торгівлі енергоносіями. Так, 

наприклад, в країнах ЄС забезпечено єдиний підхід 

щодо оцінювання якості природного газу з 

урахуванням його енергетичної цінності [18] для 

гарантування достовірності обліку та розрахунків 

між суб’єктами господарювання. Одночасно 

відбувається формування системи з новітніми 

економічними, технологічними й екологічними 

механізмами, орієнтованими на системне вирішення 

проблем охорони довкілля та підвищення 

енергоефективності, які забезпечують швидке 

впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу. 

2. Макрорівень (державний) – наша держава 

підписала Угоду про асоціацію з ЄС, приєдналася до 

Енергетичного співтовариства, гармонізувала власні 

законодавство, нормативно-правові акти з 

аналогічними, що є чинними у  Європейському 

Союзі. За рахунок цього забезпечена достовірність 

обліку природного газу в точках прийому-передачі 

на кордонах України (на сьогодні значну частину 

блакитного палива доводиться купувати у Європі). 

Однак практична реалізація пропонованих заходів 

всередині України залишає бажати кращого [19]. 

3. Мезорівень (регіональний) – формування і 

впровадження регіональних програм 

енергоресурсозбереження, ціноутворення та обліку 

енергоносіїв тощо. В реаліях України єдина 

газотранспортна компанія реалізує обласним і 

міським компаніям з надання послуг з 

газопостачання необхідні обсяги природного газу як 

в одиницях об’єму, так і в одиницях енергії. 

Водночас лише ПАТ «Укртрансгаз» може визначати 

фізико-хімічні показники палива в реальному режимі 

часу. Інформація щодо обсягів переданої енергії 

доводиться до газозбутових підприємств, у яких, як 

правило, відсутня будь-яка можливість щодо 

контролю за фактичними обсягами переданої енергії. 

Механізм організації процедури «передачі-прийому» 

обсягів газу регулюється вимогами Кодексів 

газотранспортної і газорозподільних систем [11; 12], 

які постійно з часу прийняття у 2015 р. 

удосконалюються і приводяться у відповідність з 

вимогами нормативно-правових актів Євросоюзу.   

4. Мікрорівень (підприємство) – за рахунок 

впровадження заходів з енергоресурсозбереження, у 

т. ч. достовірного обліку спожитих енергоносіїв 

забезпечується підвищення рівня рентабельності, 

конкурентоспроможності, ефективності виробничо-

комерційної діяльності, що в кінцевому підсумку 

надасть змогу знизити енергоємність продукції. 

Зазвичай, згідно з вимогами чинного законодавства, 

кожне підприємство, яке використовує природний 

газ для технологічних процесів і потреб 

теплопостачання,  містить у своїй структурі пункти 

комерційного обліку, технічне оснащення яких 

залежить від обсягів спожитого газу [12; 20].  

5. Нанорівень (кінцевий споживач) – 

необхідність організації достовірного поагрегатного 

обліку спожитих енергоносіїв вирішується 

власником кожного підприємства залежно від 

технологічної необхідності, що впливатиме на 

визначення ціни продукції, яка випускається. 

Стосовно мешканців житлових будинків, які на 

сьогодні для задоволення господарсько-побутових 

потреб і потреб в автономному теплопостачанні 

використовують близько 50% від обсягів спожитого 

палива в державі, картина значно складніша. У 

переважній більшості кінцевий споживач наразі 

отримує неякісні, економічно необґрунтовані 

послуги підприємств житлово-комунального 

господарства, в структуру тарифу яких включені у т. 

ч. непродуктивні втрати. Отже, зараз пересічний 

мешканець України у тій чи іншій формі покриває 

збитки суб’єктів господарювання, пов’язаних з 

розподілом і наданням послуг газопостачання. 
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Висновки і пропозиції 

Підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна 

забезпечила гармонізацію власного законодавства з 

відповідним європейським стосовно створення 

ринку природного газу, комерційного обліку 

спожитого блакитного палива тощо. Водночас аналіз 

рішень з практичної реалізації заходів, які довели 

свою дієвість у світі, засвідчує, що деякі з них 

потребують коректив в українських реаліях 

(особливо на нижчих рівнях економічної системи), 

оскільки не враховують реалій нормативно-

правового регулювання, наявний стан газової галузі 

в структурі паливно-енергетичного комплексу, 

механізм ціноутворення кінцевої продукції.  

Створення в Україні інтелектуальних систем 

обліку енергоносіїв, у т. ч. і природного газу, 

залишається одним із пріоритетних завдань 

державної технічної політики. Роботи можуть 

проводитись, наприклад, на базі наявних систем 

телеметрії газорозподільних систем населених 

пунктів після відповідного аудиту їх технічного 

стану та оцінки придатності до роботи у складі 

інтелектуальних систем. Водночас має бути 

розроблена методика визначення кінцевої ціни 

палива з урахуванням вартості власних ресурсів 

природного газу, відмовившись від єдиних цін (ПСО) 

для певних категорій споживачів: населення, 

бюджетних установ, підприємств теплокомуненерго.  

Це дасть змогу при зменшенні кінцевої ціни 

збільшити кількість коштів для реконструкції і 

підвищення експлуатаційної надійності, а також 

енергетичної ефективності газотранспортної і 

газорозподільних мереж, запровадження 

достовірного обліку тощо. 

Окрім того, використання природного газу, як 

найбільш екологічного палива у порівнянні з 

традиційними й альтернативними, сприятиме 

суттєвому зменшенню «теплового» забруднення 

атмосфери. 

 ____________________________________________________________________________________________  
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Abstract. An important factor in ensuring the stable development of Ukraine is the transition to a qualitatively new type of 

growth – environmental, technological, social and economically oriented. Therefore, the primary attention to the rational and cost-

effective use of natural resources, ensuring environmental safety and social sphere – an integral condition for further development 

of the state. Housing and communal services are among the largest consumers of energy in the country and, accordingly, sources 

of environmental pollution. Natural gas as the most environmentally friendly fuel continues to be the main energy source. The 

requirements of the current legislation, normative-legal acts on organizational-technical design and regulation of operation of 

gas-distribution systems of settlements are analyzed. A significant number of residents who use natural gas to meet household 

needs and autonomous heating are paid for the services provided either on the basis of meter readings that do not reflect the actual 

volume of gas consumed (energy), or based on specific standards depending on the range of domestic gas appliances or heated 

area. According to the fundamentally changed algorithm for deciding to measure the amount of gas consumed in units of energy – 

kWh will streamline accounting taking into account the physico-chemical properties of the fuel. Due to this, a more correct and 

fair pricing will be ensured, the compilation of the energy balance of both an individual enterprise and a specific region will be 

facilitated. The analysis of the efficiency of natural gas use in comparison with other alternative fuels is becoming more 

transparent. The introduction of energy metering systems will allow to abandon intermediaries, will facilitate the transition to 

direct interaction between economic entities, will reduce corruption risks. This improves the forecasting of the total primary energy 

consumption of Ukraine for planning the volume of fuel and energy resources to be used to build domestic policy in the energy, 

economic and social spheres, taking into account the economic situation, environmental security and political situation in the 

country. 
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