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АНОТАЦІЯ 

 

 

Магістерська робота присвячена розв’язанню існуючих проблем та 

визначення напрямів удосконалення механізмів формування державної 

політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України. 

У роботі розглянуто теоретичні аспекти державної політики 

забезпечення енергетичної безпеки; узагальнено зарубіжний досвід 

державної політики забезпечення енергетичної безпеки; здійснено аналіз 

сучасного стану та результативність державної політики забезпечення 

енергетичної безпеки; з’ясовано проблеми та протиріччя державної політики 

забезпечення енергетичної безпеки України; обґрунтувано концептуальні 

підходи до формування державної політики забезпечення енергетичної 

безпеки України; розроблені пропозиції щодо напрямів удосконалення та 

перспектив розвитку державної політики забезпечення енергетичної безпеки 

України.  

Обґрунтовано теоретичні положення і розроблено практичні 

рекомендації щодо напрямів удосконалення механізмів формування 

державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України. 

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування 

для подальшого удосконалення державної політики забезпечення 

енергетичної безпеки України. 
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ВСТУП 

 

До першочергових пріоритетів реалізації Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020» віднесено реформу енергетики, адже існуючий рівень 

енергетичної безпеки та сучасний стан розвитку національної енергетики 

характеризується високою енергоємністю галузей економіки та соціальної 

сфери, значною часткою імпорту в балансі енергоспоживання, 

нераціональною структурою паливно-енергетичного балансу, неефективним 

використанням енергетичних ресурсів, високим рівнем шкідливого впливу 

об'єктів енергетики на навколишнє середовище.  

Головним завданням програми енергонезалежності Стратегії є 

забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та 

енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із 

впровадженням інноваційних технологій. Тому необхідне подальше 

удосконалення державної політики забезпечення енергетичної безпеки 

Україні, розробка відповідних заходів впливу держави, орієнтованих на 

створення сприятливих умов для подальшого розвитку держави на засадах 

енергобезпеки. 

Розгляду особливостей та проблемних аспектів формування та 

реалізації державної політики забезпечення національної енергетичної 

безпеки присвятили свої публікації такі вчені, як В. Бараннік, С. Борщук,                    

О. Гудима, О. Дудченко, М. Ковалко, О. Маслянко, А. Пилипенко, К. 

Устименко, А. Харченко, В. Шевченко, Т. Ярмощук та інші.  

Однак чимало теоретичних та практичних питань стосовно розв’язання 

існуючих проблем та визначення напрямів удосконалення державної 

політики забезпечення енергетичної безпеки України залишаються 

недостатньо дослідженими. 

Метою магістерської роботи є обґрунтування теоретичних положень і 

розробка практичних рекомендацій щодо напрямів удосконалення державної 

політики забезпечення національної енергетичної безпеки. 
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Для досягнення зазначеної мети в дослідженні поставлені й вирішені 

такі завдання: 

– узагальнити теоретичні підходи до визначення сутності державної 

політики забезпечення енергетичної безпеки;  

– встановити особливості формування державної політики 

забезпечення енергетичної безпеки в різних країнах; 

– охарактеризувати сучасний стан державної політики забезпечення 

енергетичної безпекив Україні; 

– обгрунтувати концептуальні підходи до формування державної 

політики забезпечення енергетичної безпеки України;  

– окреслити перспективи розвитку державної політики забезпечення 

енергетичної безпеки України; 

– визначити напрями удосконалення державної політики забезпечення 

енергетичної безпеки України. 

Об'єктом дослідження є державна політика забезпечення енергетичної 

безпеки. 

Предметом дослідження є механізми формування та реалізації 

державної політики забезпечення енергетичної безпеки України. 

Методи дослідження. Теоретичну основу дослідження складають 

фундаментальні положення теорії публічного управління та адміністрування, 

яка визначає закономірності соціально-економічного розвитку держави, 

формування державної політики забезпечення енергетичної безпеки. 

Інформаційними джерелами дослідження стали закони України, укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-

правові документи Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України, програмні документи державних органів України, офіційні 

матеріали Державної служби статистики України, монографії та статті 

вітчизняних і зарубіжних авторів, особисті дослідження автора. 

У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти державної політики 

забезпечення енергетичної безпеки; узагальнено зарубіжний досвід 
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державної політики забезпечення енергетичної безпеки. 

У другому розділі здійснено аналіз сучасного стану та результативність 

державної політики забезпечення енергетичної безпеки; з’ясовано проблеми 

та протиріччя державної політики забезпечення енергетичної безпеки 

України. 

У третьому розділі обґрунтувано концептуальні підходи до 

формування державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки 

України; розроблені пропозиції щодо напрямів удосконалення та перспектив 

розвитку державної політики забезпечення енергетичної безпеки України.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

обґрунтуванні науково-практичних засад щодо напрямів удосконалення 

державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України, а 

саме: 

дістало подальший розвиток: 

– категорійно-понятійний апарат науки «публічне управління та 

адміністрування» шляхом уточнення змісту поняття «державна політика у 

сфері забезпечення енергетичної безпеки України», що пов’язано з 

необхідністю адаптації її змісту до існуючих викликів сьогодення для 

розвитку країни та в умовах євроінтеграційних прагнень держави. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в поглибленні та 

доповненні існуючих знань, теоретичних підходів щодо обгpунтування 

напрямів удосконалення державної політики забезпечення енергетичної 

безпеки України в сучасних умовах. 

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування 

для подальшого удосконалення державної політики забезпечення 

енергетичної безпеки України, в тому числі на регіональному рівні. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

 

1.1. Енергетична безпека як об’єкт державної політики 

 

Сучасний етап розвитку світової енергетики з початку XXI століття 

характеризується появою нових глобальних викликів і поглибленням старих 

протиріч, що підсилюють небезпеку надійному функціонуванню енергетичної 

галузі України.  

В контексті державної політики розглянемо категорії «безпека» та 

«енергетика», що входять до складу досліджуваного поняття «енергетична 

безпека» й визначають основні його властивості.  

Поняття «безпека» в загальному вигляді часто використовується як 

характеристика відсутності будь-якої небезпеки. Так, С. Бєгун тлумачить 

безпеку як «відсутність небезпеки, збереження, надійність» [23].  

В інших джерелах безпеку визначають як  положення, при якому будь-

кому чому-небудь не загрожує небезпека, однак в реальному житті повної 

відсутності небезпек досягти неможливо, значить і стан безпеки завжди – 

відносний. Тому підхід до безпеки, що розуміється як стан захищеності від 

небезпек і здатності їм протистояти, видається коректнішим.  

Саме так у Законі України «Про основи національної безпеки України»  

(Відомості  Верховної  Ради  України (ВВР), 2003, №39, ст. 351) у статті 1 

представлено це поняття: «національна безпека – захищеність життєво 

важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, за якої 

забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, 

запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним 

інтересам у сферах...» [42].  

Захищеність, у першу чергу, передбачає виявлення всього спектру 
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небезпек, їхньої сутності, глибини з метою запобігання, протидії та усунення.  

Небезпека в узагальненому вигляді – це ймовірність негативного 

впливу яких-небудь явищ, подій на що-небудь, що приводить до 

неприйнятного збитку. У словнику української мови небезпеку визначають 

як можливість, загрозу лиха, нещастя, катастрофу.  

До форм небезпеки відносяться виклик, ризик, загроза, що 

відрізняються ступенем негативності  подальших подій. Виклик  –  це  те,  що 

викликає трудність, що містить найменшу загрозу, але вимагає до себе  уваги 

і пошуку виходу-відповіді. Ризик  –  ймовірність настання несприятливої  

ситуації при певному збігу обставин. Ризики носять імовірнісний характер 

результату, проте, невраховані вчасно, здатні завдати реальної шкоди [19].  

Загроза  –  це конкретна реальна форма прояву небезпеки, що перейшла 

зі стану ймовірності до дійсності  й  вимагає обов'язкового реагування для 

запобігання небажаних наслідків з боку державного регулювання.  

Однак  у  науковій  літературі часто всі ці поняття  –  не розмежовані  й 

використовуються в однаковому значенні, допускається тавтологія  –  одне 

поняття визначається через інше. Як уже зазначалося, у словнику української 

мови загроза означає  можливість, небезпеку  якого-небудь лиха, нещастя, 

неприємного події, а ризик  –  це  можлива небезпека чогось. При цьому в 

офіційних документах України, що відбивають погляди на забезпечення 

безпеки, прийнято оперувати саме терміном «загроза»  як потенційним  і 

реальним нанесенням шкоди безпеці.  

Наприклад, Законі України «Про основи національної безпеки 

України»  загроза безпеки представлена, як  сукупність умов і факторів, що 

створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, суспільства і 

держави [2].  

Категорія «енергетика»  належить  до сфери людської діяльності, 

спрямованої на отримання енергії, її перетворення й передачу споживачеві, 

що зумовлює багатогранність об'єкта безпеки в енергетичній сфері. До нього 

відноситься енергія, яка забезпечує функціонування всієї економіки та 
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розвиток суспільства, її джерела  –  різноманітні енергетичні ресурси  і  

паливно-енергетичний комплекс, який представляє собою сукупність галузей 

промисловості, що займаються видобутком енергоресурсів, їхнім 

транспортуванням, розподілом отриманої енергії тощо.  

Проблематика безпеки досліджувалася ще в античні часи. Так, 

видатний мислитель і філософ Платон трактував безпеку як відсутність 

небезпеки для людини [90], а його учень Арістотель вважав, що суть безпеки 

полягає в самозбереженні, та зауважував, що  «безпека визначається як 

природна властивість людини  –  природа наділила кожну істоту почуттям 

любові до себе…» [1].  

Демокріт вважав безпекою можливість людини пристосовуватися до 

умов проживання, вказував, що причиною виникнення суспільства є потреба 

в підвищенні захищеності кожної особистості [10].  

Взаємозв'язок між безпекою людини, держави та  власності було 

закладено видатним німецьким філософом Г. Гегелем (1770–1831). У своїй 

праці «Філософія права» вчений дав визначення поняття безпеки  –  «загроза 

суспільній безпеці», де вказав на головну роль держави в забезпеченні 

безпеки: «Держава є організм, тобто розвиток ідеї у своєму розмаїтті. Ці різні 

сторони утворюють таким чином різні влади, їх функції та сфери 

діяльності...» [11].  

Дослідник Ф. Топольний безпекою вважає стан захищеності як 

людини, її життєдіяльності, так і держави: «безпека  –  це стан захищеності 

життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави, а також 

довкілля в різних сферах життєдіяльності від внутрішніх та зовнішніх 

загроз» [24].  

На думку М. Мостіпан, що  є  протилежною  визначенню Ф. 

Топольного, категорію безпеки не можна трактувати як відсутність загроз. 

Учений стверджує,  що «стан захищеності» означає в  цьому контексті 

відсутність системоруйнувальних загроз, тобто тих із них,  які не можуть 

бути органічно подолані в рамках механізмів, іманентних даній соціально-
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економічній системі [24].  

Цікавим можна назвати твердження  О. Кириленка, який  відносить 

категорію безпеки до вищих цінностей, що, в свою чергу, має дві характерні 

риси: соціальну та індивідуальну [42].  

Група вчених у складі  О. Михайлюк, О. Калашникова  дали своє 

визначення категорії безпеки, яке можна вважати надбанням для економічної 

науки. Так, науковці зазначають, що «безпека  –  це стан захищеності 

суспільства, який дозволяє йому визначати політику держави  відносно його 

громадянського і демократичного становлення та розвитку через реалізацію й 

підвищення своїх прав і свобод» [51].  

Свій висновок щодо різних поглядів та визначень сутності безпеки 

зробив О. Білорус [8]. Дослідник вказав на те, що безпека – це дії держави, 

особистості та суспільства, які спрямовані на попередження й усунення 

загроз із посягання на матеріальні та духовні цінності. 24  

Таким чином, узагальнюючи вищезазначені погляди, можемо 

стверджувати, що безпека  –  це відсутність загрози, стан  захищеності;  це 

поняття можна застосовувати як до людини, її життя, так і до держави та її 

діяльності.  

Із метою досягнення  стабільності  в  суспільстві до поняття безпеки 

було введено категорію «національна безпека», гарантування якої стояло 

перед людством у всі часи.  

Поняття  «національна безпека»  одержало офіційне визнання після 

закінчення Першої світової війни, коли було створено Лігу Націй  –  першу 

міжнародну  міждержавну  організацію  –  з метою розвитку співробітництва, 

досягнення миру та безпеки між народами на Паризькій мирній конференції 

в 1919–1920 роках. Ініціатором її створення виступив президент США Будро 

Вільсон.   

Науковець Є. Волошко зазначав: «Безпека є цінністю, яку держава 

прагне мати і може володіти нею більшою чи меншою мірою. Вона має ряд 

спільних рис із силою й добробутом  –  двома важливими цінностями у 
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вирішенні міжнародних питань. Однак,  якщо добробут вимірюється 

кількістю матеріальних ресурсів держави, а сила  –  її здатністю 

контролювати дії інших, безпека в об'єктивному сенсі вимірюється 

відсутністю загрози надбаним цінностям, а в суб'єктивному – відсутністю 

страху перед виникненням загрози цим цінностям. В обох випадках 

національна безпека може розумітися досить широко: від майже повної 

небезпеки, або почуття небезпеки, до майже повної безпеки або відсутністю 

страху» [9].  

У нашій країні вивчення національної безпеки розпочалося лише в 

перші роки незалежності створенням Національного інституту  стратегічних 

досліджень при Президентові України (НІСД). Пояснюється такий пізній 

підхід до широкого вивчення національної безпеки тим, що в колишньому 

СРСР поняття національної безпеки зводилося до державної безпеки  або 

ступеня обороноздатності країни.  

Учений Н. Каніщенко  відштовхується від того, що однією  зі  

складових національної безпеки є економічна безпека, й підкреслює, що 

«основними принципами побудови економічної безпеки мають бути: 

законність, дотримання прав і свобод громадян,  відповідність внутрішнім  та 

зовнішнім загрозам безпеки [49].  

Учені  О. Алимов, А. Даниленко, В.  Трегобчук  стверджують, що 

першоосновою національної безпеки є інтереси людей, тобто інтереси 

суспільства й держави. При цьому держава розглядається «як інструмент, за 

допомогою якого забезпечуються найкращі умови для розвитку особи, 

суспільства і самої держави» [31].  

Уперше було сформульовано постулати національної безпеки в США в 

1947 році (Закон №257 «Закон про національну безпеку»). Так, згідно з 

Законом №257 створено Раду національної безпеки США, яка повинна була 

давати поради з питань взаємовідносин, які мають відношення до 

національної безпеки. Згідно  з цим законом в офіційних американських 

джерелах зазначалося, що національною безпекою вважаються такі оборонні 
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дії держави, які забезпечують її невразливість від будь-яких загроз.  

Як бачимо, на той час під національною безпекою  розуміли ступінь 

обороноздатності держави.  

Кожний вид національної безпеки має для стабільного розвитку та 

незалежності держави суттєве значення, але енергетика була й залишається 

головною передумовою розвитку економіки, основою забезпечення усіх 

видів життєдіяльності суспільства. Однією з основних складових рівня життя 

людини та сталого економічного розвитку держави є енергетика.  

Енергетична безпека – одна з найважливіших складових національної 

[25]. Деякі країни (США та інші) мають програму своєї національної безпеки, 

яку розробляють і втілюють у життя.  

Згідно з Конституцією України, стаття 17 «Захист суверенітету і 

територіальної цілісності України» забезпечення її економічної та 

інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою 

всього українського народу [33].  

Економічна безпека – неможлива без енергетичної незалежності, бо 

енергетика є однією з основних складових успішного розвитку економіки. 

Спеціалісти по-різному дають визначення енергетичній безпеці.  

Так, влучною є дефініція енергетичної безпеки: «це своєчасне, повне і 

безперебійне забезпечення паливом та енергією необхідної якості 

матеріального виробництва, невиробничої сфери, населення, комунально-

побутових й інших споживачів; запобігання шкідливому впливу на довкілля; 

транспортування, перетворення і споживання паливно-енергетичних ресурсів 

в умовах сучасних ринкових відносин, тенденцій та  показників світового 

ринку енергоносіїв» наведено у постанові КМУ [41].  

Схоже, по суті, визначення надає А. Даниленко, вважаючи, що 

«енергетична безпека – це стан захищеності життєво важливих енергетичних 

інтересів особистості, суспільства, держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, 

що забезпечує безперебійне задоволення споживачів економічно доступними 

паливно-енергетичними ресурсами прийнятної якості за нормальних умов  й 
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у надзвичайних ситуаціях» [31].  

В Енергетичній стратегії на період до 2030 року також влучно 

тлумачиться енергетична безпека в сучасному розумінні – «це досягнення 

стану технічно надійного, стабільного, економічно ефективного та 

екологічно прийнятного забезпечення енергетичними ресурсами економіки і 

соціальної сфери країни, а також створення умов для формування й реалізації 

політики захисту національних інтересів у сфері енергетики» [12].  

Отже, наявність енергетичної безпеки в країні є умовою її успішного 

розвитку та існування загалом. Державу можна вважати енергетично 

забезпеченою, коли вона в змозі забезпечити в необхідному обсязі 

споживачів як у повсякденному житті, так і під час форс-мажорних обставин.  

З огляду на розглянуті категорії, сутність поняття «енергетична 

безпека» полягає в захищеності всієї енергосфери від можливих небезпек, 

здатних порушити безперебійне постачання країни енергією» [17].  

Основний суб'єкт, що забезпечує національну енергетичну безпеку,  – 

держава, яка здійснює свою діяльність відповідно до розробленої 

енергетичної політики і енергетичної стратегії.  

У різних країнах принципи державного регулювання методів 

забезпечення енергетичної безпеки мають свої особливості та залежать від 

енергетичного потенціалу, а також різняться небезпекою. Найбільшу загрозу 

для країни становить відсутність власних ресурсів, для  яких потрібна 

постійна закупівля їх. Сьогодні в енергетиці найбільше споживаними 

енергоресурсами є вуглеводні, також використовується ядерне паливо і 

відновлювані джерела енергії. Основними проблемами ресурсів, які 

використовуються, є нерівномірність розміщення на планеті вуглеводнів і 

прогнози про швидке вичерпанн  їх,  насторожене ставлення суспільства до 

атомної енергетики, викликане аваріями на атомних електростанціях – таких, 

як «Чорнобиль» і «Фукусіма», недостатній розвиток та висока вартість 

відновлюваної енергетики.  

У зв'язку з цим енергоресурсною проблемою і, в першу чергу, 
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фактором нерівномірного ресурсозабезпеченням визначають стан 

міжнародних енергетичних відносин,  що є  першопричиною напруженості в 

енергосфері, міждержавних конфліктів і різних підходів до вирішення питань 

забезпечення національної енергетичної безпеки. Для пошуку спільних 

позицій та подолання розбіжностей у світовій енергетичній сфері в 

науковому співтоваристві триває дискусія з концептуальних питань 

енергетичної безпеки. Обговорення цієї теми є надзвичайно важливим для 

розуміння сутності явища та знаходження дієвих механізмів регулювання 

єдиного енергетичного ринку.  

