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АНОТАЦІЯ 

 

Магістерська робота слухача Національного університету цивільного 

захисту України Очкалової Анни Олегівни «Механізми державного 

регулювання розвитку енергетичної безпеки України». 

Метою магістерської роботи є обґрунтування та розробка теоретико-

методологічних засад формування й реалізації механізмів державного 

регулювання в сфері розвитку енергетичної безпеки. 

У магістерській роботі виконано такі завдання: узагальнено засади 

державного регулювання у сфері енергетичної безпеки; окреслено методи і 

форми державного контролю у сфері енергетичної безпеки; досліджено 

нормативно-правовий та інституційний механізми державного регулювання у 

сфері енергетичної безпеки; проаналізовано закордонний досвід державного 

регулювання енергетичної безпеки; виявлено можливості модернізації 

державної політики у сфері енергетичної безпеки; розроблено механізм оцінки 

ефективності та вдосконалення державного регулювання у сфері енергетичної 

безпеки в Україні. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості і 

доцільності використання результатів магістерської роботи у практичній 

діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування відносно 

процесів розробки ними державно-управлінських рішень щодо регулювання 

сфери енергетичної безпеки. 
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ВСТУП 

 

Сучасний етап у розвитку світової енергетики, з початку XXI століття, 

характеризується появою нових глобальних викликів і поглибленням старих 

протиріч, що підсилюють небезпеку надійному функціонуванню енергетичної 

сфери України. Енергетична безпека як завдання державного управління, що 

виникла в кінці XX століття, залишається актуальною і сьогодні. Підходи 

державного регулювання різних країн до методів забезпечення енергетичної 

безпеки мають свої особливості й залежать від енергетичного потенціалу і 

різняться небезпекою. Важливим аспектом державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки є її вплив на сталий розвиток країни. Більш того, 

політико-економічні зміни сучасного світу істотно впливають на зростання 

наукового інтересу до цієї проблематики. Накопичений за минулий період 

досвід реалізації енергетичної безпеки, а також з появою нових аспектів 

вимагає багатостороннього вивчення і подальших спеціальних досліджень 

галузі державного регулювання. У зв'язку з цим ми вважаємо за необхідне 

визначити сукупність проблемного поля теорії енергетичної безпеки в рамках 

державного управління. 

Механізми державного регулювання розвитку  енергетичної безпеки є 

безперервним процесом, що полягає у виявленні та постійному контролі 

потенційних внутрішніх і зовнішніх небезпек, а також обґрунтуванні і 

застосуванні найбільш ефективних напрямків і способів їх попередження і 

подолання. Внутрішній національний аспект державного регулювання 

енергетичної безпеки головним чином визначається енергонезалежністю, тобто 

ступенем самозабезпеченості енергоресурсами, а також ефективністю роботи 

енергетичної галузі. Так, українські вчені вважають, що сталий розвиток 

України можна багато в чому здійснити за допомогою забезпечення 

енергетичної безпеки, оскільки енергетика, перетворившись в основу і 

обов'язкова умова розвитку сучасної цивілізації, визначає структуру, темпи і 

стійкість розвитку країни. 
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Проблемі формування енергетичної безпеки України присвячена низка 

робіт, зокрема, В. Гейця, В. Євтушевського, С. Єрмілова, В. ЛойкаА. Мазаракі, 

А. Шевцова, В. Федорової та ін. Однак у роботах висвітлені окремі аспекти, що 

впливають на енергетичну безпеку країни.  

Вирішенню наукових завдань у сфері державної політики 

енергозбереження та енергоефективності присвячено роботи О. Амоші, В. 

Бушуєва, О. Валевського, В. Геєць, Г. Дзяна, В. Корженко, О. Сидорчука, О. 

Стельмаха, В. Тертичка А. Шидловський, Ю. Ященко та інших.  

Аналізу сучасних проблемних аспектів державного регулювання 

розвитку енергетичної безпеки в Україні та визначенню іноземного досвіду 

результативності існуючих механізмів державного регулювання цієї галузі 

присвятили свої публікації такі вчені, як М. Дикаленко, С. Голікова, О. Стоян, 

Б. Чобанова та ін.  

Разом з тим, віддаючи належне важливості й науковій цінності досліджень 

згаданих вище вчених у вирішенні теоретичних і практичних питань державного 

впливу на регіональний розвиток в Україні, доводиться констатувати відсутність у 

вітчизняній науці розгорнутого наукового обґрунтування та комплексного 

дослідження формування механізмів державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки  України. 

Тому необхідним є дослідження змістовної характеристики енергетичної 

безпеки України як об'єкт державного регулювання, розглянути сучасні загрози 

глобальній та національній енергетичній безпеці, виявлення вплив процесу 

глобалізації на енергетичну безпеку України, розвинення  організаційно-

правового механізму державного регулювання розвитку енергетичної безпеки  

України, узагальнення політичних особливостей державного регулювання 

розвитку енергетичної безпеки  України, здійснення оцінки взаємодії бізнесу та 

держави в розвитку енергетичної безпеки  України, визначення перспективних 

напрямів підвищення рівня енергетичної безпеки України, удосконалення 

інституційного механізму державного регулювання розвитку енергетичної 
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безпеки України, обґрунтування моделювання національної моделі розвитку 

енергетичної безпеки України.  

Потреба у теоретичному, методологічному і практичному вирішенні 

окреслених завдань підтверджує актуальність дисертаційної роботи, її 

важливість, наукову новизну, зумовлює мету, завдання, предмет і об’єкт 

дослідження, апробацію та практичне впровадження. Метою магістерської 

роботи є обґрунтування та розробка теоретико-методологічних засад 

формування й реалізації механізмів державного регулювання в сфері рекламної 

діяльності. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність постановки та 

вирішення таких завдань: 

– узагальнити теоретичні засади державного регулювання у сфері 

рекламної діяльності; 

– окреслити методи і форми державного контролю у сфері рекламної 

діяльності; 

– дослідити нормативно-правовий та організаційний механізми 

державного регулювання у сфері рекламної діяльності в Україні; 

– проаналізувати зарубіжний досвід державного регулювання рекламної 

діяльності; 

– виявити можливості модернізації державної політики у сфері рекламної 

діяльності; 

– розробити механізм оцінки ефективності та вдосконалення державного 

регулювання у сфері рекламної діяльності в Україні. 

Об’єктом дослідження є державне регулювання у сфері енергетичної 

безпеки.  

Предмет дослідження – державне регулювання у сфері енергетичної 

безпеки в Україні. 

В якості методологічної основи дослідження виступають фундаментальні 

положення теорії державного управління, а також інших суміжних наук. Для 
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вирішення поставлених у роботі завдань було використано інструментарій 

таких загальнонаукових та спеціальних методів: 

– узагальнення незалежних характеристик – для дослідження теоретичних 

засад державного регулювання у сфері енергетичної безпеки; 

– історичний метод і контент-аналіз – для оцінки тенденцій розвитку 

енергетичної безпеки; 

– типологічний метод – для групування критеріїв ефективності 

державного регулювання у сфері енергетичної безпеки; 

– графічний метод і збалансована система показників – для створення 

моделі оцінки ефективності функціонування органів виконавчої влади стосовно 

державного регулювання у сфері енергетичної безпеки. 

Інформаційна база досліджень ґрунтується на вітчизняних та закордонних 

нормативно-правових актах стосовно регулювання сфери енергетичної безпеки, 

наукових розробках учених і практиків України та зарубіжжя. 

Наукова новизна отриманих результатів визначається обґрунтуванням та 

розробкою теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

процесів державного регулювання в сфері енергетичної безпеки. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості і 

доцільності використання результатів магістерської роботи у практичній 

діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування відносно 

процесів розробки ними державно-управлінських рішень щодо регулювання 

сфери енергетичної безпеки. 

Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел і додатків. Робота налічує 12 рисунків та 9 

таблиць. Список використаних джерел включає 286 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

1.1. Принципи застосування механізму державного регулювання 

розвитку енергетичної безпеки України  

 

 Енергетична безпека як завдання державного управління, що виникла в 

кінці XX століття, залишається актуальною і сьогодні. Більш того, політико-

економічні зміни сучасного світу істотно впливають на зростання наукового 

інтересу до цієї проблематики. Накопичений за минулий період досвід 

реалізації енергетичної безпеки, а також виникнення нових аспектів вимагають 

забезпечення її багатостороннього вивчення і подальших спеціальних 

досліджень галузі державного регулювання. У зв'язку з цим ми вважаємо за 

необхідне визначити сукупність проблемного поля теорії енергетичної безпеки 

в рамках державного управління. 

Для будь-якої науки є надзвичайно важливим понятійний апарат, що 

відображає сутність, закономірні зв'язки та особливості досліджуваних явищ. 

Невизначеність і різночитання базових понять і принципів конкретної галузі 

науки можуть викликати непорозуміння між дослідниками. У той час як 

узгодженість понять може сприяти проведенню діалогу між вченими і 

досягненню консенсусу в даної проблемної області. 

Проблемам формування енергетичної безпеки України присвячена низка 

робіт, зокрема, В. Гейця, В. Євтушевського, С. Єрмілова, В. ЛойкаА. Мазаракі, 

А. Шевцова, В. Федорової та ін. Однак у роботах висвітлені окремі аспекти, що 

впливають на енергетичну безпеку країни. Це зумовлює необхідність більш 

глибокого дослідження можливих напрямів державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки. 

В рамках державного регулювання доцільно розглянути категорії 

«безпека» і «енергетика», що входять до складу досліджуваного поняття 

«енергетичної безпеки» і визначають основні його властивості. Поняття 
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«безпека» в загальному вигляді часто використовується як характеристика 

відсутності будь-якої небезпеки. Так в тлумачному словнику В.І. Даля безпека 

представлена як «відсутність небезпеки, збереження, надійність» [2]. В іншому 

джерелі 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 відносно. Тому підхід до 

безпеки, що розуміється як стан захищеності від небезпек і здатності їм 

протистояти, виглядає більш коректним. Саме так в Законі України  «Про 

основи національної безпеки України» (Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2003, № 39, ст.351) в статті 1  представлена - «національна безпека - 

захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і 

держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне 

виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 

національним інтересам у сферах……..» [3, C. 17]. 

Захищеність в першу чергу передбачає виявлення всього спектру 

небезпек, їх 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 визначається як «можливість, загроза 

лиха, нещастя, катастрофи». 

До форм небезпеки відносяться виклик, ризик, загроза, що відрізняються 

ступенем негативності наступних подій. Виклик - це 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. Загроза - конкретна реальна 

форма прояву небезпеки, що перейшла зі стану ймовірності до дійсності і 

вимагає обов'язкового реагування для запобігання небажаних наслідків з боку 

державного регулювання. 
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Однак в літературі часто всі ці поняття не розмежовані і 

використовуються в однаковому значенні, допускається тавтологія - одне 

поняття визначається через інше. У словнику української мови загроза означає 

«можливість, небезпека 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 потенційного і реального нанесення 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» [4, 

C. 52]. 

Категорія «енергетика» відноситься до сфери людської діяльності, 

спрямованої на отримання енергії, її перетворення і передачу споживачеві, що 

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

відноситься енергія, яка забезпечує функціонування всієї економіки і розвиток 

суспільства, її джерела - різноманітні енергетичні ресурси і паливно-

енергетичний комплекс, який представляє собою сукупність галузей 

промисловості, що займаються видобутком енергоресурсів, їх 

транспортуванням, розподілом отриманої енергії та ін. 

Виходячи з розглянутих категорій, сутність поняття «енергетична 

безпека» полягає в захищеності всієї енергосфери від можливих небезпек, 

здатних порушити безперебійне постачання країни енергією [1, C.27]. 

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

держава, яка здійснює свою діяльність відповідно до розробленої енергетичної 

політики і енергетичної стратегії. 

Принципи державного регулювання різних країн до методів забезпечення 

енергетичної безпеки мають свої особливості і залежать від енергетичного 

потенціалу і різняться небезпекою. Найбільшу загрозу для країни становить 

відсутність власних ресурсів і яка потрібна постійна їх закупівля. Сьогодні в 

енергетиці найбільш споживаними енергоресурсами є вуглеводні, також 
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використовується ядерне паливо і відновлювані джерела енергії. Основними 

проблемами застосовуваних ресурсів є нерівномірність розміщення на планеті 

вуглеводнів і прогнози про швидке їх вичерпання, насторожене ставлення 

суспільства до атомної енергетики, викликане аваріями на атомних 

електростанціях в «Чорнобиль» і на «Фукусімі», недостатній розвиток і висока 

вартість відновлюваної енергетики. 

У зв'язку з цим енергоресурсною проблемою і в першу чергу фактором 

нерівномірного ресурсозабезпеченням визначають стан міжнародних 

енергетичних відносин, будучи першопричиною напруженості в енергосфері, 

міждержавних конфліктів і різних підходів до вирішення питань забезпечення 

національної енергетичної безпеки. Для пошуку точок дотику і подолання 

розбіжностей в світовій енергетичній сфері в науковому співтоваристві триває 

дискусія з концептуальних питань енергетичної безпеки. Обговорення цієї теми 

є надзвичайно важливим для розуміння суті явища і знаходження дієвих 

механізмів регулювання єдиного енергетичного ринку. 

Полеміка починається з самого поняття «енергетичної безпеки», яка не 

одержала ще загальноприйнятого тлумачення. Кожен дослідник вносить свої 

уточнення в це поняття, пропонує свій варіант її основних характеристик і 

завдань для її досягнення, що часом призводить до різного змістовного змісту 

одного і того ж терміну. 

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 або 

національна, енергетична безпека груп держав, глобальна або міжнародна 

енергетична безпека. 

Базові розбіжності щодо способів забезпечення енергетичної безпеки 

формуються при національних підходах, зумовлених протилежними інтересами 

країн, що експортують енергоресурси, і країн, які купують їх. Така ситуація 
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небезпечна тим, що досягнення енергетичної безпеки одними учасниками 

ринку може привести до її ослаблення у інших [26, C.23]. 

Для країн, що зазнають дефіцит власних енергоресурсів, енергетична 

безпека пов'язана з надійністю і регулярністю надходження сировини за 

прийнятними цінами і формулюється як «безпека поставок». Головним 

напрямком вирішення цього завдання є диверсифікація поставок, а також 

впровадження енергозберігаючих технологій, створення стратегічних 

сировинних запасів, розробка альтернативної енергетики, що ослаблює 

залежність від імпорту та ін. Наприклад, американські експерти розглядають 

енергетичну безпеку як «забезпеченість доступу до енергетичних ресурсів, 

необхідних для поступального розвитку національної могутності» [5, C. 165]. 

При цьому в світі підхід до енергетичної безпеки, що вперше виникла як 

«безпека енергопостачання», до цих пір асоціюється саме з позицією 

споживачів, що відзначається рядом дослідників. Наприклад, Даніель Єргін 

вважає, що сучасна система енергетичної безпеки спрямована тільки на 

подолання проблем з експорту в разі порушення поставок. А щодо країн-

постачальників панує точка зору, що вони чинять тиск на міжнародний 

енергетичний ринок, використовуючи енергетичні ресурси для задоволення 

своїх політичних і економічних інтересів. Як основний аргумент наводиться 

енергетична криза 1973 року, коли вперше було використано «нафтове 

ембарго» - скорочення видобутку нафти і обмеження її експорту країнами 

ОПЕК з метою політичного впливу на ряд країн імпортерів. Однак енергетична 

криза 1986 року, причиною якого стало перевиробництво нафти, призвела до 

падіння попиту, в результаті чого постраждали країни-експортери, для яких, як 

правило, продаж енергоресурсів є основною статтею доходу в бюджет. На 

обличчя енергетична взаємозалежність сучасного світу і складність 

самостійного забезпечення національної енергетичної безпеки. 

Країни, що мають в достатку власні енергетичні ресурси і займаються їх 

постачанням на світовий енергоринок, зацікавлені в надійному і 

безперебійному попиті, а також підтримці і розвитку свого паливно-
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енергетичного комплексу. Їх діяльність по захисту своєї енерго галузі, яка 

спрямована на диверсифікацію ринків збуту, висновок довгострокових 

контрактів на закупівлю, підтримку енергетичної інфраструктури, залучення 

інвестицій для розвитку галузі, вдосконалення застосовуваних технологій, 

збільшення доходів від експорту і розвиток за рахунок них економіки країни і 

соціальної сфери, подолання екологічних наслідків видобутку енергосировини 

та ін. Для них зовнішнім аспектом енергетичної безпеки є «безпека попиту».  

Намагаючись зміцнити енергетичні позиції на світових ринках, країни 

об'єднуються в міжнародні організації для спільного відстоювання своїх 

інтересів. Позиції таких об'єднань щодо забезпечення державного регулювання 

розвитку енергетичної безпеки відображають групові інтереси тих держав, які 

входять до їх складу (таблиця 1.1). Наприклад, Міжнародне енергетичне 

агентство, яке об'єднало споживачів, розглядає енергетичну безпеку як 

безперебійний доступ до джерел енергії і за доступною ціною. Організація 

країн-експортерів нафти ставить перед собою завдання підтримки стабільності 

нафтових ринків для забезпечення регулярних поставок нафтопродуктів 

споживачам і отримання стабільного доходу виробниками. Група Світового 

банку, визнаючи інтереси і експортерів, і імпортерів, більш широко дивиться на 

енергетичну безпеку, розуміючи під нею можливість не тільки використовувати 

енергію за прийнятними цінами, а й стабільно виробляти. 

Однак фактор нерівномірного ресурсозабезпечення не тільки формує 

різні підходи до способів захисту своєї енерго галузі і призводить до конфліктів 

за доступ до ресурсів, але також є спонукальною причиною глобального 

взаємодії. В першу чергу і споживачі, і постачальники зацікавлені у співпраці 

та стабільності світового енергетичного ринку.  

Крім того, в XXI столітті міжнародна енергетична сфера зіткнулася з 

новими викликами, які вимагають скоординованих дій усього світового 

співтовариства, такими як погіршення екології внаслідок використання 

викопних джерел палива, збільшення ризиків транспортування енергоресурсів, 
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виснаження легкодоступних джерел, різке зростання споживання вуглеводнів, 

необхідність великих інвестицій в розробку нових родовищ та ін.. 

 
 

Таблиця 1.1 
Принципи, що лежать в основі індикативного аналізу державного регулювання 

розвитку енергетичної безпеки  України 
Принципи формулювання принципу 

Принцип 
комплексності 
підходу. 
 

Комплексний і всебічний аналіз об'єктів дослідження, що породжують 
загрози енергетичній безпеці з економічної, соціально-політичної, 
територіальної, галузевої, технологічної, екологічний та ін. Сторін 

Принцип 
альтернативності 
 

Розробка і обґрунтування можливих перспективних сценаріїв 
(альтернатив) розвитку об'єктів енергетичної безпеки (динамічного 
розвитку значень індикаторів станів цих об'єктів), з метою вироблення 
заходів, спрямованих на запобігання загрозам, а в разі кризи, заходів 
щодо виходу з кризової ситуації і подальшого пост стабілізаціонному 
соціально-економічному розвитку 

Принцип розширеного 
відтворення системи 
енергозабезпечення 

Функціонування і розвиток енергосистеми регіону, з метою 
забезпечення збереження та розвитку регіональної економічної 
системи 

Принцип ієрархічності 
територіально-
виробничих структур. 
 

Облік внутрішньої взаємозалежності і взаємозв'язку об'єктів 
дослідження, а також впливу зовнішніх факторів на ці об'єкти, що 
розглядаються в даному випадку як елементи економічного простору 
вищого рівня (регіон, адміністративна одиниця) 

Принцип 
інформативності   
 

Збір і забезпечення актуальною, повною, доступної, достовірної та 
релевантної (відповідної інформаційним запитом про об'єкти і сферах) 
інформацією потрібної кількості та якості необхідної для аналізу 
енергетичної безпеки досліджуваних об'єктів, і відбиває фактичний 
стан, досліджуваного об'єкта 

Принцип 
випереджаючого 
управління 

Своєчасна сигналізація про появу загрози за результатами моніторингу 
стану енергетичної безпеки об'єктів дослідження 

Принцип забезпечення 
єдності статичного і 
динамічного аналізу 
об'єктів 

Інформаційно-аналітичне опис стану енергетичної безпеки об'єкта 
дослідження в даному місці, на задану дату, період, а також в 
тимчасовому розрізі по періодам 

Принцип вимірності 
показників 
 

Застосування інструментів, методів, статистичних даних для 
вимірювання показників, необхідних для аналізу енергетичної безпеки 
об'єкта 

Принцип контролю 
порогових показників 
 

Періодичний перегляд заданих порогових значень в зв'язку зі змінами 
економічного стану суспільства, а значить його можливостей і потреб в 
підтримці і забезпеченні певного рівня енергетичної безпеки 

Принцип 
ранжирування 
 

Класифікація і виділення найбільш значущих за рівнями комплексних 
індикаторів 

Принцип безумовного 
пріоритету економічної 
безпеки 

Пріоритетне вирішення завдань і здійснення заходів, спрямованих на 
забезпечення соціальної стабільності особистості як головної і кінцевої 
мети в досягненні енергетичної безпеки 
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На думку Д. Єргіна: «Поняття енергетичної безпеки необхідно сьогодні 

розширити так, щоб включити в нього захист всієї інфраструктури і ланцюга 

енергопостачання ... » [8, C.89]. 

Такої ж думки дотримується директор Паризького центру соціальних 

досліджень Жак Сапір. Основою для формування загальних підходів 

державного регулювання є загальнозначущі аспекти енергетичної безпеки. Це в 

першу чергу розгляд енергетичної безпеки як категорії національних інтересів. 

Будь-яке держава, незалежно від рівня забезпеченості власними 

енергоресурсами, розглядає її як найважливішу складову своєї національної 

безпеки, що сприяє забезпеченню стабільного розвитку всіх сфер суспільства. 

Цей аспект енергетичної безпеки відображений в офіційних документах 

багатьох держав. В енергетичній стратегії України на період до 2030 року 

схваленої розпорядженням Кабінету міністрів України від 24 липня 2013року 

№ 1071-р  йдеться про енергетичну безпеку як важливий елемент національної 

безпеки країни. Про вирішальне значення енергетичної безпеки для 

національної безпеки говорять багато дослідників: Пабат А., Єрмілов С., 

Євтушевський В. та інші. Звичайно, підходи до національної безпеки і 

розуміння завдань по її забезпеченню мають свої особливості для кожної 

держави. Так, виступаючи на захист своїх національних інтересів, окремі 

країни дозволяють собі застосовувати військову силу або здійснювати контроль 

в вуглеводневих районах інших країн, якщо вважають, що там виникла загроза 

їх енергопостачання. Для США таку поведінку допускають багато політиків 

Америки і вчених, наприклад відомий американський експерт П. Клоусон [6, 

C.24]. Однак досягти стабільності в світі можна тільки забезпечивши постійний 

доступ до енергоресурсів для всіх країн. 

Важливим аспектом державного регулювання розвитку енергетичної 

безпеки є її вплив на сталий розвиток країни. Доктрина «сталого розвитку» - це  

модель розвитку цивілізації, покликана об'єднати зусилля світової спільноти 

для запобігання глобальної соціальної, економічної та екологічної катастрофи, 

перед якою стоїть людство. Основні положення цієї доктрини були прийняті ще 
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при ратифікації Енергетичної Хартії та Протоколу до Енергетичної Хартії з 

питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів [7]. Однак 

на залежність сталого розвитку світу від стану енергетичної безпеки наукове 

співтовариство звернуло увагу порівняно недавно, під впливом зростання 

впливу енергетичного фактору на світову економіку і міжнародну політику. 

Сьогодні ідеї взаємозв'язку сталого розвитку з енергетикою розглядаються 

вченими як основа національної безпеки, важливий фактор соціально-

економічного розвитку, і зовнішньополітичні пріоритети співпраці на світових 

ринках. Так, українські вчені вважають, що сталий розвиток України можна 

багато в чому здійснити за допомогою забезпечення енергетичної безпеки, 

оскільки енергетика, перетворившись в основу і обов'язкова умова розвитку 

сучасної цивілізації, визначає структуру, темпи і стійкість розвитку країни. 

В останні роки загальну заклопотаність викликає екологічний аспект 

енергетики. Початок дискусії з питань екології було покладено ще в 1972 році 

після публікації доповіді «Межі зростання» Римському клубу, в якому було 

відзначено, що існуючий шлях розвитку світу, що викликає екологічну 

деградацію, призведе в майбутньому до меж зростання сучасної цивілізації. 

Однак державне регулювання енергетичної галузі не розглядала екологічні 

проблеми, хоча саме енергетика найбільш несприятливо впливає на природне 

середовище. Це в першу чергу забруднюючі викиди в атмосферу за рахунок 

спалювання палива, створення штучних водоймищ, споживання викопних 

ресурсів і багато іншого. Але трагічні події, висвітили взаємозв'язок екології та 

енергетики, активізували дискурс навколо цих проблем. Такими подіями, на 

несли колосального збитку  екології, енергетиці, а саме: аварія на 

Чорнобильській АЕС в 1986 році, розлив нафти супертанкером «Екссон 

Вальдес» на Алясці в 1989 році і в Мексиканській затоці в квітні 2010 в 

результаті вибуху на нафтовій платформі Брітіш Петролеум, аварія на АЕС 

Фукусіма-1 в результаті цунамі в 2011 році. 

Першим міжнародним документом, спрямованим на збереження 

довкілля, став прийнятий в 1997 році Кіотський протокол. Головним завданням 



23 
 

цієї угоди є скорочення викидів парникових газів, що безпосередньо 

відноситься до енергетики, так як більша частина викидів пов'язана з 

спалюванням викопного палива. Протокол був підписаний багатьма державами, 

але не багато хто виконує його вимоги. Ряд видобувних держав розглядають 

виконання умов цієї угоди як шкоду своїм національним інтересам, оскільки 

потрібна для його реалізації модернізація енергетичної промисловості веде до 

зниження доходів. Але, тим не менше, загострюються проблеми екології все 

більше турбують світову спільноту і змушують державне регулювання 

враховувати екологічний аспект при розробці національних підходів до 

енергетичної безпеки. 

Сучасність і актуальність проблем удосконалення механізмів державного 

регулювання розвитку  енергозбереження та підвищення енергоефективності в 

Україні підтверджується активізацією наукового інтересу з боку вітчизняної та 

зарубіжної спільноти до проблем регулювання енергетичного сектору. 

Вирішенню наукових завдань у сфері державної політики енергозбереження та 

енергоефективності присвячено роботи О. Амоші, В. Бушуєва, О. Валевського, 

В. Геєць, Г. Дзяна, В. Корженко, О. Сидорчука, О. Стельмаха, В. Тертичка А. 

Шидловський, Ю. Ященко та інших. Проте, подальших досліджень потребують 

питання теоретичного обґрунтування складових механізму державного 

регулювання розвитку  енергозбереження та підвищення енергоефективності в 

Україні. 

Так, в Зеленій книзі ЄС, що вийшла в 2006 році, серед основних способів 

досягнення енергетичної безпеки Європейського Союзу пропонується 

використання поновлюваних джерел енергії (ПДЕ), як найбільш екологічного 

способу вирішення проблеми стабільності енергозабезпечення країн Європи. 

Також на зв'язок енергетики та екології звернуло увагу Міжнародне 

енергетичне агентство, розширивши сферу своєї діяльності, включивши 

екологічний аспект в свої основні напрямки діяльності: енергетична безпека, 

економічний розвиток, усвідомлення екологічних проблем і активність по 

всьому світу. В рамках цього напрямку наукових досліджень з'явилося поняття 
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«зелена енергетика» - як можливість зберегти навколишнє середовище і 

запобігти зміні клімату. До неї відноситься використання ПДЕ, перехід на 

природний газ, як менш забруднює вид палива, впровадження 

енергозберігаючих технологій, підвищення енергоефективності, відмова від 

ядерної енергетики та ін. 

Існують також інші загальні принципи енергетичної безпеки важливі для 

всіх. В першу чергу в енергетичному секторі України необхідна інтеграція: 

спільна участь у видобутку, переробці і транспортуванні енергоресурсів, обмін 

технологіями, інвестування в нові проекти та ін. 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. 

Таким чином, механізми державного регулювання розвитку  енергетичної 

безпеки є безперервним процесом, що полягає у виявленні та постійному 

контролі потенційних внутрішніх і зовнішніх небезпек, а також обґрунтуванні і 

застосуванні найбільш ефективних напрямків і способів їх попередження і 

подолання. Внутрішній національний аспект державного регулювання 

енергетичної безпеки головним чином визначається енергонезалежністю, тобто 

ступенем самозабезпеченості енергоресурсами, а також ефективністю роботи 

енергетичної галузі. Зовнішній глобальний аспект пов'язаний з подоланням 

загальних для всіх небезпек, що перешкоджають ефективному функціонуванню 

світового енергоринку та рівного доступу всіх країн до енергоресурсів. 

Це найбільш вразливе місце в світовій енергосистемі. Сьогодні 

міжнародні енергетичні відносини характеризуються напруженістю і 

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 великого 

спектру національної специфіки, існує реальна потреба і об'єктивна можливість 

об'єднання зусиль в рамках світового співтовариства для розробки єдиної 
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стратегії міжнародної енергетичної безпеки, здатної стабілізувати ситуацію в 

енерго галуззі. 

Але встановлення таких взаємин, які характеризуються балансом 

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

вимагає політичної волі для свого рішення і 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 

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 більш нагальними, оскільки 

розширюється спектр загроз на шляху її досягнення. 

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

екологічна, продовольча та тощо), є важливою компонентою національної 

безпеки. 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. 

Необхідними умовами забезпечення національної та глобальної 

енергетичної безпеки є багатостороння взаємодія в інтересах формування 

відповідають принципам Світової організації торгівлі ринків енергоресурсів, 

розробка та міжнародний обмін перспективними енергозберігаючими 

технологіями, а також використання екологічно чистих, альтернативних джерел 

енергії» [1]. 
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Рис. 1.1 Етапи реалізації методології державного регулювання розвитку 
енергетичної безпеки  України 

Етап 1. Визначення та класифікація загроз енергетичній безпеці 
 

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

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

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

Етап 5. Визначення рівнів (зон) кризових  територій з енергетичної безпеки в 
цілому і по окремих аспектах 
 

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

Етап.7 Визначення нормалізованих і бальних оцінок для індикаторів 
 

Етап 8. Оцінка ситуації по індикативним блокам 
 

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 по ситуації в цілому, по 
індикативним блоками окремим індикаторам 

Етап 11. Розробка напрямків і заходів по ліквідації, нейтралізації і 
ослаблення дії загроз енергетичній безпеці територій 
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Однак, глобалізація та поглиблення взаємної інтеграції країн в плані 

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

виключно як елемента системи національної безпеки є неповним - все більш 

актуальною стає концепція глобальної енергетичної безпеки. Як відзначають, за 

останні 30 років відбулися якісні зміни, світової енергетики, зокрема, 

практично в два рази збільшився, оборот світової торгівлі енергоресурсами [2, 

С.8]. 

Навіть найзагальніші визначення, згадані в попередніх абзацах, свідчать 

про те, як важливо розділяти поняття глобальної і національної енергетичної 

безпеки - аналіз літератури показує, що відсутність такого поділу створює 

нечіткість у понятійному апараті.  

У той же час, ці поняття є взаємопов'язаними: наприклад, проблеми з 

виробничими і транспортними потужностями в країні, експортуючи 

енергоресурси, є прямою загрозою для її національної енергетичної безпеки. В 

той же час, це створює загрозу недопоставок в країнах, які є імпортерами даних 

енергоресурсів, тому дана ситуація має вплив і на глобальну енергетичну 

безпеку. 

Життєдіяльність будь-якої держави протягом всієї історії була 

нерозривно пов'язана з наявністю стратегічних ресурсів, не обов'язково 

природних, які дозволяли забезпечити конкурентні переваги, сталий розвиток і 

були гарантом безпеки. Природно, що з плином часу ключові ресурси 

змінювалися. Науково-технічна революція та індустріалізація, що відбулися в-

XX столітті, крім іншого, привели до масової електрифікації і настанню ери 

«двигуна внутрішнього згоряння», що зумовило зростання значущості 

енергетичних ресурсів в національних економіках і міжнародних економічних 

відносинах.  

Як зазначає Д. Єргін [3, C. 25], в XX столітті «нафту стала кров'ю 

економіки», а отже і політики. Виникнення самої проблеми «енергетичної 

безпеки» було обумовлено саме збільшенням ролі енергоресурсів - до 

індустріальної революції вона була неактуальна, в усякому разі, мала відмінний 
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від сучасного сенс. Так, на думку авторів [4, С.28] вперше в сучасному 

розумінні проблема енергетичної безпеки явно проявилася в період світової 

енергетичної кризи 1973-1974 рр., відомого так само як «нафтове ембарго». 

Тоді країни ОПЕК (від англ. ОРЕС - The Organisation of the Petroleum Exporting 

Countries)) заявили, що не будуть поставляти нафту прихильникам Ізраїлю. В 

результаті скорочення обсягів експорту нафти і різкого стрибка цін на нафту 

істотно постраждали економіки країн нафто імпортерів. Проявилася в той час 

реальна залежність більшості розвинених країн від імпорту енергоресурсів 

стала використовуватися деякими країнами ОПЕК як інструмент політичного 

тиску. Після цього без «нафтового» аргументу не обходився жоден серйозний 

економічний криза. «Нафтове ембарго» спровокувало створення міжнародних 

інститутів, орієнтованих на координацію і інформаційне забезпечення 

енергетичної політики (зокрема, Міжнародне енергетичне агентство), був даний 

імпульс розвитку енергозберігаючих технологій та пошуку альтернативних 

джерел енергії. Саме в цей період з'явилося чітке усвідомлення факту того, що 

без своєчасних поставок енергоресурсів в необхідній кількості національна 

безпека не може бути належним чином забезпечена. 

Спочатку енергетична безпека розумілася, в першу чергу в 

національному контексті - тобто в масштабах окремо взятої країни. У ряді 

випадків це поняття зводилося до адекватного енергопостачання національної 

економіки, або просто до енергетичної самодостатності країни. З ростом 

глобалізації і усвідомленням реальної взаємозалежності країн, як експортують, 

так і імпортують енергоресурси, стало очевидно, що енергетична безпека - 

набагато більш широке і комплексне поняття, яке включає в себе не тільки 

фізичну забезпеченість ресурсами, а й інші економічні, політичні, соціальні, 

екологічні аспекти енергетичної безпеки і взаємозв'язок між ними. 

Саме такому підходу відповідає сучасне розуміння державне 

регулювання національної та глобальної енергетичної безпеки. 

Дослідження літератури показує, що будь-якого строгого визначення 

«державного регулювання розвитку енергетичної безпеки» не існує, і різні 
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автори вкладають в цей термін декілька різних змістів. Втім, це цілком 

зрозуміло, враховуючи комплексний характер проблеми «енергетичної 

безпеки» і декілька  аспектів які входять до неї. Велику роль у визначенні 

енергетичної безпеки відіграють економічні, політичні та географічні умови, 

специфічні для кожної країни. Як зауважують автори [24, с. 2 5] «навряд чи 

можливо визначити «енергетичну безпеку» однією формулою, водночас 

стислій, повної і точної». Також варто відзначити, що різні аспекти 

енергетичної безпеки не є автономними, - навпаки, вони взаємозалежні і 

знаходяться в тісній системній взаємодії між собою. Тому здається доцільним 

розглянути кілька існуючих визначень енергетичної безпеки і проаналізувати 

різні підходи до її розуміння. 

Світова Енергетична Рада визначає (глобальну) енергетичну безпеку як 

«впевненість в тому, що енергія-буде наявна в тій кількості і тієї якості, які 

потрібні при даних економічних умовах. 

Нами запропоновано  під енергетичною безпекою розуміти стан 

захищеності окремих громадян, суспільства і економіки в цілому від загроз 

надійному паливо і енергозабезпечення. Відомі українські фахівці в галузі 

енергетики [48] вважають, що проблема глобальної енергетичної безпеки являє 

собою «необхідність надійного забезпечення світової економіки усіма видами 

енергії без надмірної шкоди навколишньому середовищу і за цінами, що 

відображає основні економічні принципи». Схожим чином визначає її Пол 

Робертс [68, р. 25-26]: «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 і 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, по передбачуваною ціною» [107]. Подібні визначення, 

незважаючи на вичерпні формулювання, є занадто абстрактними і дають тільки 

загальне уявлення про проблему. Крім того, дані визначення не розкривають 
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різних аспектів енергетичної безпеки і механізмів державного регулювання її 

забезпечення. 

Згідно з документами Палати Громад англійського Парламенту [76], 

енергетична безпека вживається в різних контекстах, в тому числі як фізичний 

захист інфраструктури від терористичних атак, диверсифікація енергобалансу, 

лібералізація ринків і збільшення взаємозалежності між країнами; і готовність 

до зростання попиту на енергоресурси з боку швидкозростаючих країн. В 

даному визначенні піднімаються багато важливих питань, у тому числі і 

підвищення взаємозалежності експортерів і імпортерів енергоресурсів як 

гарантії стабільності взаємин, що є «наріжним каменем» глобальної 

енергетичної безпеки. Дійсно, чим більше ступінь взаємозалежності, тим вище 

потенційний збиток від конфліктних ситуацій і тим більше стимулів у країн 

вибудовувати партнерські відносини. В цілому воно не може вважатися 

повноправним визначенням - скоріше це набір деяких характеристик 

глобального і національних  аспектів енергетичної безпеки без механізмів 

державного регулювання. Аналогічна критика може бути застосована і до 

підходу [109], згідно з яким енергетична безпека характеризується трьома 

положеннями: диверсифікацією пропозиції, глобальної взаємозалежністю 

експортерів і імпортерів, гнучкістю взаємин між контрагентами. 

Позиція експертів Світового банку розкриває «соціальний» підхід до 

даної проблеми: на їхню думку, можливість стабільного виробництва та 

використання енергії в країні за розумними цінами і з метою сприяння 

економічному зростанню, зниженню бідності і поліпшенню якості життя 

населення шляхом розширення доступу до сучасних послуг в області 

енергетики є безпосередньо основою енергетичної безпеки. 

У деяких випадках енергетична безпека визначається зовсім вузьким, 

«технічним» чином - як безпека об'єктів інфраструктури і недопущення 

виникнення на них критичних і надзвичайних ситуацій. Для прикладу 

розглянемо енергетику Росії, як відзначають багато експертів  їй характерна 

висока концентрація енергетичних потужностей, що збільшує потенційний 
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збиток від виникнення можливих критичних ситуацій: наприклад, недалеко від 

м. Надим 10 ниток газопроводу одного напрямку перетинаються з 6 нитками 

газопроводу іншого напрямку, сумарна пропускна здатність цього «перехрестя» 

забезпечує до 60% річної перекачування природного газу. Очевидно, що будь-

яка серйозна аварія на цьому вузлі призведе до економічної катастрофи. У 

США масштаб цієї сторони проблеми енергетичної безпеки був в повній мірі 

відчутий в 2005 році, коли ураганами Катріна і Рита, що зруйнували 27% 

потужностей з видобутку нафти і 21% потужностей з її переробки. Причиною 

стала висока концентрація відповідної інфраструктури (велика частина була 

пов'язана з потоками енергоресурсів з Канади в США) в зоні ураження. Крім 

того, постраждало безліч транзитних потужностей, а час на подолання 

виниклого дефіциту склало близько 1 року. 

Вищезазначені підходи, проте, здаються не цілком коректними, надмірно 

спрощує дійсність і дають вузьке, навіть обмежує тлумачення проблеми 

енергетичної безпеки. У будь-якій країні енергетична безпека є невід'ємною 

частиною всієї системи національної безпеки. В одному зі своїх виступів 

сенатор Джон Ф.Керрі навіть порівняв енергетичну безпеку з американської 

національної безпекою в цілому, що є хорошою ілюстрацією істинного 

масштабу впливу питань енергетики на економіку і національну безпеку. 

Відомий фахівець в енергетиці і президент компанії CERA Даніель Єргін в 

якості основної мети енергетичної безпеки бачить «Забезпечення адекватних і 

надійних поставок енергії за розумними цінами і таким чином, щоб не 

наражати на небезпеку основні національні цінності і цілі». Тому варто 

звернутися до більш широким визначенням поняття енергетичної безпеки, не 

упускаючи при цьому з поля зору ті найважливіші її аспекти, які були 

відображені в більш вузьких і специфічних визначеннях. 

Серед інших принципів енергетичної безпеки виділяють: диверсифікацію 

пропозиції, як  необхідність наявності невеликого надлишку пропозиції у формі 

резервів і вільних потужностей на випадок різких коливань на ринку; 

забезпечення фізичної та технологічної безпеки енергетики; інформаційна 
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забезпеченість енергетичного сектора; інноваційний розвиток енергетичного 

сектора побудова партнерських відносин на основі спільних інтересів з 

імпортерами та експортерами енергоресурсів і активну участь в енерго діалозі; 

збільшення взаємозалежності різних країн. Останні два пункти відносяться 

переважно до глобальної енергетичної безпеки. 

Варто відзначити, що складність в формулюванні повністю 

універсального, і при цьому не надто абстрактного визначення енергетичної 

безпеки, пояснюється тим, що основні її компоненти можуть варіюватися в 

залежності від особливостей країни.  

Наприклад, для країн з незначними власними запасами і виробництвом 

енергоресурсів, які перебувають у великій залежності від імпорту, енергетична 

безпека буде визначатися в першу чергу гарантування  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 сенсі, і прийнятність поставок в 

фінансово-економічному сенсі ( «можливість собі це дозволити»). Для середньо 

забезпечених власними енергоресурсами країн більшої значущості набуває 

можливість забезпечити потреби в енергії власними силами. У разі відносно 

багатою власної ресурсної бази, в тому числі і в разі 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 міркування є думка 

авторитетного фахівця в галузі енергетики А.А. Макарова [33], на думку якого 

в випадку яскраво вираженого експортно-сировинного ухилу економіки 

питання енергетичної безпеки коректніше розглядати як енергетичний аспект 
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національної безпеки або енергетичний фронт стратегічних загроз, які 

визначаються за допомогою державного регулювання як зовнішніми 

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

енергетичного сектору в країні. 

 

 

1.2. Підходи до державного регулювання розвитку енергетичної 

безпеки України 

Вихідною умовою забезпечення державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки  України є виявлення небезпек, здатних заподіяти шкоду 

енерго сфері та  викликати порушення енергозабезпечення країни. Джерелами 

небезпек є умови, явища, фактори, події, що мають потенційно деструктивний 

характер для енергетичної діяльності. 

При цьому явища, що вважаються небезпечними в тій чи іншій мірі, 

залежать від особливостей ціннісного ставлення до світу окремої країни. У 

сучасному державному управлінні, у зв’язку з різноманіттям країн і їх 

світоглядів, існує проблема сприйняття і розуміння один одного, які по-різному 

дивляться на одні й ті ж явища. Наприклад, американські дослідники Хілл Ф. і 

Гедді К. в своїй праці «Сибірське тягар» розцінюють освоєння і розвиток 

Сибіру як загрозу процвітанню Росії. На їхню думку, нераціонально витрачати 

сили на такий холодний і далеко розташований край, Росії треба стиснутися - 

зменшити свої економічні межі і розвивати тільки центральні регіони країни. 

Росія ж розглядає Сибір як джерело свого добробуту, а не тягар. Цей регіон 

допоміг країні стати енергетичною державою і зайняти гідне місце на 

міжнародній арені. В її холодному кліматі немає загрози, хоча є виклик, який 

створює певні труднощі при її освоєнні. Однак неоднозначний підхід до оцінки 

і розуміння небезпек не применшує важливості проблеми по їх своєчасному 

розпізнаванню і подоланню. 

Аналізу сучасних проблемних аспектів державного регулювання 

розвитку енергетичної безпеки в Україні та визначенню іноземного досвіду 
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результативності існуючих механізмів державного регулювання цієї галузі 

присвятили свої публікації такі вчені, як М. Дикаленко, С. Голікова, О. Стоян, 

Б. Чобанова та ін. Однак чимало питань стосовно визначення напрямків 

геополітичні аспекти державного регулювання розвитку енергетичної безпеки 

залишаються недостатньо дослідженими. 

Завдання державного регулювання розвитку енергетичної безпеки  

України забезпечити будучи багатоаспектною і пов'язаною з використанням 

різних видів сировини, на всіх етапах виробництва енергії, з розвитком 

інфраструктури, з безліччю енергетичних об'єктів, з міжнародним 

співробітництвом, зумовлює широкий спектр небезпек на шляху її досягнення, 

які можна класифікувати за різними ознаками. По відношенню до держави - 

внутрішні і зовнішні. За масштабом негативних наслідків - національні і 

глобальні. За джерела походження - техногенні, економічні, природні, 

соціальні, екологічні, політичні. Техногенні загрози пов'язані з порушенням 

функціонування енергетичних об'єктів в результаті аварії, пожеж, вибухів та 

тощо. До них також відноситься фізичний і моральний знос паливно-

енергетичного комплексу. Природними джерелами загроз є стихійні лиха: 

повені, землетруси, урагани, цунамі та тощо. До економічних загроз 

відносяться світові кризи, брак власних коштів для модернізації та інновації, 

дефіцит інвестицій, залежність від імпортного обладнання та ін [1, C. 16]. 

Соціальні загрози пов'язані з діяльністю людини, його некомпетентністю, 

безвідповідальністю, злим умислом, трудовими конфліктами, страйками та ін. 

До політичних загроз відносяться державні перевороти, терористичні акти, 

слабкий політичний, економічний та військовий вплив держави в світі, 

геополітичні чинники, етнічні конфлікти, інформаційні війни та ін. Складність 

політичних загроз, з точки зору їх попередження і подолання масштабів 

наслідків, полягає в їх суб'єктивності, емоційності, малої передбачуваності. 

І все ж будь-яка класифікація досить умовна. Дуже часто загроза, будучи 

технічною проблемою, має екологічні наслідки, вимагає економічних заходів і 

державного регулювання для її усунення. Виявлення і аналіз всього спектру 
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загроз енергетичній безпеці є необхідним фактором для розробки   підходів і 

заходів щодо їх подолання, що становлять зміст державного регулювання 

розвитку енергетичної безпеки, його зовнішньої і внутрішньої енергетичної 

політики. 

Для знаходження ефективних шляхів нейтралізації будь-яких загроз 

важливо розуміти їх природу: причини виникнення, тенденції розвитку, ступінь 

і масштаб дестабілізуючого впливу та ін. Аналіз становлення проблеми 

забезпечення енергетичної безпеки в історичній ретроспективі представлений в 

таблиці 1.2, яка наочно показує, які події створювали небезпеки для 

енергосфери, які формувалися реальні загрози її надійному функціонуванню і 

які використовувалися методи державного регулювання розвитку енергетичної 

безпеки (таблиця 1.2.). 

Серед основних заходів щодо державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки країнами були використані: диверсифікація 

постачальників, створення стратегічних нафтових запасів, прискорене освоєння 

власних родовищ вуглеводнів, розробка альтернативних джерел енергії та 

заходів з енергозбереження [2]. Велика увага стала приділятися розвитку 

ядерної енергетики. 

Крім того, ця подія перетворила нафту в політичну зброю - 

постачальники використовували її як засіб політичного тиску на країни 

імпортери. Ембарго стало економічною дією, яка продиктована політичними 

мотивами і вимагали політичного рішення. До цього моменту нафта вже була 

основою економіки всіх країн, але тепер нею щільно зайнялися політики. За 

словами Єргіна: «Нафта вже стала територією президентів і прем'єрів, міністрів 

закордонних справ, фінансів і енергетики, конгресменів і парламентаріїв, 

регулювальників і царів» [3, C. 110].  
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Таблиця 1.2 

 Ключові моменти формування проблеми енергетичної безпеки 

Період Події 
 

Основні проблеми та 
загрози енергетичній 
безпеці 
 

Шляхи нейтралізації загроз 

1911 р - переведення 
англійського 
флоту на нове 
паливо - нафта 
- закупівля нафти 
в Персії 

- залежність від зовнішніх 
постачальників 
- загроза зриву поставок 
- проблема забезпечення 
надійності поставок 
 

- диверсифікація джерел 
поставок 
- зміцнення політичних 
зв'язків між державами 
 

1973-1974 - арабо-
ізраїльська війна 
1973 р 
- «Нафтове 
ембарго» країн 
ОПЕК 
- Перша світова 
енергетична 
криза 

- зростання ціни на нафту і 
посилення конкуренції 
між імпортерами 
- нафта стала політичною 
зброєю 

- створення МЕА 
- перші національні 
концепції енергетичної 
безпеки 
- диверсифікація джерел 
поставок 
- освоєння власних місце-
народжень вуглеводнів 
- створення стратегічних 
нафтових запасів 
- розробка поновлюваних 
джерел енергії 
- розвиток ядерної 
енергетики 
- енергозбереження 

1979-1982 - Іранська 
революція 1978-
1979 р 
- Друга світова 
енергетична 
криза 

- зрив поставок в 
результаті іранської 
революції 
- подальше зростання ціни 
на нафту 
- зростання споживання 
енергоресурсів 
- загострення проблеми 
«безпеки поставок» 

- політика економії енергії 
- масштабне заповнення 
сховищ 
- форсований розвиток ВДЕ 
і атомної енергетики 
- інтенсифікація 
виробництва нафти 
виробниками 
 
 
 
 

1986 - Третя світова 
енергетична 
криза 
- Аварія на 
Чорнобильській 
АЕС в СРСР 
 

- перевиробництво нафти 
- зниження попиту і 
падіння цін на нафту 
- масштабні скорочення 
витрат на виробництво 
вуглеводнів 
- екологічні наслідки 
аварії на АЕС 
 

- створення спотових 
ринків і торгівля нафтою на 
біржі 
- обговорення екологічної 
безпеки атомної енергетики 
- активізація розробок ВДЕ 
 

2000- по  
теперішній 
час 

- 2002-2003 - 
скорочення 
видобутку нафти 

- «Потрясіння попиту» - 
розширення групи 
споживачів 

- спроба рівноправного 
співробітництва між 
експортерами та 
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у Венесуелі 
- 2003-2011 - 
війна в Іраку 
- 2005 г. - урагани 
«Катріна» і 
«Рита» в 
Мексиканській 
затоці 
- 2011 року - 
аварія на АЕС 
Фукусіма-1 

- загострення конкуренції 
- проблеми транзиту 
- загроза терористичних 
актів 
- політична нестабільність 
в вуглеводневих районах 
світу 
- екологічні обмеження 
використання викопного 
палива 

імпортерами 
- перехід від нафти до газу 
- розширення інвестиційної 
політики 
- диверсифікація як 
основний принцип 
енергетичної безпеки 
- «Зелена енергетика» 
- посилення регулюючої 
ролі держави в 
енергетичній сфері 
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Держави почали розробляти національні концепції енергетичної 

безпеки, був запущений механізм націоналізації нафтової видобувної 

промисловості. Країни - імпортери об'єдналися в Міжнародне енергетичне 

агентство, для спільного вирішення проблеми «безпеки поставок», яка стала 

головним аспектом енергетичної безпеки цього і наступних періодів [4, C. 

98]. 

Друга енергетична криза, що охопила період з 1979 по 1980 роки, ще 

більш посилила небезпеку відсутності власних запасів енергосировини. 

Іранська революція 1978-1979 років привела до зриву поставок, почалася 

паніка серед країн-споживачів [5, C. 165]. Ціни на нафту підскочили з 13 до 

34 доларів за барель. Основними заходами державного регулювання розвитку 

щодо подолання нових викликів стала політика економії енергії, масштабне 

заповнення сховищ, форсований розвиток альтернативних джерел енергії та 

атомної енергетики, поява «спотових» ринків з негайною оплатою і 

доставкою товару, торгівля нафтою як звичайним товаром на біржі. 

Третя енергетичний криза 1986 року, причиною якої стала 

перевиробництво нафти в результаті змови США та Арабських стран і 

Чорнобильська аварія в СРСР, створила проблеми забезпечення енергетичної 

безпеки в країнах, які торгують енергоресурсами. В результаті зниження 

попиту ціни почали стрімко падати і повністю вийшли з-під контролю. 

Паніка почалася серед експортерів. Неможливість реалізувати товар і різке 

скорочення доходів призвели до масштабного зменшення витрат на 

виробництво вуглеводнів і поставили видобувну промисловість багатьох 

країн під загрозу закриття [6, C. 265]. 

В результаті кризи відбулися докорінні зміни у світовій нафтовій 

промисловості і геополітиці. Головною подією стало перетворення нафти в 

звичайний товар, торгів на біржі, а також «спотові» ринки, з негайною 

оплатою і доставкою товару [7, C. 8]. Тепер в структурі ціни на нафту 

з'явилася спекулятивна складова, що стала предметом вивчення економістів і 

політиків. Почалося широке обговорення екологічної безпеки енергетичних 
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об'єктів, відмова ряду країн від використання ядерної енергетики і черговий 

виток активізації розробок поновлюваних джерел енергії. 

Сучасний етап у розвитку світової енергетики, з початку XXI століття, 

характеризується появою нових глобальних викликів і поглибленням старих 

протиріч, що підсилюють небезпеку надійному функціонуванню 

енергетичної сфери. Найбільшою загрозою стабільним поставкам 

вуглеводнів, на думку більшості фахівців, є зростання світової потреби в 

енергії на тлі зменшення пропозиції енергоносіїв. Світ в цілому стає все 

більш енергозалежним. Але найбільш високими темпами зростає споживання 

в країнах, що розвиваються Африки, Латинської Америки, Азії та особливо в 

Китаї та Індії, в зв'язку зі стрімким розвитком економік цих країн, високою 

енергоємністю їх національної промисловості, швидким зростанням 

чисельності населення, збільшенням душового енергоспоживання та ін. [8]. 

Це призводить до глобальних змін на світовому енергоринку: нові учасники 

вносять свої правила взаємодії, змінюються напрямки світових енергетичних 

потоків, провідні гравці втрачають свій вплив, зростає ступінь 

невизначеності при прогнозуванні тенденцій розвитку енергоринку. 

Крім того, процес збільшення споживання енергії супроводжується 

поглибленням сировинних проблем. По-перше, структура споживаних 

джерел енергії мало змінюється - в основному це вуглеводні і головним 

чином нафта. Однак сучасний етап отримання вуглеводнів характеризується 

виснаженням легко досяжних джерел і необхідністю вести видобуток в більш 

важкодоступних місцях, наприклад, підводне буріння, яке потребує 

капітальних вкладень, розвитку транспортної інфраструктури, пошуку 

інвесторів. До того ж, існують переробні заводи орієнтовані на нафту певної 

якості, можливість їх адаптації до інших сортів досить низька. Побудова 

нових виробничих потужностей, крім матеріальних витрат, вимагає певного 

часу і документального узгодження з владою в будь-якій державі, що 

представляється непростим завданням в зв'язку з наявністю різних обмежень, 

в тому числі екологічних. По-друге, розробка альтернативних джерел енергії 
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поки йде недостатньо активно, і сьогодні вони не можуть скласти 

конкуренцію вуглеводним.  

Ще однією проблемою енергобезпеки є волатильність цін на вуглеводи. 

Для споживачів загрозою стає їх зростання, що вимагає додаткових коштів 

для придбання необхідної кількості енергосировини і зменшує можливість 

розширення закупівель. Для країн які експортують нафту  загрозою є занадто 

низька ціна, яка б знизила доходи, що стає фактором, що стримує підтримку і 

розвиток національних паливно-енергетичних комплексів (ПЕК). У зв'язку з 

цим в останні роки стали з'являтися міркування про необхідність досягнення 

ціни, яка передбачає компроміс між усіма суб'єктами енергоринку, здатної 

задовольнити обидві сторони, забезпечити розвиток енергетичного 

виробництва, але при цьому залишитися доступною покупцям, щоб не 

призвести до спаду світової економіки. 

Досягнення таких цін представляється малоймовірним. Але не можна 

недооцінювати, що енергетичний світ відрізняється взаємозалежністю і 

взаємопроникненням. Поява проблем у однієї складової цієї системи 

викликає хвилю негативних реакцій у всіх учасників ринку. Постачальники, 

перебуваючи в основі енергетичного ланцюжка, відповідають за наявність на 

ринку енергосировини, за інвестиції в галузь. Споживачі за допомогою 

попиту повинні виправдати вкладення постачальників. Тим самим суб'єкти 

енергетичних відносин забезпечують один одному енергетичну безпеку. 

Але, незважаючи на двосторонню зацікавленість в стабільному 

функціонуванні енергетичного ринку, експортери та імпортери не можуть 

домовитися про баланс інтересів. Як відзначають спеціалісти, тенденція 

експортно-імпортних відносин швидше рухається в бік загострення протиріч, 

спостерігається наростання антагонізму в сучасному світі, що є серйозним 

викликом енергетичної безпеки. Посилення конфліктів відбувається не 

тільки між постачальниками і покупцями, але і всередині груп покупців і 

продавців. Ці відносини поєднують елементи співпраці і конкуренції за 

ресурси від одних і тих же постачальників, за одні й ті ж ринки збуту. 
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При цьому існуючі механізми регулювання світового енергоринку, в 

особі міжнародних інститутів, мають все менший вплив на цей процес. 

Основними суб'єктами енергетичних відносин все в більшій мірі 

стають окремі держави. Області енергетичних інтересів цих держав 

поширюються за межі національних кордонів і передбачають встановлення 

контролю над районами найбільш перспективних родовищ світу для 

забезпечення стабільного енергетичного експорту в свої країни. Методи 

встановлення контролю можуть бути економічні - інвестиції в галузь, 

дипломатичні - розміщення військових баз на цікавих територіях, а також 

силові - пряме військове втручання. Але з огляду на те, що вуглеводнів 

зосереджені на територіях невеликої кількості держав, ці райони стають 

зоною перетину інтересів і об'єктами конфронтації.  

Новою загрозою енергетичній безпеці все в більшій мірі стає 

можливість перекриття транзиту. Ланцюжка поставок енергоресурсів весь 

час ускладнюються і подовжуються, збільшується кількість країн, через які 

проходить транспортування енергоресурсів. В першу чергу це стосується 

трубопровідних поставок, будівництво яких в останні роки активізувалося. 

Транзитні країни найчастіше використовують транспортні коридори як 

політичні важелі тиску на експортерів та на імпортерів. В результаті 

виникають проблеми з поставками, міждержавні конфлікти через маршрути 

прокладки трубопроводів і навіть закриття трубопроводів. При цьому 

найчастіше політичні інтереси в цьому питанні переважають економічну 

доцільність. Так виник проект будівництва в Європу газопроводу «Набукко» 

з каспійського регіону в обхід Росії. Хоча очевидно перевага 

транспортування середньоазіатського газу по російським вже 

функціонуючим газопроводах. Також будівництво «Південного потоку» з 

Росії до Європи в обхід України було призупинено Болгарією в червні 2014 

року, хоча саме вона найбільшою мірою залежить від транзиту по даному 

трубопроводу і, в разі непостачання газу, постраждає перша. Питання 

здійснення безперебійного транзиту найбільш яскраво свідчить про 
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необхідність співробітництва та втручання державного регулювання 

розвитку енергетичної безпеки. Забезпечити безпеку всього ланцюжка 

енергопостачання можна тільки шляхом узгодженої взаємодії на рівні 

держав. 

Теоретичним та практичним аспектам енергетичної безпеки 

присвячено чимало робіт, серед яких можна виділити праці Б. Андрушківа, 

В. Гавриша,  М. Земляного, М. Ковалка, М. Крупки, Л. Малюти, Г. Хвороста, 

А. Шевцова, та інших. Однак у літературних джерелах роль державного 

регулювання  розвитку енергетичної безпеки залишаються недостатньо 

опрацьованими. Тому комплексне дослідження вітчизняного та іноземного 

досвіду  державного регулювання  розвитку енергетичної безпеки, є 

своєчасним і важливим. 

Впровадження ВДЕ (відновлювальних джерел енергії) викликано не 

тільки екологічним фактором, це енергія майбутнього. Однак розширення 

використання ВДЕ призведе до зменшення обсягу закуповуваних 

вуглеводнів і стане економічною проблемою для країн, які їх продають [2, 

C.52]. При цьому споживачі вирішать проблему залежності від імпорту 

енергоресурсів і забезпечать свою енергетичну безпеку, а постачальники 

втратять основну статтю доходу в бюджет. У зв'язку з цим країнам-

виробникам доцільно активно включатися вже на сучасному етапі в процес 

перебудови своєї економіки на нові умови існування, в зв'язку, з неминучою 

енергетичної переорієнтацією світової промисловості. Однак в найближчому 

майбутньому серйозної альтернативи вуглеводнів немає. Відповідно триває 

розвідка й освоєння нових родовищ викопного палива, часто приводячи до 

виникнення нових викликів енергетичній безпеці у вигляді конфліктів 

навколо спірних територій. Наприклад, претензії ряду країн на здійснення 

енергетичних проектів в Арктиці, за ресурси якої зараз ведуть суперечку 

Росія, Данія і Канада і планують в нього вступити Норвегія, Швеція, 

Фінляндія та Ісландія [3, C. 89]. 
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Основне завдання державного регулювання розвитку енергетичної 

безпеки  полягає у вишукуванні способу практичної реалізації відданість 

цілям енергоефективності у вигляді низьковитратних заходів і політики, а 

також в підкріпленні політичної волі відповідними фінансовими і людськими 

ресурсами [4, C. 165]. Таким чином, завдання полягає в досягненні на 

практиці фактичних, відчутних результатів у сфері підвищення 

енергоефективності. 