Полеміка розпочинається з самого поняття «енергетична безпека», яке 

не одержало ще загальноприйнятого тлумачення. Кожен дослідник вносить 

свої уточнення в трактування енергетичної безпеки, пропонує свій варіант 

основних характеристик і завдань для її досягнення, що часом призводить до 

різного змістовного змісту одного й того ж терміна.  

Все розмаїття визначень енергетичної безпеки, представлених в 

офіційних документах держав і міжнародних  організацій, монографіях і 

наукових статтях, відображає різні підходи державного регулювання, які 

можна укрупнено розділити на три групи: енергетична безпека окремих 

держав  – національна, енергетична безпека груп держав та  глобальна або 

міжнародна енергетична безпека [5].  

 

1.2. Сутність та зміст державної політики забезпечення 
енергетичної безпеки 

 

У Зеленій книзі ЄС серед основних способів досягнення енергетичної 

безпеки Європейського Союзу пропонується використання поновлюваних 

джерел енергії (ПДЕ)  –  як найекологічнішого способу вирішення проблеми 

стабільності енергозабезпечення країн  Європи.  

Також на зв'язок енергетики та екології звернуло увагу Міжнародне 

енергетичне агентство, розширивши сферу своєї діяльності, включивши 
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екологічний аспект у свої основні напрямки діяльності: енергетична безпека, 

економічний розвиток, усвідомлення екологічних проблем і активність по 

всьому світу.  

Існують також інші загальні принципи енергетичної безпеки, які є 

важливими для всіх. В першу чергу, в енергетичному секторі України 

необхідна інтеграція: спільна участь у видобутку, переробці та 

транспортуванні енергоресурсів, обмін технологіями, інвестування в нові 

проекти тощо.  

Також спільним завданням є пошук шляхів енергозбереження та 

підвищення енергоефективності як найменш витратних, але найбільш 

швидких і екологічних способів задоволення потреб в енергії, а також 

розробка альтернативних джерел енергії.  

Головним принципом забезпечення енергетичної безпеки в Україні є 

гарантованість і надійність енергозабезпечення економіки та населення в 

повному обсязі в звичайних умовах та в мінімально необхідному обсязі при 

загрозі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру.  

Для забезпечення безпеки на регіональному рівні необхідним є 

виконання певних умов, які враховують обставини, зумовлені специфікою 

стану енергетичної системи і економіки конкретного регіону.  

Важливою умовою забезпечення енергетичної безпеки та 

збалансованого розвитку паливно-енергетичного комплексу є єдність цілей і 

методів національної та регіональної енергетичної політики.  

Для цілісності уявлення виділимо окремо внутрішні  й  зовнішні умови, 

необхідні для забезпечення енергетичної безпеки в країні.  

Перерахуємо зовнішні умови.  

1. Збереження єдиної енергетичної системи як гаранта надійного 

енергопостачання всієї країни і кожного окремо взятого регіону.  

2. Грамотна політика регулювання цін.  

3. Створення конкурентного ринку паливно-енергетичних ресурсів.  

4. Енергетична безпека повинна забезпечуватися комплексом 
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економічних, нормативно-правових, організаційних, науково-технічних 

заходів.  

Експертизу з позиції безпеки повинні проходити важливі 

законопроекти з економічних питань.  

Внутрішні умови.  

1. Створення сприятливих умов для інвестицій  та  інновацій, постійна 

модернізація виробництва, підвищення професійної підготовки стають 

необхідними  й  обов'язковими умовами стійкості  та  розвитку енергетичних 

підприємств регіону.  

2. Для своєчасної та адекватної реакції на загрози енергетичній безпеці 

необхідно розробити в рамках енергетичної стратегії регіону систему 

оперативних і довгострокових заходів щодо попередження  й  нейтралізації 

внутрішніх  та  зовнішніх загроз. Для цього необхідна система моніторингу  

й диспетчеризації зі зворотним зв'язком, що дозволяє коригувати індикатори 

стану безпеки. Склад, структура, способи визначення і спостереження 

показників, що характеризують стан енергетики,  може бути  відпрацьований 

тільки в ході самого випробування системи моніторингу. До першого складу 

індікатор може не повною мірою відповідати умовам чутливості або 

об'єктивності для певного регіону.  

3. В країні необхідна особлива економічна політика, яка повинна 

полягати в таких діях:  

–  швидке й адекватне реагування на політичні, соціальні та економічні 

зміни;  

– досягнення на території регіону достатнього рівня життя населення;  

– ведення економічно грамотної політики з постачальниками ПЕР;  

– залучення інвестицій в енергетичну галузь;  

– заохочення наукових проектів;  

– використання енергоефективних технологій;  

– ведення енерго- та ресурсозберігаючої політики.  

4. В країні необхідний управлінський механізм щодо забезпечення 
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економічної безпеки в енергетичній сфері, який повинен полягати в 

своєчасному виявленні проблемних (конфліктних, кризових) ситуацій і 

тенденцій у стані енергетичних, економічних  об'єктів  та  об'єктів соціальної 

сфери. Механізм повинен включати систему й технології забезпечення 

безпеки. Результатом роботи даного механізму є вироблення заходів, які або 

нейтралізують кризові впливу, або коректують зміни в стані об'єкта  в 

позитивному спрямуванні та економічному розвитку.  

Таким чином, реалізація державної політики забезпечення державної 

енергетичної безпеки є безперервним процесом, що полягає у виявленні та 

постійному контролі потенційних внутрішніх і зовнішніх небезпек, а також 

обґрунтуванні й застосуванні найефективніших напрямків і способів 

попередження і подолання їх. Внутрішній національний аспект державної 

політики забезпечення енергетичної безпеки головним чином визначається 

енергонезалежністю, тобто ступенем самозабезпеченості енергоресурсами, а 

також ефективністю роботи енергетичної галузі.   

Це – найвразливіше місце в світовій енергосистемі. Сьогодні 

міжнародні енергетичні відносини характеризуються напруженістю та 

контрпродуктивним суперництвом. Крім того, нерівномірний розвиток 

енергетики в світі ще більше поглиблює протиріччя між розвиненими  

країнами і країнами,  що розвиваються. При цьому, незважаючи на існуючі 

розбіжності в підходах різних країн до забезпечення енергетичної безпеки 

через великий  спектр національної специфіки, існує реальна потреба  й  

об'єктивна можливість об'єднання зусиль в рамках світового співтовариства 

для розробки єдиної стратегії міжнародної енергетичної безпеки, здатної 

стабілізувати ситуацію в енергогалуззі.  

Але встановлення таких взаємин, які характеризуються балансом 

інтересів між усіма учасниками ринку, є складним політичним завданням, що 

вимагає політичної волі для свого рішення й готовність розділити загальні 

ризики. І хоча світова спільнота сьогодні поки не може домовитися про 

координацію своїх дій на спільний енергетичний ринок, рано чи пізно йому 
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доведеться шукати точки дотику для широкого співробітництва в цій галузі.  

Тим більше, що за оцінками фахівців, проблеми забезпечення 

енергетичної безпеки стануть в найближчі роки ще нагальнішими, оскільки 

розширюється спектр загроз на шляху її досягнення.  

Необхідними умовами забезпечення національної та глобальної 

енергетичної безпеки є багатостороння взаємодія в інтересах формування, 

яка відповідає принципам Світової організації торгівлі ринків енергоресурсів, 

розробка та міжнародний обмін перспективними енергозберігаючими 

технологіями, а також використання екологічно чистих, альтернативних 

джерел енергії [14].  

Однак  глобалізація та поглиблення взаємної інтеграції країн  у  плані 

економічних  зв'язків призводять до того, що розгляд енергетичної безпеки 

виключно як елемента системи національної безпеки є неповним  –  все 

актуальнішою стає концепція глобальної енергетичної безпеки. Як 

зазначається в дослідженнях, за останні 30 років відбулися якісні зміни, 

світової енергетики, зокрема, практично в два рази збільшився оборот 

світової торгівлі енергоресурсами [2].  

Дослідження літератури показує, що будь-якого  чіткого  визначення 

«державного регулювання розвитку  енергетичної безпеки»  не існує  й  різні 

автори вкладають в цей термін  декілька різних  сенсів.  Утім, це цілком 

зрозуміло, враховуючи комплексний характер проблеми «енергетичної 

безпеки» і декілька аспектів, які входять до неї.   

Енергетична безпека, так само як і інші види безпеки (такі як 

економічна, екологічна, продовольча та  тощо), є важливою компонентою 

національної безпеки [50].   

Дійсно, енергетика є найважливішою рушійною силою прогресивного 

розвитку і прямо впливає на благополуччя всіх без винятку країн, тому 

збалансоване забезпечення енергією є одним з факторів глобальної безпеки; 

для забезпечення вирішення  цього завдання нами запропоновано етапи 

реалізації методології державного регулювання  розвитку енергетичної 
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безпеки  України (рис. 1.1).  
 

 Етап 1. Визначення та класифікація загроз енергетичній безпеці 

Етап 2. Визначення та групування об'єктів моніторингу енергетичної безпеки 

 

Етап 3. Формування сукупності показників, необхідних для моніторингу енергетичної безпеки 

Етап 4. Формування індикативних блоків діагностики загроз енергетичній безпеці. Цей етап є 
початковим у процесі безпосередньої діагностики станів територій з безпеки 

Етап 5. Визначення рівнів (зон) кризових  територій з енергетичної безпеки в цілому і за окремими аспектами 

Етап 6. Встановлення граничних кризових рівнів для індикативних показників енергетичної безпеки 

Етап 7. Визначення нормалізованих і бальних оцінок для індикаторів 

Етап 8. Оцінка ситуації за індикативними блоками 

 

Етап 9. Оцінка ситуації станом енергетичної безпеки в цілому по території 

Етап 10. Аналіз результатів діагностування стану територій за рівнями безпеки, класифікація територій: 
їх ранжування за ситуацією в цілому, за індикативними блоками, окремими індикаторами 

Етап 11. Розробка напрямків і заходів з ліквідації, нейтралізації  
та ослаблення дії загроз енергетичній безпеці територій 

 

Рис. 1.1. Етапи реалізації державної політики забезпечення 

енергетичної безпеки України. 

 

Вирішальну роль у визначенні енергетичної безпеки відіграють 

економічні, політичні та географічні умови, специфічні для кожної країни. Як 

зауважують автори [24], «навряд чи можливо визначити «енергетичну 

безпеку» однією формулою, яка є водночас стислою, повною і точною». 

Також варто відзначити, що різні аспекти енергетичної безпеки не є 

автономними, – навпаки, вони взаємозалежні та знаходяться в тісній 

системній  взаємодії між собою. Тому здається доцільним розглянути кілька 
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існуючих визначень енергетичної безпеки та проаналізувати різні підходи до 

її розуміння.  

Світова Енергетична Рада визначає (глобальну) енергетичну безпеку як 

впевненість у тому, що енергія-буде наявна в тій кількості й тієї якості, які 

потрібні при даних економічних умовах.  

Нами запропоновано під енергетичною безпекою розуміти стан 

захищеності окремих громадян, суспільства й економіки в цілому від загроз 

надійного постачання палива та енергозабезпечення.  

Відомі українські фахівці в галузі енергетики [43] вважають, що 

проблема глобальної енергетичної безпеки являє собою «необхідність 

надійного забезпечення світової економіки усіма видами енергії без 

надмірної  шкоди навколишньому середовищу й за цінами, що відображає 

основні економічні принципи».  

Схожим чином визначає її А. Лук’яненко [28]: «можливість відповідати 

вимогам попиту, виробляти необхідну кількість палива та електрики і 

постачати її за прийнятними цінами в країни, яким це потрібно для 

забезпечення функціонування економіки, нормальних умов існування 

населення  та  захисту національних кордонів». П.  Лейбі з американської 

Національної лабораторії  Оакрідж дає ще більш коротке визначення: 

«енергетична безпека  –  енергія, доступна там і тоді, коли це необхідно, за 

передбачуваною ціною» [13].   

Подібні визначення, незважаючи на вичерпні формулювання, є занадто 

абстрактними й дають тільки загальне уявлення про проблему. Крім того, ці 

визначення не розкривають різних аспектів енергетичної безпеки та 

механізмів державного регулювання її забезпечення.  

Згідно з документами Палати Громад англійського Парламенту [12], 

енергетична безпека вживається в різних контекстах, у тому числі як 

фізичний захист інфраструктури від терористичних атак, диверсифікація 

енергобалансу, лібералізація ринків і збільшення взаємозалежності між 

країнами; й готовність до зростання попиту на енергоресурси з боку 
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швидкозростаючих країн. У цьому визначенні порушуються багато важливих 

питань, у тому числі  й підвищення взаємозалежності експортерів  та  

імпортерів енергоресурсів як гарантії стабільності взаємин, що є «наріжним 

каменем» глобальної енергетичної безпеки.   

Дійсно, чим більше ступінь взаємозалежності – тим вищий 

потенційний збиток від конфліктних ситуацій і тим більше стимулів у країн 

вибудовувати партнерські відносини.  У  цілому воно не може вважатися 

повноправним визначенням  –  скоріше це  –  набір деяких характеристик 

глобального  й національних  аспектів енергетичної безпеки  без механізмів 

державного регулювання.   

Аналогічна  критика може бути застосована  й  до підходу [19], згідно з 

яким енергетична безпека характеризується трьома положеннями: 

диверсифікацією пропозиції, глобальною  взаємозалежністю експортерів  та 

імпортерів, гнучкістю взаємин між контрагентами.  

Позиція експертів Світового банку розкриває «соціальний» підхід до 

цієї проблеми: на їхню думку, можливість стабільного виробництва та 

використання енергії в країні за розумними цінами і з метою сприяння 

економічному зростанню, зниженню бідності  й  поліпшенню якості життя 

населення шляхом розширення доступу до сучасних послуг у галузі 

енергетики є безпосередньо основою енергетичної безпеки.  

У деяких  випадках енергетична безпека визначається зовсім вузьким, 

«технічним» чином  –  як безпека об'єктів інфраструктури  й  недопущення 

виникнення на них критичних і надзвичайних ситуацій.  

Варто зазначити, що складність у формулюванні повністю 

універсального (і при цьому не надто абстрактного)  визначення енергетичної 

безпеки пояснюється тим, що основні її компоненти можуть варіюватися 

залежно від особливостей країни.   

Наприклад, для країн з незначними власними запасами та 

виробництвом енергоресурсів, які перебувають у великій залежності від 

імпорту, енергетична безпека буде визначатися, в першу чергу, гарантування 
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зовнішніх поставок – в англомовній літературі це відповідає поняттю 

«security of supply», тобто стійкістю пропозиції потрібних енергоресурсів.   

Як приклад можна привести відомий «європейський» підхід «4А» 

(Availability+Accessibility+Acceptability+Affordability) до енергетичної 

безпеки, згідно з яким основними її компонентами є доступність ресурсів в 

геологічному сенсі, можливість доступу до ресурсів (в геополітичному 

сенсі), прийнятні умови поставок в соціальному та екологічному сенсах і 

прийнятність поставок в фінансово-економічному сенсі («можливість собі це 

дозволити»).   

Для середньозабезпечених власними  енергоресурсами країн більшої 

значущості набуває можливість забезпечити потреби в енергії власними 

силами. У разі відносно багатої власної ресурсної бази, в тому числі й 

України, країна є потенційно більш активним гравцем на світовому 

енергетичному ринку.  

В англомовній літературі це відповідає поняттю «безпека попиту», 

тобто стійкому попиту на вироблені ними енергоресурси.  

Додатковим підтвердженням вищенаведених міркувань  є думка 

авторитетного фахівця в галузі енергетики О. Кириленко [42] про те, що у 

випадку яскраво вираженого експортно-сировинного нахилу економіки 

питання енергетичної безпеки коректніше розглядати як енергетичний аспект 

національної безпеки або енергетичний фронт стратегічних загроз, які 

визначаються за допомогою державного регулювання як зовнішніми 

(макроекономічними, політичними тощо) факторами, так і загальним станом 

енергетичного сектору в країні.  

 

1.3. Особливості державної політики забезпечення енергетичної 
безпеки в різних країнах світу 

 

Для більшості економік світу характерні партнерські відносини між 

приватним сектором і державою. Однак ступінь фактичної участі бізнесу в 
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господарствах різних країн  –  різна. Національна специфіка взаємодії багато 

в чому залежить від особливостей створення та способів функціонування 

бізнесу в кожній країні. Ці особливості також суттєво впливають на 

формування та реалізацію державної політики забезпечення енергетичної 

безпеки країн світу. 

Так, наприклад, специфікою формування сучасного японського бізнесу 

була опора на родинні зв'язки – багатогалузеві, сімейні концерни дзайбацу й 

активну участь цих монополій в мілітаризації економіки, що сприяло їхньому 

процвітанню. 

Такий принцип функціонування бізнесу діє і в енергетичному секторі 

економіки. Нафтова галузь Японії до 2001 р. здебільшого належала державі, 

проте пізніше, в межах проведеної реформи, вона була розділена між 

приватними компаніями за видами діяльності. Нафтовидобувний сектор 

дістався корпорації ІНПЕКС (INPEX Corporation), яка займається видобутком 

газу і нафти за кордоном, бере участь більш ніж в 70 проектах в 27 країнах 

світу, при цьому контролюється урядом країни. Геологорозвідувальні роботи 

здійснюються японською корпорацією ДЖАПЕКС. Найбільш розвинений 

нафтопереробний сектор, де працює близько тридцяти великих компаній.  

Самою найстаршою з них, що досягла світового масштабу, є «Японська 

нафтова і енергетична корпорація».  

Ключову роль у взаємовідносинах держави і нафтового бізнесу відіграє 

«Нафтова Асоціація Японії». Асоціація аналізує ситуацію в нафтовій 

промисловості й надає отриману інформацію, координує взаємодію членів 

організації, вносить пропозиції в уряд.  

У газовій галузі видобутком газу займаються ІНПЕКС і ДЖАПЕКС.  

Імпортом природного газу займаються газорозподільні компанії, 

утворені за територіальною ознакою. Самою найстаршою з них є Токіо Газ, 

заснована в 1885 році. Генерацією електроенергії займається «Японська 

федерація компаній, що виробляють електрику», що об'єднує десять великих 

приватних вертикально-інтегрованих компаній, обслуговуючих кожна 
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територію свого регіону, що здійснюють будівництво та  експлуатацію 

електростанцій та надання енергетичних послуг населенню. Однією з них є 

Токійська електроенергетична компанія, заснована в 1951 р., що запустила в 

експлуатацію першу АЕС в префектурі Фукусіма, на якій в 2011 р. сталася 

трагедія. Ці ж десять електрогенеруючих регіональних компаній займаються 

імпортом вугілля в країну.  

Південнокорейська модель формування ринкових відносин є варіантом 

японської моделі, але зі своїми національними особливостями. 

Сьогодні Корея здійснює еволюційні реформи з лібералізації 

економіки, приватизації державних підприємств, реструктуризації чебол, при 

збереженні державної фінансової монополії. При цьому низка галузей 

промисловості залишається в державній власності. В енергетичній сфері 

бізнесу дісталася тільки нафтопереробка та  нафтохімія, оскільки видобувний 

сектор Кореї повністю належить державі. У країні працює чотири провідні 

приватні компанії в  галузі  переробки нафти. Першою з них стала «Хонде 

ойлбенк», що спеціалізується на виготовленні мастильних матеріалів, що є 

найбільшим оператором автозаправних станцій.  