При визначенні ролі держави в енергетичній сфері необхідно 

враховувати те, що матеріальною базою розвитку людської цивілізації є 

суспільне виробництво, його безперервне відновлення і вдосконалення. В 

основі виробництва лежить національне багатство, з якого черпаються 

виробничі ресурси, тобто ті природні і громадські багатства і сили, які 

використовуються для створення життєвих благ [5, C. 18]. Відповідно, 

базовими для виробництва є: людський, природний, матеріальний, 

інституційний (суспільний) фактори (в традиційному трактуванні - праця, 

земля, капітал, «правила гри»). 

Аналіз змісту безпеки держави передбачає виявлення і дослідження дії 

базових, первинних факторів, що забезпечують його функціонування. Базові 

функції держави в ринковій економіці представлені на рис. 1.2. 

Першочерговим завданням державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки виступає забезпечення процесу суспільного 

виробництва мінімально необхідного обсягу (і необхідної якості) трудових, 

природних, капітальних (капіталу) та інституційних ресурсів. Завдання 

державного регулювання розвитку енергетичної безпеки полягає в 

забезпеченні доступу вітчизняних господарюючих суб'єктів до основних 

виробничих ресурсів, як в даний час, так і в майбутньому. 

Державне регулювання розвитку енергетичної безпеки  - досить 

гармонійна соціально-економічна система (тому що відповідає умовам 

існування останньої: висока якість функціонування, велика поширеність в 

просторі, тривале існування в часі) [6, C. 28]. 
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Рис.1.2. Основні напрямки державного регулювання розвитку енергетичної 

безпеки  

 

Керуючись, відповідно, основним принципами існування гармонійної 

системи життєво важливі інтереси державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки  можна представити в такий спосіб рис 1.3. 

Основним принципами існування гармонійної системи виступають: 

повторюваність цілого в частинах (частини повинні повторювати ціле за 

однією з ознак); єдність частин і цілого (ціле і частини повинні бути 

«підпорядковані» певним закономірностям); підпорядкованість частин в 

цілому (об'єднання частин навколо цілого на основі відмінності); 

відповідність частин цілого; врівноваженість частин цілого [7, C. 78]. 
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Рис.1.3. Життєво важливі завдання державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки   

Державне регулювання розвитку енергетичної безпеки  в загальній 

системі національної безпеки України є важливим і актуальним 

компонентом. Енергетична політика є безпосередня, невід'ємна складова 

енергетичної безпеки держави, рушійний фактор в системі забезпечення 

національної безпеки держави [8]. Найважливішою частиною економіки 

будь-якої держави є енергетичний сектор. Відповідно і вироблення 

державного регулювання розвитку енергетичної безпеки  проходить в руслі 

єдиної національної політики, і є її складовою частиною. Енергетика, будучи 

соціально-значущих сектором економіки, виступає в якості одного з 

найважливіших чинників політичного процесу країни [9, C.9]. Енергетика - 

найважливіший елемент сучасної інфраструктури суспільства, інструмент 

реалізації національних інтересів держави. 

Одним із завдань державного регулювання розвитку енергетичної 

безпеки є підвищення енергетичної безпеки. У свою чергу забезпечення 

енергетичної безпеки сприяє успішному здійсненню енергетичної політики 

держави. Енергетична безпека держави є найважливішою складовою 

національної безпеки. Забезпечення національної безпеки - одна з основних 

задач державного регулювання розвитку енергетичної безпеки. Таким чином, 
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визначення місця і ролі державного регулювання розвитку енергетичної 

безпеки в системі національної безпеки необхідно розглядати через 

енергетичну і національну безпеку. 

Нами запропоновано розглядати енергетичну безпеку, як захист 

національного надбання, природних енергетичних ресурсів держави від 

зовнішніх і внутрішніх загроз, яка є складовою частиною економічної і 

національної безпеки. 

Енергетична безпека - стан захищеності країни (регіону), її громадян, 

суспільства, держави, економіки від загрози дефіциту в забезпеченні їх 

обґрунтованих потреб в енергії економічно доступними паливно-

енергетичними ресурсами прийнятної якості, а також захищеності від 

порушень стабільності, безперебійності паливо і енергопостачання [65, C. 

47]. 

Серед загроз енергетичній безпеці виділяють економічні, соціально-

політичні, техногенні, природні, а також зовнішньополітичні і 

зовнішньоекономічні, управлінсько- правові загрози. Різні види загроз 

можуть бути в значній мірі взаємопов'язані один з одним. Одні загрози 

можуть бути ініційовані або самі ініціювати інші. Наприклад, реалізація 

техногенних або природних загроз може спричинити виникнення і реалізацію 

соціально-політичних загроз. 

 Аналіз взаємин видів безпеки допомагає виявити пріоритети при 

прийнятті органами державної влади управлінських рішень в сфері безпеки і 

тим самим забезпечити захищеність життєво важливих інтересів особистості, 

суспільства і держави. 

У промислово розвинених країнах Заходу, які є великими споживачами 

енергоресурсів, погляд на енергетичну безпеку відмінний від погляду країн, 

які є постачальниками енергоресурсів. 

У Документі по глобальній енергетичній безпеці підкреслюється, що 

для виконання цього всеосяжного завдання необхідно вирішити ряд 

серйозних і взаємопов'язаних проблем, таких як: високі і нестійкі ціни на 
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нафту; зростаючий попит на енергоресурси (за оцінками, до 2030 року він 

збільшиться в півтора з лишком рази, причому приблизно на 80% цей попит 

буде задовольнятися за рахунок викопного палива, запаси якого обмежені); 

зростаюча залежність багатьох країн від імпорту енергоносіїв; потреба у 

величезних інвестиціях в усі ланки енергетичного ланцюжка; необхідність 

захисту навколишнього середовища і вирішення проблеми кліматичних змін; 

вразливість життєво важливої енергетичної інфраструктури; політична 

нестабільність, природні катаклізми та інші загрози [135, C. 65]. У зв'язку з 

глобальним характером цих проблем і зростаючої взаємозалежністю між 

країнами-виробниками, транзитними країнами та державами-споживачами 

необхідно розвивати партнерські відносини між усіма зацікавленими 

сторонами з метою зміцнення глобальної енергетичної безпеки. Кращий 

спосіб добитися цілей в цій області - формування прозорих, ефективних і 

конкурентних світових енергетичних ринків. 

Таким чином, державне регулювання розвитку енергетичної безпеки 

сприяє зміцненню енергетичної безпеки держави, що є найважливішою 

складовою економічної, а в загальному цілому - національної безпеки. У 

сучасному світі, при зростанні попиту на енергоресурси і залежності 

економіки від стабільних поставок енергоресурсів, це відчувається особливо 

гостро. 

Енергетична безпека є інтегральним показником, що найбільшою 

мірою характеризує рівень розвитку енергетики країни (регіону), показуючи, 

наскільки це розвиток відповідає рівню, необхідному для успішного розвитку 

економіки і підвищення добробуту населення. 

Державне регулювання розвитку енергетичної безпеки цілеспрямована 

діяльність органів державної влади, яка спрямована на довгострокову 

стабілізацію внутрішнього енергетичного ринку, забезпечення ефективності 

функціонування національної економіки та використання енергетичних 

ресурсів, розвиток міжнародного співробітництва в сфері енергетики. 

Державне регулювання розвитку енергетичної безпеки, таким чином, являє 
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собою визначення основних орієнтирів розвитку сфери в цілому і окремих її 

галузей зокрема. Інструментарій розробляється в спеціальній стратегії 

розвитку, що представляє систему широкомасштабних рішень і напрямків 

діяльності, послідовна реалізація яких дозволяє досягти основних цілей 

державної політики. 

Державне регулювання розвитку енергетичної безпеки - результат 

взаємодії власне влади (державних структур, які б виробляли політичні 

установки і формують правові норми) і різних груп, що представляють 

інтереси в енергетичному секторі, що впливають на прийняття політичних 

рішень по різних каналах. Така тісна взаємодія визначається в першу чергу 

тією роллю, яку енергетика відіграє в загальній економічній структурі 

держави. 

На специфіку процесу прийняття політичних рішень в сфері енергетики 

безпосередній вплив здійснюють завдання загальнодержавного масштабу, що 

неминуче веде до необхідності централізації механізму вироблення і 

реалізації державного регулювання розвитку енергетичної безпеки. 

Енергетичний сектор - єдиний комплекс, в якому повинні бути узгоджені всі 

стадії і фази діяльності. Необхідна розробка ефективних механізмів 

міжсекторної взаємодії та координації державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки по окремих її видах (газова, нафтова, атомна, 

електроенергетика та тощо). 

 

1.3. Програмно-цільове державне регулювання розвитку 

енергетичної безпеки України 

 

Природа сучасного енерго протистояння не може бути розглянута в 

виключно економічному сенсі у відриві від глобальної конкуренції між 

країнами та геополітикою. Світова криза, нестабільність світового порядку, 

викликана зміною старої системи геополітичних координат і появою нових  

сил різного масштабу, це тісно пов'язано з вирішенням питань державного і 
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суспільного розвитку з визначенням геополітичної стратегії та 

зовнішньополітичного курсу. 

У практиці державного регулювання промислово розвинених країн, в 

умовах об'єктивно існуючої обмеженості природних ресурсів,основним  

завданням є забезпечення сировиною виробництва і життєдіяльність 

населення. 

Традиційна економіка базувалася на застосуванні енергії м'язів людей і 

тварин як джерелі механічної енергії. При цьому для переміщення морських і 

річкових суден уже давно використовувалася енергія води і повітряних мас 

(вітер). У свою чергу, використання паливних ресурсів з метою вироблення 

теплової енергії сягає корінням часів, віддаленим не менше ніж на 50 тис. 

років (для приготування їжі, виготовлення зброї і знарядь праці). Тоді 

почалася «епоха дров», якій сучасні люди зобов'язані не тільки своїм 

існуванням, а й зменшенням лісових масивів (існує точка зору, згідно з якою 

на вогнищах і в примітивних енергетичних установках (осередках), 

найпростіших печах, згоріли ліси, що росли колись на місці сучасної пустелі 

Сахара). 

Вугілля стали використовувати спочатку як «заміник» дров. У досить 

серйозних масштабах це сталося на Британських островах в кінці XVI 

століття, що і відкрило «еру вугільного палива». З цього часу вугілля почало 

своє поширення по Європі, Середній Азії та тощо. Особливо інтенсивно його 

стали використовувати в епоху першої промислової революції в кінці XVIII 

століття. 

Промисловий розвиток, в свою чергу, вимагав нових, більш потужних і 

якісних енергоносіїв. Таким енергоносієм став пар, що вироблявся на 

енергоустановках, що живляться вугіллям. Пар багаторазово збільшив 

продуктивність праці, почалася заміна живої праці працею уречевленою ( в 

засобах праці). З цього часу масштаби економічної діяльності перестали 

залежити від чисельності населення і залучених працівників. 

У другій половині XIX століття з початком застосування нафти настала 
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третя «паливна ера». На відміну від вугілля, поширення якого грунтувалося 

на витісненні менш якісного палива (дров, нафти),  відразу стали 

утворюватись власні ринки, де вони опинилися поза конкуренцією. 

Отримувані з неї мастильні матеріали інтенсивно використовувалися в ту 

пору машинобудуванням. Інший важливий продукт нафтопереробки - гас, 

став витісняти кутовий жир, що застосовувався для освітлення. 

Поява ж двигуна внутрішнього згоряння, що використовує бензин і 

дизельне паливо, призвело до серйозного витіснення вугілля як джерела для 

вироблення механічної енергії, що стало відбуватися лише на початку XX ст. 

Двигун внутрішнього згоряння зробив виробничі ресурси більш 

«мобільними» і дозволив зручніше і ефективніше вибирати місця для 

розміщення промислових підприємств, регіональна структура виробництва 

стала більш ефективною. Особливо сильні зміни відбулися в сільському 

господарстві, де трактори та інші сільськогосподарські машини стали швидко 

заміщати ручну працю. Зайва робоча сила, відповідно, почала переміщатися 

в міста, задовольняючи запити швидко зростаючої промисловості. Процес 

урбанізації різко посилився. 

Природний газ став конкурувати з нафтою тільки в 30-х рр. XX 

століття (з появою можливості його транспортування на далекі відстані по 

газопроводах). При цьому досить тривалий час після цього, з огляду на 

технологічності і відносної екологічної чистоти газового палива, споживання 

природного газу росло швидше споживання нафти. 

У теперішній же час ці два види енергоресурсів - газ і нафту (група 

«вуглеводневе паливо») становлять близько 60% загальносвітового 

енергоспоживання (причому в енергобалансі ряду розвинених країн частка 

вуглеводневих ресурсів ще вище). Необхідно відзначити, що і на вугілля 

сьогодні в розвинених країнах припадає приблизно 20-30% загального 

споживання енергоресурсів). Зберегтися йому допомогла електрична енергія, 

яка проникла в промисловість і побут людей в кінці XIX в. і потім 

революционувала (вугілля виявився дуже підходящим паливом для 
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спалювання його на великих електростанціях). 

Таким чином, в процесі еволюції людської цивілізації і, особливо, в 

епоху її індустріального та постіндустріального розвитку наукове 

співтовариство прийшло до висновку, що енергія - не тільки і не стільки 

благо, дане нам природою, але, перш за все, - економічний продукт, 

економічне благо. Енергія є по суті головною, системоутворюючою цінністю 

будь-якого суспільства, і перед її корисністю, врешті-решт, може відступити 

на другий план корисність таких традиційних цінностей суспільства 

споживання, як золото, предмети розкоші тощо. 

Безсумнівно, без споживання енергії неможливе виробництво жодного 

з інших економічних благ, як неможливо і задоволення будь-яких людських 

потреб. Причому кількісні і структурно якісні характеристики 

енергозабезпеченості всіх сфер життєдіяльності соціальних суб'єктів - 

особистості, суспільства і держави - вирішальним чином впливають на 

ступінь гарантованості їх безпеки і виживання в сьогоденні, найближчому і 

віддаленому майбутньому. Саме ця обставина зумовлює статус енергії і 

енергоносіїв як первинного економічного блага, тоді як всі інші блага, 

вироблені за допомогою енергії, є похідними, вторинними економічними 

благами. 

Статистичний аналіз процесів освоєння світових невідновлюваних 

енергетичних ресурсів показує, що в світі, в цілому, має місце видиме 

відставання темпів приросту розвіданих запасів від темпів їх споживання. 

Тому, згідно з найбільш песимістичних прогнозів, вже до середини 

майбутнього століття людству загрожує повне виснаження деяких видів 

ресурсів. 

Таким чином, в сучасних умовах різко зростає значення чинника 

енергетичної забезпеченості суспільства з точки зору гарантій його 

подальшого виживання. 

У свою чергу, науково-технічний прогрес, будучи одним з важливих 

факторів розвитку людського суспільства, також істотно сприяє актуалізації 
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державного регулювання питання про доступ своїх господарюючих суб'єктів, 

перш за все, до енергоресурсів. 

Всезростаючий попит на енергетичні ресурси загострив конкуренцію 

на світовому ринку енергоносіїв до стану «енергетичної війни» між 

основними його учасниками. Кожен з них намагається найбільшою мірою 

убезпечити своє енергетичне майбутнє за рахунок нав'язування своїх правил 

гри, за рахунок розвитку своїх конкурентних переваг, за рахунок 

контролювання якщо частини світового ринку енергоресурсів. 

У короткому огляді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА, 

Париж, листопад 1992 г.) відзначається наступне: 

- енергетична політика, яка орієнтована на ринок та передбачає зняття 

контролю над енергетичною промисловістю та цінами, призвела до 

конкуренції між джерелами енергії і до менш обмеженої торгівлі енергією; 

- енергетичні ринки набули глобального характеру, з'явилося багато 

нових учасників і нових форм торгівлі, при цьому вигоду отримав споживач 

енергії; 

- споживання енергії в країнах, що розвиваються дорівнює споживанню  

енергіх розвинених країн. 

Зростання виробництва і споживання енергії в тому вигляді, як він 

здійснюється в наш час, веде, як показують численні розрахунки і 

дослідження, до екологічної катастрофи і супроводжується 

міжрегіональними конфліктами. Цей процес однаково небезпечний для всіх 

країн і народів, для багатих і бідних. Актуальною проблемою стало таке 

осмислення глобальних процесів, яке дозволило б визначити адекватні 

принципи розумного виробництва, розподілу і використання енергії в різних 

регіонах світу для забезпечення сталого розвитку людства. 

За прогнозами, світова потреба в первинних енергоресурсах 

збільшиться в 2015-2030 рр. на 55%; середньорічні темпи зростання складуть 

1,8%. Попит досягне 17,7 млрд. т. нафтового еквівалента, в порівнянні з 11,4 

млрд. т. в 2014 році. Викопне паливо залишиться основним джерелом 



53 
 

первинної енергії; на його частку доводиться 84% від сумарного зростання 

попиту в 2015-2030 рр. Нафта збереже свою роль в якості основного виду 

палива, хоча її частка в світовому попиті скоротиться з 35% до 32%. Попит 

на нафту досягне 116 млн. Барелів на день в 2030 році, що на 32 млн. Барелів 

на день (або на 37%) більше, ніж в 2014 році. 

На країни, що розвиваються, економіка і населення яких ростуть дуже 

швидкими темпами, припадатиме 74% зростання світового споживання 

первинної енергії. На Китай та Індію - 45% цього зростання, на країни ОЕСР 

(Організація економічного співробітництва та розвитку )- одна п'ята частина, 

на країни з перехідною економікою - залишилися 6% [101, C.35]. В цілому 

країни, що розвиваються забезпечать 47% зростання світового попиту в 2015 

році і більше половини - в 2030 році, в порівнянні з 41% на сьогоднішній 

день. 

Переклад теми енергетичних ресурсів в площину стратегії нової 

«енергетичної війни» дає розуміння безлічі важкопоясненних на перший 

погляд закономірностей: чому траси нафто- або газопроводів прокладаються 

там, де, здавалося б (з економічної точки зору), вони не повинні проходити; 

чому раптом починають освоювати родовища, розташовані в економічно 

недоступних районах, і залишають без уваги інші, більш перспективні (з 

точки зору собівартості видобутку). Який взаємозв'язок між енергоресурсним 

потенціалом країни і її геополітичним статусом в сучасному світі та тощо. 

Протягом останнього десятиліття істотно змінилося співвідношення 

сил на світовому ринку енергоресурсів. Якщо ще до кінця минулого століття 

цей ринок залишався багато в чому дуопсонічним тепер же ситуація в корені 

змінилася і можна говорити про яскраво виражену тенденцію його 

дуаполізаціі. 

Абсолютна більшість аналітиків схильні вважати, що причини, що 

викликали докорінна зміна ситуації, такі: 

По-перше, в Україні сьогодні досить сил і засобів вибудовувати свою 

ресурсну і енергетичну політику всередині країни і за кордоном, виходячи з 
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інтересів власної безпеки, які за визначенням не можуть збігатися з тим, що 

влаштовує конкурентів. В Україні є досить сил і засобів (матеріальні, 

технологічні ресурси, політична воля і політична спадкоємність), щоб 

вибудовувати свою внутрішню і зовнішню енергетичну політику з метою 

захисту власної безпеки і протистояння конкурентам. 

По-друге, об'єднана Європа сьогодні все відвертіше демонструє свій 

намір посилення своєї енергетичної безпеки є в першу чергу необхідною 

умовою для набуття Євросоюзом статусу домінанти геополітики. У зв'язку з 

цим важко не погодитися з думкою ряду експертів, що Європа 

фундаментально зацікавлена як в прямому взаємодії з близькосхідними 

регіонами і проведенням в них своєї, незалежної від США ресурсо 

видобюуваючої політики, так і в розвитку євразійських родовищ і відповідно 

в транспортуванні ресурсів по безпечним з її точки зору маршрутами. 

Завдяки такій диверсифікації надходження енергоресурсів Європа може 

зробити той енергетичний, а в кінцевому підсумку стратегічний і 

геополітичний стрибок, до якого вона тяжіє як новий потенційний суб'єкт, 

який отримує більшу ступінь свободи в проведенні власної геополітичної 

стратегії. 

По-третє, інтереси України і енергетичні пріоритети сучасного 

Євросоюзу близькі. Україна і ЄС зацікавлені в реорганізації 

транснаціонального механізму ресурсо- та енергозабезпечення на всьому 

Євразійському континенті (від Європи до Ірану і Центральної Азії). США ж, 

навпаки, зацікавлені в збереженні статус-кво. 

По-четверте, Китай і Індія є формуються гігантів світової економіки і 

міжнародних енергетичних ринків. 

Розвиток енергетики в Китаї та Індії призводить до трансформації 

глобальної енергетичної системи за рахунок величезних розмірів цих країн і 

їх зростаючу роль в міжнародній торгівлі викопним паливом. З іншого боку, 

обидві країни стають все більш уразливими по відношенню до змін, що 

відбуваються на світових енергетичних ринках. Вражаючі темпи 
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економічного зростання Китаю і Індії в останні кілька років перевершили 

темпи зростання економіки всіх інших великих країн. Стрімкий розвиток 

економіки призвело до різкого збільшення енергетичних потреб цих країн, 

зростаюча частка яких забезпечується за рахунок імпорту енергоресурсів. 

Прогноз розвитку світової економіки показує, що XXI століття буде 

характеризуватися інтенсивним розвитком країн Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону (АТР). Тихий океан облямовують три групи країн (або регіонів): 

- з низькою щільністю населення і з великими запасами природних 

ресурсів (Росія, Австралія, Латинська Америка, Канада); 

- густонаселені (Китай, Індія, Японія, Корея, В'єтнам та інші); 

- з надвисокою технологією виробництва (Японія, США, Канада, 

Австралія, Південна Корея). 

Про роль енергоресурсів у визначенні вектора геополітики в сучасному 

світі свідчить аналіз, проведений за основними напрямками: Центральна 

Азія, Прикаспійський регіон, Балкани, Північ. 

Центральна Азія, США і Захід надзвичайно стурбовані активністю 

російських газових і нафтових компаній у Центральній Азії. Особливо 

негативне ставлення американці демонструють до ініціативи Росії пов'язаної 

зі створенням в рамках ШОС (Шанхайська організація співпраці) аналога 

«газового» ОПЕК. Росія не в перший раз озвучує цю ідею, кілька років тому 

Москва вже робила пропозицію Казахстану, Узбекистану, Туркменістану та 

Азербайджану створити щось подібне. До того ж Росія, Казахстан і 

Туркменістан вже ведуть активну роботу з будівництва газопроводів в 

сторону 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. Незважаючи на тісну стратегічне партнерство Астани з Росією, 
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Казахстан став більш активно 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. Але тоді 

проект був зірваний керівництвом Туркменістану і Азербайджану 

Прикаспійський регіон іменований «другою Перською затокою». 

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

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

вуглеводнями. 

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 і найбільші на сьогоднішній день з 

реалізованих (не без участі американських компаній) нафтових проектів 

цього регіону, знаходяться в Азербайджані і Казахстані. За оцінками 

експертів, на 2015 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%. 

Виходячи з цього, США мають намір грунтовно закріпитися на Каспії і 

перш за все в Казахстані. Вони мають намір інвестувати в сировинну галузь 
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(тільки в сферу видобутку, транспортування і переробки нафти) Казахстану 

протягом 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.  

В рамках програми «Каспійський страж» США мають намір вкласти 

135 мільйонів доларів у розвиток ВМС Азербайджану і Казахстану. Суть 

програми - створення інтегрованого режиму контролю в повітрі, на воді і на 

сухопутних кордонах Азербайджану і 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 військової інфраструктурою. 

Через країни Балканського півострова проходить найкоротший шлях з 

Європи до ресурсів Південно-Західної Азії та Близького Сходу, тому-то 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 і 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 

збільшена в західному напрямку до італійського міста Трієста; 

- магістраль від чорноморського порту Бургас (Болгарія) через Скоп'є 
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(Македонія) до Адріатичного порту Дуррес (Албанія), далі через протоку 

Отранто до портів Барі і 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 представляє собою 

відгалуження від попередньої магістралі в районі міста Тетово (північ 

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

ЄС вже розроблений проект розводки цієї магістралі в напрямку Німеччини, 

Франції, Бельгії та Нідерландів (дана магістраль на сьогоднішній день є 

другою за значимістю для енергопостачання Європи). 

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. Під льодами Північного Льодовитого Океану знаходяться 

гігантські родовища, ресурси. За прогнозами ресурси шельфу Карського моря 

становлять приблизно 22 трильйона тонн. При цьому Обская губа - 5 

трильйонів тонн. У надрах арктичного шельфу зосереджено як мінімум 113 

мільярдів тонн вуглеводневої палива - нафти і природного газу. Для 

порівняння: одна з найбагатших ресурсами країн - Саудівська Аравія - 

володіє приблизно 43 мільярдами тонн такої сировини, Росія - 51 мільярдом 

(в основному за рахунок газу), Іран - 33 мільярдами тонн. Всього в надрах 

провідних держав, що володіють запасами вуглеводневої сировини, 

знаходиться не більше 160 мільярдів тонн. Тому важливість арктичних 

запасів важко переоцінити. 

Але на сьогоднішній день виникла небезпека - війна за ресурси даного 

регіону. Про це заявив Хав'єр Солана, верховний представник ЄС із 

зовнішньої політики і безпеки, в минулому генеральний секретар НАТО. На 

арктичні території претендують мало не всі провідні країни. Але найбільше 

претензій на цю територію у країн, узбережжя яких виходить до Північного 
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Льодовитого океану: США, Канада, Норвегія, Данія (її провінцією є 

Гренландія) і Росія. Хав'єр Солана представив доповідь, в якому передрік 

зіткнення Заходу з Росією через «величезних мінеральних багатств 

Арктики». За його словами, на часі «енергетичні війни» і країнам Європи 

треба до них готуватися заздалегідь.  

У США була опублікована програма розвитку військово-морського 

флоту на XXI століття. У ній особлива увага звернена на «можливість 

конфлікту навколо природних ресурсів Арктики, про свої домагання на які 

заявляли деякі держави регіону». Ще трохи раніше прем'єр-міністр Канади 

Стівен Харпер заявив про плани побудувати в Заполяр'ї дві військові бази 

«для захисту інтересів країни». У той же час відбулося злиття двох 

найбільших нафтових компаній Норвегії. Передбачається, що вони об'єднали 

ресурси для більш ефективного освоєння Північного Льодовитого океану. 

Навіть Китай визнав за необхідне претендувати на свій вплив в даному 

регіоні. Піднебесна імперія відкрила дослідницьку станцію на Шпіцбергені, і 

вже в третій раз, в Арктику споряджається криголам «Сюелун» ( «Сніжний 

дракон»). З його допомогою китайці нібито оцінюють «арктичне вплив на 

клімат Китаю». 

Суперечка за Арктику загострилася у зв'язку з тим, що в кінці липня 

2007 року російська науково-дослідна експедиція вирушила з Мурманська до 

Північного полюса з метою довести, що підводні хребти Ломоносова і 

Менделєєва, які тягнуться в напрямку Гренландії, в геологічному відношенні 

є продовженням Сибірської платформи . 

Канада і Данія так само проводять заміри в Арктиці і намагаються 

довести, що хребет Ломоносова, на який претендує Росія, зістикований з 

канадським островом Еллсмер (ЕНеБшеге) і з контрольованою Данією 

Гренландією. 

Канада розраховує приєднати до своєї території 310 тисяч квадратних 

миль арктичного морського дна з його запасами вуглеводнів та інших 

корисних копалин. Данія претендує на 62 тисячі квадратних миль. Норвегія 
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теж провела сонарні дослідження і сподівається знайти 96 тисяч квадратних 

миль Арктики, зарезервувавши право на подальше розширення цієї площі 

згодом. 

У Північному Льодовитому океані Росія поза своєю двухсотмільной 

економічної зони може претендувати на 1,2 мільйона квадратних кілометрів 

континентального шельфу, де потенційні запаси вуглеводневої сировини, за 

деякими оцінками, становлять близько 10 мільярдів тонн умовного палива. 

Але Конвенція ООН з морського права визначає економічний кордон 

держави - по двухсотмільної зоні. Розширення економзони допускається 

лише в разі, якщо межі континентального шельфу простягаються за межі 200 

мильної економічної зони. Тому в битві за енергетичні ресурси Арктики у 

Росії повинні бути вагомі, науково обґрунтовані доводи, що шельф 

Північного Льодовитого океану є продовженням Сибірської континентальної 

платформи. 

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 

енергетичному ринку) здійснюється за певною схемою: 

- детальна розвідка, вивчення персоналії, організація груп і каналів 

лобіювання; 
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- 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. 

Відмінна риса сучасних технологій - вихід на рівень вищих державних 

осіб, що приймають відповідальні політичні і економічні рішення, з 

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

неможливо відмовитися». Офіційними і неофіційними каналами 

організовуються формальні і неформальні зустрічі бізнесменів, телефонні 

переговори з політичними і 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 

енергетичних угодах, є більше ніж просто посередниками. Вони - механізми 

обліку різних інтересів, тіньового перерозподілу одержуваних доходів, 

прихованого фінансування різних політичних партій, фондів, окремих 
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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. 

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. 

З урахуванням даних обставин необхідно державному регулюванню 

розвитку енергетичної безпеки  України всіляко сприяти посиленню позицій 

національних енергетичних і транспортних компаній, розглядаючи їх як 

економічний механізм відновлення і закріплення свого впливу на східну 

периферію розширеного ЄС. 

Дослідження ролі енергоресурсів у визначенні вектора геополітики 

основних розвинених держав світу дозволяє зробити висновок, що в 

сучасних умовах проблеми енергетичної безпеки для країн світу, зокрема для 

України вийшли на перший план. 

В останнє десятиліття XX століття світ зазнав радикальні зміни, які 

вимагають грунтовного коригування соціально-економічних концепцій 

розвитку людства і 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 сильно 

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; 
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- 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 

міжконтинентальні електроенергетичні та газопостачальні системи).  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. 

Світова енергетика створювалася і продовжує розвиватися в тісній 

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

швидку глобалізацію енергетичних технологій і систем, розміри 

енергоспоживання і 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 - 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 
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промисловості, так і всього енергетичного комплексу світу. 