Найбільшою нафтопереробною компанією є корпорація «Ес Кей 

Енерджі», що займається виробництвом нафтопродуктів, їх експортом і бере 

участь в розробці зарубіжних родовищ нафти. Одним з лідерів на 

енергетичному ринку Кореї стала приватна нафтова компанія «Джі Ес 

Калтекс». Крім нафтопереробки компанія зайнята розвідкою і освоєнням 

родовищ вуглеводнів за  кордоном, газо-  та електропостачанням, розробкою 

альтернативних джерел енергії. Ще однією найбільшою нафтопереробною 

компанією Кореї є «Ес ойл корпорейшен». Це – найбільш прибуткова 

корейська енергетична компанія, відома у всьому світі завдяки виробництву 

високоякісних моторних масел. Крім того, Ес ойл займається 

нафтовидобутком і поставками сирої нафти з Саудівської Аравії, виробляє 

нафтохімічні продукти тощо.  

Найбільший розвиток приватний сектор в Республіці Корея отримав в 
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електроенергетиці. Його створення, спрямоване на формування 

конкурентних умов між виробниками, проходило шляхом приватизації. 

Однак очікуваних результатів реформа не принесла, ефективної конкуренції 

не вийшло. У зв'язку з цим триває коригування електроринку.  

Таким чином, для Кореї, як і для Японії, характерний корпоративізм. 

При цьому бізнес Кореї є  менш самостійним, ніж японський  і точно слідує 

директивним державним планам. На характер взаємовідносин приватного 

сектора з владою впливає жорстка ієрархічність побудови бізнесу, 

традиційно велика роль сімейних зв'язків в ділових відносинах, відданість 

роботодавцю, а не корпорації, як в Японії тощо. Віддавати перевагу 

неофіційними взаємодій, знижує роль корейських асоціацій підприємців, які 

грають значну роль в Японії. Сьогодні державно-корпоративні відносини в 

Кореї реформуються, проте поки корейський бізнес продовжує вирішувати 

завдання в заданих державою рамках.  

Значно пізніше, ніж Японія та Корея, на шлях створення ринкової 

економіки став Китай – з кінця сімдесятих років вульгарного століття. До 

сьогоднішнього дня в Китаї створена багатоукладна економіка з одночасним 

існуванням різноманітних форм власності: приватної, колективної  та 

державної, є панівною. Великі підприємства в основному знаходяться у 

власності держави, а дрібні й середні належать приватному сектору.  

Особливістю китайського бізнесу є його створення в результаті 

державної реформи, підтримка з боку влади й жорсткий контроль над ним і 

тісний зв'язок з компартією, яка безпосередньо впливає на його розвиток.  

На цей час реформи в країні тривають, їхня мета – зміцнити позиції 

приватного сектора, але при цьому ліквідація держвласності не планується, а 

для ряду галузей, які вважаються важливими для економічної безпеки країни, 

передбачається обмежену присутність бізнесу й в основному в формі 

спільних з державою підприємств. Саме до таких галузей відноситься ПЕК 

Китаю. Згідно з енергетичною стратегією 2012 р., невеликий приплив 

приватного капіталу в енергетику заплановано, за винятком тих проектів, де 



 28 

участь бізнесу повністю заборонено законом. Однак реалізація реформування 

галузі проходить дуже обережно.  

Найбільші можливості приватному сектору надаються в 

альтернативній енергетиці, де він успішно розвиває сонячну, вітрову та 

геотермальну енергії, багато в чому завдяки державному спонсоруванню та 

особливому контролю. А також вугільної галузі, де працює значна кількість 

невеликих приватних підприємств. Однак, у зв'язку з їхньою поганою 

технічною оснащеністю  й великою кількістю аварій, держава приступила до 

закриття їх і організації спільних з державою вугільних компаній.  

У нафтогазовій сфері однією з перших недержавних компаній стала 

Гуанхуей Енерджі, заснована в 1999 р., отримала дозвіл на імпорт нафти в 

країну і побудувала газовий трубопровід з Казахстану в Китай [68].  

Компанія також займається скраплення природного газу та його 

автомобільної транспортуванням, розробкою вугільних ресурсів тощо.  

Ринок  електроенергії Китаю знаходиться на стадії формування. Поки 

конкуренція існує тільки між генераторами, серед яких частка приватних 

незалежних виробників становить близько 6%. При цьому ціну на 

електроенергію визначає уряд як для виробників, які продають її єдиному 

державному покупцеві, так і для кінцевих споживачів.  

Для Китаю, як і для Японії та Кореї, характерно асоціативне 

представництво інтересів бізнесу в держорганах. У вугільній промисловості 

діє Китайська асоціація вугільної промисловості, в нафтогазовій сфері – 

Китайська федерація нафтової та хімічної промисловості. Союзи підприємців 

координують підприємницьку діяльність, здійснюють зв'язок між бізнесом й 

органами державної влади, розробляють пропозиції щодо розвитку галузі.  

Провідна роль у взаємодії бізнесу з владою в Китаї, як і в Кореї, 

належить державі [33]. Китайський приватний сектор розробляє стратегії 

свого розвитку відповідно до планів уряду і знаходиться під його контролем. 

Частка приватних підприємств в енергетиці – незначна та суттєвого впливу 

на енергетичну політику країни не робить; при цьому підтримці 
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економічного курсу уряду сприяє конфуціанська мораль, яка стала 

державною ідеологією країни, що виявляється у вигляді державного 

патерналізму. Крім того, конфуціанство, що розглядає благо як суспільну 

цінність, стимулює бізнес поєднувати особисті інтереси з інтересами 

держави в цілому.  

Таким чином, механізми взаємодії держави та бізнесу в Японії, Китаї, 

Республіці Корея в енергетичній сфері мають національну специфіку 

функціонування та близькі для всіх універсальні риси. До них належить 

досить високий ступінь координації діяльності Уряду  та  приватного 

сектора. Такий формат взаємин відповідає інтересам обох сторін. Держава 

прагне створити національно орієнтований бізнес для вирішення завдань в 

ім'я загального блага.  

Бізнес націлений на завоювання зовнішніх ринків, що складно зробити 

без підтримки держави. Безпосередня взаємодія здійснюється через асоціації 

та може бути описана  корпоративною моделлю з низкою національних 

особливостей. Ці союзи безпосередньо ведуть діалог на регулярній основі з 

вищою державною владою, публічно лобіюючи інтереси своїх членів і 

безпосередньо впливаючи на державну енергетичну політику. Зі свого боку, 

держава отримує інформацію про стан справ в бізнес-співтоваристві. Також 

для всіх країн  характерна висока концентрація виробництва – підприємства 

енергетичної галузі знаходяться в руках невеликої кількості компаній.  

Спільною рисою всіх розглянутих країн є експортна орієнтація 

енергетичної галузі. При цьому компанії Японії, Китаю, Кореї займають свої 

ніші в експорті енерготоваров. Сферою експорту японського бізнесу є 

продукція нафтопереробки, а також технології та обладнання. Уряд країни, 

прагнучи утримувати лідируючі позиції в світі в науково-дослідній сфері, 

приділяє велику увагу інноваційним розробкам в енергетиці і бере участь в їх 

фінансуванні. Корея сьогодні є великим світовим постачальником нафтохімії.  

При цьому корейські нафтопереробні компанії розширюють 

асортимент випуску продукції. Основним експортним товаром Китаю в сфері 
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енергетики було вугілля. Зараз держава орієнтує промисловість на експорт 

нафтопродуктів і технологій відновлюваної енергетики. 

Сучасний світ постійно змінюється. Новими лідерами стають Бразилія, 

Індія та Китай. З бурхливим зростанням їхніх  економік неминуче зростає 

конкуренція за обмежені природні, особливо енергетичні ресурси. Обидві 

тенденції є довгостроковими, тому можна обґрунтовано говорити про 

довгостроковий тренд зростання світових цін на промислову сировину та 

енергоресурси.  

Одночасно з цим  уже зараз закладаються основи майбутньої гострої 

конкурентної боротьби й суперництва лідерів розвинених країн (США, 

Західна Європа, Японія) і країн, що розвиваються (Китай, Індія, Бразилія) за 

вільний доступ до поступово традиційної сировинної бази, яка виснажується. 

Ситуація ускладнюється тим, що країни, які розвиваються, в основному 

прагнуть повторити вже пройдений індустріальними спільнотами і 

пов'язаний з надмірними енергетичними затратами шлях промислового 

економічного розвитку, багато в чому повторюючи їхні минулі помилкові 

рішення та майже не намагаючись заради збереження прискорених темпів 

свого економічного зростання освоювати його досконаліші  й економніші, 

але дорогі енерго-  та ресурсозберігаючі моделі.  

Отже нагальною є необхідність у розробці питань забезпечення 

енергетичної безпеки держави за рахунок прийняття проекту Доктрини 

енергетичної безпеки України з урахуванням існуючого закордонного 

досвіду. Саме в цьому документі необхідно зробити спробу сформулювати 

систему положень і принципів, що визначають роль  та значення ПЕК в 

гарантованому забезпеченні сталого розвитку  й функціонування економіки  

та  суспільства, а також основні напрямки й механізми їх реалізації з 

урахуванням внутрішніх і зовнішніх інтересів України, регіональної 

специфіки, особливостей соціально-політичних умов.  
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Особливості державної політики забезпечення енергетичної 
безпеки 

 

Розвиток енергетики відіграє все важливішу роль у забезпеченні 

національної безпеки, економічному, науковому  та  соціальному розвитку 

України, в зміцненні її оборонної могутності. Особливості геополітичного 

положення країни (просторовий розмах, протяжність морських, сухопутних і 

повітряних кордонів, різноманітний ландшафт, природні ресурси та інші 

фактори) об'єктивно призводять до необхідності розвитку  й  ефективного 

використання енергетичного потенціалу.  

Спираючись на цей потенціал, Україна може прискорити процес 

становлення своєї економіки, забезпечити ефективність розвитку науки, 

техніки та соціальної сфери.  

По-друге, забезпечення незалежності енергетичної діяльності й 

гарантоване дотримання державних інтересів України є найважливішим 

завданням сучасної вітчизняної енергетики.  

Питання забезпечення державного регулювання розвитку енергетичної 

безпеки повинно постійно перебувати в центрі уваги всіх владних структур 

нашої держави, оскільки його вирішення дозволить Україні гарантувати на 

належному рівні національну безпеку держави. Тому в сучасних умовах для 

України  важливо створити умови випереджального розвитку вітчизняної 

енергетики як необхідної умови забезпечення національної безпеки і 

розвитку соціально-економічної сфери країни.  

По-третє, спостерігається недостатність розробки теорії та методології 

використання енергетичного потенціалу в інтересах національної безпеки 
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України.  

Повинні з'явитися основи державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки, потім – ряд указів Президента України, на основі яких 

буде підготовлено програми за напрямками, а потім – конкретні плани дій.  

Нами зазначено, що у сфері державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки  на перший план виходять такі основні завдання: чіткий 

розподіл між органами законодавчої  та  виконавчої влади функцій, завдань і 

відповідальності в сфері розробки та реалізації енергетичної політики; 

координація та зосередження їхніх  зусиль на досягненні головних цілей 

національної енергетичної політики.  

По-четверте, складне економічне становище України вимагає 

оперативної розстановки нових пріоритетів у реалізації державного 

регулювання розвитку енергетичної безпеки.  

У сучасних умовах в Україні склалися умови, при яких стан 

енергетичного комплексу вже не повною мірою відповідає завданням 

забезпечення національної безпеки і, перш за все, в оборонній, соціально-

економічній та науковій сферах. Виникла небезпека втрати науково-

технічного та виробничого потенціалів, витіснення  вітчизняних  компаній з  

внутрішнього енергетичного ринку [6].  

Сталося фізичне й моральне старіння виробничої та експериментально-

випробувальної баз, відтік кадрів і зниження рівня кваліфікації персоналу. 

Тому найважливішою рисою сучасної Енергетичної політики нашої держави 

є пошук нових, ефективніших шляхів проведення й регулювання 

енергетичної діяльності.  

Організаційну структуру державної політики забезпечення 

енергетичної безпеки можна уявити як складний спеціалізований науково-

промислово-військово-освітньо-управлінський комплекс, який виконує такі 

функції:  

– отримання від держави та її політичних інститутів необхідних 

вихідних даних (політичних, військових, економічних, технічних, 
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соціальних, інформаційних, екологічних, законодавчих тощо)  для здійснення 

відповідної енергетичної діяльності;  

– оцінка перспективи розвитку вітчизняної і світової енергетики;  

– розробка, розвиток і підтримка на належному рівні енергетичного 

потенціалу держави;  

– забезпечення прямих і зворотних зв'язків з вищими  щаблями 

виконавчої та законодавчої влади;   

– взаємодія (міжнародне співробітництво) з подібними комплексами 

інших держав, енергетичних структур або груп держав, кооперацій 

економічних структур тощо [35].  

Питання енергетичної безпеки держави знаходяться під увагою 

українського керівництва та наукового співтовариства. Однією з 

найважливіших складових процесу усвідомлення нових енергетичних реалій 

України стала розробка енергетичної політики країни, з урахуванням всіх 

існуючих викликів та факторів впливу (рис. 2.1).  

У руслі подальшого розвитку та реалізації основних напрямів 

державної політики забезпечення енергетичної безпеки було прийнято 

відповідні постанови Уряду й укази Президента, що визначають необхідні 

організаційно-правові та економічні умови функціонування як окремих 

енергетичних підприємств, так і всього ПЕК.  

У будь-якій державі, що реалізує власну енергетичну програму, в тій чи 

іншій формі діють багато елементів такої організаційної  структури. Однак 

слабка взаємодія цих елементів або ігнорування специфіки енергетичної 

діяльності може бути причиною як неефективності виконання енергетичної 

програми, так і неефективності державної політики в цілому.  

Зміст державного регулювання розвитку енергетичної безпеки 

виражається:  

1) в її цілі, завдання, цінності та проблеми, які вона вирішує;  

2) в мотивах і механізмах прийняття політичних рішень, реалізованих в 

подальшому в енергетичній сфері й на основі економічної діяльності.  
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Рис. 2.1. Фактори, що впливають на державну політику забезпечення енергетичної безпеки України 
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Процес державного регулювання розвитку енергетичної безпеки 

відображає складний, багато суб'єктний і конфліктний характер політичної 

діяльності, її прояв як відносини різних соціальних груп, організацій та 

індивідів до основних пріоритетів розвитку енергетики, а також до форм і 

методів організації та ведення енергетичної діяльності.  

Для успішного розвитку сучасної енергетики необхідно не тільки 

вирішити завдання по концентрації значних матеріальних та інтелектуальних 

ресурсів суспільства в межах комплексної національної енергетичної 

програми, керівництво якою повинні взяти на себе перші особи держави, але 

потрібно також, щоб широка громадськість перейнялася цією ідеєю, 

прийняла освоєння людиною енергетичного простору як  галузь практичної 

діяльності всього суспільства. У США і країнах Західної Європи такий підхід 

назвали «моральним еквівалентом війни» [50].  

Підтримка більшістю суспільства поступального розвитку енергетики є 

найважливішою умовою її прогресу. Наявність такої підтримки стимулює 

позитивні взаємодії всіх елементів моделі державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки, а відсутність підтримки, в тому числі в результаті 

недостатньо глибокого розуміння суспільної корисності енергетичної 

діяльності – незрілості «енергетичного свідомості» в осіб, які приймають 

рішення  й  експертів,  які їх  обслуговують,  створює серйозні перешкоди на 

шляху розробки і практичної реалізації енергетичних програм.  

Нами визначено, що в сучасних умовах головними цілями державної 

політики забезпечення енергетичної безпеки, що визначають основний її 

зміст, є:  

– ефективне використання та зміцнення енергетичного потенціалу 

України в інтересах розвитку науки і техніки, підвищення економічної та 

оборонної могутності країни;  

– активна участь у міжнародному співробітництві в галузі енергетичної 

діяльності, спрямованій на вирішення глобальних проблем людства [37].  

Для досягнення зазначених цілей державної політики забезпечення 
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енергетичної безпеки виконувати такі основні функції:  

1) гарантовано дотримуватися державних інтересів України при 

здійсненні енергетичної діяльності;  

2) гарантувати незалежність національної енергетичної політики в 

галузі забезпечення безпеки країни зі збереженням за Україною права на 

адекватні заходи в разі загрози її національним інтересам в середовищі 

енергетики;  

3) забезпечувати державне регулювання розвитку енергетичної 

безпеки, включаючи координацію діяльності українських організацій на 

зовнішньому і внутрішньому ринках енергетичних технологій і послуг;  

4) здійснювати: чіткий розподіл між органами законодавчої та 

виконавчої влади функцій, завдань і відповідальності в сфері розробки та 

реалізації національної енергетичної політики; координацію та зосередження 

їх зусиль на досягненні головних цілей національної енергетичної політики; 

проведення експертиз проектів енергетичних програм, що мають 

загальнодержавне значення.  

5) забезпечувати суворе дотримання положень міжнародного права, в 

тому числі Статуту ООН, багатосторонніх і двосторонніх міжнародних угод, 

що регулюють діяльність держав в області реалізують енергетичну програму 

(включаючи угоди, укладені колишнім СРСР та чинні на цей час), а також 

законодавства України;  

6) здійснювати рівноправне та взаємовигідне міжнародне 

співробітництво в галузі енергетичної діяльності, здійснення державного 

контролю за процесом передачі іншим країнам українських енергетичних 

технологій, недопущення застосування дискримінаційних заходів по 

відношенню до України з боку інших держав на світовому ринку 

енергетичних технологій і послуг;  

7) забезпечувати об'єднання зусиль всіх держав для ефективного 

дослідження й використання енергетичного простору в інтересах 

національної економіки  та  науки, а також обороноздатності й забезпечення 
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колективної (загальної) безпеки.  

При цьому пріоритетними напрямками державного регулювання 

розвитку енергетичної безпеки повинні бути:  

– підвищення ефективності державного регулювання  та  координації 

енергетичної діяльності;  

– підтримка і зміцнення позицій  України  в освоєнні  й  використанні 

енергетики, розвиток та зміцнення енергетичного потенціалу України, в 

першу чергу науково-дослідної та виробничої бази, а також підтримка  

російського енергетичного потенціалу на рівні, адекватному реальній  загрозі  

безпеці країни;  

– створення, розширення масштабів і підвищення ефективності 

енергетичного потенціалу для розвитку економіки, науки й техніки, оборони 

та соціальної сфери країни;  

– розвиток фундаментальної, прикладної та галузевої енергетичної 

науки;  

– забезпечення потреб країни в сфері енергетичної діяльності 

переважно за рахунок використання вітчизняної техніки і технологій;  

– розширення міжнародного співробітництва в енергетичній сфері;  

– посилення позицій України на світовому ринку й завоювання на 

ньому місця, що відповідає енергетичному потенціалу країни;  

– забезпечення безпеки енергетичної діяльності, в тому числі й 

екологічної;  

– вдосконалення нормативно-правової бази енергетичної діяльності 

[43].  

Енергетична стратегії України до 2030 р. та Енергетична стратегія 

України до 2035 р. в умовах соціально-економічної та політичної 

нестабільності в суспільстві вимагають постійного моніторингу й 

відповідного державного регулювання розвитку енергетичної безпеки, 

прогнозів розвитку енергетичної сфери.  

Ця послідовність необхідних дій базується на відомих положеннях 
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загальної теорії систем і ставить на порядок денний завдання наукового 

визначення обмеженого набору уніфікованих макроекономічних показників 

сталого енергетичного розвитку, які можна було б з мінімальними витратами 

використовувати в національних і міжнародних системах моніторингу стану 

енергетичної безпеки.  

В епоху глобалізації він служить багатосторонньою основою, яка 

об'єднує виробників, споживачів енергоресурсів і транзитні країни. 

Організація накопичила величезні знання та досвід, які було б шкода не 

використати для досягнення прогресу, що диктується змінами в світі. 

Секретаріат готовий зробити все необхідне, щоб доповнити  й  удосконалити 

договір відповідно до побажань держав-членів, за якими завжди залишається 

останнє слово [51].  

Після кризи країни повинні бути готові до  новаторських підходів. В 

іншому випадку, через неминучі фінансові, економічні або політичні 

складнощі, будуть розвиватися нові кризи – як на рівні держав, так і на 

міжнародному рівні загрози на адресу України.  

Вирішення питання енергетичної безпеки України так само 

безпосередньо пов'язано з проблемами та загрозами енергетичній безпеці 

глобального характеру, з якими зіткнулися більшість країн світу.  

Визначаючи сучасні проблеми та загрози енергетичній безпеці, 

необхідно виокремити економічні, соціально-політичні, техногенні, 

природні, зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні, управлінсько-правові 

загрози, а також зростання міжнародного тероризму, наслідки забруднення 

навколишнього середовища та глобального «потепління» клімату, 

обмеженість традиційної рентабельної ресурсної бази.  

Історично сформований нераціональний енергетичний баланс з 

переважанням твердих і рідких видів мінерального палива, а також надмірне 

енергоспоживання в розвинених країнах, до якого швидко «підтягуються» 

держави, що розвиваються, викликають стрімке зростання енергетичного 

імпорту й потужні зворотні потоки нафтодоларів, прямо і побічно 
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субсидують такі негативні явища, як релігійний екстремізм, диктаторські 

режими, державна корупція, економічна злочинність і  тероризм, регіональні 

конфлікти. У свою чергу, сотні щорічних диверсій на трубопроводах, 

нафтоперегінних заводах та інших інфраструктурних об'єктах нафтогазових 

галузей у різних країнах світу, організованих міжнародними терористами в 

період після завершення активної фази військової операції США в Іраку 2003 

р., скоротили середній обсяг надходження сирої нафти на світові ринки не 

менше, ніж на 1 млн барелів на добу й додатково підвищили її ціну 

приблизно на 20 дол. в розрахунку за 1 барель [14].  

Виробництво енергії – неминуче пов'язане з використанням природних 

ресурсів. Енергія (навіть екологічно найчистіша) стає теплом, яке незворотно 

порушує тепловий баланс планети. Вугілля, газ і нафта, згораючи, 

перетворюються в парниковий СО, попутно випалюючи планетарні запаси 

кисню.  

Нераціональне використання природних ресурсів в гонитві за миттєвим 

прибутком часом не відповідає найелементарнішій повазі до природи й 

людини як частини природи. Уже сьогодні про прийдешню катастрофу 

нагадують невикористані або недовикористані ресурси, гори сміття, як 

«надгробок на лоні природи». Заводи, фабрики, рудники, шахти, що 

функціонують, продовжують свою діяльність, керуючись старими нормами, 

неефективно переробляють сировину й матеріали, створюють відходи 

виробництва,  що  несумірними  з об'ємом продукції, яка випускається [32].  

Зазначені вище процеси, що створюють загрози енергетичній безпеці в 

світі й зокрема в Україні, відбуваються в умовах катастрофічного збільшення 

енергетичного забруднення навколишнього середовища продуктами 

неповного згорання  вуглецю містять  мінеральних видів палива, яке створює 

пряму загрозу життю і здоров'ю населення, руйнує озоновий шар захисту від 

ультрафіолетових променів, а також стимулює «парниковий ефект», що 

підвищує середню температуру атмосфери і веде до незворотних 

кліматичних змін, катастрофічний ким ураганів, руйнівних повеней, 
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затоплення прибережних ділянок суші, багаторічних посух, масового голоду, 

регулярних регіональних  і глобальних  епідемій, пов'язаним зі здібними до 

швидких мутацій збудниками небезпечних інфекцій. Проте, навіть після серії 

руйнівних ураганів осені 2005 р. США не поспішають зі введенням дійових 

заходів щодо зниження обсягу своїх забруднюючих викидів в атмосферу, що 

досягають 5,8 млрд т на рік, що становить 24% від усього світового рівня їх 

сумарної емісії.  

Через величезну різницю в швидкостях розгортання соціальних і 

природних процесів земля просто не встигає ці відходи поглинати й 

регенерувати. А вся сучасна природоохоронна діяльність людини 

(включаючи управління відходами, їхню утилізацію, очищення та 

відновлення навколишнього середовища) зводиться до того, що ці відходи з 

однієї токсичної форми переводяться в іншу, часто ще небезпечнішу, але 

тепер уже – для майбутніх поколінь. Самі очисні технології є найбільшими 

джерелами забруднень.  

Зношеність обладнання створює загрозу екології та, власне, й 

енергетиці. Це підтверджується низкою великих аварій, що сталися за 

останні роки практично у всіх країнах світу, включаючи Україну. За останні 

40 років в енергосистемах світу сталося понад чотирьох десятків великих 

системних аварій, при цьому половина з них – у США [42].  

Основні причини таких аварій – у прагненні вирішувати комерційні 

завдання без урахування технологічних можливостей електричних мереж, що 

призводить до численних перевантажень їх  і відключень, чому сприяють, 

зокрема, лібералізація  та дерегуляція в електроенергетиці.  

Можливі реалістичні рішення перерахованих комплексних проблем, 

які, в основному, виникають на шляху поступової заміни, вже стали 

тупиковою парадигмою безперервного традиційного економічного зростання 

і уніфікованої глобалізації міжнародних ринків, стійкішим і безпечнішим 

розвитком рівноважних, різноманітних і багатоукладних економічних систем 

сервісного типу.  
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2.2. Результативність державної політики забезпечення 
енергетичної безпеки України в сучасних умовах 

 

Україна належить до енергодефіцитних країн, вона забезпечує потребу 

в енергоресурсах  приблизно на 50%.  Відповідно до світових стандартів для 

країни постачання енергоносіїв з одного джерела не повинно перевищувати 

25%. Лише в цьому випадку вона є енергетично незалежною. Так, у США 

енергоносії одержують із 60 країн світу, в країнах Західної Європи вони 

надходять із 5–8 джерел [8]. 

Оскільки ситуація з енергозбереження є критичною, одним із головних 

завдань виступає диверсифікація постачання енергоносіїв, бо енергетична 

незалежність впливає не лише на економічний, а й на політичний суверенітет 

України. Також актуальним для незалежності нашої країни є питання 

власності енергетичних об'єктів – важливо зберегти в державній власності 

атомні та гідроелектростанції, підземні сховища газу, електромережі, нафто- і 

газопроводи.  

Паливно-енергетична складова вартості українських товарів становить 

від 10 до 80 % їхньої собівартості. Ця цифра на кілька порядків вище, ніж у 

США й розвинутих країнах Європи. Тому проблемою державного рівня є 

підвищення енергоефективності, що призведе до конкурентоспроможності 

українських товарів і зниження залежності від імпорту енергоносіїв.  

Енергетика є базою української економіки. Вона забезпечує роботу всіх 

галузей, значну частину дохідної частини бюджету, але на  сучасному етапі 

енергетична безпека України знаходиться в негативному стані. Якщо 

називати речі своїми іменами, нашу  державу взагалі не можна назвати 

енергетично забезпеченою. Економіка України нарівні з нестачею 

енергетичних ресурсів має високий рівень енергоємності, що, в свою чергу, 

призводить до вкрай негативних факторів:  

– низька конкурентоспроможність товарів, виготовлених в Україні;  
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– недостатньо високий рівень прибутковості українських виробників;  

– негативний вплив на рівень інфляції в країні.  

Стабільне забезпечення економіки енергоресурсами – основна 

проблема, від розв'язання якої залежить економічне зростання України. 

Питання виробництва власних енергоресурсів, забезпеченість якими не 

перевищує 40%, має вагоме значення. Одним зі шляхів розв'язання проблеми 

енергозабезпечення країни є використання альтернативних (відновлюваних) 

джерел енергії.  

Згідно з Законом України від 20.02.2003 № 555-ІУ  «Про альтернативні 

джерела енергії», альтернативні джерела енергії – відновлювані джерела 

енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія 

хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, 

газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів і вторинні енергетичні ресурси, 

до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних 

родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів 

[18].  

В Україні існують вигідні умови для розвитку нових видів енергії, 

проте, незважаючи на високий  потенціал, альтернативні джерела енергії не 

використовуються повною мірою.  

У нашій державі є ряд можливих альтернативних джерел енергії, 

основні з яких: сонячна енергетика; енергія біомаси; вітрова енергетика; 

гідроенергетика.  

Згідно з прогнозом Світового енергетичного конгресу до 2020 року 

планується 6% енергоспоживання постачати за рахунок альтернативних 

видів енергії. Тобто, в розвинутих країнах активно використовуються 

нетрадиційні джерела енергії.  

В Україні для втілення в життя альтернативної енергетики є необхідна 

база. Проте, передусім,  потрібні: сировина або перспектива її одержання; 

наявність спеціалістів; досвід роботи в усіх видах альтернативної енергетики.  

Не вистачає лише чіткої, контрольованої державної політики, яка б 
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сприяла залученню необхідних інвестицій, співпраці державних органів, 

наукових структур тощо.  

Україна має достатньо вагомий потенціал альтернативних видів енергії, 

який потрібно активно використовувати. Згідно з прогнозом Світового 

енергетичного конгресу до 2020 року планується 6% енергоспоживання 

постачати за рахунок альтернативних видів енергії, тобто в розвинутих 

країнах дедалі активніше використовують нетрадиційні джерела енергії. Для 

втілення в життя альтернативної енергетики в нашій країні необхідні: 

сировина або перспектива її  одержання; наявність спеціалістів; досвід 

роботи в усіх видах альтернативної енергетики.  

Але на  цьому шляху  існує й перешкода  –  зокрема, не вистачає чіткої, 

контрольованої державної  політики, яка б сприяла залученню необхідних 

інвестицій, в тому числі іноземних та співпраці державних органів, наукових 

структур тощо.  

Тому одним із головних завдань держави є диверсифікація постачання 

енергоносіїв. Енергетичну безпеку України не можна назвати гарантованою, 

оскільки країна енергетично залежна від Росії: на 80% – за нафтою на 75% – 

за газом, а відповідно до світових стандартів для країни постачання 

енергоносіїв з одного джерела не повинно перевищувати 25% – лише в цьому 

випадку вона може бути  енергетично незалежною [41].  

Як бачимо, ця ситуація є важливою й тому, що енергетична 

незалежність впливає не лише на економічний, а й на політичний суверенітет 

України.  

Важливим для її незалежності є питання власності енергетичних 

об'єктів. Необхідно зберегти в державній власності атомні та 

гідроелектростанції, підземні сховища газу, електромережі, нафто- та 

газопроводи.  

Маючи високий рівень енергоємності в нашій країні (паливно-

енергетична складова вартості українських товарів становить від 10 до 80% 

їх собівартості), необхідно впроваджувати енергозберігаючі технології, 
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модернізувати житлово-комунальне господарство й великі підприємства. 

Українська ринкова економіка почала формуватися після розпаду СРСР 

і пройшла ряд перетворень. Сучасну економічну модель можна 

охарактеризувати як ринкову економіку соціально-орієнтованого типу з 

провідною роллю держави як регулятора економіки і власника коштів 

виробництва. Перетворення паливно-енергетичного комплексу проходило на 

тлі загальної перебудови соціально-економічної системи.  

В результаті сьогодні частина енергетичних активів країни належить 

державі, а частина, за підсумками приватизації, знаходиться в приватних 

руках. Управління  цією сферою здійснюється Міністерством енергетики та 

вугільної промисловості України  на підставі положення №208  від 

29.03.2017 «Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості України».  

Основними функціями цієї організації є вироблення та реалізація 

державної енергетичної політики, контроль за нафтовою, газовою, вугільною 

промисловістю, електроенергетикою та відновлювальними джерелами 

енергії.  

Державний сектор в енергетиці Україні представлений великими 

змішаними приватно-державними компаніями. Держава, маючи контрольні 

пакети акцій, формує політику цих компаній, регулює інвестиції, 

перераховує підприємницьку прибуток в бюджет, бере участь у кредитуванні 

проектів тощо.  

Найбільшої концентрації присутність держави досягла в газовій галузі.  

Домінує тут Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», що  

є провідним підприємством паливно-енергетичного комплексу, однією з 

найбільших компаній України [8].  

Нафтогаз є вертикально-інтегрованою нафтогазовою компанією, яка 

здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, 

експлуатаційного й  розвідувального буріння, транспортування та зберігання 

нафти і газу,  постачання природного  та  скрапленого газу споживачам [17].  
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Енергетичний сектор України контролюється Урядом. Держава 

здійснює контроль за надрокористуванням, координує діяльність усіх 

суб'єктів, здійснює нагляд за діяльністю бізнесу. У зв'язку з експортно-

сировинною  спрямованістю і донорською  роллю ПЕК в бюджеті країни 

держава бере активну участь у забезпеченні та розширенні ринків збуту.  

Таким чином, незважаючи на політичні та національні особливості, 

енергетика, будучи фундаментом і умовою стабільного розвитку економіки, 

у всіх розглянутих країнах є об'єктом регулювання держави  й ніде повністю 

не віддається в приватні руки. Ключову роль у забезпеченні енергетичної 

безпеки відіграє державна енергетична стратегія, яка визначає пріоритетні 

напрямки розвитку галузі, що регулює взаємодію з бізнесом і діє в інтересах 

усього суспільства.  

Великою проблемою є фізичний  та  моральний знос основних  фондів 

енергетичної галузі, що вимагає переоснащення паливної промисловості 

новим обладнанням і впровадження передових технологій. Чи не меншою 

проблемою залишається висока енергоємність  української  промисловості, 

що не звикла економити  і  призводить до неконкурентоспроможності  її  

продукції з імпортною. У зв'язку з цим велика увага починає приділятися 

впровадженню енергозберігаючих технологій, що забезпечують ефективніше 

використання ресурсів.  

Оцінка енергетичної безпеки країни є складною науково-технічною 

проблемою; і поки що немає уніфікованої методики оцінки її стану. У 

методиці Організації Об’єднаних Націй і Міжнародного агентства з атомної 

енергії (МАГАТЕ) для оцінки енергетичної безпеки використовуються 14 

показників (індикаторів), Світовий банк застосовує 39 індикаторів, у Молдові 

з урахуванням особливостей її енергетики сформовано систему з 24 

показників, а в Узбекистані використовують тільки 4 показниким [21].  

Методика оцінки енергетичної безпеки Міністерства економіки України 

(2007) включає 10 показників-індикаторів [17], які порівнюються зі 

встановленими для них «граничними» значеннями (табл. 2.1.).  
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Таблиця 2.1 

Індикатори енергетичної безпеки України в 2017 р. 

 

 

Як можна бачити, в 2017 р. 7 із 10 показників не відповідали 

задовільному стану енергетичної безпеки країни.   

Особливо важливим критерієм енергетичної безпеки є умова 

постачання енергоносіїв з 3–4 незалежних джерел; у 2017 р. частка імпорту 

палива з однієї країни була надто великою і становила 68,9 %.  

Розрахунок за методикою Міністерства економіки України свідчить, 

що найвищого рівня енергетичної безпеки (65 %) в Україні було досягнуто в  

2013 р., тобто в період максимуму економічної безпеки (рис. 2.2).   

Надалі, у період до 2016 р., спостерігалося зниження енергетичної 

безпеки до 60 % (рис. 2.3).  

Нами зазначається необхідність у розробці питань забезпечення 

енергетичної безпеки держави за рахунок  прийняття проекту Доктрини 

енергетичної безпеки України.  
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Рис. 2.2. Динаміка інтегрального показника економічної безпеки 

України за період 2001–2016 рр., % [44].  

 

Саме в цьому документі необхідно зробити спробу сформулювати 

систему положень і принципів, що визначають роль та значення ПЕК в 

гарантованому забезпеченні сталого розвитку й функціонування економіки та 

суспільства, а також основні напрямки й механізми їх реалізації з 

урахуванням внутрішніх і зовнішніх інтересів України, регіональної 

специфіки, особливостей соціально-політичних умов.  

 

 

 

Рис. 2.3. Динаміка показника енергетичної безпеки України за період 

2001–2016 рр., %  
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Зокрема, державне регулювання розвитку енергетичної безпеки 

передбачає:  

– надійне забезпечення населення й економіки країни енергоресурсами;   

– збереження цілісності Єдиної енергетичної системи України та її 

інтеграцію з іншими енергооб'єднаннями на єворопейському просторі;  

– зміцнення позицій України на світових паливно-енергетичних 

ринках;  

– зростання обсягів експорту нафти, газу, вугілля та електроенергії 

[55].  

Причому, основними напрямками розвитку української енергетики 

стануть модернізація та докорінна реконструкція діючих НПЗ з метою 

збільшення глибини переробки нафти, створення нових центрів видобутку 

нафти й газу.  

Відповідно до Енергетичної стратегії  України, основними цілями 

розвитку нафтової  промисловості виступають: стабільне, безперебійне  й 

економічно ефективне задоволення внутрішнього  та  зовнішнього попиту на 

нафту і продукти її переробки; стабільне надходження податків до бюджету; 

забезпечення (разом з газовою, вугільної та електроенергетичної 

промисловістю) енергетичної безпеки країни та політичних інтересів України 

в світі; формування стійкого платоспроможного попиту на продукцію 

сполучених галузей  української  економіки (обробної  промисловості, сфери 

послуг, транспорту тощо).  

На думку експертів, загрозою енергетичній безпеці країни є наслідки 

реформування електроенергетичної галузі, що знижують надійність 

енергопостачання країни в результаті зменшення введення нових 

потужностей і новітніх технологій, старіння основних фондів, зростання 

тарифів на електроенергію, що в підсумку позначається на 

конкурентоспроможності української промисловості. Дискусії щодо 

подолання недоліків реформи тривають.  

Щоб створити запас економічної незалежності,  Україні необхідно 
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активізувати  зусилля з диверсифікації економіки  та  відходу  від експортно-

сировинної орієнтації. Необхідність для країни розвитку промисловості на 

основі поєднання двох взаємодоповнюючих секторів – високотехнологічного 

і сировинного  –  обговорювалася давно. Завдання полягає в ефективному 

використанні отриманого доходу, що є основним джерелом для необхідної 

модернізації економіки та підтримки соціальної сфери.  