Країни третього світу стали визначати динаміку світової енергетики, 

породжуючи основний приріст виробництва і замикаючи на себе нові 

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

забруднення навколишнього середовища. Особливо бурхливо розвивається 

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 потужний зростання торгівлі паливом і електроенергією. Країни 

ОЕСР є найбільшими імпортерами палива та 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. 

Природна завдання європейських партнерів полягає в тому, щоб 

життєво важливі для них енергетичні ресурси Росії не були капіталізовані 

нею як політичні ресурси і не могли служити важелем самостійної 

геостратегії.  

Проект енергополітичних десуверенизації, що є базовим для ЄС в 

«енергодіалозі» зі Сходом, було розглянуто і проведений аналіз дозволив нам 

виявити наступні загрози: 

1. Вимоги «більшого доступу» до видобутку російських енергоносіїв, 

вимоги різних форм прямого або міжнародного контролю над національними 

родовищами. 

Відповідний тиск виявляється давно, але до цих пір зберігався свого 

роду взаємний нейтралітет. З одного боку, ЄС і США блокували допуск 

російських компаній на внутрішньоєвропейський ринок оптових 

перепродавців і заважали покупці приватизується транспортної 

інфраструктури в країнах Східної Європи (Угорщина, Чехія) та України, З 
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іншого боку, російська сторона не допускала іноземні компанії до розробки 

російських родовищ. Сьогодні цей баланс невтручання порушується. 

З'являються перші серйозні симптоми розтину раніше недоступного 

сировинного ринку Росії без відповідного проникнення російських гравців на 

європейський ринок транзиту і переробки. Всі спроби Газпрому взяти участь 

в приватизації східноєвропейських газорозподільних мереж були рішуче 

присічені комісією Євросоюзу. Тим часом усередині Росії Газпром втрачає 

статус монополіста газовидобутку, створюючи прецеденти паритетній 

розробки надр з німецькими партнерами.  

У відповідь американської реакцією на російсько-німецьку «газову» 

дружбу стало безпрецедентне заяву посла США в Росії Олександра Вершбоу, 

який висловив від імені американських компаній зацікавленість в гарантії 

доступу до запасів газу на довгий термін в обмін на технології з виробництва 

зрідженого природного газу, потужності по його прийому і регазифікації. 

Головні питання, що хвилюють західні компанії, - яким чином буде 

регламентована реєстрація західних видобувних компаній в Росії і яким 

чином буде забезпечений доступ до стратегічних запасів поки що 

«міноритарних» акціонерів, які мають намір стати стратегічними 

інвесторами. Американський пакет вимог, допуск американських компаній 

до російських родовищ в пріоритетному порядку і право будівництва 

приватних нафтопроводів вже узгоджені і прийняті російською стороною. 

Однак аналогічні заявки робляться з самих різних і несподіваних 

куточків західного світу, що в цілому дозволяє говорити про початок 

довгострокової кампанії за інтернаціоналізацію російських природних 

ресурсів. Наприклад, в ході переговорів по СОТ Норвегія, формально не 

входить до ЄС, зажадала контролю над трубопровідною інфраструктурою, 

Австралія - доступу до російських надр. У підсумку, в Москві було підписано 

двосторонню угоду з Норвегією про умови приєднання Росії до СОТ 

одночасно з рамковою угодою про співпрацю в енергетичному секторі. 

Сьогодні норвезькі компанії Statoil і Hydra допущені до участі в освоєнні 
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Штокманского родовища. Російське керівництво запевнило західних 

партнерів, що обрало Норвегію стратегічним партнером в цій сфері і 

заговорило про «спільну сумісну відповідальність за управління 

нафтогазовими ресурсами в Баренцевому морі». 

2. Вимога вирівнювання внутрішніх російських цін на газ та інші 

енергоносії до рівня загальноєвропейського ринку. 

Всупереч офіційному оптимізму російської сторони, це питання у 

відносинах з ЄС аж ніяк не закритий і не буде закритий навіть із закінченням 

переговорів щодо СОТ. По суті, він інтегрований в саму псевдо інтеграційну 

модель відносин Росія - ЄС, виражену в концепції «загальних просторів». 

Одним з параметрів спільного енергетичного простору (як частини 

«загального Європейського економічного простору») об'єктивно є система 

ціноутворення. До тих пір, поки сама концепція «загальних просторів" не 

буде переглянута, схильна до переговорного пресингу євробюрократія буде 

методично повертатися до питання про поступову уніфікацію ціноутворення 

на енергоносії в рамках «великої Європи». Євросоюз хотів би уникнути 

«енергетичного демпінгу», через якого російські промислові споживачі 

отримують доступ до газу, ціна якого в п'ять разів нижче експортного рівня. 

Тим самим російська держава субсидує свою промисловість «на шкоду 

міжнародній конкуренції». Істотна частка в експорті Росії в ЄС належить 

енергоємним товарам, таким, як метали і хімічна продукція. 

3. Протидія розвитку російських енергопостачань в Азіатсько-

Тихоокеанського регіону. 

Дане протидія носить непрямий характер і здійснюється переважно 

через внутрішньоросійських лобістів. Його мотиви лежать на поверхні. По-

перше, Євросоюз об'єктивно зацікавлений в збереженні сьогоднішньої 

тотальної еврозалежності російського енергетичного сектора, який на даний 

момент фізично нездатний продавати той же газ, куди б то не було, крім 

Європи. По-друге, Захід, і перш за все США, зацікавлені в стратегічному 

стримуванні зростаючих економік Китаю, Індії та інших країн АТР. 
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Проблема енергодефіцитна цих економік, що стають «глобальної фабрикою» 

в світовому розподілі праці, залишається важливим фактором контролю над 

їх розвитком з боку держави, яка контролює силове поле глобальної 

енергополітики. Американській стороні в ході неформального узгодження 

позицій вдалося домогтися принципової відмови російської сторони від 

будівництва трубопроводу в Китай за проектом «Східного трубопроводу» і 

зорієнтувати російський ринок скрапленого газу на американський 

технологічний цикл і американський маршрут. 

4. «Вахтовий підхід» до енерго видобувних регіонах східної Росії. Для 

Росії ставкою в цьому питанні є не тільки проблема диверсифікації власної 

енергополітики, але проблема інфраструктурного розвитку Сибіру і Далекого 

Сходу і проблема комунікаційної зв'язності країни. Експерти, які лобіюють 

проект асиміляційної євроінтеграції, вже відверто говорять про «згортання» 

обтяжливої господарської інфраструктури Сибіру, створеної в радянські 

часи, як об'єктивному умови «європейського вибору». У логіці цього вибору 

альтернативою «імперської» політиці освоєння «важких просторів» повинен 

стати «вахтовий підхід» і, як наслідок, - міжнародні гарантії безпеки 

зауральських територій і міжнародний режим користування їх ресурсами. 

Останнім часом цей сценарій починає проникати з інформаційного поля в 

реальну політику Сибір і Далекий Схід вже сьогодні «відрізані» від 

європейського частини Росії за прикладом Калінінграда. В ході делімітації 

кордонів Казахстаном, спішно проведеної під тиском вимог Євросоюзу, що 

не було навіть поставлено питання про статус ділянки Транссибу, що 

проходить по території Казахстану. 

6. Створення на пострадянському просторі нової «неросійської» 

інфраструктури енергопостачань до ЄС. 

З стратегії ЄС щодо диверсифікації імпорту енергоносіїв випливає 

стратегія стримування Росії на пострадянському просторі, недопущення 

прямого чи непрямого контролю з її боку над видобувним сектором і 

транзитної інфраструктурою прилеглих територій. Паралельно 
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«стримування» Євросоюз вибудовує нові регіональні альянси. Головним 

фактором енергополітичного впливу Російської Федерації на 

пострадянському просторі є не активність зовнішніх сил, а її власний 

системний вибір між моделлю загальноєвропейського енергетичного 

простору і єдиного енергетичного простору у форматі Росія - Казахстан - 

Білорусь. У разі пріоритетною орієнтації на «загальноєвропейську» модель, 

Росія втрачає не просто вплив на пострадянському просторі, а самі важелі 

панрегіональной блокової політики. 

Світова енергетика розвивається в умовах глобалізації в тісних і 

складних взаємозв'язках з розвитком економіки і суспільства, підкоряючись 

певним закономірностям. Ці закономірності проявляються у вигляді тих чи 

інших тенденцій, які дозволяють виробляти прогнозні оцінки. Їх кількісні 

прояви (варіюються під впливом зміни технологічних укладів структури 

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

потрібно постійне коректування і уточнення виявлених раніше тенденцій. 

Дослідження енергоспоживання дозволяє спрогнозувати і виявити 

основні загрози державного регулювання розвитку енергетичної безпеки  

України. 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 і 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 

газопроводів, будівництво терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ), 

великих ГЕС, АЕС, ГРЕС та ін. 



69 
 

Нами визначені основні фактори, що визначають довгострокові зміни в 

рівні і структурі енергоспоживання, є: 

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 і 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 в світі і в 

окремих групах країн в залежності від рівня їх економічного розвитку. Темпи 

економічного зростання - один з найважливіших факторів, що впливають на 

обсяги споживання природних енергоресурсів (ПЕР). Це вплив має свої 

особливості в країнах ОЕСР, що розвиваються, і країнах з перехідною 

економікою, включаючи Росію. У країнах ОЕСР в 1991-2000 роках 

зберігалися помірні темпи зростання економіки і обсяги споживання енергії. 

У перспективі до 2030 року 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 років 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. При прогнозуванні світового енергоспоживання до 

уваги приймаються найважливіші фактори - це чисельність населення і 

динаміка світових цін. 

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

млрд. Чоловік проти 6,1 млрд. В 2000 році. За даними ООН, в 2001-2030 
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роках найбільш високий щорічний приріст населення (1,1%) очікується в 

країнах, що розвиваються, більш помірний (0,4%) в промислово розвинених. 

У країнах Східної Європи і СНД приросту населення не прогнозується. 

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

споживання нафти і газу в світі останнім часом значно збільшилися. Всі 

перераховані вище фактори в перспективі нададуть дестабілізуючий вплив на 

обсяги споживання нафти і газу та сприятимуть підтриманню високих цін на 

ПЕР. Високі ціни на газ і нафту змушують нафтові компанії вести розвідку і 

розробку родовищ в глибоководних шельфах і в регіонах з суворими 

кліматичними умовами, де високі витрати виробництва. Аналіз і зіставлення 

прогнозів енергоспоживання в світі за видами енергії дозволяють виробити 

рекомендації щодо формування спрямованих дій щодо забезпечення 

розробки механізму державного регулювання розвитку енергетичної безпеки  

України з урахуванням стійких глобальних тенденцій. 

Енергетична політика України повинна бути спрямована на: 

1) збільшення видобутку енергетичних ресурсів для забезпечення 

економіки та  населення країни і розширення поставок на міжнародний 

ринок, попит на якому буде зростати; 

2) підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів за 

рахунок їх глибокої переробки; 

3) зростання енергонасиченості економіки і побутової сфери для 

забезпечення технологічного розвитку економіки і підвищення рівня життя 

населення; 

4) диверсифікацію структури паливно-енергетичного балансу і 

забезпечення регіональної збалансованості енергозабезпечення за рахунок 

збільшення ролі вугілля і атомної енергії в європейській частині, газифікації 

східних регіонів; 

5) забезпечення розширеного відтворення мінерально-сировинної бази 

енергоносіїв. 
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Таким чином, що відбуваються в світі процеси глобалізації надають 

перетворюють вплив на енергетичну безпеку держави, на їхню енергетичну 

політику. 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

2.1. Організаційно-економічний механізм державного регулювання 

розвитку енергетичної безпеки  України 

 

Сучасне державне регулювання зарубіжні дослідники розглядають як 

здійснення влади, вирішення конфліктів і досягнення колективних цілей.  Як 

би не трактували державне регулювання різні автори, яка б класифікація її 

визначень не пропонувалася, більшість сходиться на тому, що за допомогою  

державного регулювання ми можемо: 

- визначати загальні цілі і приймати узгоджені рішення про їх 

досягнення; 

- здійснюється контроль за ціле досягненням завдяки державним 

органам влади - символічного посередника (стандарту, засоби, заходи) 

державного регулювання, що дозволяє витримувати стандарти прийнятих 

рішень, узгоджувати засоби їх здійснення і служити мірою досягнення цілей; 

- виникають стійкі форми узгодження ціледосягнення (політичні 

інститути), а також звичні способи їх розгортання (політичні процеси); 

- формується цілісна система державних органів влади, інститутів і 

процесів, що володіє власною логікою і здатна до само виробництва і 

розвитку; 

- люди мають здатність використовувати політичні інститути, 

включатися в політичні процеси і знаходити своє місце в політичній системі 

завдяки оволодінню і / або творчому створенню відповідних ролей. 

Нами виділено три основні типи державного регулювання за рівнем її 

складності і розвиненості: 

- директивно-деспотичний: суть - конфлікт, боротьба, вольове 

нав'язування цілей і шляхів їх досягнення; 

- функціональний: суть - поділ і узгодження обов'язків і повноважень 
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заради збереження цілісності і ефективності політичної спільноти; 

- комунікативний: суть - вільне обговорення і вироблення 

принципово нових можливостей ціле досягнення  країни. 

Запропоновано виділити три рівня «державного регулювання», які 

взаємопов'язані  і можуть використовуватися як в комплексі, так і окремо, в 

залежності від конкретної ситуації. Отже: 

1. Державне регулювання - сукупність офіційних поглядів, позицій, 

установок і принципів, що визначають спрямованість діяльності держави, 

міжнародної, міждержавної або громадської організації (політичної партії, 

громадського руху та тощо). 

2. Державне регулювання - діяльність (образ дій) органів державної 

влади і державного управління, а також громадських організацій, політичних 

партій, груп та тощо, що визначається їхніми інтересами і спрямована на 

досягнення певної мети. 

3. Державне регулювання - сукупність відносин, що складаються в 

результаті цілеспрямованого взаємодії груп з приводу завоювання, 

утримання і використання державної влади з метою реалізації своїх 

суспільно значущих інтересів. 

В останні роки досить швидкими темпами проходив процес 

глобалізації політичної науки, різко розширилися її міжнародні рамки. Тому 

в сучасній науці чітко виділилися наступні найважливіші напрямки 

дослідження державного регулювання, навколо яких згрупувалися основні 

сили вчених і які в повній мірі можуть бути віднесені до державного 

регулювання розвитку енергетичної безпеки. 

З урахуванням прийнятого вище визначення «державного 

регулювання», а також беручи до уваги, що енергетична політика є частиною 

загальної політики держави, нам представляється можливим дати наступне 

визначення державного регулювання розвитку енергетичної безпеки. 

1. Державне регулювання розвитку енергетичної безпеки - сукупність 

офіційних поглядів, позицій, установок і принципів організації та здійснення 
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енергетичної діяльності, що визначають спрямованість діяльності держави, 

міжнародної, міждержавної або громадської організації (політичної партії, 

громадського руху тощо), державного або політичного діяча в енергетичній 

сфері і / або по використанню енергетичної діяльності та / або її результатів 

для досягнення певних цілей: політичних, військових, економічних, 

екологічних, соціальних, інформаційних та тощо. 

2. Державне регулювання розвитку енергетичної безпеки - діяльність 

(образ дій) органів державної влади і державного управління, а також 

громадських організацій, політичних партій, груп та тощо. По захисту 

національних інтересів в енергетичній сфері і по досягненню певних цілей на 

основі енергетичної діяльності та / або її результатів; 

3. Державне регулювання розвитку енергетичної безпеки - сукупність 

відносин, що складаються в результаті цілеспрямованої взаємодії груп по 

реалізації своїх суспільно значущих інтересів у енергетичній сфері на основі 

здійснення енергетичної діяльності та / або з використанням її результатів. 

Таким чином, виходячи з теоретико-методологічних основ 

дослідження, з урахуванням системно- діяльнісного підходу, логічної 

системи побудови енергетична політика держави - фактор в системі 

забезпечення національної безпеки держави - найважливіша і невід'ємна 

складова незалежності країни, складова енергетичної безпеки, як компонента 

системи забезпечення національної безпеки держави. Це спрямована 

діяльність держави, громадських організацій, політичних партій, груп та 

тощо в енергетичній сфері захисту національного надбання, природних 

енергетичних ресурсів держави від зовнішніх і внутрішніх загроз і по 

досягненню певних цілей: політичних, військових, економічних, екологічних, 

соціальних, інформаційних тощо, на основі енергетичної діяльності та / або її 

результатів. 

Нами зазначається, що в сучасних умовах структура державне 

регулювання розвитку енергетичної безпеки України реалізується через 

енергетичну діяльність. Це визначається наступними обставинами, особливо 
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важливими саме для України: 

По перше. Енергетична діяльність України традиційно займає 

ключове місце в геополітиці України є одним з найважливіших факторів, за 

рахунок забезпечення транзиту через свою територію. 

Розвиток енергетики грає все більш важливу роль в забезпеченні 

національної безпеки, економічному, науковому і 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 і ефективного 

використання енергетичного потенціалу. Спираючись на цей потенціал, 

Україна  може прискорити процес становлення своєї економіки, забезпечити 

ефективність розвитку науки, техніки і соціальної сфери. 

По-друге. Забезпечення незалежності енергетичної діяльності і 

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, так як його рішення дозволить України 

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 України. 

Повинні з'явитися основи державного регулювання розвитку 

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

будуть підготовлені програми за напрямками, а потім вже повинні з'явитися 

конкретні плани дій. 
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Нами зазначено, що в області державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки на перший план виходять такі основні завдання: чіткий 

розподіл між органами законодавчої і виконавчої влади функцій, завдань і 

відповідальності в сфері розробки та реалізації енергетичної політики; 

координація та зосередження їх зусиль на досягненні головних цілей 

національної енергетичної політики. 

По-четверте. Важке економічне становище України вимагає 

оперативно розставляти нові пріоритети в реалізації державного регулювання 

розвитку енергетичної безпеки. 

У сучасних умовах в Україні склалися умови, при яких стан 

енергетичного комплексу вже не в повній мірі відповідає завданням 

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

економічній та науковій сферах. Виникла небезпека втрати науково-

технічного і виробничого потенціалів, витіснення вітчизняних компаній з 

внутрішнього енергетичного ринку. Сталося фізичне і 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, більш 

ефективних шляхів проведення і регулювання енергетичної діяльності. 

Таким чином, енергетична діяльність в даний час відноситься до 

категорії вищих державних пріоритетів України  і їй повинна надаватися 

всебічна і стабільна державна підтримка (як політична так і фінансово 

економічна). Без державного регулювання розвитку енергетичної безпеки 

Україна сьогодні вже не зможе забезпечити національну безпеку в тому 

вигляді, в якому вона потрібна країні на сучасному етапі історичного 

розвитку. Необхідно вважати пріоритетним завданням розвиток вітчизняної 

енергетики як одного з ключових ланок у забезпеченні національної та 

міжнародної безпеки в сучасних умовах. 

Державне регулювання розвитку енергетичної безпеки як складова 

частина загальної політики держави має складну будову і відображає єдині 
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(із загальною політикою) узагальнені погляди, напрямки і способи діяльності 

інститутів суспільства і влади. Тому в науковому плані необхідно 

аналізувати різні аспекти державного регулювання розвитку енергетичної 

безпеки і її складові частини з урахуванням розуміння сутності та змісту 

загальної політики держави. Одним з наявних і найбільш широко поширених 

в політології підходів до аналізу політики є філософський підхід - виділення 

в політиці форми, змісту і процесу (відносин). 

Форма державного регулювання розвитку енергетичної безпеки - це її 

організаційна структура, інститути, в тому числі система правових і 

організаційних норм, які надають їй стійкість, стабільність і дозволяють 

регулювати політичну поведінку в енергетичній сфері. Форма державного 

регулювання розвитку енергетичної безпеки реально втілюється в державі, 

партіях і групах інтересів (асоціаціях і рухах), а також в законах, політичних і 

правових нормах, що регламентують енергетичну діяльність. Організаційну 

структуру державного регулювання розвитку енергетичної безпеки можна 

уявити як складний спеціалізований науково-промислово-військово-освітньо 

управлінський комплекс (рис.2.1), який виконує наступні функції: 

 

- отримання від держави і його політичних інститутів необхідних 

вихідних даних (політичних, військових, економічних, технічних, 

соціальних, інформаційних, екологічних, законодавчих та ін.) 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 і законодавчої влади; 
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Рис.2.1. Організаційна структура державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки 

 

- взаємодія (міжнародне співробітництво) з подібними комплексами 

інших держав, енергетичних структур або груп держав, кооперацій 

економічних структур та тощо. 

Організаційна структура державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки дозволяє пов'язати в єдине ціле всі елементи 

енергетичної діяльності держави і забезпечити повсякденне впровадження 

результатів виконання енергетичної програми як в енергетичний, так і в 

неенергетичні сфери діяльності держави. 

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 
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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 і на основі економічної діяльності. 

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 рамках комплексної національної енергетичної 

програми, керівництво якої повинно взяти на себе перші особи держави, але 

потрібно також, щоб широка громадськість перейнялася цією ідеєю, 

прийняла освоєння людиною енергетичного простору як область практичної 

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

назвали «моральним еквівалентом війни». 

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» у осіб, що приймають 

рішення і обслуговуючих їх експертів, створює серйозні перешкоди на шляху 

розробки і практичної реалізації енергетичних програм. 

Нами визначено, що в сучасних умовах головними цілями державного 

регулювання розвитку енергетичної безпеки ї, що визначають основний її 

зміст, є: 

- ефективне використання і зміцнення енергетичного потенціалу 

України в інтересах розвитку науки і техніки, підвищення економічної та 

оборонної могутності країни; 
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- активну участь у міжнародному співробітництві в галузі енергетичної 

діяльності, направленій на вирішення глобальних проблем людства. 

Нами запропоновано для досягнення зазначених цілей державного 

регулювання розвитку енергетичної безпеки виконувати такі основні функції: 

1. Гарантоване дотримання державних інтересів України при 

здійсненні енергетичної діяльності. 

2. Незалежність національної енергетичної політики в області 

забезпечення безпеки країни зі збереженням за Україною права на адекватні 

заходи в разі загрози її національним інтересам в середовищі енергетики. 

3. Державне регулювання розвитку енергетичної безпеки, включаючи 

координацію діяльності українських організацій на зовнішньому і 

внутрішньому ринках енергетичних технологій і послуг. 

4. Чіткий розподіл між органами законодавчої і виконавчої влади 

функцій, завдань і відповідальності в сфері розробки та реалізації 

національної енергетичної політики; координація та зосередження їх зусиль 

на досягненні головних цілей національної енергетичної політики; 

проведення експертиз проектів енергетичних програм, що мають 

загальнодержавне значення. 

5. 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 і діючі в даний час), а також 

законодавства України. 

6. Рівноправне і 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. Об'єднання зусиль всіх держав для ефективного дослідження і 

використання енергетичного простору в інтересах національної економіки і 
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науки, а також обороноздатності і забезпечення колективної (загальної) 

безпеки. 

При цьому пріоритетними напрямками державного регулювання 

розвитку енергетичної безпеки повинні бути: 

- підвищення ефективності державного регулювання і координації 

енергетичної діяльності; 

- підтримка і зміцнення позицій України в освоєнні і використанні 

енергетики, розвиток і зміцнення енергетичного потенціалу України, в 

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

російського енергетичного потенціалу на рівні, адекватному реальну загрозу 

безпеці країни; 

- створення, розширення масштабів і підвищення ефективності 

енергетичного потенціалу для розвитку економіки, науки і 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 і завоювання на 

ньому місця, що відповідає енергетичному потенціалу країни; 

- забезпечення безпеки енергетичної діяльності, в тому числі і 

екологічної; 

- вдосконалення нормативно-правової бази енергетичної діяльності. 

 Триваюча економічна криза в країні, істотно більш глибока, ніж 

уявлялося навіть в песимістичних варіантах (сценаріїв). Енергетичної 

стратегії України до 2035  та  Енергетична стратегія України до 2035, що 

зберігається соціально-економічна і політична нестабільність в суспільстві 

вимагають постійного моніторингу і відповідного державного регулювання 

розвитку енергетичної безпеки, прогнозів розвитку енергетичної сфери. 
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Оптимальний рівень енергетичної безпеки можна визначити як такий 

сукупний запас внутрішньої стійкості складної системи, при якому навіть 

найбільш інтенсивний дестабілізуючий вплив не зможе вивести її зі стану 

стійкої рівноваги. Проте, в сучасних реальних умовах навіть більшості 

розвинених держав всі ці завдання доводиться вирішувати на базі 

обмежених за обсягом і якістю внутрішніх економічних ресурсів, а також з 

урахуванням потужних додаткових загроз екзогенного характеру, таких, як 

промислові аварії, міжнародний тероризм або важко передбачувані по 

конкретним масштабами стихійні лиха. Тому для швидкої мобілізації всіх 

обмежених ресурсів і їх короткостроковій концентрації на найбільш 

небезпечних напрямках обов'язковою умовою є незалежний аудит поточного 

рівня енергетичної безпеки. 

Ця послідовність необхідних дій базується на відомих положеннях 

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 і досвід, які було б шкода не 

використати для досягнення прогресу, що диктується змінами в світі. 

Секретаріат готовий зробити все необхідне, щоб доповнити і вдосконалити 

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

останнє слово. Після кризи країни повинні бути готові до новаторських 

підходів. В іншому випадку в силу неминучих фінансових, економічних або 

політичних складнощів 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 і загрозами енергетичної безпеки 
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глобального характеру, з якими зіткнулися  більшість країн світу. 

Визначаючи сучасні проблеми та загрози енергетичній безпеці, 

необхідно відзначити економічні, соціально-політичні, техногенні, природні, 

зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні, управлінсько-правові загрози, а 

також зростання міжнародного тероризму, наслідки забруднення 

навколишнього середовища і глобального «потепління» клімату, 

обмеженість традиційної рентабельною 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 і потужні зворотні потоки нафтодоларів, прямо і побічно 

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 і інших інфраструктурних об'єктах нафтогазових 

галузей в різних країнах світу, організованих міжнародними терористами в 

період після завершення активної фази військової операції США в Іраку 2003 

року, скоротили середній обсяг надходження сирої нафти на світові ринки не 

менш ніж на 1 млн. барелів на добу і додатково підвищили її ціну приблизно 

на 20 дол. в розрахунку за 1 барель. 

Одночасно з цим вже зараз закладаються основи майбутньої гострої 

конкурентної боротьби і суперництва лідерів розвинених країн (США, 

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

вільний доступ до поступово традиційної сировинної бази, що виснажується. 

Ситуація ускладнюється тим, що країни, що розвиваються в основному 

прагнуть повторити вже пройдений індустріальними спільнотами і 

пов'язаний з надмірними енергетичними затратами шлях промислового 

економічного розвитку, багато в чому повторюючи їх минулі помилкові 

рішення і майже не намагаючись заради збереження прискорених темпів 
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свого економічного зростання освоювати його більш досконалі і економні , 

але дорогі енерго- і ресурсозберігаючі моделі. 

Виробництво енергії неминуче пов'язане з використанням природних 

ресурсів. Енергія (навіть сама екологічно чиста) стає теплом, яке необоротно 

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

перетворюються в парниковий СО, попутно випалюючи планетарні запаси 

кисню. 

Нераціональне використання природних ресурсів в гонитві за 

миттєвим прибутком, часом не відповідає самому елементарному 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». Існуючі заводи, фабрики, рудники, 

шахти продовжують свою діяльність, керуючись старими нормами, 

продовжують неефективно переробляти сировину і матеріали, створюють 

відходи виробництва несумірні з об'ємом продукції, що випускається. 

Зазначені вище процеси, що створюють загрози енергетичній безпеці в 

світі і 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, 

затоплення прибережних ділянок суші, багаторічним засух, масового голоду, 

регулярним регіональним і глобальним епідеміям, пов'язаним зі здібними до 

швидких мутацій збудниками небезпечних інфекцій. Проте, навіть після серії 

руйнівних ураганів осені 2005 року США не поспішають з 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 . 
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Через величезної різниці в швидкостях розгортання соціальних і 

природних процесів земля просто не встигає ці відходи поглинати і 

регенерувати. А вся сучасна природоохоронна діяльність людини 

(включаючи управління відходами, їх утилізацію, очищення і відновлення 

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

токсичної форми переводяться в іншу, часто ще більш небезпечну, але тепер 

вже для майбутніх поколінь. Самі очисні технології є найбільшими 

джерелами забруднень. 

Зношеність обладнання створює загрозу екології та, власне, 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. Основні причини таких аварій 

лежать в прагненні вирішувати комерційні завдання без урахування 

технологічних можливостей електричних мереж, що призводить до 

численних їх перевантаженням і відключень, чому сприяють, зокрема, 

лібералізація і дерегуляція в електроенергетиці. 

Можливі реалістичні рішення перерахованих комплексних проблем 

лежать в основному на шляху поступової заміни вже стала тупиковою 

парадигми безперервного традиційного економічного зростання і 

уніфікованої глобалізації міжнародних ринків, більш стійким і безпечним 

розвитком рівноважних, різноманітних і багатоукладних економічних систем 

сервісного типу. 

Таким чином, енергетична і кліматична політика нерозривно пов'язані. 

Спалювання викопних видів палива в енергетичних цілях є головним 

антропогенним джерелом викидів в атмосферу парникових газів. 
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У 2012 році було представлено (рис. 2.2) аналіз Міжнародним 

енергетичним  агентством, а також декілька  сценаріїв розвитку подій, які  на 

різних базуються енергетичних пріоритетах. Найбільш найбезпечнішим та 

найпривабливішим для нашої планети з розглянутих сценаріїв є сценарій 

2DS, в якому було с прогнозовано та з модульовано  до 2050 року на 2 

градуси підвищення середньорічної температури.  

Рис. 2.2. Діагностика обсягу викидів парникових газів на планеті  та 

прогнозний план зміни клімату у світі. 

 

Нами зазначається необхідність задля забезпечення розвитку даного  

сценарію необхідність в змінах у енергетичній системі світу,а також 

безпосередньо і в Україні, порівнянних з енергетичною безпекою за рахунок  

скорочення викидів парникових газів, які повинні бути вдвічі зменшені 

порівняно з 2009 роком до 2050 року.  

Нами визначається актуальність зменшені попиту на енергію за 

рахунок енергоємність світової економіки, що надасть можливість щодо 

реалізації стратегічного плану по 2DS (рис. 2.3. та рис.2.4.).  

Якщо не забезпечить скорочення викидів парникових газів досягнення 

розвитку енергетичної безпеки країн світу та зокрема України за рахунок 

реалізації плану 2DS стає не неможливим або дуже дорогим. 
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Рис. 2.4. Динаміка на одинцю ВВП загального енергоємності та 

енергопостачання реалізації плану 2DS[///////////////////] 

Рис. 2.5. Аналіз  та прогноз споживання первинної енергії в 

Європейському Союзі 

 

Оптимальний рівень енергетичної безпеки визначається, як сукупний 

запас внутрішньої стійкості складної системи, при якому навіть найбільш 

інтенсивне з усіх можливих зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих впливів, 

не зможе вивести її зі стану стійкої рівноваги. Проте, в сучасних реальних 
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умовах навіть більшості розвинених держав всі ці завдання доводиться 

вирішувати на базі постійно обмежених за обсягом і якістю внутрішніх 

економічних ресурсів, а також з урахуванням потужних додаткових загроз 

екзогенного характеру, таких як промислові аварії, міжнародний тероризм 

або важко передбачувані по конкретним масштабами стихійні лиха. Тому 

для швидкої мобілізації всіх обмежених ресурсів і їх короткостроковій 

концентрації на найбільш небезпечних напрямках при постійній динамічній 

перебудові внутрішніх захисних механізмів, обов'язковим додатковим 

компонентом обліку зворотних зв'язків є незалежний аудит поточного рівня 

енергетичної безпеки. 
Росія має у своєму розпорядженні практично всіма видами природних 

ресурсів і займає одне з провідних місць у світі за запасами мінеральної 

сировини і паливно-енергетичних ресурсів. При цьому необхідно 

враховувати, що навіть російських запасів газу, згідно з прогнозами, 

вистачить тільки приблизно на півстоліття, Україна потребує більш 

ефективному внутрішньому використанні енергоресурсів, щоб на багато 

років зберегти можливість внутрішнього споживання та експорту газу. 

Людство зіткнулося з дефіцитом і проблемою доступності палива для 

забезпечення найнагальніших енергетичних потреб. Нещодавно завершився 

«газовий колапс» говорить, в тому числі, про сильну залежність багатьох 

регіонів від наявності або відсутності власного викопного палива. Проблема 

забезпечення енергетичної незалежності більше не є міфом і для наших 

регіонів. 

Останнім часом у всьому світі експерти активно обговорюють шляхи 

більш раціонального використання енергії за допомогою більш інтенсивного 

розвитку нетрадиційних джерел енергії. У той же час природно-ресурсний 

потенціал України використовується з низькою ефективністю: енергетичні 

витрати на одиницю продукції в середньому перевищують показники 

багатьох розвинених країн в 2,5-3 рази, а при виробництві одиниці ВВП 

витрата багатьох видів природних ресурсів значно вище, ніж ще десять років 
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тому (таблиця 2.1). Незважаючи на загальне зниження господарської 

активності і масштабів природокористування, питома природо місткість і, 

отже, відносна сировинна орієнтованість економіки України  зросла. 

Таблиця 2.1. 

Аналіз та прогноз основних показників Енергетичної стратегії України 

на період до 2035 року*  

Показники 2013 2020 2025 2030 2035 

Споживання паливно-
енергетичних 
ресурсів(енергетичне 
використання), млн. т н.е. ,а 
також: 

110,62 114,4 117,6 121,4 126,1 

- відновлювальні джерела 

енергії 

3,13 9,6 13,3 17,3 19,5 

Частка відновлювальних 
джерел енергії  в споживанні 
первинних ресурсів  

2,7% 8,4% 11,4% 14,2% 15,5% 

Кінцеве енергоспоживання, 
млн. т н.е.1)  

69,6 77,9 80,8 85,1 88,9 

Частка відновлювальних 
джерел енергії в валовому 
кінцевому енергоспоживанні  

4,5% 12,3% 16,5% 20,3% 21,9% 

Кінцеве енергоспоживання, 
млн. т н.е.2)  

86,6 86,9 89,1 93,5 97,5 

Частка відновлювальних 
джерел енергії в валовому 
кінцевому енергоспоживанні  

3,6% 11,0% 15,0% 18,5% 20,0% 

Виробництво електроенергії, 
ТВт∙год 

194,4 209,46 232,97 258,24 276,62 

- зокрема з відновлювальних 
джерел енергії 

15,7 28,12 38,44 47,6 50,1 

Частка відновлювальних 
джерел енергії у виробництві 
електроенергії  

8,1% 13,4% 16,5% 18,4% 18,1% 

*підготовлений Національним інститутом стратегічних досліджень 

Економічний розвиток України, засновано на екстенсивної розробці 

ресурсів і застосуванні «брудних» технологій, є нестійким і залишиться 

таким в перспективі, якщо не буде вжито радикальних заходів зі зміни 
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екологічної та технологічної політики, які не буде модернізована і укріплена 

система управління охороною навколишнього середовища .. 

Відмова або відкладання вирішення цих проблем неминуче обмежить 

можливості диверсифікації економічного розвитку України, особливо 

експорту продукції з високою часткою доданої вартості, в умовах все більш 

конкурентною світової економіки, в тому числі - в області екологічної 

відповідальності товаровиробників. 

Україна має значний потенціал в «постачанні» світового вуглецевого 

ринку квотами на викиди парникових газів. Після ратифікації Україною  

Кіотського протоколу в кінці 2004 року і його вступу в силу в лютому 2005 

року Протокол став найважливішим глобальним інструментом взаємодії 

кліматичної та енергетичної політики. Кіотський протокол, який є ядром 

міжнародної кліматичної політики, тісно пов'язаний з глобальною 

енергетичною політикою. І Кіотський протокол, і глобальна енергетична 

політика переслідують одну мету - створення стійкої енергетики 

майбутнього.  

Україна з метою здійснення національної енергетичної стратегії 

пріоритетним має стати розвиток внутрішніх процедур (відповідна 

інвестиційна діяльність), які дозволять повноправно брати участь в 

міжнародних механізмах. Вироблення такої стратегії дасть потенційним 

інвесторам упевненість в доцільності інвестицій в Україну. 

З метою формування регіональної (внутрішньої) і 

зовнішньоекономічної енергетичної політики України, для ефективного 

використання паливно-енергетичних ресурсів розроблено методологію 

регіоналізації енергетики з урахуванням розвитку і розміщення 

продуктивних сил і особливостей територіальної структури 

енергоспоживання. 

При цьому газові електростанції пропонується замінити вугільними 

електростанціями. Сучасні моделі теплових вугільних електростанцій мають 

ККД, схожий з попереднім поколінням газових електростанцій, а новітні 
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очисні фільтри можуть скоротити шкідливі викиди в атмосферу до мінімуму. 

Інтенсивний розвиток цього типу електростанцій дасть імпульс 

вугледобувної промисловості, яка переживає не найкращі часи. 

Розкриваючи політичні аспекти державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки України в сучасних умовах, необхідно відзначити, що 

російська енергетика, долає проблеми системної кризи в умовах, коли 

національне енергоспоживання перевищує генерацію, енергетичне 

машинобудування не здатне вирішити проблему швидкого введення нових 

потужностей, спостерігається нестійкість нафто- і газовидобутку на основних 

родовищах, а також не реалізуються програми запуску стійкого 

інноваційного циклу в вітчизняних газовому і нафтовому секторах . В даний 

час українська економіка все ще вкрай енергомарнотратні - на виробництво 

ВВП в Україні витрачається в два рази більше енергоресурсів, ніж в 

більшості країн, що розвиваються і в 5-6 разів більше, ніж в розвинених 

країнах з ринковою економікою. 

На сучасному етапі Україна, як велика і незалежна енергетична 

держава, діє в межах доступних і рентабельних локальних ресурсів і з 

урахуванням своїх власних життєво важливих інтересів, вирішує дуже 

серйозні проблеми: створення всіх необхідних умов для надійного 

постачання паливом внутрішніх ринків по стійким цінами при 

В умовах об'єктивних процесів глобалізації економічних і політичних 

процесів міжнародного життя, забезпечення енергетичної безпеки необхідно: 

безперебійне постачання населення в усьому світі енергетичними ресурсами 

за економічно обґрунтованими цінами; довгострокову стабільність на 

світовому і регіональних енергетичних ринках; забезпечення екологічної 

безпеки; послідовну реалізацію концепції сталого економічного розвитку, як 

окремих країн, так і людства в цілому; обов'язковість постійного і активного 

співробітництва всіх держав на взаємовигідній основі. 
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2.2. Стан державного регулювання розвитку енергетичної безпеки  

України в умовах зовнішньої військово-політичної агресії 

 

Масштаби державного регулювання розвитку енергетичної безпеки  

України в економічній сфері в різних країнах неоднакові і залежать від 

специфіки економічної і політичної ситуації і завдань, що стоять перед 

конкретною економікою. Для азіатських країн характерно традиційне 

взаємопроникнення і переплетіння інтересів держави і бізнесу, при якому 

влада активно втручається в діяльність приватних компаній. 

Типовим представником такого підходу є економіка Японії, що 

відрізняється яскраво вираженою національною своєрідністю державного 

регулювання розвитку енергетичної безпеки  України. Специфіка японської 

ринкової економічної моделі полягає у високому рівні державного 

регулювання, але практично без наявності державної власності. Ступінь 

втручання влади в діяльність бізнесу весь час змінюється в залежності від 

складних умов в політиці і економіці. У 2012 році, в Японії почалися 

економічні реформи, названі «абеноміка» 130 на ім'я висунув їх Прем'єр-

міністра Сіндзо Абе, які орієнтуються на посилення державного 

регулювання. Для енергетичної сфери японської економіки, в умовах 

тотальної залежності від кон'юнктури світових ринків енергосировини, 

державна участь в управлінні даного сектора завжди розглядалося як 

необхідний фактор забезпечення енергетичної безпеки. 

Інституційна складова державного регулювання розвитку енергетичної 

безпеки  Японії  представляє собою розгалужену мережу міністерств, 

департаментів, консультативних та дослідницьких організацій. Основну роль 

серед них відіграє Міністерство економіки, торгівлі і промисловості (МЕТП) 

в особі Управління з природних ресурсів і енергетики з трьома 

департаментами електрики і газової промисловості, природних ресурсів та 

палива, поновлюваних джерел енергії та енергозбереження здійснює 

централізоване управління всією енергетичною сферою, координує 
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відношення держави з бізнесом, фінансує енергетичний сектор і відповідає за 

енергетичну безпеку країни. Важливим засобом державного регулювання 

промисловості є складання МЕТП індикативних детальних планів для всіх 

галузей. Плани носять рекомендаційний характер, але якщо бізнес не буде 

дотримуватися їх, то втратить державної підтримки і може розоритися. 

Залежність економіки і паливно-енергетичного комплексу країни 

від кон'юнктури світових цін на ПЕР. Управління ядерною енергетикою 

здійснюється Державною інспекцією ядерного регулювання України,  

основним завданням якого є розробка національної політики в даній сфері. 

Як консультативного органу, в галузі ядерної енергетики, при Кабінеті 

міністрів працює Комісія з атомної енергії Японії. За реалізацію 

зовнішньої енергетичної політики країни і координацію відносин з 

іншими державами відповідає Міністерство закордонних справ. 

Особливим державним управлінським ресурсом є публічні корпорації, 

що представляють сектор синтезу бізнесу та держави. Хоча ці організації є 

формально незалежними від держави, вони створюються, контролюються і 

розпускаються ім. Уряд виділяє для них субсидії, надає податкові пільги, 

захищає від приватної конкуренції, планує їх діяльність та ін. Публічна 

корпорація не випускає акцій, її основна мета - загальне благо. У сфері 

енергетики такої державної компанією стала Японська національна 

корпорація з нафти, газу і металу. Її завданням є забезпечення стабільних 

поставок сировини в країну від імені уряду, інвестування видобувних 

проектів і сприяння японським приватним компаніям за кордоном, 

підтримання стратегічних запасів нафти та тощо. 

Державне регулювання розвитку енергетичної безпеки  України 

здійснюється через нормативно-правові та податково-фінансові інструменти 

(рис. 2.6.). 
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Рис. 2.6. Складові державного регулювання розвитку енергетичної безпеки України 
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В основі сучасного державного регулювання розвитку енергетичної 

безпеки Японії лежить, прийнятий в 2002 році, «Основний закон про 

політику в галузі енергетики», який формулює три головні цілі: енергетична 

безпека, економічне зростання, захист навколишнього середовища. В рамках 

цього закону, для конкретизації напрямів державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки, з 2003 року розробляються «Базові плани по 

енергетиці», які коректуються кожні три роки з урахуванням мінливості 

ситуації. 

Під особливим контролем держави знаходиться діяльність по 

енергозбереженню. Основним нормативним актом є Закон про раціональне 

використанні енергії №49 від 1979 року зі поруч поправкою, яка спрямована 

на стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів для 

раціонального використання паливних ресурсів. Закон передбачає пільгове 

оподаткування, державні дотації, співфінансування та ін. 

Також Уряд Японії стимулює створення великих національних 

енергетичних монополій, які мають можливість покращувати якість 

продукції і отримувати конкурентну перевагу на світових ринках, підтримує 

експорт енергетичних технологій і продукції глибокої переробки. 

Важливим документом у сфері енергетики є оприлюднена в 2006 році 

МЕТП «Нова національна енергетична стратегія», що визначила ключові цілі 

та завдання розвитку енергетичного сектора Японії до 2030 року. Останні 

коригування стратегії були проведені в четвертому «Базовому плані з 

енергетики», прийнятому в квітня 2014 року. Головними напрямками 

енергетичної політики були названі: зниження нафтової залежності 

економіки, повернення до використання атомної енергетики, підвищення 

енергоефективності, розширення сфери використання природного газу, 

розвиток відновлюваних джерел енергії та ін. 

Ще одним документом Уряду Японії є щорічний звіт «Біла книга в 

сфері енергетики», що містить аналіз енергетичної політики минулого року і 

рекомендації на перспективу. 
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Таким чином, Японія створила особливу модель ринково-планової 

економіки, при якій, незважаючи на відсутність державної власності, Уряду 

вдається жорстко регулювати економічні процеси в країні, завдяки 

унікальній системі взаємовідносин влади і бізнесу. Держава у всіх галузях, в 

тому числі і енергетиці, спонукає, спрямовує і стимулює бізнес на виконання 

планів Уряду, які передбачають реалізацію загальнонаціональних завдань. 

Велику роль в цьому відіграє менталітет японцев, що відрізняється 

розвиненим почуттям колективізму, працьовитістю, відданістю групі, 

жорсткою дисципліною і традиційним пріоритетом державних інтересів. 

Досвід Японії у вирішенні економічних і енергетичних проблем 

використовують багато країн регіону і в першу чергу Республіка Корея. 

Корейська економічна модель багато в чому схожа з японською, але роль 

держави в регулюванні економіки значно више і закріплена в Конституції 

країни. 

Сучасні механізми державного регулювання розвитку енергетичної 

безпеки  були розроблені в 50-і роки минулого століття, створені 

держорганізацій та утворений держсектор з конфіскованої японської 

колоніальної власності, бізнес цілеспрямовано формувався державою. 

Пріоритет віддавався великим підприємцям, їм надавалися податкові пільги, 

субсидування, з метою створення конкурентоспроможного експортно-

орієнтована бізнесу. З'явилися чеболі -великі торгово-промислові групи, які 

мають підтримку Уряду Кореїі фінансуються через державні банки. 

Сьогодні державним органом, що регулює всю промисловість в Кореї, 

в тому числі і енергетичну, є Міністерство торгівлі, промисловості і 

енергетики. Його Відділення енергетики та ресурсів планує і керує всією 

енергетичною діяльністю: традиційної та відновлювальною енергетикою, 

ядерною енергетикою, енергоефективністю, електроенергетикою, 

енергетичною безпекою. 

На відміну від Японії в паливно-енергетичному комплексі Кореї багато 

спеціалізованих держкомпаній. При цьому нафто- і газовидобувна 
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промисловість повністю належать державі. Монополістом в видобувному 

нафтовому секторі країни є Корейська національна нафтова корпорація, що 

займається інвестуванням в освоєння енергоресурсів за кордоном, 

створенням нафтових запасів, розвитком перспективних технологій. 

Державний монополіст в газовому секторі - Корейська газова корпорація,  

компанія є єдиним імпортером СПГ (скраплений природний газ) в країну, їй 

належать СПГ-термінали і газорозподільні мережі. Крім того, вона 

займається науково-дослідними розробками в області нових технологій і бере 

участь в зарубіжних газових проектах. 

Галузь електроенергетики як «природна монополія» завжди належала 

тільки державі. Нею керує державна Корейська електроенергетична 

корпорація «КЕПКО». У 2001 році вона, в рамках проведеної 

реструктуризації з метою створення механізму конкуренції, була розділена 

на шість дочірніх компаній, які отримали функцію виробництва 

електроенергії. При цьому материнська компанія стовідсотково бере участь в 

їх статутному капіталі. Частина ринку була надана приватним генеруючим 

компаніям, які забезпечують власне споживання, а залишки продають Керк, 

що зберегла свою монополію в області закупівлі електроенергії, будучи 

єдиним покупцем. 

Крім великої частки промислового сектора державі належить і ряд 

науково-дослідних енергетичних інститутів. Варіанти національної 

енергетичної стратегії країни розробляються в створеному в 1986 році 

державному Корейському інституті економіки енергетичного комплексу. 

Інститут здійснює аналіз інформації в галузі вітчизняної та 

міжнародної енергетики з багатьох аспектів, вивчає екологічні наслідки 

енергетичної діяльності, прогнозує попит і пропозицію в країні та ін. На 

основі його досліджень Урядом був розроблений і схвалений в січні 2014 

«Другий національний енергетичний план», в якому сформульовані загальні 

принципи та напрямки розвитку енергетики до 2035 року. Головний акцент 

зроблений на забезпеченні стабільних поставок нафти і газу, їх кількісному 
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зростанні та диверсифікації постачальників. Також цілями довгострокової 

енергетичної політики стали зниження енергоємності промисловості, 

енергозбереження, підтримку навколишнього середовища та ін. План 

передбачає скорочення споживання вугілля, розширення використання СПГ, 

подальше збільшення частки поновлюваних джерел і атомної енергії в 

загальному споживанні. 

Як і в Японії, в Республіці Корея використовується централізоване 

п'ятирічне економічне планування, але носить директивний характер, якому 

повинні слідувати всі суб'єкти економічних відносин. Особливу увагу в 

планах приділяється стимулюванню експорту - держава субсидує 

експортерів, виділяє цільові кредити. Сприяє виконанню планів і державна 

монополія в банківській і валютній сфері. 

Таким чином, в Кореї, як і в Японії, побудована ринково-планова 

економіка, але з наявністю великої частки держвласності. При цьому основна 

функція держави в економіці значною мірою полягає в управлінні, і в меншій 

мірі в контролі. В енергетичному секторі корейської економіки, з огляду на її 

особливу значущість для країни, держава відіграє основну роль. 

По особливому шляху розвитку йде Китайська народна республіка. 

Становлення сучасної економічної системи Китаю почалося в 1978 році з 

реформ Ден-Сяопіна. Китай обрав свій власний шлях модернізації і розвитку 

країни - створення державного капіталізму або «системи соціалістичної 

ринкової економіки». Цей тип економічної політики, який часто називають 

«Пекінський консенсус», характеризується рухом до ринку при збереженні і 

посиленні ролі держави. До особливостей реформування китайської 

економіки можна віднести створення недержавного сектора з нуля, а не 

шляхом приватизації держвласності. В результаті державний сектор не 

руйнувався, а приватний весь час зростав, заповнюючи порожні ніші. 

Китайська економічна модель сьогодні характеризується поєднанням 

середнього приватного і великого державного сектора в промисловості при 

домінуванні останнього, який залишається основою народного господарства 
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країни; індикативним п'ятирічним плануванням і повним державним 

контролем над фінансовою сферою. 

Енергетичний сектор економіки повністю знаходиться у власності та 

під жорстким контролем держави. Відповідає за розвиток енергетики 

створене в 2008 році Національне енергетичне управління (НЕУ). До сфери 

його діяльності відносяться вуглеводневі галузі, ядерна та відновлювальна 

енергетика, наукові дослідження, розробка енергетичної стратегії країни і 

координація міжнародного співробітництва. 

У сфері нафто- і газовидобутку основну роль грають три державних 

підприємства гіганта. Провідне місце серед них займає Китайська 

Національна Нафтогазова корпорація (КННК), що займається видобутком, 

транспортуванням і постачанням вуглеводнів, виробництвом нафтохімічної 

продукції, інвестуванням в закордонні проекти. У 1999 році КННК заснувала 

державну нафтову компанію Петрочайна, передавши їй активи по 

нафтогазовидобуванню і нафтопереробці всередині країни, залишивши собі 

закордонний бізнес. Другою великою компанією світового масштабу є 

Китайська нафтохімічна корпорація (КНК), що займається нафтою і газом від 

розвідки родовищ до реалізації готової продукції і міжнародним 

співробітництвом. Третя - Китайська національна нафтова шельфова 

компанія володіє винятковими правами на розробку китайських шельфових 

родовищ газу і нафти, і їх реалізацію. Держава надає всіляку підтримку цим 

компаніям у вигляді податкових пільг, безвідсоткових кредитів, сприяючи їх 

виходу на глобальний ринок, придбання ними активів за кордоном. 

Ядерна енергетика жорстко контролюється безпосередньо Держрадою 

Китаю, які приймають всі важливі рішення в цій сфері, всі атомні компанії 

належать державі, серед них домінують три найбільш великі. Основною є 

Китайська національна ядерна корпорація, створена в 1955 році. Компанія 

володіє повним ядерно-паливним циклом, займається науково-

дослідницькою діяльністю, будівництвом і експлуатацією АЕС, військовими 

атомними програмами, міжнародною співпрацею. Другою значущою 
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компанією є Китайська корпорація ядерної енергетики, що спеціалізується в 

галузі будівництва і експлуатації АЕС в країні. Третьою - Державна 

корпорація технології атомної енергетики, створена в 2007 році для розробки 

власних атомних технологій. Проблемою регулювання атомної галузі стало 

суперництво між цими компаніями, обумовлене наявністю у кожної з них 

власної моделі реактора. Компанії намагаються просувати свої моделі, 

лобіюють їх в Уряді, конкурувати на світових ринках. 

Найбільшого реформування зазнала електроенергетична галузь шляхом 

створення умов для конкуренції, залучення приватного капіталу з метою 

подолання дефіциту електроенергії. У 2002 році було проведено поділ 

генерації і мережевої діяльності, в результаті утворено дві великі державні 

мережеві компанії і п'ять генеруючих. Будучи повністю державними, 

генеруючі компанії мають можливість створювати дочірні відділення із 

залученням приватного капіталу, що створює основу для конкуренції між 

генераторами. Однак поки ринок електроенергії все ще формується. 

Вся діяльність Уряду в енергетичній сфері здійснюється відповідно до 

затверджених планів. У 2012 році була прийнята "Китайська енергетична 

політика -2012", в якій представлена Стратегія розвитку галузі до 2020 року. 

У ній пріоритетними напрямками позначено створення оптимальної 

структури галузі та ефективної системи її управління, розвиток 

трубопровідної мережі газу і нафти, участь в інвестуванні зарубіжних 

видобувних проектів, надання іноземним енергетичним компаніям кредитів 

на пільгових умовах, диверсифікація країн-постачальників енергосировини 

та ін. 

Таким чином, китайський енергетичний сектор перебуває в найбільшій 

залежності від держави серед країн СВА. Галузь повністю належить державі, 

інвестується і керується ним на основі п'ятирічного планування. Зовнішня 

енергетична політика регулюється державою так, щоб не потрапити в 

залежність від якої-небудь геополітичної сили. Орієнтиром в енергетичному 
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партнерстві з іншими країнами, як і у всій зовнішній політиці, для Китаю є 

тільки національна вигода. 

Українська ринкова економіка почала формуватися після розпаду 

СРСР і пройшла ряд перетворень. Сьогоднішню 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 даною сферою здійснюється Міністерство 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 даної організації є вироблення і реалізація 

державної енергетичної політики, контроль за нафтової, газової, вугільною 

промисловістю, електроенергетикою та відновлювальними джерелами 

енергії. 

Державне управління в атомній галузі здійснюється Державна 

інспекція ядерного регулювання України  є центральним органом 

виконавчої влади із спеціальним статусом, підпорядкований Віце-прем'єр-

міністру з питань паливно-енергетичного комплексу, який, в свою чергу, 

спрямовує та контролює діяльність органу управління, що реалізує 

державну політику в сфері використання ядерної енергії (атомна 

енергетика), що позбавляє його незалежності та не відповідає ролі, яку 

цей орган має відігравати у суспільстві [98, C. 21]. 

Необхідність виконання покладених на нього завдань та забезпечення 

незалежності органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки 

дозволяє ототожнити підходи до організації його діяльності з тими, що 
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застосовуються для державного регулювання суб'єктів природних монополій 

[36, C.65]. 

У зв'язку з цим деякими авторами зазначена необхідність переглянути 

роль і місце органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в 

системі органів державної влади, підвищити його відповідальність, 

законодавчо закріпити основні принципи утворення та організації його 

діяльності [11, C. 32]. Закріплення нового спеціального статусу органу 

державного регулювання так само як і для органів, які регулюють діяльність 

суб'єктів природних монополій (органи державного регулювання) потребує: 

■    внесення   доповнень   до   Конституції  України   в   частині 

визначенняпорядку формування   органу   державного   регулювання   ядер

ної   та радіаційної безпеки. 

■    внесення змін до Законів України «Про використання ядерної 

енергії та радіаційну безпеку», «Про видобування і переробку уранових 

руд», «Про 

дозвільну   діяльність   у   сфері   використання   ядерної   енергії»,   «Про 

поводження   з   радіоактивними   відходами»,  «Про   засади   державної 

регуляторної    політики    у    сфері    господарської    діяльності» щодо 

визначенні ролі і місця в системі органі державної влади. 

■    розробки спеціального Закону щодо органу державного 

регулювання ядерної та радіаційної безпеки [98, C. 101]. 

Пріоритетність вирішення питання щодо забезпечення виконання 

органом регулювання ядерної та радіаційної безпеки покладених на нього 

функцій як незалежного та компетентного органу з питань ядерної 

безпеки Україна задекларувала у пункті 1.3 Меморандуму між Україною 

та Європейським Союзом про взаєморозуміння щодо співробітництва в 

енергетичній галузі, підписаного від імені України - Президентом 1 грудня 

2005 року [33, C. 64]. 

Державний сектор в енергетиці Україні представлений великими 

змішаними приватно-державними компаніями. Держава, маючи контрольні 
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пакети акцій, формує політику цих компаній, регулює інвестиції, 

перераховує підприємницьку прибуток в бюджет, бере участь в кредитуванні 

проектів та ін. 

Найбільшої концентрації присутність держави досягло в газовій галузі. 

Домінує тут Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” є 

провідним підприємством паливно – енергетичного комплексу, однією з 

найбільших компаній України [78, C. 23]. 

Нафтогаз є вертикально-інтегрованою нафтогазовою компанією, яка 

здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, 

експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання 

нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам [35, C. 

98]. 

Крім суто комерційної діяльності, компанія виконує важливу соціальну 

роль, забезпечуючи населення, бюджетні установи та комунальних 

споживачів природним газом за цінами, що встановлюються державою [91, 

C. 65].  

В оновленій стратегії енергетиці відводиться нова роль: чи не 

локомотива розвитку, а стимулюючої інфраструктури, що створює умови для 

розвитку економіки. Головними чотирма стратегічними орієнтирами 

залишилися ті самі: енергетична безпека, економічна ефективність, 

екологічна безпека та енергоефективність. 

Відновлюваної енергетики в стратегії практично не приділено уваги, 

Росія як і раніше орієнтується головним чином на вуглеводні. Основний 

вектор перетворень спрямований на внутрішній ринок, але відмовлятися від 

світових поставок енергосировини країна не планує. При цьому основними 

ринками збуту в стратегії вказані країни Сходу. 

Отже, енергетичний сектор України, як і в Японії, Китаї та Республіці 

Корея контролюється Урядом. Держава здійснює контроль за 

надрокористування, координує діяльність усіх суб'єктів, здійснює нагляд за 

діяльністю бізнесу. У зв'язку з експортно-сировинної спрямованістю і 
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донорської 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 і ніде повністю 

не віддається в приватні руки. Ключову роль у забезпеченні енергетичної 

безпеки розглянутих країн грає державна енергетична стратегія, яка визначає 

пріоритетні напрямки розвитку галузі, яка регулює взаємодію з бізнесом і діє 

в інтересах всього суспільства. 

Великою проблемою є фізичний і 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, що призводить до неконкурентність її продукції з 

імпортної. У зв'язку з цим велика увага починає приділятися впровадженню 

енергозберігаючих технологій, що забезпечують більш ефективне 

використання ресурсів. 

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 

активізувати зусилля з диверсифікації економіки і 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 
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використанні отриманого доходу, що є основним джерелом для необхідної 

модернізації економіки і підтримки соціальної сфери. 

Географічне положення дає Україні можливість відігравати особливу 

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

спрямованість діяльності держави в сфері енергетики зумовлює тісні 

контакти із 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 постачальник, Україна готова бути 

гарантом енергетичної стабільності на всьому євразійському континенті.  

Таким чином, процес забезпечення енергетичної безпеки протікає в 

різних країнах по-різному. На нього впливають: ресурсна складова, ступінь 

економічного розвитку, просторовий компонент, геополітичні цілі, що 

формують різні проблеми і відповідно різні способи їх вирішення. 

Основною проблемою країн СВА в сфері енергетики є відсутність або 

недостатня кількість енергетичної сировини, що становить головну 

небезпеку енергетичної безпеки. Перспективною мірою подолання 

залежності від зовнішніх поставок для цих країн є перехід на 

самозабезпечення шляхом розширення використання ВДЕ і атомної енергії. 

На сучасному етапі основним способом є диверсифікація постачальників, що 

має ряд національних відмінностей. 

Територіальні особливості створюють свої проблеми для енергетичної 

безпеки. Острівне положення Японії створює труднощі для розширення 

контактів, немає можливості прокладати трубопроводи, єдиним зв'язком з 

рештою світу є морські коридори, що вимагають охорони. Республіка Корея 

має такі ж проблеми, ставши, по суті, островом в зв'язку з поділом нації і 

складними відносинами з КНДР. При цьому обидві країни у зовнішній 

політиці залежать від свого союзника США, що впливає на прийняття 

зовнішньополітичних рішень цих країн. Китай має велику територію і 

чисельність населення, які потребують додаткових внутрішніх енерговитрат, 
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але при цьому Китай незалежний у зовнішніх взаємодіях і є джерелом 

імпульсів для світової економіки і політики. В Україні проблеми з великими 

відстанями і холодним кліматом, що вимагають протяжної інфраструктури і 

підвищеного енергоспоживання. 