Географічне положення дає  Україні  можливість відігравати особливу 

роль у забезпеченні енергоресурсами не тільки Європи, а й Азії. Експортна 

спрямованість діяльності держави в сфері енергетики зумовлює тісні 

контакти з зовнішнім світом. Особливістю зовнішньої енергетичної політики 

України є її орієнтація на рівноправне співробітництво, на баланс інтересів, 

встановлення недискримінаційного режиму в світовому енергетичному 

секторі для всіх учасників. Як великий транзитер, Україна готова бути 

гарантом енергетичної стабільності на всьому євразійському континенті.  

 

2.3. Проблеми та протиріччя державної політики забезпечення 
енергетичної безпеки України: глобальний аспект 

 

Про роль енергоресурсів у визначенні вектора геополітики в сучасному 

світі свідчить аналіз, проведений за основними напрямками: Центральна 

Азія, Прикаспійський регіон, Балкани, Північ.  

В центральній Азії, США та Захід негативно ставляться до намагання 

створити в рамках ШОС (Шанхайська  організація співпраці) аналога 

«газового» ОПЕК. До того ведеться активна робота з будівництва 

газопроводів в напрямку  «Піднебесної». Росія і Китай планують приступити 

до реалізації спільного проекту – спорудження газопровідної системи 

«Алтай». Ця система з'єднає родовища в Ямало-Ненецькому автономному 

окрузі з Синьцзян-Уйгурським автономним районом Китаю. Але в цьому 

центральноазіатському регіоні, на нафтогазовому ринку в Росії при 

активному втручанні США і ЄС є основний конкурент  – Казахстан.  
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Казахстан став активніше працювати з Китаєм, підписав угоду про 

свою участь у проекті Баку-Тбілісі-Джейхан, обнадіяв ЄС і США, які чітко 

усвідомили енергетичну важливість Казахстану, вловивши бажання цієї 

країни мати якомога більше альтернативних маршрутів транспортування 

своїх енергетичних ресурсів. Для США в центральноазіатському регіоні 

Казахстан є об'єктом найбільшого інтересу. Керівництво Казахстану 

підписало з США декларацію про енергетичне партнерство в грудні 2001 

року. Об'єкт найвищого інтересу ЄС  – Туркменістан, який менш лояльно 

налаштований до Росії. Ідея будівництва Транскаспійського трубопроводу 

належить не ЄС,  а США, які висунули її більше 10 років тому [39]. Але тоді 

проект був зірваний керівництвом Туркменістану й Азербайджану.  

Прикаспійський регіон іменують «другою Перською затокою». 

Загальний об'єм видобутку нафти в цьому регіоні можна порівняти з такими 

країнами, як Ірак і Кувейт. Прикаспійська периферія і дно Каспію – багаті на 

вуглеводні.  

На Каспії відкрито 20 нафтогазових родовищ, виявлено близько 300 

перспективних нафтоносних ділянок. Прогнозні запаси нафти, за деякими 

відомостями, складають близько 26 мільярдів тонн, що еквівалентно майже 

10% світових запасів (250–300 мільярдів тонн). Обсяги прогнозних запасів 

природного газу – від 8 до 12 трильйонів кубометрів.  

Російські компанії (за участю європейського капіталу) контролюють на 

Каспії видобуток 10% нафти і близько 8% газу. Найбільші з розвіданих і 

освоєних родовищ нафти, а так само  –  й  найбільші на сьогоднішній день з 

реалізованих (не без участі американських компаній) нафтових проектів 

цього регіону знаходяться в Азербайджані і Казахстані. За оцінками 

експертів, на 2016 рік перше місце за обсягом видобутку нафти займає 

Казахстан  – приблизно 55%, на другому місці опинився Азербайджан з 32%, 

на Російську Федерацію і Туркменістан сумарно доводиться близько 13% 

видобутку нафти [23].  

Виходячи з цього, США мають намір грунтовно закріпитися на Каспії 
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та, перш за все, в Казахстані. Вони мають намір інвестувати в сировинну 

галузь (тільки в сферу видобутку, транспортування і переробки нафти) 

Казахстану впродовж  найближчих 10 років 190 мільярдів доларів. Так само 

планується вкладення США і в нафтову галузь Азербайджану.  

Американська сторона докладає значних зусиль і для того, щоб вивести 

транзитні нафтогазові магістралі на Каспії за межі Росії, в обхід російської 

території в південному напрямку. Така позиція – елемент євразійської 

геоенергетичній стратегії США щодо мінімізації російського впливу в 

прикаспійському регіоні і відсікання Росії від родовищ нафти і газу.  

У рамках програми «Каспійський страж» США мають намір вкласти 

135 мільйонів доларів у розвиток ВМС Азербайджану та Казахстану. 

Сутність програми – створення інтегрованого режиму контролю в повітрі, на 

воді й на сухопутних кордонах Азербайджану та Казахстану і швидкого 

реагування на виникнення надзвичайної ситуації, включаючи загрози нападу 

терористів на нафтові об'єкти. Насправді Вашингтон активно створює 

навколо Ірану проамериканські опорні території з військовою 

інфраструктурою.  

Через країни Балканського півострова проходить найкоротший шлях з 

Європи до ресурсів Південно-Західної Азії та Близького Сходу, тому тут – 

найвища регіональна щільність транснаціональних трубопроводів на 

одиницю площі на всьому Євразійському континенті. Ця обставина багато в 

чому пояснює сучасну конфліктогенність Балкан. Основними стратегічними 

транснаціональними нафтопроводами, що пронизують півострів є:  

– ініційований і побудований за активної участі Німеччини, що 

починається у порту Констанца (Румунія) і далі прямує через Бухарест, по 

руслу Дунаю через Белград на Будапешт, потім  –  до Австрії  та  Німеччини 

(енергетичний коридор № 4);  

– енергетичний коридор №5 – колись радянський нафтопровід 

«Дружба», по якому нафта транспортувалася в соціалістичні країни 

Центральної Європи; сьогодні, вже силами ЄС, протяжність нафтопроводу 
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збільшено  в західному напрямку до італійського міста Трієста;  

–  магістраль від чорноморського порту Бургас (Болгарія) через Скоп'є 

(Македонія) до Адріатичного порту Дуррес (Албанія), далі через протоку 

Отранто до портів Барі  та Бріндізі (Італія), звідки нафта морем надходить до 

країн Західної і Північної Європи; на сьогоднішній день ця магістраль для 

Європи в стратегічному відношенні визнається найбільш важливою 

(енергетичний коридор №8);  

– енергетичний коридор №10 –  нафтопровід, який являє собою 

відгалуження від попередньої магістралі в районі міста Тетово (північ 

Македонії), потім проходить через Косово на Белград, Загреб до Любляни; в 

ЄС 68 вже розроблений проект розводки цієї магістралі в напрямку 

Німеччини, Франції, Бельгії та Нідерландів (ця магістраль на сьогоднішній 

день є другою за значущістю для енергопостачання Європи) [17].  

Арктика також стає геополітичною проблемою, пов'язаною з 

енергоресурсами, у міру того, як країни-суперниці включаються в гонку за 

контроль над Північним полюсом і тими багатствами, які приховані в 

океанічному дні.   

У сучасному світі конкурентна стратегія будь-якого учасника 

міжнародного ринку енергоресурсів реалізується за такими ключовими 

напрямами:  

– контроль над енергетичними ресурсами,  

– доступ до ринків,  

– контроль над транспортними шляхами,  

– конкурентну домінування – як інше вираження прагнення до 

збільшення могутності.  

Для досягнення цілей використовуються як традиційні (експорт 

корупції, непрозорих методів ведення бізнесу, тіньових фінансових 

трансфертів) так і нові – «біфуркаційні» методи ведення конкурентної 

боротьби, в основі яких лежить «філософія нестабільності та хаосу».  

Технологія енергетичної експансії (просування проектів на 
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енергетичному ринку) здійснюється за певною схемою:   

– детальна розвідка, вивчення персоналії, організація груп і каналів 

лобіювання;  

– пропозиція проекту при дипломатичній підтримці;  

– організація бізнес – схеми, з урахуванням індивідуальних інтересів 

осіб, відповідальних за прийняття необхідних рішень;  

– створення мережі СП-фірм, посередницьких структур;  

– включення політичного рівня, проведення масованої інформаційної 

підтримки (наявність інформації, особливо щодо учасників переговорного 

процесу, дозволяє більш ефективно управляти ситуацією), створення 

політичного прикриття і видимості відповідності проекту національним 

інтересам держави;  

– використання стандартного «жорсткого пакета»: політичного 

пресингу, корупції, шантажу, криміналітету у відповідній пропорції під 

патронажем спецслужб [26].  

Відмінна риса сучасних технологій – вихід на рівень вищих державних 

осіб, що приймають відповідальні політичні й економічні рішення, з 

пропозицією їм схеми обліку їхніх інтересів, тобто «пропозицій, від яких 

неможливо відмовитися». Офіційними й неофіційними каналами 

організовуються формальні і неформальні зустрічі бізнесменів, телефонні 

переговори з політичними та державними діячами з метою схилення їх до 

прийняття необхідних для успіху проекту рішень та подальших дій. 

Особливо ефективні результати ця технологія дає на пострадянському 

просторі, оскільки тотальна корупція властива практично всім країнам цього 

ареалу незалежно від політичного забарвлення еліт, які перебувають при 

владі або приходять до неї.  

При реалізації довгострокових проектів створюється політично 

диверсифікована система забезпечення інтересів, щоб мінімізувати можливі 

збитки у разі зміни політичних режимів чи угруповань при владі.  

У 999 випадках з 1000 фірми-посередники, які фігурують в 
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енергетичних угодах, є більше ніж просто посередниками. Вони  – механізми 

обліку різних інтересів, тіньового перерозподілу одержуваних доходів, 

прихованого фінансування різних політичних партій, фондів, окремих 

політиків.  

Управління національними енергетичними активами реалізується за 

допомогою юридичного захоплення або прив'язки активів паралельних 

обслуговуючих галузей (галузевих кластерів) у вигляді надання останнім 

пільгових кредитів з подальшою реалізацією механізму банкрутства та 

погашення кредиту за рахунок активів обслуговуючих галузей [67].  

Отже, в конкурентній стратегії ряду держав є кінцева мета - під гаслом 

захисту власних інтересів, забезпечуючи нібито національну безпеку, 

нівелювати будь-які сили і нанести збитки іншій державі.  

В останнє десятиріччя XX століття світ зазнав радикальні зміни, які 

вимагають ґрунтовного коригування соціально-економічних концепцій 

розвитку людства й тісно пов'язаних з цим уявлень про майбутнє 

антропогенної енергетики, а як наслідок – розробки нових підходів до 

прогнозування її розвитку.  

Найважливіші тенденції у розвитку світової енергетики здатні суттєво 

вплинути на її майбутнє:  

– припинення з початку 80-х років зростання на душу населення 

енергоспоживання в промислово-розвинених країнах і по світу в цілому при 

півторакратному зростанні світової економіки;  

– завершення розпочатої в середині 40-х років другої 8-подібної кривої 

зростання світового споживання і виробництва енергетичних ресурсів;  

– порушення сформованої за останні 120–140 років періодичності 30–

50 літніх хвиль зміни домінуючих енергетичних ресурсів в результаті 

затримки в розвитку чергового претендента на домінування – ядерної 

енергетики;  

– бурхливе зростання, поряд з великими системами енергетики 

(глобальною системою нафтопостачання і переростають в 
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міжконтинентальні електроенергетичні та газопостачальні системи); 

розвиток так званої індивідуальної енергетики, що забезпечує на новітній 

технологічній основі енергетичні потреби людини (сім'ї) в побуті та малому 

бізнесі з витісненням архаїчних індивідуальних енергоустановок при все 

більшої автономності від систем централізованого енергопостачання;  

– докорінна зміна географії  світового енергоспоживання з втратою 

розвиненими країнами першості в сумарному споживанні енергії та його 

переходу найближчим часом до країн, що розвиваються [32].  

Світова енергетика створювалася і продовжує розвиватися в тісній 

прив'язці до конкретних територій і народів, які їх населяють. Незважаючи на 

швидку глобалізацію енергетичних технологій і систем, розміри 

енергоспоживання  та  виробнича база енергетики все ще визначаються 

переважно місцевими факторами. Процеси глобалізації, ймовірно, з часом 

нівелюють багато регіональних відмінностей в енергетиці, але це відбудеться 

не в XXI столітті, а поки подушне енергоспоживання розрізняється по 

країнах в 25–30 разів і забезпеченість енергоресурсами  населяють їх  в сотні 

разів.  

Прагнення подолати ці відмінності  –  одна з головних рушійних сил 

світових процесів і разом з тим основна перешкода на шляху реалізації 

концепції сталого розвитку.  

Проблема енергозабезпечення є однією з основних як для кожної 

країни окремо, так і для всього світу в цілому. Безпосереднє відношення до 

неї мають країни – експортери нафти, компанії які ведуть жорстке 

суперництво в області розвідки, видобутку і переробки енергоресурсів. 

Висока конкуренція між ними впливає на формування і розвиток як нафтової 

промисловості, так і всього енергетичного комплексу світу [80].  

Країни третього світу стали визначати динаміку світової енергетики, 

породжуючи основний приріст виробництва  й  замикаючи на собі  нові 

міжрегіональні потоки енергетичних ресурсів, а також пов'язані з цим 

забруднення навколишнього середовища. Особливо бурхливо розвивається 
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енергетика Китаю і Індії: їх сукупна частка в світовому споживанні енергії 

збільшилася з 12% в 1980 році до 17% в 2015 році і може вирости до 19–21% 

до 2020 року.   

Зміни, що відбулися, і прийдешні зміни географії світової енергетики 

зумовили потужне  зростання торгівлі паливом  та  електроенергією. Країни 

ОЕСР є найбільшими імпортерами палива;  в цю категорію поступово 

переміщуються Індія і Китай. Основними експортерами регіонами 

залишаються Близький Схід, Африка,  країни колишнього СРСР; Зараз до 

них додалася Латинська Америка. В останні 20 років експортується 20–22% 

вироблених у світі енергоресурсів.  

Світова енергетика розвивається в умовах глобалізації в тісних і 

складних взаємозв'язках з розвитком економіки та суспільства, підкоряючись 

певним закономірностям. Ці закономірності проявляються у вигляді тих чи 

інших тенденцій, які дозволяють здійснювати прогнозні оцінки. Їхні кількісні 

прояви (варіюються під впливом зміни технологічних укладів структури 

економіки, рівня життя, політичних та інших факторів). У зв'язку з цим  

необхідним є постійне корегування й уточнення виявлених раніше тенденцій.  

Дослідження енергоспоживання дозволяє спрогнозувати  й  виявити 

основні загрози державного регулювання  розвитку енергетичної безпеки на 

міжнародному рівні. При коротко-середньостроковому прогнозі 

енергоспоживання враховуються:  

1) кон'юнктура на світових енергетичних ринках, що визначається 

набором економічних і позаекономічних чинників;  

2) рівень ділової активності, включаючи стан економічного циклу в 

окремих країнах і регіональних групах;  

3) поточні та середньострокові енергетичні програми окремих країн і 

міжнародних організацій;  

4) плани найбільших господарських суб'єктів щодо реалізації окремих 

проектів в сфері енергозабезпечення (освоєння нових нафтогазоносних 

басейнів, введення окремих унікальних родовищ, спорудження нафти і 
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газопроводів, будівництво терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ), 

великих ГЕС, АЕС, ДРЕС тощо [13].  

Нами виявлено  основні фактори, що визначають довгострокові зміни в 

рівні та структурі енергоспоживання:  

1) динаміка чисельності населення по регіонах;  

2) довгострокові середні темпи економічного зростання;  

3) науково-технічний прогрес в сфері енерговиробництва та 

енергоспоживання, включаючи енергозбереження;  

4) обсяг  та  рівень доступності  (природно-кліматичні умови освоєння, 

наявність організаційних обмежень та ін.) ресурсів і запасів енергоносіїв;  

5) зміна вартості різних видів енергоресурсів в структурі відносних цін.  

Коротко охарактеризуємо вплив перерахованих факторів у світі й в 

окремих групах країн залежно від рівня їхнього економічного розвитку. 

Темпи економічного зростання – один з найважливіших факторів, що 

впливають на обсяги споживання природних енергоресурсів (ПЕР).  

Цей  вплив має свої особливості в країнах ОЕСР, що розвиваються,  і 

країнах з перехідною економікою, включаючи Росію. У країнах ОЕСР в 

1991–2000 рр. зберігалися помірні темпи зростання економіки й обсяги 

споживання енергії. У перспективі до 2030 р.  темпи споживання енергії там 

будуть продовжувати відставати від темпів економічного зростання, що 

пов'язано з нарощуванням в економіці частки високотехнологічних і 

енергозберігаючих галузей при одночасному підвищенні частки сфери 

послуг.  

У країнах, що розвиваються, за період 2010–2030 рр. очікується 

зниження темпів економічного зростання з 5,2 до 4,1% і темпів споживання 

ПЕР – з 3,5 до 2,0%.  

У групі країн з перехідною економікою глибокий економічний спад 

1991–2000 років супроводжувався різким скороченням споживання паливно-

енергетичних ресурсів [29].  

При прогнозуванні світового енергоспоживання до уваги приймаються 
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найважливіші фактори  –  це чисельність населення та динаміка світових цін.  

Чисельність населення. Цей показник до 2030 р. може досягти 8,2 млрд 

чоловік – проти 6,1 млрд у 2000 р. За даними ООН, в 2001–2030 роках 

найбільш високий щорічний приріст населення (1,1%) очікується в країнах, 

що розвиваються, більш помірний (0,4%) – у промислово розвинених. У 

країнах Східної Європи та СНД приросту населення не прогнозується.  

У зв'язку з тим, що глобалізаційні процеси швидко розвиваються, 

обсяги споживання нафти й газу в світі останнім часом значно збільшилися. 

Всі перераховані вище фактори в перспективі нададуть дестабілізуючий 

вплив на обсяги споживання нафти й газу та сприятимуть підтриманню 

високих цін на ПЕР. Високі ціни на газ і нафту змушують нафтові компанії 

вести розвідку  й розробку родовищ у глибоководних шельфах і в регіонах з 

суворими кліматичними умовами, з високими витратами виробництва. 

Аналіз і зіставлення прогнозів енергоспоживання в світі за видами енергії  

дозволяють виробити рекомендації щодо формування спрямованих дій щодо 

забезпечення розробки державної політики забезпечення енергетичної 

безпеки України з урахуванням стійких глобальних тенденцій.  

 

 



 59 

РОЗДІЛ 3  

  

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  ДЕРЖАВНОГО  РЕГУЛЮВАННЯ  
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  

  

  

3.1. Напрями підвищення рівня енергетичної безпеки України  
 

Побудова системи  державного регулювання  розвитку енергетичної 

безпеки  України  буде здійснюватися, виходячи з основних концептуальних 

підходів, розроблених нами в першому розділі, з урахуванням особливостей 

функціонування ПЕК України, а також з урахуванням динамізму, що 

відбуваються економічних, соціально-політичних змін.  

Основною метою формування ДРРЕБ (державного регулювання 

розвитку енергетичної безпеки України), виходячи з визначення поняття 

«державного регулювання розвитку енергетичної безпеки», сформульованої 

нами в першому розділі, є підвищення стану захищеності від загроз. При 

цьому досягнення даної мети можливо, якщо будуть здійснені завдання, які 

визначені нами, виходячи з класифікації загроз енергетичній безпеці та 

результатів МІА (моніторингу та індикативного аналізу) енергетичної 

безпеки України:  

1) задоволення попиту споживачів на економічно доступні і якісні 

паливно-енергетичні ресурси;   

2) забезпечення живучості та надійності підприємств ПЕК і системи 

енергетики області в критичних і надзвичайних ситуаціях;  

3) забезпечення безпеки населення і об'єктів промисловості при 

виробництві, транспортуванні та використанні енергії;  

4) захист навколишнього середовища від шкідливих впливів 

енергетичного виробництва.  

Моніторинг та індикативний аналіз  державного регулювання  розвитку 
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енергетичної безпеки України, показав у цілому незадовільну ситуацію в цій 

сфері, виявив ряд серйозних проблем, що вимагають розробки та реалізації 

відповідних ефективних заходів у межах національної енергетичної стратегії, 

галузевих і корпоративних енергетичних програм. Однак поточна ситуація в 

галузі ускладнюється відсутністю системи управління енергетичною 

безпекою, через що виникає необхідність її формування.  

Побудова системи  державного регулювання  розвитку енергетичної 

безпеки  України  буде здійснюватися,  виходячи з основних концептуальних 

підходів, розроблених нами в першому розділі, з урахуванням особливостей 

функціонування ПЕК України, а також з урахуванням динамізму, що 

відбуваються економічних, соціально-політичних змін.  

Основною метою формування ДРРЕБ (державного регулювання 

розвитку енергетичної безпеки  України), виходячи з визначення поняття 

«державного регулювання розвитку енергетичної безпеки», сформульованої 

нами в першому розділі, є підвищення стану захищеності від загроз. При 

цьому досягнення даної мети можливо, якщо будуть здійснені завдання, які 

визначені нами, виходячи з класифікації загроз енергетичній безпеці та 

результатів МІА (моніторингу та індикативного аналізу) енергетичної 

безпеки України:  

1) задоволення попиту споживачів на економічно доступні і якісні 

паливно-енергетичні ресурси;   

2) забезпечення живучості та надійності підприємств ПЕК і системи 

енергетики області в критичних і надзвичайних ситуаціях;   

3) забезпечення безпеки населення і об'єктів промисловості при 

виробництві, транспортуванні та використанні енергії;  

4) захист навколишнього середовища від шкідливих впливів 

енергетичного виробництва.  

При розробці комплексу заходів щодо забезпечення державного 

регулювання  розвитку енергетичної безпеки України потрібно орієнтація на 

взаємозв'язку енергетики, економіки та соціального середовища з метою 
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вироблення цінової, податкової, інвестиційної політики [13].  

Умови функціонування ПЕК України як одного з об'єктів, що 

породжують загрози енергетичній безпеці, характеризуються відносно 

низькою самозабезпеченістю паливними ресурсами, слабкою 

диверсифікацією енергопостачання, неефективним використанням 

енергоресурсів і технічного потенціалу енергозбереження та  як результат – 

використання наявного, недостатньо розвиненого виробничого, 

технологічного та кадрового потенціалу;  низькими темпами економічного 

зростання  й  високою енергоємністю економіки. Необхідно врахувати також, 

що  державне регулювання розвитку енергетичної безпеки України може 

бути забезпечена на обмеженій кількості напрямків, отже, неминуче постає 

проблема визначення пріоритетних напрямків розвитку галузей паливно-

енергетичного комплексу та енергетичних технологій в забезпеченні 

державного регулювання розвитку енергетичної безпеки  України, які будуть 

підтримуватися та стимулюватися державою і органами місцевого 

самоврядування [18]:  

–  вдосконалення структури і технологічного рівня ПЕК та  СЕ (систем 

енергетики) в аспекті інвестиційної, структурної та інноваційної політики;  

– зниження залежності від зовнішніх поставок рідкого палива (мазуту) 

й енергетичного вугілля шляхом розширення використання власних джерел 

енергії;  

–  диверсифікація використовуваних  видів ПЕР (паливно-

енергетичних ресурсів);  

–  підвищення ефективності використання ПЕР та гнучкості збутових 

компаній для зниження напруженості і запобігання дефіцитності 

енергобалансу;  

–  використання науково-технічного потенціалу з метою сприяння 

підвищенню енергетичної безпеки області;  

–  розробка в масштабі області комплексної цільової програми 

енергозбереження;  
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–  формування інформаційного простору забезпечення енергетичної 

безпеки України.  

Необхідно зазначити, що від рівня енергетичної безпеки, як в цілому, 

так і за окремими індикаторами, зокрема, безпосередньо залежить величина 

витрат по забезпеченню енергетичної безпеки. Якщо на ранніх стадіях перед 

криза зазвичай досить застосування запобіжних заходів організаційного 

характеру, то на пізніших, як правило, потрібне застосування високо 

затратних заходів. При попаданні ж у кризову зону необхідні заходи, що 

змінюють способи управління системою  та  її основні структурні 

співвідношення, що потребують великих матеріальних, фінансових і 

трудових витрат [39].  

Звідси, всі пріоритетні програмно-цільові заходи щодо захисту від 

загроз і забезпечення державного регулювання розвитку енергетичної 

безпеки України, виходячи з раніше визначеної нами класифікації основних 

загроз енергетичній безпеці та їхніх наслідків, можуть бути згруповані таким 

чином:  

1) заходи превентивного характеру, які знижують ймовірність 

виникнення і реалізації загроз енергетичній безпеці;  

2) заходи превентивного характеру, що знижують сприйнятливість 

ПЕК і входять до нього систем паливо- і енергопостачання до таких загроз;  

3) заходи ліквідаційного характеру, що забезпечують швидке й 

ефективне відновлення стабільного енергопостачання, ліквідацію наслідків 

надзвичайних ситуацій (НС).  

Превентивні заходи щодо зниження можливості виникнення та 

реалізації загроз  державного регулювання  розвитку енергетичної безпеки  

України, а також щодо зниження сприйнятливості систем паливо- й 

енергопостачання до можливих внутрішніх і зовнішніх загроз доцільно 

здійснювати за такими основними напрямками:  

1) підвищення надійності і безпеки функціонування ПЕК:  

–  проведення виробничо-технічних і організаційних заходів щодо 



 63 

підвищення готовності систем енергопостачання до роботи в кризових 

ситуаціях з максимально можливим зниженням шкоди для споживачів 

енергії;  

– проведення заходів щодо вдосконалення управління в ПЕК, що 

включають державне регулювання, корпоративне та технологічне 

управління, функціонування енергетичних ринків;  

– здійснення активної політики реконструкції та  заміни обладнання, 

яке виробило ресурс;  

2) зниження залежності споживачів палива і енергії від умов 

функціонування ПЕК і СЕ:  

– проведення активної енергозберігаючої політики, знижує 

напруженість енергобалансу і ймовірність виникнення дефіциту ПЕР;  

– диверсифікація джерел і використовуваних видів ПЕР, в тому числі 

шляхом створення технологічно більш гнучких споживчих установок;  

– збільшення частки поновлюваних джерел енергії в паливно-

енергетичному балансі державного регулювання розвитку енергетичної 

безпеки України;  

– підвищення ступеня енергетичного самозабезпечення України 

шляхом створення власних джерел електро-  і теплопостачання, місцевих 

паливних і електроенергетичних баз;  

3) поліпшення виробничо-територіальної структури ПЕК і СЕ:  

– розвиток міжрегіональних енергетичних зв'язків з метою 

диверсифікації поставок ПЕР;  

– раціональне поєднання централізації і децентралізації 

енергопостачання;  

– раціональна деконцентрація виробничих потужностей в ПЕК на рівні 

енергоустановки, виробництво обладнання середньої та малої потужності  та 

зниження одиничних потужностей енергоустановок;  

– оновлення та реконструкція виробничого апарату галузей ПЕК з 

виведенням з експлуатації фізично зношених елементів;  
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4) створення системи паливо-  й  енергопостачання з централізованим 

управлінням на період можливих надзвичайних ситуацій:  

– економічно обгрунтоване розподіл енергетичних об'єктів по 

території;  

– розширення стратегічних запасів і резервів основних енергоресурсів, 

а також можливостей взаємозамінності окремих видів палива у споживачів;  

– створення запасів матеріалів, інструментів і машин  для виконання 

аварійно-відновлювальних робіт.  

Особливо важлива роль серед ліквідаційних заходів при виникненні 

надзвичайних ситуацій повинна відводитися перерозподілу або обмеження 

енергоресурсів, обмеження або відключення споживачів, з урахуванням 

соціальних пріоритетів і необхідності збереження хоча б на мінімально 

допустимому рівні систем життєзабезпечення населення  та  продуктивних 

сил України, а також забезпечення безумовного пріоритету поставок 

паливно-енергетичних ресурсів соціально значущим і життєво важливих 

об'єктів (навіть на шкоду постачальникам ПЕР).  

Основною ланкою системи управління державного регулювання 

розвитку енергетичної безпеки України є економічні, організаційні та правові 

механізми, які передбачають використання ряду універсальних інструментів, 

склад яких не залежить від особливостей і специфіки об'єкта управління.  

Серед економічних інструментів одне з провідних місць займають 

інструменти  податкової політики, які повинні бути орієнтовані на 

диференційоване оподаткування підприємств і організацій, що  передбачають 

розширення податкових  й  інвестиційних пільг підприємствам паливно-

енергетичного комплексу та іншим господарюючим суб'єктам, які реалізують 

ресурсо-  та енергозберігаючу політику. Причому, всі принципи 

регіонального оподаткування повинні бути чітко визначені  й  закріплені у 

відповідних документах.  

Грошово-кредитний інструмент в  межах кредитної політики має 

передбачати пільгове державне  кредитування заходів, спрямованих на 
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модернізацію підприємств ПЕК з метою підвищення надійності 

енергоустаткування, впровадження енергозберігаючих технологій як  у 

промисловому, так і в побутовому секторі  тощо, або надання гарантій під 

приватні кредити,  які  видаються фінансовими інститутами в  межах програм 

енергетичної безпеки [29].  

Стимулювання реалізації проектів в галузі енергетичної безпеки 

служить такий інструмент митної політики, як встановлення низьких тарифів 

на ввезення дефіцитних або високоефективних видів енергетичного 

обладнання, а також труб  та  інших матеріалів, необхідних для здійснення 

заходів, спрямованих на забезпечення  державного регулювання  розвитку 

енергетичної безпеки  України.  

Особливе місце займає тарифна політика, основним завданням якої є 

досягнення збалансованості інтересів між виробниками і споживачами через 

обґрунтоване встановлення тарифів на тепло-  і електроенергію і поступового 

скорочення соціального і міжтериторіального субсидування, що визначає не 

тільки роботу підприємств паливно-енергетичного комплексу, але 

перспективи соціально-економічного розвитку області в цілому [44].  

Для ефективної реалізації зазначених інструментів забезпечення 

енергетичної безпеки регіону необхідно розробити цілий пакет законодавчих 

актів.  

Законодавство в сфері державного регулювання  розвитку енергетичної 

безпеки  України має відображати роль і функції регіонального суб'єкта 

управління, механізми  й  інструменти регіональної  державної  участі в 

управлінні паливно-енергетичним  комплексом, форми відповідальності 

організацій та осіб за невиконання законів і регламентувати взаємні 

відносини суб'єктів системи управління в енергетиці.  

Верховна Рада України восьмого скликання ухвалила пакет базового 

енергетичного законодавства, а саме Закон України  «Про ринок природного 

газу», Закон України  «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг»  та Закон України 
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«Про ринок електричної енергії». Прийняття зазначених законів є одним  з 

зобов’язань, які Україна взяла на себе, підписавши Угоду про  асоціацію з 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії  та 

їхніми державами-членами, і ставши членом Енергетичного Співтовариства.  

Законодавчо-правове регулювання в сфері  державного регулювання 

розвитку енергетичної безпеки  є складовою частиною енергетичного 

законодавства  й  одночасно частиною законодавства енергетичної безпеки 

України. Основою базового законодавчого документа в  галузі  забезпечення 

ЕнБ повинна стати «Концепція енергетичної безпеки регіонів», яка 

відображає комплекс ключових положень і систему поглядів на проблеми в 

галузі забезпечення енергетичної безпеки регіону, дає загальні визначення 

існуючих, а також ймовірних зовнішніх та внутрішніх загроз енергетичній 

безпеці, визначає структуру регіональних органів влади, які формують і 

реалізують політику, спрямовану на забезпечення енергетичної безпеки 

області.  

В запропонованій «Концепції енергетичної безпеки регіону» необхідно 

чітко визначити:  

–  поняття енергетичної безпеки регіону, суб'єкти, об'єкти, принципи  

та цілі забезпечення енергетичної безпеки;  

– класифікація загроз енергетичній безпеці;  

–  сукупність індикативних показників, необхідних для аналізу 

енергетичної безпеки регіону;  

–  структура  й  функції регіональних органів влади як найважливішого 

суб'єкта в області забезпечення економіки та населення області ПЕР [43].  

Крім основного  та  базисного законодавчих документів пропонується 

розробити ряд спеціальних законів і постанов губернатора з управління 

паливно-енергетичного комплексу та СЕ, що дозволить сформувати 

законодавство в сфері енергетичної безпеки регіону.  

Таким чином,  державного регулювання розвитку енергетичної безпеки 

України  починається з побудови структури цілей, визначення пріоритетів і 
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принципів її функціонування [41].  

Заходи, спрямовані на запобігання та ліквідацію загроз енергетичній 

безпеці реалізують державні та муніципальні органи влади в структурі 

системи управління енергетичною безпекою через відповідні механізми й 

інструменти.  

Високий рівень монополізації паливних ринків, викликаний 

специфікою їх функціонування і деформацією, пов'язаної з відсутністю 

вільної конкуренції і, перш за все, з відсутністю ринку енергетичного вугілля 

стандартизованого якості, створив сприятливі умови лише для кількох 

великих вугледобувних підприємств, які  й  зайняли домінуюче становище на 

ринку вугілля.  

Безсумнівно, енергетичним компаніям, які споживають енергетичне 

вугілля, необхідно відійти від жорсткої технологічної прив'язки до 

конкретних вугільним баз, що дасть можливість пред'являти їм відповідні 

вимоги за ціною та якістю. Для цього потрібно, перш за все, обмеження 

монополізму вугільних компаній і забезпечення захисту інтересів вугільних 

ТЕС на державному рівні, а на регіональному рівні пропонується створити на 

електростанціях вугіллі місткі комплекси для отримання однорідних 

(гомогенізованих) вугільних сумішей, що дозволить задовольнити 

технологічні вимоги взаємозамінності вугільного палива на конкретному 

обладнанні ТЕС, а значить, з'явиться можливість альтернативного паливо 

забезпечення [27].  

Іншим аспектом диверсифікації ПЕР є використання додаткових 

енергоджерел, в якості яких можуть служити нові поновлювані джерела 

енергії  

– малі ГЕС, вітроустановки (ВЕУ), приливні електростанції (ПЕС) 

тощо [20].  

Є велика кількість неосвоєних малих річок, на яких можуть бути 

побудовані міні-ГЕС, здатні внести істотний внесок в енергопостачання 

віддалених ізольованих споживачів.   
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Всі  ГЕС орієнтовані на напівпіковий  та  напівбазовий режим 

навантаження і розглядаються як основне  джерело  електроенергії для 

ізольованих споживачів. Це  призводить  до деякого зниження встановленої 

потужності ГЕС і формально  –  до погіршення економічних показників 

порівняно  з системними малими ГЕС. Однак це не означає, що вони  –  

значно гірші, ніж  системні. Необхідність у них як в джерелах енергії може 

бути  на місцях значно гострішою, ніж потреба в додатковому виробленні та 

потужності для енергосистеми. Для всіх малих ГЕС вкрай важливо виконати 

будівництво за 1 рік, не допускаючи «заморожування» капіталовкладень. 

Фінансування будівництва цих ГЕС має здійснюватися з кількох джерел: 

майбутніми споживачами енергії, адміністраціями району та області, 

енергосистемою, іншими державними організаціями та підприємствами, а 

також, якщо можливо, приватним бізнесом і навіть іноземним капіталом [39].  

Україна  володіє значними ресурсами приливної енергії. І хоча 

електроенергія, яку на припливних станціях, на сьогоднішній день 

залишається поки дорожчим порівняно з вітровою електроенергією, що  

зумовлено, в основному, великими грошовими вливаннями в будівництво 

приливних станцій і низькими технічними характеристиками генеруючого 

обладнання, все ж в цьому напрямку намітився певний прогрес: з'явилися 

зразки турбін з високим коефіцієнтом корисного  використання, розроблено  

унікальні технології з конструкцій  самих гребель, розробляються звершенно 

амбітні проекти з будівництвау приливних станцій. Необхідна подальша 

оцінка ресурсів цього виду енергії та перспектив використання хвильових 

енергетичних установок в окремих регіонах Українм. Таким чином, в умовах 

відсутності власної паливної бази гідроенергія повинна стати найважливішим 

джерелом енергії  на довгострокову перспективу [39].  

У довгостроковій перспективі  потрібно  значно знизити залежність 

економіки регіону від зростаючих цін на традиційне паливо, що  дозволить 

розвиток вітроенергетичної галузі [20].  

Для використання енергії вітру в Україні існує і ряд сприятливих 
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передумов:  

– високий потенціал вітру на значній території України (степ);  

– переважно південні та південно-західні вітри, особливо в 

прибережних районах, дозволяють з найменшими витратами й компактніше 

при мінімальних втратах розміщувати вітроенергоустановки на місцевості, 

створюючи вітропарки;  

– зимовий максимум швидкості вітру знаходиться в протифазі з річним 

стоком річок, тобто сезонне надходження вітрової енергії та гідроенергії 

мають взаємодоповнюючий характер;  

– в умовах літнього зниження рівня інтенсивності вітру, денний 

максимум швидкості вітру є сприятливим для ефективного використання 

енергії вітру, оскільки пік споживання електричної та теплової енергії 

припадає саме на денні години.  

Як показує досвід зарубіжних країн, вітроенергетичні установки (ВЕУ) 

доцільно використовувати, насамперед, у теплопостачанні невеликих 

населених пунктів, розташованих  у вітряних районах України з 

централізованим електропостачанням. Саме ці населені пункти відчувають 

найбільші труднощі в теплопостачанні і, перш за все, через проблеми 

транспортування та постійного зростання цін на поставлене паливо (мазут).  

Отже, з метою підвищення енергобезпеки  регіонів, а так само 

підтримки високих темпів економічного зростання необхідна реалізація 

політики підвищення енергоефективності, яка повинна стати вирішальною в 

мінімізації ризику браку енергії.  

 

3.2. Удосконалення державної політики забезпечення енергетичної 
безпеки України. 

 

Енергетична  стратегія  до 2035  р.  спрямована  в цілому:  на те, щоб 

український  енергетичний сектор зміг гідно забезпечувати інноваційну 

траєкторію розвитку  української економіки;  на подолання деяких проявів 
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«голландської хвороби»; на перехід з позицій «сировинного складу» на 

позиції «виробника  високотехнологічних енергоресурсів». Однак, в деяких 

випадках має місце «неузгодженість» двох документів, зокрема,  дещо  

різняться цільові значення показників.  