Економічний розвиток Японії та Республіки Корея, що мають 

постіндустріальну економіку, дозволяє їм широко впроваджувати передові 

енергетичні технології. Економіка Китаю з різними устроями від 

традиційного до постіндустріального ставить перед країною в першу чергу 

завдання вирівнювання регіонів. Україна має таку ж проблему - підйому 

східної частини країни. Монозалежність української  енергетики від 

природного газу, а Китаю від вугілля створює додаткові загрози щодо 

надійності функціонування енергетичного сектора і стабільності економіки. 

Найбільш збалансована структура споживання первинних енергоресурсів 

створена в Японії і Кореї. 

В цілому регіон СВА має великий енергосировинна інтеграційний 

потенціал, тут є великі постачальники і великі споживачі, що створює 

можливість для забезпечення регіональної енергетичної безпеки. Однак 

реалізація цієї можливості багато в чому залежить від політичної волі 

держав. 

Однією з тенденцій сучасного державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки  України є політична і економічна інтеграція 

міжнародної взаємодії, яка сьогодні в значній мірі регулюється не окремими 

державами, а консолідованими рішеннями регіональних об'єднань на етапі 

активного формування регіональних економічних і політико-стратегічних 

угруповань, який почався з кінця минулого століття. Сьогодні в світі існує 

багато видів спілок, що знаходяться на різних етапах розвитку і 

відрізняються структурою внутрішніх взаємин, економічними, політичними, 

соціальними цілями, промисловим потенціалом учасників і економічними 

наслідками таких об'єднань. 
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Важливою причиною інтеграції стали глобалізація і 

транснаціоналізація, що ведуть до взаємозалежності національних економік і 

визначили неможливість їх успішного розвитку без сспівробітництва. Крім 

того, не всі держави здатні самостійно забезпечувати свою безпеку і 

процвітання, що стимулює їх прагнення до створення довготривалих 

альянсів, заснованих на географічній локальності і етнокультурної 

спільності. Формування стійких політико-економічних зв'язків між країнами-

учасницями об'єднань сприяє їх прискореному розвитку, забезпечує вільний 

рух товарів, полегшує поширення передових технологій, розвиває 

регіональну інфраструктуру, мінімізує транспортні витрати та ін. Також 

об'єднання економік сприяє підтримці соціально-політичної стабільності 

регіонів, зменшуючи можливість збройних конфліктів всередині альянсів і 

збільшуючи їх загальну обороноздатність. Крім того, в умовах, коли 

сучасний світ розпадається на конкуруючі регіони, паритет цілісних 

стратегічних союзів створює можливість формування багатополярної 

архітектури світу, що забезпечує противаги для підтримки стійкого 

функціонування світової політичної системи. З іншого боку інтеграційні 

процеси не гарантують відсутності розбіжностей і протиріч ні всередині 

об'єднань, ні між ними і не усувають наростаючу в світі конкуренцію. 

Створювані альянси, по суті, стають центрами концентрації сили - 

економічної, політичної, військової, піднімаючи протистояння на більш 

жорсткий рівень. Ефект від розростання інтеграційних тенденцій ще тільки 

належить оцінити світовій спільноті. 

У Північно-Східній Азії в даний час між країнами головує двостороння 

модель взаємин, що не передбачає складання будь-якого багатостороннього 

союзу з формою центрального керівництва. У багатосторонньому форматі 

країни СВА взаємодіють з нерегіональних суб'єктами світового господарства. 

Кожна країна бере участь в ряді світових об'єднань одночасно. При цьому 

спостерігається зростання конкуренції за вплив на розвиток Північно-Східної 

Азії, активну протидію з боку окремих країн створенню внутрішньо 
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регіонального блоку СВА і залучення країн регіону в альтернативні варіанти 

спілок. Такий інтерес до цих країн пояснюється їх політичною вагою, що 

визначаються високим економічним значенням регіону, наявністю 

розвинених держав, великим потенціалом світового лідерства, ймовірністю 

великомасштабного збройного конфлікту та тощо. 

Сьогодні країнами СВА робляться спроби створення загального 

економічного простору, однак об'єднання економік йде важко і повільно. Що 

стосується питань енергетичної сфери, то їх рішення в рамках інтеграційного 

союзу дозволило б об'єднати зусилля щодо забезпечення енергетичної 

безпеки як регіональної, так і національної - підвищити ступінь надійності 

поставок енергоресурсів, забезпечити безпеку транспортування, створити 

необхідну інфраструктуру та ін. Потенціал енерговзаємодії в регіоні 

величезний. Тут є держави з надлишковими ресурсами і гострим їх 

дефіцитом. Однак поки сприятлива можливість такого взаємодоповнення 

практично не реалізується. 

Певні зусилля по налагодженню енергетичного співробітництва і 

формування об'єднаного азіатського енергетичного ринку прикладає 

Азіатська парламентська ассамблея, в рамках створеного в 2008 році 

підкомітету з питань енергетики. Однак Японія не входить в цю організацію і 

є основним стримуючим фактором інтеграційних процесів в СВА. 

Спираючись на союз з США, і прагнучи зберегти лідерство в регіоні, країна 

не поспішає вступати в альянси. Китай, навпаки, прагне до співпраці і в 

першу чергу зі своїми сусідами, але не знаходить підтримки з боку Токіо. В 

результаті між Японією і КНР наростає суперництво за джерела 

енергоресурсів. 

Найбільш гостре протистояння спостерігається за поставки сировини з 

країн Близького Сходу - Саудівської Аравії, ОАЕ, Ірану, Кувейту та ін. Китай 

пізніше своїх сусідів прийшов на цей ринок і активно відвойовує свою частку 

близькосхідних вуглеводнів, що призводить до жорсткого протистояння з 

Японією. КНР докладає максимальних зусиль, щоб зміцнити свої позиції в 



109 
 

цікавлять його районах, здійснюючи широку інвестиційну діяльність, 

набуваючи права на родовища, беручи участь у видобувній і переробній 

промисловості та ін. При цьому Китай не зупиняли навіть міжнародні санкції 

на постачання іранської нафти, яку він закуповував, йдучи на загострення 

відносин з ЄС та США. 

Однак близькосхідні вуглеводні далеко і складно транспортувати через 

Індійський океан. Перебої в постачаннях можуть виникнути навіть через 

негоду, але основну небезпеку представляють переходи через морські 

протоки. Єдиний вихід з Перської затоки - Ормузьку протоку, що пропускає 

основний потік близькосхідної нафти, схильний до ризику перекриття в разі 

політичних конфліктів і терористичних актів в державах на берегах протоки. 

Блокада цього стратегічного шляху може викликати світова нафтова криза. 

Протока Баб-ель-Мандеб погрожують перекрити радикали в Ємені. 

Малаккська протока, через який йдуть всі судна в СВА, найбільш 

небезпечний в світі район через нафтове піратство. Збройне патрулювання 

акваторії протоки істотних результатів поки не приносить. 

Критична залежність від близькосхідних вуглеводнів, зростаюча 

нестабільність в країнах Перської затоки і проблеми з доставкою змушують 

Японію, Китай і Корею активно займатися диверсифікацією джерел 

поставок. Найбільший інтерес викликають держави Центральної Азії (ЦА), 

які в останні роки входять в число ключових імпортерів енергоресурсів. Для 

Китаю отримання вуглеводнів з цих країн більш безпечно, ніж від 

постачальників з Перської затоки - політична обстановка в регіоні 

стабільніше, транспортування коротше і може здійснюватися по наземним 

трубопроводах, присутність збройних сил США, здатних чинити тиск на 

торговельні взаємини, в ЦА обмежене. Для Японії і Кореї питання 

транспортування і тут залишається досить гострим, в зв'язку з географічною 

віддаленістю цих країн, відсутністю розвинених комунікацій і складними 

відносинами з Китаєм, який в разі торгівлі з ЦА стає транзитером. 
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Пекін планомірно вибудовує відносини з країнами ЦА та входить в 

різні організації, що сприяють ефективній взаємодії. З 1997 року в регіоні діє 

Центральноазійське регіональне економічне співробітництво, основною 

сферою діяльності якого є спрощення процедур торгівлі, розвиток 

транспортних комунікацій, співпраця в енергетичній галузі. 

Ще одним регіональним інститутом є Шанхайська організація 

співробітництва (ШОС), створена з метою зміцнення безпеки в регіоні, 

боротьби з тероризмом і сприяння економічному партнерству.  

З вирішенням проблеми доставки середньоазіатських вуглеводнів і 

розвитку інфраструктури в цьому регіоні пов'язана китайська ідея відродити 

Великий Шовковий шлях, який колись з'єднував Азію і Європу. Голова КНР 

Сі Цзіньпін в 2013 році на саміті ШОС в Астані представив проект нового 

«Економічного пояса Шовкового шляху» (ЕПШП) і сформулював програму 

дій по його втіленню. Головне завдання цього проекту - розвиток декількох 

транспортних коридорів, які повинні зв'язати азіатські країни з Європою і 

Близьким Сходом і поліпшити просторову взаємодію світової економіки. У 

проекту є і геополітичний аспект - він конкурує з американськими 

транстихоокеанським і трансатлантичним партнерством, яке спрямоване на 

підтримку економічного домінування США. В рамках реалізації ЕПШП не 

тільки планується будівництво нових логістичних об'єктів, але 

використовується вже наявна транспортна інфраструктура. 

Для Китаю проект нового Шовкового шляху є стратегічним. Його 

реалізація дозволить КНР стати в центрі перетину торгових потоків з 

Південної і Східної Азії в Європу і на Близький Схід, що зміцнить її 

економічний і політичний вплив у світі. 

Японія також робить кроки по розширенню своєї присутності в ЦА. З 

ініціативи Токіо в 2004 році був створений колективний Діалог «Центральна 

Азія плюс Японія» з метою політичного і економічного співробітництва, 

вирішення проблем регіональної безпеки, протидії наркотрафіку. При цьому 

енергетичний напрямок співпраці поки розвивається недостатньо активно. 
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Токіо з 1991 року вивчало різні варіанти транспортування вуглеводнів з 

цього регіону - залізничні, автомобільні, трубопровідні, морські, через Чорне 

море. Однак на сьогоднішній день всі вони мало реалізовані або економічно 

невигідні. Найуспішніше здійснюється співробітництво в галузі ядерної 

енергетики з Казахстаном, інвестиційне участь японських компаній у 

видобувних і переробних проектах регіону, а також взаємодія в сфері 

енергозбереження та альтернативної енергетики. І хоча Японія заявляє, що не 

має мети конкурувати з ШОС в регіоні, а лише сприяє безпеки і стабільності 

розвитку ЦА, Росія і Китай сприймають діяльність альтернативних 

міждержавних структур в зоні своїх життєво важливих інтересів, як загрозу 

національним інтересам, що не сприяє зближенню з Японією і посилює 

конкуренцію. 

Ще однією зоною протистояння Пекіна і Токіо є країни Африки. Китай 

зайняв тут міцні позиції і не дає можливості Японії закріпитися на цьому 

континенті. Причому Китай проявляє активність в щодо практично всіх 

країн, що експортують вуглеводні, проводячи досить агресивну інвестиційну 

політику і лобіюючи свої інтереси у владних структурах. Найбільші обсяги 

африканської нафти КНР отримує з Анголи, і співпраця двох країн весь час 

розширюється. Китай надає країні кредити, інвестиції, бере участь в спільних 

будівельних проектах і є головним імпортером нафти, одного з основних 

експортних товарів країни. Велика увага Китай приділяє Судану головним 

чином через його нафтових запасів і зручною її транспортування через 

Індійський океан. У боротьбі за ресурси Судану Китай поступово витіснив 

конкурентів з цього ринку. Після розпаду цієї країни в 2011 році на дві 

частини КНР швидко налагодив відносини з новою владою, не втручаючись в 

політику, а керуючись лише прагматичними економічними інтересами. 

Суперництво між країнами Японією і Китаєм йде і за ринки зрідженого 

природного газу. Китай поступово нарощує обсяги його споживання, 

обганяючи Японію за цим показником і відтісняючи її від традиційних 
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експортерів - Індонезії, Австралії, Малайзії, збільшуючи поставки з цих 

країн. 

Таким чином, участь у великій різноманітності економічних союзів не 

скасовує необхідності створення оптимальної моделі внутрішньо 

регіональної взаємодії, адекватно відповідає на сучасні виклики, які стоять 

перед країнами СВА, і в першу чергу забезпечує економічну і політичну 

стабільність регіону, як основу процвітання входять до нього країн. 

Енергетичне напрямок співпраці між країнами СВА, яке могло б забезпечити 

більш високий рівень енергобезпеки та сприяти регіональній інтеграції, 

розвинене слабо. Енергоресурси стали однією з причин суперництва. 

Формування єдиного енергетичного простору перешкоджає безліч причин 

політичного і економічного характеру. 

 

 

2.3. Методичний підхід до результатів державного регулювання 

розвитку енергетичної безпеки  України 

 

У сучасному світі характер взаємин між владою і бізнесом багато в 

чому визначає політичний процес в країні. Для більшості економік світу 

характерні партнерські відносини між приватним сектором і державою. 

Однак ступінь фактичної участі бізнесу в господарствах різних країн різна. 

Національна специфіка взаємодії багато в чому залежить від особливостей 

створення та способів функціонування бізнесу в кожній країні. 

Специфікою формування сучасного японського бізнесу була опора на 

родинні зв'язки - багатогалузеві, сімейні концерни дзайбацу, і активну участь 

цих монополій в мілітаризації економіки, що сприяло їх процвітанню. Після 

закінчення Другої світової війни за проведену агресивну, мілітаристську 

політику вони були реформовані в корпорації, вже засновані не так на 

сімейному управлінні, а на корпоративних відносинах. Однак це все ті ж 

монополії, але існуючі в іншій формі. Крім того, взаємини в японських 
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колективах відповідають моделі «іемото», коли неспоріднені об'єднання 

засновані, по суті, на родинних відносинах. Ще однією відмінною 

особливістю генезису бізнесу Японії є вплив на його формування якудза - 

синдикатів організованої злочинності, що знаходяться на напівлегальному 

становищі, але сприймаються суспільством як форма підприємництва. 

Кримінальні спільноти, крім незаконної діяльності, активно беруть участь в 

легальному бізнесі, надаючи великий вплив на економіку країни. Сьогодні 

Японія стала державою корпорацій. Основними акторами економіки є 

кейрецу і сюдани з власної фінансовою системою і провідною компанією, 

перехресно володіють акціями партнерів по групі, які здійснюють взаємні 

поставки всередині групи та ін. 

Діалог з державою бізнес здійснює через великі некомерційні 

об'єднання приватних фірм. Найвпливовішими загальнонаціональними 

спілками підприємців є «Японська Федерація бізнесу», «Японська торгово-

промислова палата», «Японська асоціація корпоративних керівників». Ці 

союзи виробляють єдину економічну стратегію входять до них компаній, 

представляють інтереси своїх членів в уряді, усувають розбіжності, беруть 

участь в роботі урядових консультативних органів, видають пропозиції уряду 

щодо розвитку економіки та ін. 

Такий принцип функціонування бізнесу діє і в енергетичному секторі 

економіки. Нафтова галузь Японії до 2001 року здебільшого належала 

державі, проте пізніше, в рамках 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, в якому працює близько тридцяти великих 

компаній. Самою найстаршою з них, що досягла світового масштабу, є 

«Японська нафтова і енергетична корпорація». 
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Ключову роль у взаємовідносинах держави і нафтового бізнесу грає 

«Нафтова Асоціація Японії». Асоціація аналізує ситуацію в нафтовій 

промисловості і 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 територію свого 

регіону, що здійснюють будівництво та експлуатацію електростанцій та 

надання енергетичних послуг населенню. Однією з них є Токійська 

електроенергетична компанія191, заснована в 1951 році і яка запустила в 

експлуатацію першу АЕС в префектурі Фукусіма, на якій в 2011 році сталася 

трагедія. Ці ж десять електрогенеруючих регіональних компаній займаються 

імпортом вугілля в країну. 

Особливістю взаємодії японського бізнесу з владою є висока 

координація дій при вирішенні економічних проблем, що стоять перед 

країною, пошук компромісних рішень, прагнення до вироблення єдиної 

позиції для забезпечення національних інтересів. Держава виступає як 

помічник приватної економічної діяльності, а бізнес прагне працювати в 

рамках державної політики. Уряд розробляє довгострокову стратегію 

розвитку економіки, визначає пріоритетні галузі, намічає фінансові заходи 

стимулювання, деталізує свою політику в п'ятирічних планах і доводить їх до 

бізнесу. При цьому поради та плани уряду носять не директивний, а 

рекомендаційний характер, але бізнесом виконуються неухильно в силу 

національної традиції і корпоративної етики. При цьому обов'язково існує 

зворотний зв'язок. Взявши за основу державної стратегії, корпорації 

розробляють власні стратегії розвитку та повідомляють про них уряду для 

узгодження цілей, завдань і принципів економічної діяльності. Держава 
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враховує думку бізнесу і зі свого боку підкріплює прийняті програми 

фінансовими і організаційними засобами, сприяючи їх виконання. 

Південнокорейська модель формування ринкових відносин є варіантом 

японської моделі, але зі своїми національними особливостями. 

Бізнес Кореї будувався, як і японський, через родинні контакти. При 

цьому в Кореї ця форма бізнесу існує і сьогодні в вигляді багатопрофільних 

сімейних концернів чебол, які стали основою корейської економіки,  це 

величезні конгломерати формально самостійних підприємств різної 

галузевого спрямування, що належать сімейним кланам, з єдиним 

керуванням і єдиної господарської політикою. сьогодні діяльність декількох 

десятків чебол охоплює майже всі галузі економіки країни, домінуючи в ній і 

визначаючи напрямки її розвитку. Чеболі, на відміну від кейрецу, не мають 

власних банків і, не володіючи фінансової самостійністю, більше залежать 

від держави, що є основним їх кредитором. Уряд надає різні пільги цим 

групам і надає захист, у відповідь чеболі виконують державні плани розвитку 

країни, що забезпечує влади повний контроль над бізнесом. 

Підтримувані державою чеболі змогли швидко підняти економіку 

країни, ставши основою бурхливого розвитку. Однак сьогодні у цих 

величезних конгломератів накопичилися свої проблеми: велика кредитна 

заборгованість, зайва диверсифікація бізнесу, що веде до складності 

управління, надлишкові виробничі потужності, підтримка нерентабельних 

підприємств всередині групи та ін. Ще однією особливістю формування 

бізнесу Кореї є тісна взаємодія з діаспорою, однією з великих в світі, з метою 

залучення ресурсів ззовні від заможних корейців. На підтримку цієї політики 

в країні діють пільги для зарубіжних інвесторів корейського походження. 

Взаємодія між державою і бізнесом, як і в Японії, здійснюються через 

некомерційні підприємницькі об'єднання. Інтереси великого бізнесу 

представляє Федерація корейської промисловості, інтереси малого - відстоює 

Корейська Федерація малого і середнього предпрінімательства195, 
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інформаційні та організаційні послуги діловим колам надає Корейська 

торгово-промислова палата. 

Сьогодні Корея здійснює еволюційні реформи з лібералізації 

економіки, приватизації державних підприємств, реструктуризації чебол, при 

збереженні державної фінансової монополії. При цьому ряд галузей 

промисловості залишається в державній власності. В енергетичній сфері 

бізнесу дісталася тільки нафтопереробка і нафтохімія, оскільки видобувний 

сектор Кореї повністю належить державі. У країні працює чотири провідні 

приватні компанії в області переробки нафти. Першою з них стала «Хѐнде 

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 і ін. 

Найбільший розвиток приватний сектор в Республіці Корея отримав в 

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 слід 

директивним державним планам. На характер взаємовідносин приватного 
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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, та ін. 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 Японії і Кореї 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 і 

державної, є панівною. Великі підприємства в основному знаходяться у 

власності держави, а дрібні і середні належать приватному сектору. 

Особливістю китайського бізнесу є його створення в результаті 

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

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

При цьому сучасний китайський бізнес не прагне до зайвої самостійності - 

політична лояльність влади сприяє отриманню фінансової допомоги, доступу 

до обмежених ресурсів, розширенню повноважень і можливості лобіювати 

свої інтереси в держструктурах. як і для інших країн СВА, для Китаю 

характерний сімейний бізнес. У більшості компаній контрольний пакет акцій 

належить одній родині. В той же час, почався в КНР процес чеболізаціі 

державних компаній, стосується структури концернів, а не сімейної 

прінадлежності. Важливу роль у розвитку економіки Китаю грає національна 

діаспора, яка є найбільшою в світі і яка проживає майже у всіх країнах світу. 

Китайські емігранти, як правило, не асимілюються і підтримують тісний 

зв'язок з батьківщиною. 

Зарубіжні китайці лобіюють інтереси своєї країни в країнах 

проживання, інвестують китайську економіку, сприяють налагодженню 

взаємин Китаю з цими країнами. 
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В даний час реформи в країні тривають, їх 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 і в основному в формі 

спільних з державою підприємств. Саме до таких галузей відноситься ПЕК 

Китаю. Згідно з енергетичною стратегією 2012 року, невеликий приплив 

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

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 їх поганою технічною 

оснащеністю і великою кількістю аварій, держава приступила до їх закриття і 

організації спільних з державою вугільних компаній. 

У нафтогазовій сфері однією з перших недержавних компаній стала 

Гуанхуей Енерджі, заснована в 1999 році, отримала дозвіл на імпорт нафти в 

країну і побудувала газовий трубопровід з Казахстану в Китай. Компанія 

також займається скраплення природного газу і його автомобільної 

транспортуванням, розробкою вугільних ресурсів та ін. 

Ринок електроенергії Китаю знаходиться на стадії формування. Поки 

конкуренція існує тільки між генераторами, серед яких частка приватних 

незалежних виробників становить близько шести процентов. При цьому ціну 

на електроенергію визначає уряд, як для виробників, які продають її єдиному 

державному покупцеві, так і для кінцевих споживачів. 

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

представництво інтересів бізнесу в держорганах. У вугільній промисловості 

діє Китайська асоціація вугільної промисловості, в нафтогазовій сфері - 

Китайська федерація нафтової і хімічної промисловості. Союзи підприємців 
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координують підприємницьку діяльність, здійснюють зв'язок між бізнесом і 

органами державної влади, розробляють пропозиції щодо розвитку галузі та 

ін. 

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

належить державі. Китайський приватний сектор розробляє стратегії свого 

розвитку відповідно до планів уряду і знаходиться під його контролем. 

Частка приватних підприємств в енергетиці незначна і істотного впливу на 

енергетичну політику країни не робить при цьому підтримці економічного 

курсу уряду сприяє конфуціанська мораль, що 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. 

Український бізнес, серед розглянутих країн, наймолодший, 

формування ринкових відносин в країні почалося в дев'яностих роках 

минулого століття. Створений він був державним указом, як і в Китаї, але не 

з нуля, а шляхом приватизації радянської держвласності. В результаті 

особливості приватного сектора багато в чому пов'язані з радянською 

спадщиною. Так, націленість СРСР на першочерговий розвиток важкого 

машинобудування та оборонної промисловості зумовила відставання інших 

галузей, в тому числі споживчої нафтохімії, яку довелося створювати заново. 

Також характерний для країн СВА сімейний бізнес в Україні тільки починає 

відроджуватися. 

Характер взаємин бізнесу і держави протягом реформ змінювався. З 

проголошенням принципу «рівновіддаленості бізнесу від влади», у взаємодії 

держави і приватного сектора стала домінувати корпоративна модель. Для 

забезпечення взаємодії влади з бізнесом держава створила систему 

консультативно-експертних органів при владних структурах. Зі свого боку 

ділове співтовариство для діалогу з владою і просування своїх інтересів 

об'єдналося в ряд спеціальних асоціацій. Інтереси великого бізнесу відстоює 

Українська спілка промисловців і підприємців. 
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Найбільшої концентрації енергетичний бізнес досяг у вугільній галузі, 

повністю представленої приватними компаніями. В даний час склад компаній 

даної галузі усталений. Практично всі виробники коксівного вугілля входять 

у вертикально-інтегровані металургійні холдинги, практикуючі 

самозабезпечення, що обумовлює низький рівень внутрішньої конкуренції. 

Однак вони змагаються за покупців на зовнішніх ринках, що стимулює 

процес укрупнення компаній.  

Найбільша конкуренція присутня серед виробників енергетичного 

вугілля, що змушує компанії знижувати виробничі витрати, підвищувати 

якість продукції, створювати власну систему збуту. Основними проблемами 

української вугільної галузі сьогодні на внутрішньому ринку є міжпаливна 

конкуренція вугілля і газу, суперництво на міжнародних ринках і брак 

інвестицій, викликаний антиросійськими санкціями.  

У сфері електроенергетики приватний бізнес створювався шляхом 

приватизації генеруючих підприємств з метою створення ринку 

електроенергії і залучення інвестицій. Однак результати реформування не 

виправдали очікувань, приватний бізнес був створений, але відбулося 

зростання тарифів при досить низьку якість услуг. 

В цілому частка приватного сектора в енергетиці України більше, ніж в 

Китаї і Кореї, і менше, ніж в Японії. У взаємовідносинах влади і українського 

енергетичного бізнесу домінує держава, яка здійснює централізоване 

управління енергетичною сферою. Енергетична політика держави 

розробляється за участю експертів з ділових кіл і в періоди криз їх взаємодія 

посилюється. При цьому бізнес залучається до вирішення соціальних 

проблем, обслуговуючи інтереси суспільства. 

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

Республіці Корея та України  в енергетичній сфері мають національну 

специфіку функціонування та близькі всім універсальні риси. До них 

відноситься досить високий ступінь координації діяльності Уряду і 

приватного сектора. Такий формат взаємин відповідає інтересам обох сторін. 
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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 описано 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 великих 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 весь час розширюють 

асортимент продукції, що випускається. Основним експортним товаром 

Китаю в сфері енергетики було вугілля. Зараз держава орієнтує 

промисловість на експорт нафтопродуктів і технологій відновлюваної 

енергетики.  

На відміну від Кореї український бізнес, в силу здійснюваної 

енергетичної та податкової політики, не зацікавлений у диверсифікації своєї 

продукції. Така різна експортна спрямованість енергетичної промисловості 

країн регіону створює сприятливі умови для взаємодоповнення і широкої 

інтеграції. Однак найближчим часом сферою конкуренції між ними може 

стати сфера атомної енергетики. Кожна країна має свої технології в цій сфері 

і прагне зайняти свою нішу на світовому ядерному ринку. 



122 
 

Відзначимо, що політика країн СВА і України в галузі забезпечення 

енергетичної безпеки складається під впливом національно-індивідуальних 

ресурсних, географічних, економічних і соціальних умов, які формують різні 

небезпеки для енергосфери цих країн. Залежно від цих особливостей в 

кожній країні вироблений свій механізм постійного подолання загроз та 

забезпечення енергетичної безпеки. Основним суб'єктом, що забезпечує цей 

процес у всіх країнах, є держава, яка здійснює свою діяльність відповідно до 

енергетичної стратегії і взаємодіє з бізнесом. 

У XXI столітті Україна  все більше повертається в бік Європи. Перш за 

все, це необхідність реалізовувати експортний та транзитний потенціал 

української економіки. Міждержавні торговельні зв'язки - основа існування 

сучасного світу, побудованого на товарній спеціалізації і глибокої 

взаємозалежності національних економік. Рівень добробуту країни багато в 

чому визначається ступенем її участі у світовій економічній системі. 

Ізоляціонізм в епоху глобалізації, коли весь світ розвивається спільно, 

неминуче веде до технологічного відставання, втрати 

конкурентоспроможності товарів, зниження рівня життя громадян і загрожує 

внутрішньою нестабільністю. 

Також стимулює процес активізації контактів України з Євросоюзом і 

введення економічних санкцій проти Росії. В умовах формування нового 

світового порядку, Захід і США роблять спроби зберегти своє домінування в 

міжнародній політиці і контроль над основними товарними потоками, 

обмежити присутність російської економіки на світових ринках.  

Також загрозу безпеці представляє низький рівень соціально 

економічного становища населення на Сході України (військова ситуація), 

сприяє зростанню незаконної діяльності в прикордонних районах -

контрабанді лісових, бурштинових та вугільних ресурсів. Крім того,  

здійснюється економічна експансія шляхом ввезення дешевої, але 

низькоякісної продукції, часом небезпечній для здоров'я, нелегального 
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експорту робочої сили, скупки нерухомості і землі, участі в приватизації 

підприємств через посередників. 

Міграція, безумовно, економічний ресурс розвитку країни, але для її 

ефективного використання на благо країни необхідна цілеспрямована 

політика держави щодо управління та регулювання міграційними процесами. 

Такими заходами можуть стати комплексні програми по зменшенню відтоку 

корінного населення, використання вахтового методу для українських 

громадян, залучення співвітчизників з-за кордону, інтеграція мігрантів в 

український  культурний простір, асиміляція бажаючих залишитися і ін. Без 

ефективних державних заходів міграція стане загрозою української моделі 

розвитку цього регіону. 

До зовнішніх загроз кордонів нашої країни відносяться неврегульовані 

територіальні суперечки з Росією і неоформлені документально кордону з 

нею, а також розмежування морських просторів в Чорному  морі з Росією. 

При цьому ситуація ускладнюється відсутністю надійної регіональної 

системи безпеки, що забезпечує мирне вирішення конфліктів і узгодження 

інтересів. Сьогодні питаннями безпеки в СВА в основному займаються в 

діалоговому форматі різні структури, при обмеженій кількості учасників, і 

двосторонні воєнно-політичні союзи, які захищають інтереси окремих країн і 

не здатні забезпечити рівноправну безпеку для всіх.  

Україні слід враховувати досвід відносин з Європою, де у сучасному 

світі, коли в міжнародній економіці панує політика, бюджет країни не 

повинен глобально залежати від експорту, а економіка від імпорту: можна 

стати об'єктом маніпулювання з боку партнерів. Державне регулювання 

розвитку енергетичної безпеки повинно прагнути до самодостатності, 

необхідно здійснити імпортозаміщення, відійти від однобокої орієнтації на 

доходи від ресурсів і використовувати їх продаж в геополітичних цілях, як 

фактор миру між сусідами, а не основне джерело матеріального 

благополуччя країни. Але і упускати можливість встановлення тісних 

контактів завдяки ресурсам не можна. 
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Світ вступив в нову енергетичну епоху, що характеризується 

підвищенням потреб, високими мінливими цінами на нафту і газ (за останні 

роки вони збільшилися практично в два рази). Прогнозований подальше 

зростання світових цін на енергоносії в більшій мірі буде визначатися 

геополітичними факторами. У сучасному світі наявність і доступність 

паливно-енергетичних ресурсів, безперебійність постачання і ефективність їх 

використання багато в чому визначають сталий розвиток і національну 

безпеку країни. Прагнення забезпечити енергетичну безпеку - вирішальний 

фактор в інтеграції країн, як мають запасами нафти і газу, так і не володіють 

ними в достатній мірі. 

Державне регулювання розвитку енергетичної безпеки визначається як 

«система заходів державного регулювання, спрямованих на повне, 

безперебійне і якісне забезпечення потреб народного господарства і 

населення України в енергоносіях при суспільно прийнятних цінах і 

тарифах». 

На підставі емпіричних досліджень К.Фрай, директор відділу по 

енергетичній промисловості і стратегіям Всесвітнього економічного форуму, 

використовуючи «піраміду Маслоу» (американського психолога 

А.Х.Маслоу), зробив висновок, що основними пріоритетами енергетичної 

політики держави є отримання доступу до енергоресурсів, безпеку 

енергопостачання , ефективність витрат і використання природних ресурсів, і 

прийнятність даної енергетичної політики з точки зору суспільства. К. Фрай 

пропонував розглядати зазначені пріоритети як основоположні принципи 

енергетичної безпеки. 

Верхні три рівня «піраміди Фрая» не статичні, їх положення 

визначається зовнішніми факторами (в т.ч. конкретним видом 

енергоресурсу). Говорячи про енергоносії, таких як нафта, природний газ, 

питання раціонального їх використання мають велике значення, так як їх 

запаси обмежені. При розгляді атомної енергії і вугілля, актуальними стають 

питання екологічної безпеки і суспільної прийнятності (вугілля - один з 
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найбільш «брудних» видів палива; атомні електростанції - об'єкти 

підвищеної небезпеки, не дивлячись на всі досягнення прогресу). 

Сучасний світ постійно змінюється. Новими лідерами стали країни 

БРІК: Бразилія, Росія, Індія і Китай. З бурхливим зростанням їх 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. Транспортні артерії України привертають увагу 

вантажовідправників і вантажоперевізників у всьому світі. Через Україну  

проходять найбільш короткі та економічно вигідні шляхи, що зв'язують 

західні і східні регіони планети. Особливо цікавий у цьому плані – Південий 

морський шлях. Але економічні реформи 90-х років негативно відбилися на 

всій транспортній структурі України. Перехід до ринкової економіки, 

приватизація судноплавних компаній і портів, припинення державного 

фінансування, руйнування регіональних транспортних, технологічних 

зв'язків привели до дезінтеграції єдиного економічного механізму і розвалу 

його, налагоджено працювала протягом десятиліть, системи. Практика 

реформування українського суднобудування і інших секторів економіки, як і 

тривала історія створення Об'єднаної авіабудівної корпорації, змушують 

зробити малоприємний висновок: існуюча бюрократична система, заснована 

на нескінченних міжвідомчих узгоджень, не здатна забезпечити ефективну 

модернізацію країни. При цьому проблеми галузей визначені вірно, шляхи їх 

вирішення обрані правильно. Є й необхідні фінансові ресурси для вирішення 

цих завдань. Але рішення реалізуються недозволено повільно, так що 

очікуваний ефект від реформи може з'явитися вже після того, як внутрішній 

український ринок буде для вітчизняної промисловості в значній мірі 

втрачено. Заклопотаність світової громадськості викидами СОГ і 

загрозливою, в зв'язку з цим, кліматичної катастрофою, цілком порівнянна з 

іншою проблемою, очікуваної, вже в самому найближчому майбутньому, 

нестачею прісної води. 



126 
 

Такий стан здатне ще більше загострити дві вже існуючі глобальні 

проблеми: енергетичну і продовольчу. Оскільки обидві є сферами 

підвищеного водоспоживання, а за даними ООН, на Землі і так не доїдає 

кожна друга людина. Для України всі вищенаведені зовнішні і внутрішні 

виклики зв'язуються, як би це не здалося дивним, з комплексним рішенням 

однієї задачі. Це освоєння океану. В першу чергу його прибережній частині - 

шельфу. У найближчі роки океан стане настільки ж необхідним для 

існування людей, як повітря і світло, земля і рослини.  

Океан - комора колосальних мінеральних, біологічних і енергетичних 

ресурсів, головний засіб у міжконтинентальних товарних зв'язках, генератор і 

регулятор погоди і клімату - в даний час вже став чинником, безпосередньо 

визначальним майбутнє, не тільки людства в цілому, але і головним 

фактором у глобальній конкуренції, а значить, визначає майбутнє кожної 

людини. У шельфових зонах океану, вже в даний час, видобувається більше 

тваринного білка, ніж дають його все тваринницькі господарства суші. В 

умовах наростаючого в світі білкового голоду, ці ресурси розглядаються, з 

точки зору можливості використання в конкуренції, як інструмент 

стратегічного впливу в міжнародно політичних відносинах. Ще в 1974 р 

міністр сільського господарства США заявив, що продовольство - це зброя, і 

воно є одним з найважливіших інструментів зовнішньої політики США. 

Підтвердженням правильності цієї тези служить розвал СРСР, основним 

приводом для невдоволення народу, використовуваним як зовнішніми, так і 

внутрішніми силами, зацікавленими в цьому процесі, як раз і послужила 

нездатність радянського керівництва вирішити в країні продовольчу 

проблему. Головним чином, забезпечити населення продукцією 

тваринництва. Тому гострота полеміки навколо поняття «континентальний 

шельф» (воно різне у геологів, океанологів, геоморфологов і юристів), 

обумовлена не пунктуальністю вчених, а різними економічними інтересами 

протиборчих сторін. Це один з найбільш гострих питань для вже почалася 

світової сутички за розділ океану. Різне тлумачення цього терміна призвело 
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до численних конфліктів, у багатьох з яких застосовувалися збройні сили 

(наприклад, численні «рибні війни»; «Фолклендська війна» між Аргентиною 

і Великобританією та тощо) і здатне послужити приводом до третьої світової 

війни. Дві перші були за природні ресурси на суші, третя, цілком можливо, 

стане океанічної. Експерт Комітету Держдуми з економічної політики і 

підприємництва, інженер-океанолог, водолаз-глибоководники, інструктор 

СМАБ (Міжнародна Конфедерація підводної діяльності). 

Питання енергетичної безпеки держави знаходяться під увагою 

українського керівництва і наукового співтовариства. Однією з 

найважливіших складових процесу усвідомлення нових енергетичних реалій 

України стала розробка енергетичної політики країни, адекватної нових умов 

(рис.2.7). 

Основним завданням державного регулювання розвитку енергетичної 

безпеки є визначення структурної перебудови галузей ПЕК, що передбачає: 

 збільшення частки природного газу в сумарному виробництві 

енергетичних ресурсів і розширення його використання в екологічно 

неблагополучних промислових центрах і для газифікації села; 

 подальший розвиток електрифікації, в т.ч. за рахунок економічно і 

екологічно обґрунтованого використання атомних і гідроелектростанцій, 

нетрадиційних відновлюваних джерел енергії; 

 збільшення виробництва якісних світлих нафтопродуктів за рахунок 

підвищення ефективності та переробки нафти; 

 забезпечення необхідних обсягів видобутку вугілля з урахуванням 

економічних, соціальних і екологічних чинників, подальший розвиток 

вуглезбагачення і комплексної переробки вугілля з метою отримання 

екологічно прийнятних і конкурентоспроможних продуктів, в тому числі 

високоякісного побутового палива; 

 розширення використання місцевих ПЕР, включаючи нетрадиційні 

відновлюючи джерела енергії; 
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Рис. 2.7. Причинно-наслідковий взаємозв’язок державного регулювання розвитку енергетичної безпеки України 
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 реалізацію потенціалу енергозбереження за рахунок створення і 

впровадження високоефективного паливо і енергоспоживаючого обладнання, 

теплоізоляційних матеріалів і будівельних конструкції [106, C. 35]. 

На період 1194-200 рр. в енергетичному секторі ставилися наступні 

завдання: провести реформу житлово-комунального сектора, знизивши, в 

результаті, його споживання палива і енергії на 25-30%; сформувати 

ефективну систему управління держвласністю і державного регулювання 

природних монополій; завершити основний етап реструктуризації вугільної 

промисловості та почати реструктуризацію нафтопереробки [25, C.61]. 

Причому стрижнем структурної політики в енергетичному секторі має стати 

енергозбереження, яке не є проявом галузевого інтересу, а являє нагальну 

задачу для всієї української економіки. 

Відповідно до Закону України від 01.07.1994 № 74/94-ВР «Про 

енергозбереження» планувалося здійснювати: 

 стимулювання виробництва та використання паливо-і 

енергозберігаючого обладнання; 

 організацію обліку витрати енергетичних ресурсів, а також контролю 

за їх витратою (зокрема, до 2000р. всі споживачі енергоресурсів повинні бути 

оснащені приладами обліку витрат енергії); 

 здійснення державного нагляду за ефективним використанням 

енергетичних ресурсів. 

У науково-технічній сфері державне регулювання розвитку 

енергетичної безпеки України  передбачала: 

 розробку технологій, що забезпечують прискорене технічне 

переозброєння діючих і створення нових об'єктів енергетики; 

 забезпечення безпеки діючих атомних станцій, створення нового 

покоління безпечних ядерних енергетичних установок в цілях розвитку 

атомної енергетики в економічно доцільних масштабах; 

 створення і організацію серійного виробництва установок малої 

енергетики, в тому числі з використанням гідроенергетичних ресурсів, 
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сонячної, вітрової, геотермальної енергії та інших нетрадиційних джерел 

енергії; 

 підвищення ефективності робіт з пошуку, розвідки та розробки 

родовищ паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням екологічних вимог; 

 глибоку переробку та комплексне використання ПЕР. У свою чергу, 

комплекс заходів енергетичної політики України  у зовнішньоекономічній 

сфері має сприяти: 

 взаємовигідної співпраці України з державами-учасницями 

Співдружності Незалежних Держав; 

 створення правових та економічних умов виконання зобов'язань що 

випливають з міжнародних договорів України; 

 розширенню взаємовигідного співробітництва України з закордонними 

країнами з освоєння їх ПЕР і просуванню українських експортерів на нові 

енергетичні ринки [64, C.11]. 

Було зафіксовано, що державне регулювання розвитку енергетичної 

безпеки України реалізується на національному  і регіональному рівнях на 

основі Конституції України, законодавчих та інших нормативних актів і, 

відповідно, передбачає: 

 правове регулювання відносин у сфері паливо і енергозабезпечення; 

 сприяння з боку органів виконавчої влади України  в рішенні 

енергетичних проблем; 

 врахування інтересів енергонадлишкових і енергодефіцитних регіонів 

при збереженні єдності і ролі національних енергетичних систем як одного з 

найважливіших чинників зміцнення економічної і політичної інтеграції 

країни; 

 участь органів виконавчої влади України  і органів місцевого 

самоврядування в межах їх компетенції в забезпеченні надійного, 

 безпечного і ефективного енергопостачання населення і підприємств; 

 зосередження основної роботи по використанню потенціалу 

енергозбереження в регіонах [89, C 34]. 
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Також було передбачено, що державне регулювання розвитку 

енергетичної безпеки здійснюється шляхом: 

 регулювання на національному і регіональному рівнях цін (тарифів) 

на енергоресурси в порядку, визначеному законодавчими та іншими 

нормативними актами; 

 формування енергетичного ринку і створення конкурентного 

середовища в сфері виробництва і споживання енергоносіїв вдосконалення 

податкової політики; 

 підтримки будівництва найважливіших об'єктів ПЕК та реалізації 

енергозберігаючих проектів; 

 розробки і здійснення заходів, пов'язаних зі створенням сезонних 

запасів палива на електростанціях і для населення, закачуванням газу в 

підземні сховища і завезенням палива в північні регіони країни; 

 селективної підтримки підприємств і об'єктів соціальної сфери 

вугільної промисловості; 

 адресної підтримки малозабезпечених верств населення з метою 

компенсації витрат, викликаних приведенням цін (тарифів) на паливо і 

енергію в відповідність з їх реальною вартістю; 

 реалізації Державної цільової економічної програми 

енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 

роки та інших енергетичних програм. 

Крім того, для реалізації вищевказаної енергетичної політики була 

розроблена і відповідна нормативно-правова база: наприклад, Закону 

України "Про угоди про розподіл продукції", Закон України «Про природні 

монополії», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» та ін. 

[29, C.67]. 

При цьому закони «Про використання ядерної енергії              та 

радіаційну безпеку», «Про охорону навколишнього природного середовища», 
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«Про екологічну експертизу»  поклали основу формування ядерного 

законодавства. 

У руслі подальшого розвитку і реалізації основних напрямів 

державного регулювання розвитку енергетичної безпеки були прийняті 

відповідні постанови Уряду і укази Президента, що визначають необхідні 

організаційно-правові та економічні умови функціонування, як окремих 

енергетичних підприємств, так і всього ПЕК. 

Нами зазначається необхідність у розробці питань забезпечення 

енергетичної безпеки держави за рахунок  прийняття проекту Доктрини 

енергетичної безпеки України. Саме в цьому документі необхідно зробити 

спроба сформулювати систему положень і принципів, що визначають роль і 

значення ПЕК в гарантованому забезпеченні сталого розвитку і 

функціонування економіки і суспільства, а також основні напрямки та 

механізми їх реалізації з урахуванням внутрішніх і зовнішніх інтересів 

України, регіональної специфіки, особливостей соціально-політичних умов. 

Зокрема, державне регулювання розвитку енергетичної безпеки 

передбачає:  

 надійне забезпечення населення і економіки країни 

енергоресурсами;  

 збереження цілісності Єдиної енергетичної системи України і 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.  

 Причому основними напрямками розвитку української  

енергетики стануть модернізація і докорінна реконструкція діючих НПЗ з 

метою збільшення глибини переробки нафти, створення нових центрів 

видобутку нафти і газу. 

Відповідно до Енергетичної стратегії України, основними цілями 

розвитку нафтової промисловості виступають: стабільне, безперебійне і 
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економічно ефективне задоволення внутрішнього і зовнішнього попиту на 

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

забезпечення (разом з газовою, вугільної та електроенергетичної 

промисловістю) енергетичної безпеки країни і політичних інтересів України 

в світі; формування стійкого платоспроможного попиту на продукцію 

сполучених галузей української економіки (обробної промисловості, сфери 

послуг, транспорту та тощо). 

Фахівці відзначають, що довгострокові орієнтири розвитку галузі 

можуть стати ефективним елементом державного впливу на галузеві  

процеси, на прийняття приватних господарських рішень за умови дієвого 

контролю над їх реалізацією. 

Базовими принципами та основними методами, передбаченими 

Енергетичною стратегією в області поліпшення надрокористування, є: 

 введення законодавчої норми, яка гарантує отримання ліцензії на 

видобуток корисних копалин у разі відкриття родовища в рамках пошукової 

ліцензії за рахунок власних коштів надрокористувача; 

 обмеження через ліцензійну угоду мінімального і максимального 

рівня видобутку нафти на кожному ліцензійній ділянці; 

 розробка і законодавче встановлення комплексу заходів з посилення 

вимог і умов видачі ліцензій (включаючи регламентацію термінів початку і 

здійснення розробки родовищ, механізм підтвердження фінансової та 

виробничої спроможності, санкції за порушення умов користування надрами 

та ін.); 

 організація системи державної експертизи проектної документації на 

розробку родовищ, забезпечення дієвого контролю над їх ефективним 

освоєнням; 

 забезпечення найбільш повного вилучення вуглеводневої сировини, 

використання техніки і технологій, що підвищують кінцеву нафто віддачу 

пластів. 

Таким чином, аналіз основних етапів розробки та змісту державного 
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регулювання розвитку енергетичної безпеки України дозволяє зробити 

висновок про те, що остання безсумнівно, містить важливі, можна сказати, 

концептуальні положення, що стосуються різних аспектів забезпечення 

енергетичної безпеки нашої країни. Нами про існування суттєвих  недоліків 

Енергетичної стратегії України, як: 

по-перше, розробники стратегії намагатимуться зафіксувати 

пріоритетні напрямки розвитку національної енергетики (при цьому не 

враховуючи, що внутрішні і зовнішні умови функціонування системи 

енергетичної безпеки країни досить мінливі, а, значить, будь-які спроби 

довгострокового прогнозу характеру загроз життєво важливим інтересам 

держави в енергетичній сфері представляються, по більшій частині, 

безперспективними); 

по-друге, в ній знову ж немає «чітких меж» між національними 

інтересами і життєво важливими «енергетичними» інтересами України; 

по-третє, для ефективної реалізації Енергетичної стратегії в нашій 

країні немає відповідної нормативно-правової бази (більшість «економічних» 

законів, що регламентують ті чи інші відносини в енергетичній сфері, вже з 

моменту свого «виходу в світ» стали предметом жорсткої, але цілком 

справедливою , критики).  

Тим часом, світова практика має достатню кількість прикладів того, як 

слід було б підходити до питань розробки та реалізації національної 

енергетичної політики. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ  ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ  УКРАЇНИ 

 

3.1.  Напрями підвищення рівня енергетичної безпеки України 

 

Моніторинг та індикативний аналіз державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки  України, показав в цілому незадовільну ситуацію в цій 

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

відповідних ефективних заходів в рамках національної енергетичної 

стратегії, галузевих і корпоративних енергетичних програм. Однак поточна 

ситуація в області 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 

надійному забезпеченню в кожен момент часу обґрунтованих потреб 

економіки в паливі та енергії прийнятної якості і в повному обсязі. 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 (рис.3.1): 

1) задоволення попиту споживачів на економічно доступні і якісні 
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паливно-енергетичні ресурси; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Структура моніторингу державного регулювання енергетичної 

безпеки України  

 

2) забезпечення живучості та надійності підприємств ПЕК і системи 

енергетики області в критичних і надзвичайних ситуаціях; 
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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 і соціального середовища з метою 

вироблення цінової, податкової, інвестиційної політики [7; 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, і як результат 

використання наявного, недостатньо розвиненого виробничого, 

технологічного та кадрового потенціалу, низькими темпами економічного 

зростання і 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 і стимулюватися державою і органами місцевого 

самоврядування [2; 31; 37; 49; 102]: 

- вдосконалення структури і технологічного рівня ПЕК і СЕ (систем 

енергетики) в аспекті інвестиційної, структурної, та інноваційної політики; 

- зниження залежності від зовнішніх поставок рідкого палива (мазуту) і 

енергетичного вугілля шляхом розширення використання власних джерел 

енергії; 

- диверсифікація використовуваних видів ПЕР (паливно-енергетичних 

ресурсів); 
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- 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; 

- формування інформаційного простору забезпечення енергетичної 

безпеки України. 

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

так і по окремим індикаторам, зокрема, безпосередньо залежить величина 

витрат по забезпеченню енергетичної безпеки. Якщо на ранніх стадіях перед 

криза зазвичай досить застосування запобіжних заходів організаційного 

характеру, то на більш пізніх, як правило, потрібне застосування високо 

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

змінюють способи управління системою і її основні структурні 

співвідношення, що потребують великих матеріальних, фінансових і 

трудових витрат [39, с. 35; 99]. 

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 їх 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 і 

ефективне відновлення стабільного енергопостачання, ліквідацію наслідків 

надзвичайних ситуацій (НС). 
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Превентивні заходи щодо зниження можливості виникнення і реалізації 

загроз державного регулювання розвитку енергетичної безпеки  України, а 

також щодо зниження сприйнятливості систем паливо- і 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 

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 і 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; 
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- раціональне поєднання централізації і децентралізації 

енергопостачання; 

- раціональна деконцентрація виробничих потужностей в ПЕК на рівні 

енергоустановки, виробництво обладнання середньої та малої потужності і 

зниження одиничних потужностей енергоустановок; 

- оновлення і реконструкція виробничого апарату галузей ПЕК з 

виведенням з експлуатації фізично зношених елементів. 

4. Створення системи паливо і 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 і продуктивних сил 

України, а також забезпечення безумовного пріоритету поставок паливно-

енергетичних ресурсів соціально значущим і життєво важливих об'єктів 

(навіть на шкоду постачальникам ПЕР). 

Система заходів регіонального регулювання, яка регламентує і 

забезпечує дієвість конкретних заходів економічного, соціального, 

технологічного та іншого характеру, реалізується через відповідну систему 

нормативно-правових рішень [74]. 

Заходи та їх напрямок щодо попередження і нейтралізації загроз 

державного регулювання розвитку енергетичної безпеки  України 

випливають з основних завдань і функцій системи державного регулювання 

енергетики як складової частини економіки країни і регіонів. Відповідно, 
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вони спираються на правові, економічні та організаційно-технічні механізми 

[38]. 

Виходячи з загальносистемних принципів побудови складних систем 

(структурності та ієрархічності, керованості), і законів управління, державне 

регулювання розвитку енергетичної безпеки  України доцільно починати з 

виділення суб'єкта управління, організаційну структуру якого будемо 

будувати на базі вже існуючих регіональних і місцевих структур управління 

(виконавчих органів), які здійснюють відповідні функціональні взаємодії 

щодо різних аспектів енергетичної безпеки і господарюючих суб'єктів 

(підприємств в сфері постачання і споживання ПЕР, а також організацій, що 

забезпечують підтримку їх управління), що, в кінцевому результаті, не 

передбачає будь-яких кардинальних змін в давно налагоджених 

горизонтальних і вертикальних взаємодіях ієрархічної структури управління 

країни (рис.3.2). 

В організаційній структурі суб'єкта управління енергетичної безпеки 

можна виділити 2 рівні управління: національний рівень і регіональний 

рівень [66, с. 20-21]. 

Нами запропоновано виділити в організаційній структурі територіальні 

управління місцевих  органів державної влади, які, в межах своїх 

повноважень, повинні реалізовувати єдину регіональну енергетичну політику 

і стратегію, сформовану на принципах енергетичної безпеки, і на які 

необхідно покласти такі функції, скориговані, перш за все, з урахуванням 

необхідності забезпечення регіональної енергетичної безпеки: 

- розробка і реалізація регіональної політики в області ЕнБ; 

- розробка регіональних проектів законодавчих та інших нормативних 

правових актів, необхідність яких обумовлена вимогами певного рівня 

державного регулювання розвитку енергетичної безпеки  області і контроль 

за їх дотриманням; 
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- розробка, координація та контроль за реалізацією обласних програм, 

що включають комплекс заходів, спрямованих на попередження та 

нейтралізацію загроз енергетичній безпеці; 
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Рис.3.2.Моніторинг державного регулювання розвитку енергетичної 
безпеки  України 

 
МОНІТОРИНГ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Інформаційний блок 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Підприємства та організації сфер 
постачання і споживання ПЕР 

Паливо постачаючи підприємства і 
організації 

Паливо-і енергоспоживаючі 
підприємства та організації 

Підприємства та організації 
мережевого господарства 

Енергогенеруючі підприємства 

Організації, що забезпечують 
підтримку управління 

  Територіально місцеві органи 
влади 

Кредитно-фінансові та страхові 
установи 

Науково-дослідницькі організації 
 

ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ 

Створення бази даних для аналізу 
поточного і прогнозного стану 
(рівня) енергетичної безпеки 

Створення банку знань з методології 
і методики діагностики енергетичної 
безпеки 

 
Аналітичний блок 

Агрегування, усереднення даних, розрахунок виробничих показників 

Побудова динамічних рядів, розрахунок порівняльних показників на регіональному 
рівні 

Формування і розрахунок приватних і узагальнених індикаторів і загроз державного 
регулювання розвитку енергетичної безпеки  України 

 Нормативи порогових 
(критичних) значень 
індикаторів 

 Коригування номенклатури 
і порогових значень 
 

 Порівняння чисельних значень 
індикаторів з нормативними 
«пороговими» значеннями 

 Розрахунок результатів індексу 
державного регулювання розвитку 
енергетичної безпеки  України на базі 
«зважування» індикаторів 

 Аналіз результатів МІА і державного регулювання 
розвитку енергетичної безпеки  України, виявлення 
загроз, вироблення попередніх рекомендацій, їх 
обґрунтування 
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- проведення аналізу сучасного стану паливно-енергетичного 

комплексу, рівня паливо і енергозабезпечення економіки та населення 

області; 

- розробка і здійснення податкової, цінової, кредитної, митної, 

амортизаційної, інвестиційної, інноваційної економічної і технічної політики 

регіону  (в частині забезпечення державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки); 

- економічне стимулювання і підтримка конкретної діяльності 

підприємств паливно-енергетичного комплексу щодо забезпечення 

державного регулювання розвитку енергетичної безпеки  України. 

Для координації роботи цих міністерств, відомств і підрозділів 

необхідно сформувати Міжвідомчу комісію із забезпечення енергетичної 

безпеки. Це забезпечить, перш за все, взаємодія територіальних структур 

місцевих органів виконавчої влади, муніципальних органів, а також 

підприємств ПЕК і організацій, що забезпечують підтримку управління, з 

метою проведення узгодженої політики в галузі управління енергетичною 

безпекою. Крім того, створення такої структури дозволить ліквідувати 

інституційну роздробленість концепцій, стратегій, інтересів і програм в 

галузі управління паливно-енергетичного комплексу як прямого об'єкта, що 

породжує загрози енергетичній безпеці, а також дозволить більш масштабно 

поглянути на проблеми паливно-енергетичного комплексу України. 

При цьому на верхній (національний) рівень та нижній (регіон) 

управління передаються найбільш повний склад індикаторів - як агреговані, 

так і приватні, дезагреговані показники. На національному рівні передається 

переважно агрегована інформація, на вищий (державний) рівень - 

найважливіші агреговані (синтетичні) індикатори [66, с. 21]. За результатами 

моніторингу здійснюється управлінський вплив на об'єкт управління 

енергетичної безпеки з боку державних і регіональних органів влади. 

Аналітичний блок моніторингу державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки  України дозволяє на базі накопиченої інформації, 
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теоретичних знань і розробленої методології і методики провести аналіз і 

класифікацію станів енергетичної безпеки з подальшою оцінкою ступеня 

тяжкості цих станів, виявити загрози, які можуть викликати порушення 

стабільності, стійкості та поступовості розвитку, як окремих об'єктів , так і за 

сукупністю [14, с. 26]. 

Результати моніторингу у вигляді аналітичного звіту про стан 

державного регулювання розвитку енергетичної безпеки  України 

передаються до Міжвідомчої комісії із забезпечення енергетичної безпеки, 

основними завданнями якої є: 

- координація дій, що управляють координаційно-організаційної, 

програмно-цільового і контрольного характеру; 

- попередження можливих масштабних наслідків реалізації загроз 

енергетичній безпеці; 

- запобігання впливу зовнішніх факторів різної природи; 

- розгляд проблем, що виникають у зв'язку функціонуванням 

підприємств ПЕК їх впливом на енергетичну безпеку України; 

- розгляд фінансових, інвестиційних, економічних аспектів діяльності 

підприємств паливно-енергетичного комплексу та СЕ області; 

- розробка заходів превентивного характеру, спрямованих на зниження 

ймовірності виникнення та реалізації загроз державного регулювання 

розвитку енергетичної безпеки України; 

- розробка і надання керівникам органів виконавчої влади 

рекомендацій з питань забезпечення ПЕР; 

- визначення комплексу цільових заходів, спрямованих на вирішення 

проблем в області паливо і енергопостачання та ін. 

В умовах зростаючої динаміки соціально-економічних процесів, 

міжвідомчу комісію із забезпечення державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки  України доцільно організувати в формі крос-

функціональної структури управління, що дозволить найбільш ефективно 

використовувати для розробки і вирішення завдань фахівців різних 
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структурних підрозділів. Таким чином, працівники будуть знаходитися під 

подвійним підпорядкуванням - адміністративним (керівника 

функціонального підрозділу органу виконавчої або законодавчої влади 

регіону) і функціональним (керівника міжвідомчої комісії). 

Високий професіоналізм працівників дозволить нівелювати недоліки, 

до яких можна віднести: ускладнення взаємодії; підвищені вимоги до 

кваліфікації і відповідальності персоналу; високі вимоги до комунікацій. 

Структурна схема системи державного регулювання розвитку енергетичної 

безпеки  України представлена на рис.3.4. 

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, які передбачають 

розширення податкових і 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 і закріплені у 

відповідних. 

Грошово-кредитний інструмент в рамках кредитної політики має 

передбачатися пільгове державне кредитування заходів, спрямованих на 

модернізацію підприємств ПЕК з метою підвищення надійності 

енергоустаткування, впровадження енергозберігаючих технологій як в 

промисловому, так і в побутовому секторі та ін., або надання гарантій під 

приватні кредити, що видаються фінансовими інститутами в рамках програм 

енергетичної безпеки [129]. 

  

Регіональні органи управління 

Органи управління Відділ МІА Організації, що 

СУБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ  УКРАЇНИ 
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Рис.3.4. Структурна схема системи управління державного 

регулювання розвитку енергетичної безпеки  України  

Стимулювання реалізації проектів в області енергетичної безпеки 

служить такий інструмент митної політики, як встановлення низьких тарифів 

на ввезення дефіцитних або високоефективних видів енергетичного 

обладнання, а також труб і інших матеріалів, необхідних для здійснення 
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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 [6; 27; 114; 

115]. Для ефективної реалізації зазначених інструментів забезпечення 

енергетичної безпеки регіону необхідно розробити цілий пакет законодавчих 

актів. 

Регіональне законодавство в області державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки України має відображати роль і функції регіонального 

суб'єкта управління, механізми і інструменти регіонального державного 

участі в управлінні паливно-енергетичного комплексу, форми 

відповідальності організацій і осіб за невиконання законів і регламентувати 

взаємні відносини суб'єктів системи управління в енергетиці. 

Регіональне законодавчо-правове регулювання в сфері державного 

регулювання розвитку енергетичної безпеки  є складовою частиною 

енергетичного законодавства і одночасно частиною законодавства про 

енергетичної безпеки України. Основою базового законодавчого документа в 

області 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 і 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: 
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- поняття енергетичної безпеки регіону, суб'єкти, об'єкти, принципи і 

цілі забезпечення енергетичної безпеки; 

- класифікація загроз енергетичній безпеці; 

- сукупність індикативних показників, необхідних для аналізу 

енергетичної безпеки регіону; 

- структура і функції регіональних органів влади як найважливішого 

суб'єкта в області забезпечення економіки і населення області ПЕР; 

Крім основного і 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 

принципів її функціонування. При цьому до основних пріоритетних 

програмно-цільовим направленням щодо забезпечення енергетичної безпеки 

регіону нами були віднесені, в першу чергу, зниження залежності від 

зовнішніх поставок ПЕР, диверсифікація ТЕБ, впровадження 

енергозберігаючих та енергоефективних технологій використання ПЕР, 

створення вітроенергетичної галузі та розвиток паливно-енергетичного 

комплексу регіону та інше [21]. 