Основним напрямком енергетичної політики відповідно до Концепції 

має бути забезпечення переходу від експортно-сировинної до інноваційної 

моделі розвитку країни. Енергетична Стратегія-2035 грунтується на таких 

принципах: гарантованість і  надійність енергозабезпечення, відповідність 

темпів споживання і темпів ГРР,  диверсифікація використовуваних видів 

палива та енергії, енергозбереження, екологічність.  

Таким чином, енергетична безпека в широкому сенсі не розглядається в 

Концепції-2020 як один з основоположних принципів енергетичної політики, 

навпаки, використовуються тільки деякі з її елементів і характеристик.  

Особлива увага в Концепції приділяється модернізації та розвитку 

енергетичної інфраструктури, що є критично важливою для підтримки на 

належному рівні безпеки та надійності поставок енергоресурсів, в тому числі 

й електроенергії. В цій сфері існує безліч проблем, що стримують потенціал 

сталого економічного зростання України і перешкоджають розвитку 

суміжних галузей. В цілому інфраструктурну проблему в енергетиці 

відповідно до Концепції передбачається вирішувати шляхом залучення 

інвестицій в галузь, в тому числі  й  на підставі державно-приватного 

партнерства і стимулюванням використання новітніх технологій та 

найкращих практик. Варто відзначити, що розвиток інфраструктури, 

особливо в частині залізничного і трубопровідного транспорту, не повинен  

супроводжуватися постійним зростанням тарифів на транспортування. В 

іншому випадку знижується економічна ефективність поставок 

енергоресурсів як на внутрішній, так і на зовнішній ринки  [24].  

Однак, у Концепції не міститься навіть проектів створення ефективних 

механізмів стимулювання інвестицій у галузь, що свідчить про необхідність 

їхньої розробки в стратегічних документах нижчого рівня.  



 71 

Ефективне  енергозбереження є фактично прихованим інвестиційним 

ресурсом. Вивільнені за рахунок його використання обсяги енергії могли 

бути використані для подальшого розвитку експорту енергоресурсів 

(наприклад, в Китай і країни Південно-Східної Азії)  –  в цей час вони просто 

витрачаються даремно через неефективність. Використання інноваційних 

технологій і формування ефективної структури енергетики повинно 

допомогти частково вирішити  цю  проблему шляхом вивільнення великої 

кількості ресурсів і використання їх для підвищення енергетичної безпеки.  

Крім того, для приватних компаній у багатьох випадках 

енергозбереження є способом зниження витрат. Відповідно до Концепції,  в 

2020 році планують знижувати валове споживання енергії за рахунок 

введення в повному обсязі програм енергозбереження (заборони на 

енергомарнотратні технології та методи) й енергоефективності. Однак, 

Концепція практично не містить планів зі впровадженняю реальних 

механізмів стимулювання інвестицій в енергозбереження. Варто 

враховувати, що для багатьох компаній існує високий бар'єр входження в 

енергоефективні технології – висока вартість початкових інвестицій, довгий  

термін окупності  й, отже,  –  надмірні альтернативні витрати. Крім того, в 

даний час компанії не отримують ні заохочення за економію ресурсів, ні 

штрафи  та  санкції за нераціональне їх використання, фактично єдиним 

значущим стимулом є високі ціни на енергоресурси. Відсутність єдиних 

правил і відпрацьованих практик урахування одержуваної економії від 

енергозбереження, а також систематизації та аналізу подібних даних, робить 

неможливим ні чітке регулювання в цій сфері, ні відповідно використання 

механізмів стимулювання з прив'язкою до реального результату.  

Зокрема, в умовах відсутності універсальних методик визначення 

показників енергоефективності зазвичай використовується тільки показник 

питомої енергоємності, що розраховується як відношення закупленої енергії 

до виробленої продукції. Однак, цей показник залежить не тільки від 

застосовуваних технологій, але також від галузевої специфіки, географічного 
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положення, стану обладнання тощо, що унеможливлює об'єктивне 

порівняння з українськими та закордонними конкурентами і має де 

мотиваційний ефект.  

Тому без створення адекватних стимулюючих механізмів (пільгове 

оподаткування, державні гарантії  тощо) ставка на енергозбереження не 

здійснюються,  буде економічно привабливою стратегією як мінімум в 

короткостроковому періоді  й, навпаки, може погіршити становище багатьох 

компаній. Ще одним бар'єром, що перешкоджає динамічному розвитку 

енергозбереження, є відсутність авторитетних енергосервісних компаній на 

ринку, які могли б забезпечити ефективне управління проектами з 

енергозбереження на всіх стадіях і провести моніторинг реальної економії 

коштів після впровадження нового обладнання та технологій. Також у цій 

сфері відсутні організаційні структури (консорціуми), які об'єднують різних 

учасників ринку. Існує невелика кількість швидкоокупних технологій та 

обладнання, які пройшли державну експертизу, але до  цих пір не створено 

централізовану базу даних з енергоефективних технологій та учасників 

ринку, тобто, не вирішено завдання інформаційної підтримки 

енергозбереження.   

Тому необхідним є формування системного підходу до реалізації 

проектів у сфері енергозбереження, що включає в себе організаційно-

технічну, фінансово-правову та інформаційну підтримку. Для вирішення 

вищезазначених питань потрібно прийняти відповідний Закон про 

енергозбереження. Однак, в цей час він існує тільки в проекті, який пройшов 

перше читання і відправлений на доопрацювання, тому що його зміст 

потребує суттєвого коригування і не вирішує перераховані проблеми в 

повному обсязі.  

Дуже  примітними є плани по активному використанню поновлюваних 

джерел енергії, і, більше  того, вихід на лідируючі позиції в  цьому сегменті.  

Однак конкретних заходів економічної  й  адміністративної підтримки 

для досягнення вищевказаного завдання в концепції не вказується, й тому ці 
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плани є декларативними. В результаті,  наразі  практично не здійснюється 

реальної підтримки і стимулювання цього сектора, що веде до виникнення 

затримок в реалізації проектів в альтернативній енергетиці. Створення нових 

об'єктів подібного рівня, необхідних для реального розвитку відновлюваної 

енергетики, стикається з проблемою величезних початкових інвестицій і 

високих індіосінкразичних ризиків (імовірність того, що ціна активу може 

знизитися через події, які можуть безпосередньо проводити цей актив, але не 

на ринку в цілому), що говорить про необхідність розвитку інституту ДПП в 

даній сфері.  

Одним з рішень проблеми підвищення якості продукції енергетичного 

сектора, позначеної в Концепції, є модернізація та розвиток атомної 

енергетики та розвитку альтернативної енергетики. Фактично, до 2035  року 

планується подвоїти кількість вироблюваної електроенергії  такими шляхом. 

Також планується значно поліпшити параметри безпеки атомних 

електростанцій в Україні, що, безумовно, позитивно позначиться на 

енергобезпеці  країни, в першу чергу, завдяки диверсифікації існуючого 

енергетичного портфеля.  

Що стосується інших цільових показників використання 

альтернативних джерел енергії, то вони  є  заниженими порівняно  зі 

світовими досягненнями.  

Наприклад, згідно з концепцією за рахунок альтернативних джерел 

енергії до 2020 року має проводитися близько 2–3% всієї електроенергії, але 

в світі вже в 2006 році за рахунок них було вироблено 3,4% електроенергії 

[44].  

Тому для забезпечення динамічного розвитку сектора потрібно 

визначити більш «жорсткі» цільові показники, що відповідають стану 

світової енергетики.  

Більше того, поняття альтернативних джерел енергії має бути чітко 

визначено, показники повинні бути диференційовані за різними видами 

джерел енергії та регіонах, повинні бути враховані можливості використання 
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механізмів Кіотського протоколу для реалізації проектів у цій сфері.   

В  галузі електроенергетики Концепція в цілому орієнтована на 

«диверсифікацію за рахунок розвитку атомної та вугільної генерації, 

використання гідропотенціалу,  а також потенціалу інших відновлюваних 

джерел з відповідним зменшенням частки газової генерації в паливному 

балансі галузі». Скорочення використання газової генерації в 

електроенергетиці дозволить вивільнити певний обсяг газу, який може бути 

направлений на експорт.  

Концепція також передбачає збільшення привабливості 

електроенергетичного сектора для інвесторів. Досягти  цього  планується за 

рахунок використання підходу прибутковості інвестованого капіталу.  

Контракти на поставки електроенергії планується укладати терміном 

на п'ять років, що, безумовно, підвищить стабільність даного сектора. Більш 

того, планується «запуск довгострокового ринку потужності, покликаного 

забезпечити спорудження генеруючих потужностей в оптимальному обсязі 

для задоволення попиту і створення необхідного резерву [38].  

В Концепції наголошується на необхідності створення економічних 

умов (в першу чергу, податкового та митного режиму), що забезпечують 

порівняну прибутковість на внутрішньому  та  зовнішньому ринках і 

раціоналізацію структури експорту.  

Також Концепція передбачає максимально можливе використання у 

всіх технологічних процесах і проектах конкурентоспроможного  

вітчизняного обладнання. Звісно, подібна позиція є неоптимальною для 

розвитку українського  енергетичного сектора,  оскільки  призводить до 

втрат ефективності роботи самого сектора,  й  може надати підтримку 

виробникам подібного обладнання тільки в короткостроковому періоді.  

Варто відзначити, що в Концепції передбачається  масове проведення 

програм з переходу на природний газ в ролі моторного палива з 

удосконаленням відповідних технологій. Ця міра є досить спірною: газ – не 

найефективніший моторне паливо, й з урахуванням передбачуваного 
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вирівнювання внутрішніх і зовнішніх цін воно буде  суттєво дорожчати. Крім 

того, далеко не  на всіх двигунах існує можливість подібної трансформації.  

Нарешті, не варто забувати про сильне лобі виробників бензину, й 

кілька інших стратегій світових виробників автомобілів. Одним з безумовних 

плюсів подібної програми є той факт, що природний газ – один з найбільш 

екологічно чистих видів палива.  

Відповідно до проведеного в попередніх розділах аналізу, одним з 

важливих компонентів  енергетичної безпеки є «екологічне питання». Однак 

в Концепції він практично не розкритий, і в основному містить інформацію 

про екологозбережувальні  технології  при будівництві  та  виробництві. 

Упущено необхідні заходи і програми, спрямовані на створення екологічно 

чистої енергетики, ніяк не відображено  позицію  по відношенню до 

Кіотського угодами, зокрема, не розглянуто питання потенційної участі 

України на ринку квот на викиди шкідливих речовин.   

Де-факто, єдиним показником ефективності державної влади може 

стати обсяг зібраних платежів, але практика останніх років показує, що він не 

завжди корелює з рівнем негативного впливу на навколишнє середовище. 

Такий стан справ не стимулює ні вироблення прозорих та ефективних 

механізмів контролю, ні застосування кращих світових практик. В якості 

одного з індикаторів можна  запропонувати показник «істинних внутрішніх 

заощаджень», який успішно застосовується МБРР. Він відображає різницю 

між обсягом ВВП і характеристиками виснаження природних ресурсів та 

шкоди навколишньому середовищу. Також пропонується доповнити 

Концепцію такими індикаторами: рівень утилізації попутного нафтового 

газу, обсяг утилізації накопичених доходів, обсяг скидів стічних вод в 

поверхневі джерела, рівень шкідливих викидів в атмосферу. Представляється 

розумним внести відповідні корективи в розділи щодо вдосконалення 

оподаткування та страхової діяльності з метою створення реальних 

економічних стимулів. Таким чином, Концепція-2020  –  вразлива з  позиції  

екологічних аспектів забезпечення енергетичної безпеки.  
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Згідно з Енергетичною стратегією «метою енергетичної політики 

України є-максимально ефективне використання природних енергетичних 

ресурсів і всього потенціалу енергетичного сектора для стійкого зростання 

економіки  та якості життя населення країни і сприяння зміцненню її 

зовнішньоекономічних позицій. Таке формулювання мети,  в принципі,  

відповідає концепції забезпечення енергетичної безпеки  України, 

орієнтується переважно на енергоефективність і зовнішньоекономічні позиції 

країни, лише побічно відображаючи такі важливі аспекти, як диверсифікація 

енергобалансу, екологічність, інвестиційний клімат в енергетиці.  

Варто зазначити, що за роки дії попередньої версії  –  Енергетичної 

стратегії до 2020 року так і не були вирішені поставлені в ній завдання, 

зокрема створення конкурентних енергетичних ринків і створення 

ефективної інституційно-правової бази в енергетиці. Саме ці проблеми були 

відзначені в попередніх розділах цього дослідження як одні  з найгостіших. 

Незважаючи на стійке зниження енергоємності ВВП, її рівень перевищує 

аналогічні показники в розвинених країнах в 2–3 рази, що також є доказом 

неповної реалізації заявлених в Енергетичній  стратегії до 2020 року цілей. 

Існують побоювання, що без чітких і ясних механізмів реалізації 

сформульованих в  Енергетичній стратегії 2035  року  цілей  та  їх 

коригування залежно від постійно мінливих обставин, позначені результати 

можуть виявитися недосяжними.  

Енергетична стратегія ґрунтується на необхідності подолання двох 

комплексних проблемах української енергетики, які автори документа 

класифікують як «зовнішній» і «внутрішній» виклики. В цілому, ці виклики 

відповідають «внутрішнім» і «зовнішнім» загрозам енергетичної безпеки.  

«Зовнішній» виклик полягає в необхідності подолання кризової  та 

посткризової нестабільності, вираженої в нестійкості світових енергетичних 

ринків і високої волатильності цін на енергоресурси, і створення твердої 

позиції України в межах світової енергетичної системи. «Внутрішній 

виклик» полягає в необхідності відповідності енергетичного сектора 
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основних положень Концепції  до  2020 р., зокрема в необхідності переходу 

на інноваційний шлях розвитку як всієї економіки, так і енергетичного 

сектора.  

З цих викликів слідує  основна мета  документа, вже згадана раніше: 

створення інноваційного та ефективного енергетичного сектора країни, 

адекватного як потребам зростаючої економіки в енергоресурсах, так і 

геополітичним інтересам  України, і вносить необхідний внесок в соціально-

орієнтований розвиток економіки країни та її регіонів.  

Основними завданнями Енергетичної стратегії до 2035 року є:  

1) підвищення ефективності відтворення, видобутку  й  переробки 

паливно-енергетичних ресурсів;  

2) модернізація існуючої та створення нової енергетичної 

інфраструктури на основі застосування нових прогресивних технологій;  

3) формування сприятливої інституційно-правової системи в ПЕК;  

4) підвищення енергетичної та екологічної  ефективності  української 

економіки  й  енергетики, в тому числі за рахунок структурних зрушень і 

активізації технологічного енергозбереження;  

5) подальша інтеграція  української    енергетики в світову енергетичну 

систему [67].  

Перші чотири завдання належать до категорій «підвищення 

енергетичної ефективності  української  економіки»  та  «перетворення 

енергетики  в високотехнологічний сектор»  –  тобто «внутрішньому 

викликом», і тільки останнє, п'яте  завдання  –  до категорії «зміцнення 

міжнародного становища», тобто «зовнішнього виклику». Тому таке 

формулювання завдань Енергетичної стратегії  видається неприпустимим: 

практично упускає питання розвитку зовнішніх аспектів  української  

енергетики,  й у фокусі опиняються безумовно важливі, але не єдині, 

внутрішні проблеми енергетичного сектора. 

Тому вважається за необхідне доповнити цей перелік завдань, згадавши 

необхідність формування стійкої позиції в світовій енергетичній системі, в 
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тому числі за рахунок диверсифікації спектра поставок енергоресурсів і 

розширення географії поставок. Також вважаємо за доцільне доповнити цей 

перелік завдань, відбивши важливість переходу від експорту первинних 

енергоресурсів до продуктів високого ступеня переробки та збільшення 

таким чином генерування доданої вартості в енергетичному секторі. Ще 

одним важливим напрямком, не відображеним у цьому  переліку, є 

збільшення частки присутності України  на ринках високотехнологічної 

продукції та послуг в галузі енергетики. В цей час Україна практично не 

представлена на ринку послуг у галузі енергетики, в той час як потенціал її 

зростання оцінюється як високий.  

На основі перерахованих цілей і завдань в Енергетичній  стратегії 

сформульовано  основні пріоритети  державного регулювання  розвитку 

енергетичної безпеки  України: енергетична безпека  України, енергетична  

та економічна ефективність, екологічність. Сутність цих пріоритетів 

представлена в таблиці 3.2, з  аналізу  якої  випливає висновок про те, що 

документ дійсно трактує енергетичну безпеку України вужче, ніж багато 

дослідників – зазвичай всі перераховані пріоритети утворюють лише частину  

змісту поняття енергетичної безпеки, крім того, практично не представлені 

аспекти зовнішньої енергетичної безпеки.  Енергетична  стратегія розглядає 

кілька сценаріїв розвитку енергетики, що знаходить відображення в завданні 

широкого діапазону кількісних показників, використовуваних документі, й  

обліку можливої гнучкості в термінах реалізації тих чи інших завдань.   

При цьому Енергетична  стратегія не ставить конкретних траєкторій 

розвитку енергетичного сектора країни, а являє собою прогнозне поле, що 

враховує різні ризики  й  адаптується траєкторії розвитку відповідно до них.  

Ключове значення при цьому має не стільки прогнозування мінливих 

ризиків, скільки готовність до їх подолання [17].   

Подібний підхід, безумовно, задає певну гнучкість і вигідно відрізняє 

Енергетичну стратегію від інших документів стратегічного розвитку країни.  

Серед нечислових цільових орієнтирів можна виділити забезпечення 
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стійкості сектора за рахунок високої інвестиційної активності, освоєння 

нових регіонів, впровадження інновацій та оновлення основних виробничих 

фондів, розвиток соціальної відповідальності в секторі  й  активну участь 

України у формуванні системи глобальної енергетичної безпеки.  

Таблиця 3.1  

Основні пріоритети державного регулювання розвитку  

енергетичної безпеки України 

 

 

Аналіз числових цільових орієнтирів і числових характеристик 

базового сценарію показує їх неповноту з погляду забезпечення енергетичної 

безпеки України. Вони орієнтовані виключно на внутрішні проблеми ПЕК і 

характеризують переважно енергоефективність економіки. У той же час, в 
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попередніх розділах цього дослідження було показано, що одним  із 

найважлиіших критеріїв національної та глобальної енергетичної безпеки є 

диверсифікація, в тому числі  й  диверсифікація різних ризиків на зовнішніх 

енергетичних ринках. На жаль, аспекти зовнішньоекономічних відносин 

серед числових цільових орієнтирів взагалі відсутні.   

У  цілому,  в поточній редакції Енергетична  стратегія не відображає 

всіх аспектів забезпечення енергетичної безпеки України, зокрема, практично 

не розглянуто оптимальну стратегію поведінки на світових енергетичних 

ринках, що є одним із  найкритичніших завдань для  експортера 

енергоресурсів.  

Фактично, сформульований в ЕС2030 «зовнішній» виклик української 

енергетики не відображений в переліку завдань і цільових індикаторів 

енергетичної політики, а без цього неможливо чітко оцінювати ступінь його 

реалізації. Отже, необхідне коригування поточної редакції ЕС2030 в 

вищевказаних напрямках, доопрацювання розділу, пов'язаного з відповіддю 

України на «зовнішній» виклик енергетики, і в цілому зміщення основних 

акцентів від забезпечення енергоефективності до комплексної задачі 

забезпечення енергетичної безпеки.  

Натомість пропонується формування нових інституційних засад 

співробітництва в сфері енергетики. Основною ідеєю нових угод має стати 

забезпечення балансу інтересів експортерів, імпортерів і транзитних держав, 

в тому числі й на формування загальноприйнятих правил транзиту, 

механізму їх реалізації  та  страхування транзитних ризиків. Однак, 

незважаючи на певні зусилля з боку профільних міністерств і відомств, що 

виявилися в створенні робочої групи з  цьного питання, повноцінних  

альтернатив ДЕХ поки не створено [44].  

Крім того, необхідність зміни міжнародної договірно-правової бази 

зумовлена  об'єктивними змінами в сфері світової політики, економіки та 

енергетики. Тісна взаємозалежність різних країн, яка проявилася під час 

світової економічної кризи, говорить про те, що потенційні збої в світовому 
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енергопостачанні можуть призвести вже до енергетичної кризи. Іншою 

причиною  потенційної  енергетичної кризи може  стати різка зміна попиту 

на енергію в країнах, що розвиваються, з виснаженням «легкодоступних» 

родовищ газу  та вугілля, з недостатнім рівнем науково-технічного прогресу 

для забезпечення реальної альтернативи вуглеводневій енергетиці. Крім того, 

спостерігається політизація енергетичних проблем, і цей фактор починає 

домінувати в зовнішній політиці більшості країн незалежно від їхньої 

імпортної або експортної орієнтованості, що разом з погіршенням умов 

видобутку  й торгівлі може спровокувати локальні конфлікти. Очевидно, що 

питання створення  нової правової бази міжнародних енергетичних відносин 

є надзвичайно важливим і все актуальнішою стає необхідність об'єднання 

зусиль усіх країн для підтримки глобальної енергетичної безпеки [41].  

У зв'язку з цим  бачиться необхідним розробити комплекс таких 

документів: концепцію загального рамкової угоди по принципам 

міжнародного енергетичного співробітництва і забезпечення глобальної 

енергетичної безпеки; угоди  за  конкретним  сферами  співробітництва, 

зокрема з інвестицій, торгівлі, транспорту, транзиту, екології, трансферу 

технологій; кодекс поведінки транснаціональних енергетичних компаній. 

Відсутність у міжнародній правовій базі положень про механізми раннього 

попередження та швидкого реагування в надзвичайних ситуаціях, пов'язаних 

з поставками енергоресурсів, вже призвела до негативних наслідків для 

постачання Європи в 2008–2009 роках, що зумовлює необхідність створення 

нових схем безпеки забезпечення, транзиту й застосування санкцій на 

міжнародному рівні. Крім того, існуючі механізми правової підтримки 

інвестицій в енергетику не тільки в Україні, але  й  на світовій арені, не є 

стимулюючими для істотного розширення  та модернізації мінерально-

сировинної бази світової енергетики. Це  зумовлює необхідність розробки 

нової інституційної бази в  межах нової системи міжнародних енергетичних 

відносин, що забезпечує сприятливий інвестиційний клімат у цій сфері.  
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3.3. Перспективи розвитку державної політики забезпечення 

енергетичної безпеки України 

 

Загроза зростання енергоспоживання, випереджаючого можливості 

пропозиції енергій, визначається двома ефектами: випереджаючим 

зростанням сукупного мировою попиту на енергію та уповільнюючим 

зростанням сукупної світової пропозиції енергії. Індикатором цього може 

вважатися стрибок цін на енергоресурси в докризовий період 2000–2008, що 

відображає реалізацію цих ефектів. Зрозуміло, що криза на кілька років 

змінить  ситуацію на ринку, але навряд чи загальний тренд її розвитку.  

Згідно з прогнозами Світового Енергетичного Агентства (МЕА) до 

2030 року сукупний світовий попит на енергоресурси може збільшитися 

більше, ніж в 1,5 рази [16] і зазнати суттєвих структурних змін. Прихильники 

концепції довгих економічних циклів, відомих в літературі,  як цикли 

Кондратьєва, відзначають, що в період циклу 1940–1990 років сукупне 

споживання енергії збільшилася в 5 разів, після чого настала деяка 

стабілізація. На їхню думку, глобальна економічна криза, що почалася в 2008 

році, призвела до структурної перебудови  і  зміни технологічних укладів 

економіки, що спровокувало виникнення чергової довгої хвилі  та  зростання 

попиту на енергоносії.  

Швидкими темпами зростає попит на енергоресурси з боку країн, що 

розвиваються (Китаю та Індії). Ці тенденції також  суттєво впливають на 

формування нових геоекономічних тенденцій у світовій енергетиці.  

Уповільнення зростання сукупної  світової  пропозиції енергоресурсів 

відбувається з різних причин: висока вартість нових технологій, суттєві 

витрати на інвестиції в науково-технічний та інноваційний при відносно 

великих ризиках, виснаженість легкодоступних родовищ, застаріла 

інфраструктура  й високі витрати її розвитку тощо.  

За оцінками Світового Енергетичного Агентства (МЕА),  до 2030 року 

необхідний обсяг інвестицій в енергетику складе близько 26,3 трлн дол., 
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причому близько 70% потрібно на заміщення існуючих потужностей  і тільки 

30% – на створення нових [27].  

Інвестиції в енергетику, як і в будь-яку іншу сферу, стримуються 

невизначеністю в різних проявах: геополітична нестабільність, необхідність 

взаємодії з країнами, що входять до групи ризику, специфічні  та  непрозорі 

«правила гри» на ринку, далекому від досконалої конкуренції, висока 

волатильність цін, частково спровокована зайвим розвитком похідних 

фінансових інструментів, відлякують стратегічних інвесторів. Упродовж 

тривалого періоду часу недолік інвестицій, в галузь встигла  перетворитися 

на інвестиційний дефіцит. Це призводить до того, що завантаження 

інфраструктури знаходиться «на межі», що знижує її можливість оперативно 

реагувати на дисбаланси, що виникають.  

Очевидно, що вищезгадані фактори серйозно дестабілізують 

геополітичну обстановку, створюючи передумови для великих регіональних і 

міжнародних конфліктів на ґрунті дефіциту енергії та її вкрай нерівномірного 

розподілу. Ризики настання загрози перерв енергопостачання, викликаних 

аваріями на об'єктах енергетики, збільшуються через відсутність резервних 

потужностей з видобутку, переробки і транспортування енергоресурсів, що 

виконують роль страхувального буфера, зростаючої концентрації регіонів 

видобутку  та  виробництва і централізації  енергорозподільчих систем.  

Несприятливі природні явища, некомпетентність персоналу  й  

тероризм є найбільш проблемними напрямками в галузі забезпечення 

безперебійного постачання енергією. У контексті національної енергетичної 

безпеки дані фактори досить докладно розглянуті в роботі  [24]  короткий 

аналіз  їх подано в таблиці 3.2.  

У той же час виробництво енергії з вуглеводневої сировини демонструє 

збільшення концентрації в межах невеликої групи країн Близького Сходу, 

АТР та Росії. На думку В. Денисюк [11], відбувається формування 

енергетичної осі, або енергетичної комори, яку автор називає «Саудівська 

Аравія – Каспій – Сибір – Канада».  
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Таблиця 3.2  

Економічні загрози державному регулюванню розвитку  

енергетичної безпеки України 

 

 

Варто зауважити, що «останнім словом» в цій темі є ресурси, 

розташовані в районі полюсів планети, в Арктиці й Антарктиці – питання 

прав власності на ці ресурси є одним ключових для подальшого розвитку 

геополітичної ситуації.  

Іншою неприємною тенденцією стало збільшення енергетичної 

бідності: на думку експертів Світового  банку, значна частина населення 

економічно відсталих країн не має доступу до енергії, в тому числі  й  до 
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електрики.  В деяких африканських країнах частка населення, що не має 

електрики в будинках, досягає 75%, а середньосвітовий показник становить 

30%. За умови збереження існуючих тенденцій до 2030 року ситуація не 

зміниться на краще і 1,4 млрд чол. залишаться без доступу до електрики [26].  

Зміна клімату і скорочення запасів енергоресурсів  –  це, мабуть, 

головні виклики, які стоять перед людством в  ХХІ  столітті. З одного боку,  

стоїть завдання забезпечити електрикою і доступом до новітніх технологій в 

галузі енергозбереження, а з іншого – зменшити викиди в атмосферу 

парникових газів і зупинити глобальне потепління. За підсумками 

розширеної зустрічі «великої вісімки» в Санкт-Петербурзі в 2006 році було  

сформульовано  основні тези, серед яких – зниження викидів СО2 до 2050 

року на 50% від рівня 1990 року.  

Більш швидкі темпи глобального потепління призводять до того, що 

кліматичні зміни, що спостерігаються в різних частинах світу, проходять з 

більш швидкими темпами. Особливо помітні ці зміни в Арктичних широтах 

[34].  

Світова спільнота вважає, що якщо в найближчі роки суттєво не буде 

зміщений акцент на поновлювані джерела енергії, а так само на використання 

ядерної енергії, то станеться екологічна катастрофа: танення льодовиків 

може призвести до підвищення рівня світового океану, затоплення значних 

територій і масштабної зміни клімату на планеті.  

У всіх ланках виробничих ланцюжків в ПЕК існує ймовірність 

виникнення аварій як за технічними, так і за природними причинами. Такі 

аварії, як правило, завдають  значної шкоди навколишньому середовищу, 

населенню, персоналу, інфраструктури і всієї енергетиці в цілому.  

Основними причинами їхнього виникнення є низький технічний рівень 

інфраструктури та відповідного сервісу, неприпустимо високий знос 

основних виробничих фондів і нераціональне розміщення виробництва 

(висока концентрація виробництв підвищеного ризику на невеликих площах). 

Що стосується природних загроз, то можна виділити дві підгрупи: стихійні 



 86 

лиха та сильні прояви нормальних природних процесів (наприклад, суворі 

зими). Для України  це набуває особливої актуальності, оскільки  через  своє  

географічне положення одночасне різке похолодання на значній частині її 

території може викликати значну за масштабами екстремальну ситуацію в 

енергетичній безпеці (таблиця 3.3).   

Таблиця 3.3  

Техногенні та природні загрози державному регулюванню розвитку 

енергетичної безпеки України 

 

 

Нами зазначається, що недосконалий механізм державного 

регулювання розвитку енергетичної безпеки України на всіх рівнях 

управління – від технологічного до державного, являє собою особливу групу 
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загроз для енергетичної безпеки. Наслідки загроз управління в переважній 

більшості випадків виражаються в посиленні впливу інших типів загроз на 

енергетичну безпеку.  

Одним з найяскравіших прикладів можна вважати проблеми з 

енергопостачанням на Чорнобильській АЕС та Тримайл-Айленд, багато 

інших випадків [27]. На жаль, цій загрозі часто приділяється недостатня 

увага, й деякі фахівці усвідомлюють справжній масштаб проблем поганого 

управління в енергетичній сфері, виокремлених нижче.  

1. Неефективність і помилки в реалізації соціально-економічної 

політики держави, відсутність ясних та чітких механізмів реалізації.  

2. Інституційно-правові проблеми, низький рівень правового 

забезпечення енергетичного сектора, в тому числі неефективне 

функціонування антимонопольного законодавства.  

3. Слабкість державного регулювання і контролю у сфері 

енергопостачання та енергозбереження (призводить до нехтування з боку 

виробників енергії до надійності і безпеки енергопостачання, і нехтування з 

боку споживачів до енергозбереження).  

4. Надмірне втручання держави в енергетику. В  цей час питання стає 

особливо актуальним через створення підприємств в енергетиці в особливій 

організаційно-правовій формі держкорпорацій, або прямого збільшення 

частки держави в компанії.  

Крім того, держава суттєво впливає на поведінку приватних компаній 

шляхом проведення активної внутрішньої та зовнішньої політики, 

визначаючи тим самим умови їх функціонування, а найчастіше серйозно 

обмежує їх. Все це може призводити до прийняття неефективних рішень, що 

не відповідають існуючим економічним викликам, а також різним 

перекручуванням ринкового взаємодії.  

5. Низький рівень господарського управління на енергетичних 

підприємствах, низький рівень управління системами тепло-  і 

електропостачання, відсутність узгодженості дій різних суб'єктів.  



 88 

Серед загроз глобальної енергетичної безпеки були проаналізовані  й 

підкріплені існуючими фактами  такі: випереджаюча  пропозиція  зростання 

енергоспоживання і, як наслідок,  ймовірність виникнення дефіцитів;  

поглиблення регіональних енергетичних диспропорцій; перерви 

енергопостачання через аварії, катастрофи, політичний  шантаж; глобальна 

екологічна катастрофа. Крім того, було показано, що глобальна енергетична 

безпека є суспільним благом з погляду класичної мікроекономічної теорії, що 

призводить до можливості виникнення протиріч між національною та 

глобальною безпекою. Серед загроз національній енергетичній безпеці були 

виділені  й  детально розглянуті особливо актуальні для  України  економічні, 

соціально-політичні, зовнішні, природно-техногенні та управлінські групи 

факторів ризику.  

Серед іншого, найбільшим коррективам піддаються різні індекси 

диверсифікації – вони повинні бути переорієнтовані на експортні потоки, 

виробництво і споживання енергоресурсів. Зокрема, вони можуть бути 

розраховані для загального рівня виробництва  та  споживання енергії для 

обсягів експорту основних видів енергоресурсів. для кожного ринку окремо 

можуть бути розраховані індекси диверсифікації експортних поставок по 

різних країнах, в тому числі й з урахуванням факторів політичних ризиків.   

Також видається, що для більшості країн, які експортують енергоносії, 

ця діяльність є однією з основних в економіці. У зв'язку з цим особливу увагу 

варто приділити «ціновим» індикаторами – таким, як волатильність і 

коефіцієнт варіації Пірсона для середньосвітових і експортних цін на різні 

види енергоносіїв, еластичність ВВП, обсягів експорту та обсягів 

виробництва  за середньосвітовими цінами та цінами експорту на різні види 

енергоносіїв.  

Отже, проведений в цьому розділі критичний аналіз існуючих підходів 

до визначення поняття енергетичної безпеки країни дозволив 

систематизувати основні універсальні та специфічні характеристики 

енергетичної безпеки.  
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Зокрема, в якості універсальних характеристик національної 

енергетичної безпеки були виділені: диверсифікація; енергетична 

інфраструктура  та наявність резервних потужностей; інвестиції в розвиток 

енергетичного сектора; стійкість і технічна захищеність національної 

енергосистеми; енергоефективність; екологічність; активна інтеграція в 

енергетичні системи інших країн. Також було проведено короткий аналіз 

деяких аспектів глобальної енергетичної безпеки та її загроз.  

Серед загроз глобальної енергетичної безпеки виділено  випереджаючу 

пропозицію зростання енергоспоживання і, як наслідок, ймовірність 

виникнення дефіцитів; поглиблення регіональних енергетичних 

диспропорцій; перерви енергопостачання через аварій, катастроф, 

політичного шантажу; глобальна екологічна катастрофа. Серед загроз 

національній енергетичній безпеці було  виділено й детально розглянуто  

особливо актуальні для України економічні, соціально-політичні, зовнішні, 

природно техногенні й управлінські групи факторів ризику. Крім того, 

проведена робота показала, що глобальна енергетична безпека може бути 

розглянута як суспільне благо з  погляду класичної мікроекономічної теорії, 

що пояснює існування протиріч між національною та глобальною безпекою.  
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ВИСНОВКИ 

 

У магістерській роботі обґрунтувано теоретичні положення та 

розроблено практичні рекомендації щодо напрямів удосконалення державної 

політики забезпечення енергетичної безпеки України, що дало змогу 

сформулювати такі висновки. 

1. Розвиток енергетики відіграє важливу роль у забезпеченні 

національної безпеки, економічному, науковому й соціальному розвитку 

України, в зміцненні її оборонної могутності. Особливості геополітичного 

положення України (просторовий розмах, протяжність морських, сухопутних 

і повітряних кордонів, різноманітний ландшафт, природні ресурси та інші 

фактори) об'єктивно призводять до необхідності розвитку й ефективного 

використання енергетичного потенціалу та формування відповідної 

державної політики забезпечення енергетичної безпеки держави.  

2. Сучасну державну політику забезпечення енергетичної безпеки 

України необхідно: формувати за рахунок активізації зусиль із 

диверсифікації економіки та відходу від експортно-сировинної орієнтації; 

реалізовувати експортний та транзитний потенціал країни; застосовувати 

кращі бізнес-практики в енергетичній сфері; реалізовувати програм та 

інвестиційні проекти задля досягнення компромісу між державними 

пріоритетами, інтересами бізнесу та споживачами енергії, що забезпечить 

підвищення добробуту населення та зниження залежності від імпорту 

енергоресурсів.  

3. Державна політика забезпечення енергетичної безпеки України має 

базуватися на інституційній інтеграції України до загальноєвропейської 

мережі системних операторів постачання природного газу (ENTSO-G) за 

рахунок принципів ринкової лібералізації, вільного вибору споживачами 

постачальників, незалежності системних операторів, юридичного розділення 

вертикально-інтегрованих компаній, впровадження стандартів із захисту прав 

споживачів, що забезпечить створення конкурентноспроможного ринку 
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природного газу та електроенергії відповідно до енергетичного 

законодавства Євросоюзу.  

4. Основними суб'єктами глобальних енергетичних відносин стають 

окремі держави. Сфера енергетичних інтересів цих держав поширюються за 

межі національних кордонів і передбачають встановлення контролю над 

районами найперспективніших родовищ світу для забезпечення власних 

потреб. Враховуючи ці глобальні загрози державна політика забезпечення 

енергетичної безпеки України має передбачати: сценарне моделювання 

енергетичних ринків, ресурсний менеджмент, систему державно-приватного 

партнерства та систему стратегічних запасів енергоресурсів, що забезпечить 

формування високоякісної моделі прогнозування енергетичного балансу 

України.  

5. Державна політика забезпечення енергетичної безпеки різних країн 

має свої особливості й залежать від енергетичного потенціалу та різняться 

рівнем безпеки. Найбільшу загрозу для країни становить відсутність власних 

ресурсів і необхідність їх постійної закупівлі. Основними проблемами 

сьогодення в енергетичній сфері є нерівномірність розміщення на планеті 

вуглеводнів і прогнози про швидке їх вичерпання, насторожене ставлення 

суспільства до атомної енергетики, недостатній розвиток і висока вартість 

відновлюваної енергетики.  

6. Основною метою формування та реалізації державної політики 

забезпечення енергетичної безпеки України є підвищення стану захищеності 

від загроз, надійне забезпеченню обґрунтованих потреб економіки в паливі та 

енергії прийнятної якості й у повному обсязі. При цьому досягти цієї мети 

можливо за умови реалізації завдань, виходячи з класифікації загроз 

енергетичній безпеці, результатів моніторингу та індикативного аналізу 

енергетичної безпеки України.  
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