Заходи, спрямовані на запобігання та ліквідацію загроз енергетичній 

безпеці реалізують державні та муніципальні органи влади в структурі 

системи управління енергетичною безпекою через відповідні механізми і 

інструменти. З метою досягнення узгодженої політики, координації інтересів, 

програм і напрямків в області державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки  України і вдосконалення системи управління 

енергетичною безпекою автором запропонована нова структура - Міжвідомча 

комісія з енергетичної безпеки, організаційно-технічне забезпечення якої слід 

закріпити за Комітетом з енергетики, відділ МІА якого, виконує функції 
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аналізу і моніторингу за станом об'єктів і сфер, що породжують загрози 

надійному забезпеченню потреб в ПЕР. 

Таким чином, державного регулювання розвитку енергетичної безпеки  

України повинна функціонувати на основі активного використання 

економічних, організаційних, правових механізмів, які передбачають 

інтеграцію матеріальних, фінансових, інтелектуальних та інших ресурсів, 

використання ряду універсальних інструментів, більш чіткого розподілу 

повноважень між національним та регіональними інститутами на основі 

координації їх діяльності, що є четвертим захищається становищем. 

Проведений аналіз сучасного стану паливно-енергетичного комплексу 

України з позицій енергетичної безпеки на основі класифікації загроз 

державного регулювання розвитку енергетичної безпеки і результатів 

моніторингу з застосуванням методу індикативного аналізу дозволяє 

виробити комплекс заходів, спрямованих на забезпечення енергетичної 

безпеки України, основні пріоритетні напрями котрих повинні 

підтримуватися державними, регіональними органами влади і 

господарюючими суб'єктами [99]. 

Однією з умов підвищення живучості систем енергопостачання 

України є різноманітність використовуваних видів енергоресурсів і 

диверсифікація їх джерел, що дає можливість розширити склад і спектр 

первинних енергоджерел [44; 67; 68; 78]. Необхідно поступово відійти від 

практики, що склалася використання моноенергоресурса в системі 

регіонального енергогосподарства, диверсифікуючи структуру споживання 

палива і підвищуючи питому вагу місцевих джерел ПЕР [19; 55; 65]. 

У зв'язку з відсутністю нафтопереробного виробництва весь обсяг 

необхідного палива доставляється з інших країни, при чому більше 75% 

завезених нафтопродуктів припадає на мазут, середньорічне споживання 

якого становить 1,6-1,8 млн. тонн. Крім того, через високу транспортної 

складової (до 25% вартості) рівень цін на нафтопродукти непомірно висок. З 
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переходом на вугільні станції ситуація зміниться в сторону здешевлення 

електроенергії. 

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 і 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 і 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) та 

ін. [19; 23-25; 50]. 

Є велика кількість неосвоєних малих річок, на яких можуть бути 

побудовані міні-ГЕС, здатні внести істотний внесок в енергопостачання 

віддалених ізольованих споживачів.  

Всі ГЕС орієнтовані на напівпіковий і полубазісний режим 

навантаження і розглядаються в якості основного джерела електроенергії для 

ізольованих споживачів. Це веде до деякого зниження встановленої 

потужності ГЕС і формально до погіршення економічних показників у 

порівнянні з системними малими ГЕС. Однак це не означає, що вони значно 
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гірше системних. Необхідність в них як в джерелах енергії може бути на 

місцях значно гостріше, 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 [23; 

25; 39; 50]. 

Україна володіє значними ресурсами приливної енергії. І хоча 

електроенергія, яку на припливних станціях, на сьогоднішній день 

залишається поки дорожчий в порівнянні з вітрової електроенергією, що 

обумовлено, в основному, порівняно 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 корисної використання, 

розроблені унікальні технології по конструкціях самих гребель, 

розробляються з вершенно амбітні проекти по будівництву приливних 

станцій. Необхідна подальша оцінка ресурсів цього виду енергії і 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 [50]. 

У довгостроковій перспективі значно знизити залежність економіки 

регіону від зростаючих цін на традиційне паливо дозволить розвиток 

вітроенергетичної галузі [24-26; 50]. 

Для використання енергії вітру в Україні існує і ряд сприятливих 

передумов: 

- високий потенціал вітру на значній території України (степ); 
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- сезонний максимум потреби в тепловій енергії збігається з можливим 

надходженням енергії від ВЕУ, так як в зимовий час швидкості вітру в 

Україні помітно вище, ніж в літній [23]; 

- пануючі південні і південно-західні вітри, особливо в прибережних 

районах, дозволяють з найменшими витратами і більш компактно при 

мінімальних втратах розміщувати вітроенергоустановки на місцевості, 

створюючи ветропарки; 

- зимовий максимум швидкості вітру знаходиться в протифазі з річним 

стоком річок, тобто сезонне надходження вітрової енергії і гідроенергії 

відносять взаємодоповнюючий характер; 

- в умовах літнього зниження рівня інтенсивності вітру, денний 

максимум швидкості вітру є сприятливим для ефективного використання 

енергії вітру, так як пік споживання електричної і теплової енергії припадає 

саме на денні години. 

Як показує досвід зарубіжних країн, вітроенергетичні установки (ВЕУ) 

доцільно використовувати насамперед у теплопостачанні не великих 

населених пунктів, розташованих в вітряних районах Укроаїни з 

централізованим електропостачанням. Саме ці населені пункти відчувають 

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

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

Можна назвати ряд чинників, які сприяють використанням ВЕУ для 

потреб теплопостачання в таких районах: 

Так як в зимовий час швидкість вітру в Україні  помітно вище, ніж в 

літній, то можливе максимальне надходження енергії від ВЕУ буде збігатися 

з сезонним максимумом потреби в тепловій енергії. Саме в вітряні періоди 

ВЕУ забезпечать активне надходження енергії на потреби опалення. 

При використанні енергії вітру в цілях опалення не обов'язкові високі 

вимоги до якості енергії, що виробляється ВЕУ. Необхідно тільки, щоб 

виробляється ВЕУ кількість електроенергії було достатнім для забезпечення 

теплового навантаження. Це дозволить максимально спростити конструкцію 
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самої ВЕУ, а значить зробити установку одночасно і більш дешевої і більш 

надійної в експлуатації. 

Застосування ВЕУ для потреб теплопостачання дозволить впоратися з 

основним недоліком вітрової енергії - нерегулярністю в часі і залежністю від 

сезонних і погодних умов [23]. 

Для енергопостачання децентралізованих споживачів, які отримують  

енергію від автономних джерел, доцільно будувати автономні ВЕУ, які 

будуть працювати спільно з традиційними джерелами енергії [99]. Для цих 

цілей економічно доцільно використовувати, перш за все, вітроустановки 

малої потужності. 

Система, в якій ветропарки пов'язані з гідроелектростанціями, мають 

найбільшою економічною ефективністю. Реалізація проектів з розвитку 

вітроенергетики повинна стати одним з перспективних напрямків розвитку 

енергетики на регіональному рівні. Особливо це актуально на територіях з 

низькою щільністю населення і зі слаборозвиненою інфраструктурою 

енергозабезпечення, але що володіють високим потенціалом вітрової енергії. 

Застосування ВЕУ призведе до зниження обсягу шкідливих викидів від 

об'єктів енергетики, які використовують органічне паливо, що, безсумнівно, 

мінімізує навантаження на навколишнє середовище, а це, в свою чергу, 

призведе до поліпшення екологічних умов життя населення, що проживає в 

містах і населених пунктах зі складною екологічною обстановкою. 

Однак, відсутність законодавства щодо стимулювання відновлюваної 

енергетики та економічних механізмів його реалізації, недолік фінансування  

і комплексного підходу до вирішення цієї проблеми є основною перешкодою 

розвитку вітроенергетики в Україні. 

Для України характерний так само високий рівень централізації 

теплопостачання [29; 49], тому надзвичайно важливим напрямом 

забезпечення надійності теплопостачання на регіональному рівні є 

якнайшвидша і масштабна реконструкція теплового господарства, особливо 

малих і середніх міст, селищ міського і сільського типу. Крім поліпшення 
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паливопостачання джерел, така реконструкція включає: 

а) виведення з експлуатації фізично і морально зношеного обладнання з 

заміною його новим і сучасним, або з приєднанням абонентів закриваються 

котелень до більш досконалим теплоджерелом; 

б) організацію своєчасної, з урахуванням фактичного стану, заміни 

зношених ділянок теплових мереж, насамперед, теплопроводами 

- нових сучасних конструкцій, в тому числі з нанесеною в заводських 

умовах тепло- і гідроізоляцією; 

в) масовий перехід на сучасні системи відпустки тепла з незалежною 

насосним приєднанням абонентів, закритою схемою гарячого 

водопостачання, установкою регуляторів витрати тепла, автоматизованими 

- тепловими пунктами; 

г) поступове впровадження автоматизованих систем диспетчерського 

управління відносно великими системами теплопостачання; 

д) організацію продовження ресурсу обладнання ТЕЦ і котелень за 

допомогою заміни найбільш зношених вузлів і деталей і проведення 

відновлювальних робіт; 

е) модернізацію вугільних котелень шляхом установки необхідних 

приладів для ведення режиму горіння котлів, реконструкції котлів з метою 

поліпшення їх технічного стану, усунення [56, с. 292; 128]. 

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.  

Суть енергозберігаючої політики регіону повинна виражатися в 

цілеспрямованій діяльності уряду по зниженню питомої енергоємності 

виробництва продукції - це розробка і впровадження нових 

енергозберігаючих технологій, обладнання та матеріалів, тобто таких 

технологій, в яких питома енергоємність продукції нижче існуючих. На 

цьому шляху слід підкреслити особливу роль уряду в стимулюванні розробок 
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і підтримки інноваційних проектів [17; 112]. 

Програма енергозбереження передбачає інтенсивну реалізацію 

організаційних і технологічних заходів. При організації технологічного 

потенціалу енергозбереження можна виділити дві категорії 

енергозберігаючих заходів: 

- маловитратні заходи, суть яких в оптимізації процесів і режимів 

роботи систем тепло- і енергопостачання - це впровадження 

енергозберігаючих технологій, ефективна організація збору даних в системах 

енергообліку, боротьба з розкраданнями електроенергії, проведення 

теплоізоляційних заходів та тощо; 

- високовартісні заходи, що вимагають значних капіталовкладень з 

терміном окупності більше 5 років, причому вони проводяться тільки в тому 

випадку, якщо ефект від енергозбереження в прийнятні терміни окупить 

витрати на їх реалізацію - це будівництво нових і реконструкція старих 

генеруючих потужностей та електромереж [52]. 

Ефективно вирішити питання підвищення енергетичної ефективності в 

більш стислі терміни і з найменшими витратами можна, якщо вводити 

відносно невеликі (від 1 до 25 МВт) газотурбінні ТЕЦ (термін будівництва - 

від трьох місяців до року), тобто розвивати так звану розподільну локальну і 

промислову енергетику , яка покриває саме місцевий попит. Подібні міні-

ТЕЦ вельми привабливі для інвестицій, так як їх спорудження обійдеться в 3-

5 разів дешевше, ніж великих електростанцій, а термін окупності становить 

від одного до чотирьох років. Такі теплоелектростанції доцільно будувати 

безпосередньо на промислових підприємствах, так як це не тільки 

економічний, а й власний джерела енергії [50]. 

Електричний ККД міні-ТЕЦ досягає 40%, теплової - 50%, т. Е. Їх 

повний ККД знаходиться в межах 80-90%, а це вище, ніж у великих ТЕЦ, 

крім того, за рахунок наближення міні-ТЕЦ до споживачів повністю 

виключається транспортна складова тарифу, яка в загальному тарифі на 

електроенергію сягає 45-50%, а так само значно знижуються втрати 
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електричної і теплової енергії, тому будівництво генеруючих виробництв 

малої потужності є економічно більш ефективним, ніж реконструкція і 

будівництво нових електророзподільних мереж (електропідстанцій, ліній 

електропередач) [22; 23; 50]. 

Однак відсутність Закону України  про малу енергетику створює певні 

труднощі, що перешкоджають спорудженню міні-ТЕЦ на підприємствах. 

Необхідно на державному рівні законодавчо визначити правила і механізми 

функціонування об'єктів малої енергетики (порядок приєднання до 

енергосистеми, фінансово-економічні відносини між суб'єктами ринку та 

інші), що дозволить їх розглядати як самостійний (не прив'язані до 

конкретних споживачів) вид бізнесу. 

Необхідно відзначити, що проведення в Україні  довгострокових і 

високо витратних енергозберігаючих заходів неможливо без державної 

фінансової підтримки. Однак є широкі можливості для безвитратних і мало 

витратних заходів, завдяки масовості яких в різних галузях промисловості і 

житлово-комунального господарства (ЖКГ) загальне енергозбереження може 

дати суттєвий ефект. 

 

3.2. Удосконалення інституційного механізму державного 

регулювання розвитку енергетичної безпеки України 

 

У світі відбуваються зміни у підходах до формування енергетичної 

політики держав: здійснюється перехід від застарілої моделі функціонування 

енергетичного сектору, в якому домінували великі виробники, викопне 

паливо, неефективні мережі, недосконала конкуренція на ринках природного 

газу, електроенергії, вугілля – до нової моделі, в якій створюється більш 

конкурентне середовище, вирівнюються можливості для розвитку й 

мінімізується домінування одного з видів виробництва енергії або джерел 

та/або шляхів постачання палива [144, C. 25]. Разом з цим віддається 

перевага підвищенню енергоефективності й використанню енергії із 
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відновлюваних та альтернативних джерел. Впровадження заходів із 

запобігання та адаптації до зміни клімату також є одним із пріоритетів 

глобального розвитку енергетики [69, C. 65]. 

Це ставить перед Україною нові економічні та технологічні виклики, 

але водночас відкриває нові можливості для пошуку та впровадження 

інноваційних розробок у галузі видобутку, переробки викопних видів палива, 

виробництва, трансформації, постачання і споживання енергії, що зумовлює 

потребу у формуванні нової енергетичної політики держави [35, C. 141]. 

Енергетична стратегія України  - документ, який окреслює стратегічні 

орієнтири розвитку паливно-енергетичного комплексу України на період до 

2035 року, і в свою чергу має ряд «підзвітних документів». Стратегія 

передбачає реформування енергетичного комплексу України, яке буде 

завершено до 2025 року «Нова Енергетична стратегія України до 2035 року: 

безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» (далі – НЕС) є 

документом, який окреслює стратегічні орієнтири розвитку паливно-

енергетичного комплексу України на період до 2035 р [144, C.25].  

Прогнозні показники, що містяться у документі, демонструють 

траєкторію розвитку енергетики та суміжних галузей. Надалі, в рамках 

розробки та затвердження Кабінетом Міністрів України плану заходів з 

реалізації НЕС, завдання та показники НЕС мають бути деталізовані та 

відображені у відповідних програмах розвитку підгалузей. Реалізація НЕС 

також потребуватиме розроблення нових та зміни існуючих законодавчих та 

підзаконних актів, низки галузевих норм, які регламентують діяльність в 

енергетичній сфері [144, C.26]. 

Україна є і в перспективі прагне залишатися одним із найбільших в 

континентальній Європі надійним транзитером енергоресурсів (в першу 

чергу природного газу і нафти), забезпечуючи безпечне і надійне постачання 

енергоресурсів власним споживачам та споживачам суміжних ринків, які 

мають бути видобуті та доставлені з високим рівнем екологічної та 

соціальної відповідальності, з докладанням зусиль для дотримання 
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зобов’язань зі скорочення викидів парникових газів, а також вносить свій 

внесок в продовження економічного зростання і процвітання для українців 

[144, C.26]. 

Істотна мінерально-ресурсна база та пріоритети визначені, на 

державному рівні щодо її розширення з метою нарощення видобутку 

вуглеводнів для забезпечення енергетичної незалежності країни, а також 

надлишкові потужності з транспортування, зберігання і переробки 

вуглеводнів, у т.ч. їх інтегрованість з європейським ринком і можливостями 

організації постачань зі світових ринків для подальшого постачання до ЄС, – 

сумарно становлять базу до розвитку відповідних галузей та економіки 

України в цілом [144, C.26].  

Україна використовує для власних потреб різноманітні джерела енергії, 

такі як нафта, природний газ, вугілля, атомна і гідроенергія, енергія вітру і 

сонця тощо. Традиційно найбільш затребуваними в Україні наразі є викопні 

ресурси: природний газ і вугілля, які сумарно становлять понад 60% 

вітчизняного енергетичного балансу [144, C.27]. Водночас в останні роки 

внаслідок змін цінової кон’юнктури, технологій та світових трендів, частка 

інших видів енергії у споживанні поступово зростає. До того ж сьогодні є 

підстави очікувати їх подальшого зростання з відповідним зменшенням 

частки викопного палива в енергетичному балансі країни. 

 Наявність в Україні усіх зазначених ресурсів, створення 

конкурентного ринкового середовища та умов до системного розвитку 

ресурсної бази для атомної енергетики, модернізації генеруючих 

потужностей та заміщення сировинної бази альтернативними видами палива, 

подальша розвідка та видобуток вуглеводнів, у тому числі й нетрадиційних, а 

також більш ефективне використання потенціалу в галузі відновлюваної 

енергії сприятимуть поступовому посиленню позиції України  у 

раціональному виробництві енергії та ощадливому її споживанні [144, C.27]. 

«Нова Енергетична стратегія України до 2035 року: безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність» передбачає, що до 2025 р. 
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здебільшого буде завершено реформування енергетичного комплексу 

України, досягнуто першочергових цільових показників з безпеки та 

енергоефективності, забезпечено його інноваційне оновлення та інтеграцію з 

енергетичним сектором ЄС [144, C.28].  

Натомість, у зв’язку з відсутністю на час розробки НЕС 

довгострокового прогнозу соціально-економічного розвитку держави та 

високим рівнем політичної й економічної невизначеності у країні, прогнозні 

показники ЗППЕ у процесі реалізації НЕС потребуватимуть уточнень із 

застосуванням сучасної практики та методів прогнозного моделювання, які 

використовуються країнами ЄС. Прогнозні показники ЗППЕ та виробництва 

електричної енергії наведені в табл..3.1. Завдяки поступовому економічному 

відновленню, у довгостроковій перспективі передбачається незначне 

зростання показника ЗППЕ. У період 2017-2020 рр. Україна повинна 

виконати амбітне завдання – домогтися сталості рівня ЗППЕ та сталого 

зростання ВВП. За результатами реалізації завдань НЕС планується 

досягнути зниження енергоємності ВВП більш ніж у два рази до 2035 р. 

Реалізація цього завдання вимагатиме високотехнологічних рішень, значних 

інвестицій, оновлення законодавства і структурних змін в економіці.  

Енергетична Стратегія 2035 спрямовані в цілому на те, щоб 

український енергетичний сектор зміг гідно забезпечувати інноваційну 

траєкторію розвитку української економіки, на подолання деяких проявів 

«голландської хвороби», на перехід з позицій «сировинного складу» на 

позиції «виробника високотехнологічних енергоресурсів». Однак, в деяких 

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

різняться цільові значення показників. 

Таблиця 3.1 
Структура загального первинного постачання енергії України, млн т н.е. 

 

Найменування джерел 
первинного 

постачання енергії 

2010 
р. 
 

2015 
р. 

(факт) 

2020 р. 
(прогноз

) 

2025 р. 
(прогно

з) 

2030 р. 
(прогно

з) 

2035 р. 
(прогно
з) 
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Вугілля 36,5 27 18 14 13 12 

Природний газ 55,5 26 24,3 27 28 29 

Нафтопродукти 13,3 10,5 9,5 8 7,5 7 

Атомна енергія 23,5 23 24 28 27 24 

Біомаса, біопаливо та 
відходи 

 2 4 6 8 11 

Сонячна та вітрова 
енергія 

0,1 0,1 1 2 5 10 

ГЕС  1 1 1 1 1 

Термальна енергія*  0,5 0,5 1 1,5 2 

Всього 130,4 90,1 82,3 87 91 96 

 
Примітка: 
* Термальна енергія довкілля та скидні ресурси техногенного походження. 

Основним напрямком енергетичної політики відповідно до Концепції 

має бути забезпечення переходу від експортно-сировинної до інноваційної 

моделі розвитку країни. Енергетична Стратегія 2035 грунтується на 

наступних принципах: гарантованість і надійність енергозабезпечення, 

відповідність темпів споживання і темпів ГРР, диверсифікація 

використовуваних видів палива та енергії, енергозбереження, і 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 і надійності поставок енергоресурсів, в тому числі і 

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 і на підставі державно-приватного 
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партнерства і стимулюванням використання новітніх технологій і найкращих 

практик. Варто відзначити, що розвиток інфраструктури, особливо в частині 

залізничного і трубопровідного транспорту, не повинно супроводжуватися 

постійним зростанням тарифів на транспортування. В іншому випадку 

знижується економічна ефективність поставок енергоресурсів як на 

внутрішній, так і на зовнішній ринки. Однак, в Концепції не міститься навіть 

проектів створення ефективних механізмів стимулювання інвестицій в 

галузь, що свідчить про необхідність їх розробки в стратегічних документах 

нижчого рівня. 

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 даний час вони 

просто витрачаються даремно через неефективність. Використання 

інноваційних технологій і формування ефективної структури енергетики 

повинно допомогти частково вирішити дану 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 і методи) і енергоефективності. Однак, 

Концепція практично не містить планів по впровадженню 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, і, отже, надмірні альтернативні витрати. Крім того, в даний 

час компанії не отримують ні заохочення за економію ресурсів, ні штрафи і 

санкції за нераціональне їх використання, фактично єдиним значущим 
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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 

положення, стану обладнання, та тощо, що унеможливлює об'єктивне 

порівняння з українськими і закордонними конкурентами і має де 

мотиваційний ефект. Тому без створення адекватних стимулюючих 

механізмів (пільгове оподаткування, державні гарантії та тощо) ставка на 

енергозбереження не здійснюються буде економічно привабливою 

стратегією як мінімум в короткостроковому періоді, і, 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 в цій сфері відсутні організаційні структури 

(консорціуми), які об'єднують різних учасників ринку. Існує невелика 

кількість швидкоокупних технологій і обладнання, які пройшли державну 

експертизу, але до сих пір не створена централізована база даних з 

енергоефективних технологій та учасникам ринку, тобто, не вирішена задача 

інформаційної підтримки енергозбереження.  

Тому необхідно формування системного підходу до реалізації проектів 

у сфері енергозбереження, що включає в себе організаційно-технічну, 

фінансово-правову та інформаційну підтримку. Для вирішення 



 

164 
 

вищезазначених питань необхідне прийняття відповідного Закону про 

енергозбереження. Однак, в даний час він існує тільки в проекті, які пройшли 

перше читання і відправленому на доопрацювання, тому що його зміст 

потребує суттєвого коригування і не вирішує перераховані проблеми в 

повному обсязі.  

Вельми примітними є плани по активному використанню 

поновлюваних джерел енергії, і, більш того, вихід на лідируючі позиції в 

даному сегменті. Однак конкретних заходів економічної і адміністративної 

підтримки для досягнення вищевказаної завдання в концепції не вказується, і 

тому ці плани є декларативними. В результаті, в даний час 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 даними шляхом. Також планується 

значно поліпшити параметри безпеки атомних електростанцій в Україні, що, 

безумовно, позитивно позначиться на енергобезпеки країни, в першу чергу 

завдяки диверсифікації існуючого енергетичного портфеля. 

Що стосується інших цільових показників використання 

альтернативних джерел енергії, то вони представляються заниженими в 

порівнянні 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 



 

165 
 

було вироблено 3,4% електроенергії. Тому для забезпечення динамічного 

розвитку сектора потрібно визначити більш «жорсткі» цільові показники, що 

відповідають стану світової енергетики. Більш 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 механізмів Кіотського протоколу для 

реалізації проектів у цій сфері.  

В області 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. 

Також Концепція також передбачає збільшення привабливості 

електроенергетичного сектора для інвесторів. Досягнути це 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» [8]. В Концепції 

наголошується на необхідності створення економічних умов (в першу чергу 

податкового та митного режиму), що забезпечують яку можна порівняти 

прибутковість на внутрішньому і зовнішньому ринках і раціоналізацію 

структури експорту. Також Концепція передбачає максимально можливе 

використання у всіх технологічних процесах і проектах 

конкурентоспроможного вітчизняного обладнання. Звісно ж, що подібна 

позиція є неоптимальною для розвитку українського  енергетичного сектора, 

так призводить до втрат ефективності роботи самого сектора, і може надати 
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підтримку виробникам подібного обладнання тільки в короткостроковому 

періоді. 

Варто відзначити, що в Концепції передбачається масове проведення 

програм по переходу на природний газ в ролі моторного палива з 

удосконаленням відповідних технологій. Дана міра представляється досить 

спірною: газ - не найефективніший моторне паливо, і з урахуванням 

передбачуваного вирівнювання внутрішніх і зовнішніх цін воно буде істотно 

дорожчати. Крім того, далеко не на всіх двигунах існує можливість подібної 

трансформації. Нарешті, не варто забувати про сильне лобі виробників 

бензину, і кілька інших стратегіях 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 компонент енергетичної безпеки є «екологічне питання». Однак в 

Концепції він практично не розкритий, і в основному містить інформацію 

про оберігають екологію технологіях при будівництві і виробництві. 

Упущені необхідні заходи і програми, спрямовані на створення екологічно 

чистої енергетики, ніяк не відображена позиція 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», успішно застосовується МБРР. Він відображає різницю між 

обсягом ВВП і характеристиками виснаження природних ресурсів і шкоди 

навколишньому середовищу. Також пропонується доповнити Концепцію 

наступними індикаторами: рівень утилізації попутного нафтового газу, обсяг 



 

167 
 

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 точки зору екологічних аспектів 

забезпечення енергетичної безпеки. 

Втручання держави необхідно в тих випадках, коли мова йде про 

критично важливих для національної безпеки галузях, і коли горизонти 

окупності інвестицій перевищують можливості приватного бізнесу, проте 

зловживання цим може призвести до формування вкрай несприятливого 

ділового клімату в галузі. Такими діями фактично нівелюється мотивація 

недержавних компаній до проведення ГРР, і, отже, створюються передумови 

для монополізації кількома великими державними структурами прав на 

розробку родовищ корисних копалин. наприклад; до розробки шельфових 

родовищ в даний час допущені тільки три державні компанії. Можна 

припустити, що монополізація діяльності з освоєння континентального 

шельфу навряд чи сприятиме підвищенню ефективності експлуатації і 

переробки сировини, впровадження перспективних технологій видобутку і 

транспортування, додатково підтримуваних конкуренцією на ринку [39]. Без 

реального підтримки конкуренції навіть на внутрішньому сегменті ринку 

галузь не зможе адекватно відповідати викликам глобальної конкуренції. 

Також в документі велика увага приділяється аналізу регіональних і 

міжгалузевих аспектів розвитку ПЕК, розглядаються різні сценарії розвитку 

енергетичного сектора. Енергетична Стратегія в цілому відповідає 

положенням Концепції 2020 року, але є більш спеціалізованим документом. 

Згідно з Енергетичною Стратегії «метою енергетичної політики 

України є-максимально ефективне використання природних енергетичних 

ресурсів і всього потенціалу енергетичного сектора для стійкого зростання 

економіки і якості життя населення країни і сприяння зміцненню її 

зовнішньоекономічних позицій» [68, C.23]. Таке формулювання мети в 
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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 їх найбільш 

гострих. 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 цілей і їх коригування в 

залежності 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 і 

посткризової нестабільності, вираженої в нестійкості світових енергетичних 

ринків і високої волатильності цін на енергоресурси, і створення твердої 

позиції України в рамках світової енергетичної системи. «Внутрішній 

виклик» полягає в необхідності відповідності енергетичного сектора 

основних положень Концепції 2020 року, зокрема в необхідності переходу на 

інноваційний шлях розвитку як всієї економіки, так і енергетичного сектора. 

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

«створення інноваційного та ефективного енергетичного сектора країни, 

адекватного як потребам зростаючої економіки в енергоресурсах, так і 
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геополітичним інтересам України, і вносить необхідний внесок в соціально-

орієнтований розвиток економіки країни і її регіонів» . 

Основними завданнями Енергетичної Стратегії 2035 є: 

1) підвищення ефективності відтворення, видобутку і переробки 

паливно-енергетичних ресурсів 

2) модернізація існуючої і створення нової енергетичної 

інфраструктури на основі застосування нових прогресивних технологій 

3) формування сприятливого інституційно-правової системи в ПЕК 

4) підвищення енергетичної та екологічної ефективності української 

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

активізації технологічного енергозбереження 

5) подальша інтеграція української  енергетики в світову енергетичну 

систему [96, C.32]. 

Перші чотири завдання належать до категорій «підвищення 

енергетичної ефективності української економіки» і «перетворення 

енергетики в високотехнологічний сектор» - тобто «внутрішньому 

викликом», і тільки остання, п'ята задача - до категорії «зміцнення 

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

формулювання завдань Енергетичної Стратегії представляється 

неприпустимою: практично упускає питання розвитку зовнішніх аспектів 

української енергетики, і в 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 

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 і збільшення таким 

чином генерується доданої вартості в енергетичному секторі. Ще одним 

важливим напрямком, не відображених в даному переліку, є збільшення 



 

170 
 

частки присутності України на ринках високотехнологічної продукції і 

послуг в області енергетики. В даний час Україна  практично не 

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

його зростання оцінюється як високий. 

На основі перерахованих цілей і завдань в Енергетичній Стратегії [7] 

були сформульовані 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 даної таблиці випливає висновок про те, 

що документ дійсно трактує енергетичну безпеку України вужче, ніж багато 

дослідників - зазвичай всі перераховані пріоритети утворюють лише частина 

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, і в 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 і адаптується траєкторії розвитку відповідно до них. 

Ключове значення при цьому має не стільки прогнозування мінливих 

ризиків, скільки готовність до їх подолання [7].  

Таблиця 3.2. 

Основні пріоритети державного регулювання розвитку енергетичної 

безпеки  України 

Енергетична 
безпека 

Екологічна 
безпека 

Енергетична 
ефективність 

Економічна 
ефективність 

Гарантоване і 
надійне 

енергозабезпеченн
я економіки та 

населення  

Створення умов 
і стимулів для 
впровадження 

екологічно 
чистих 

Формування 
законодавства з 

енергозбереження, 
відповідальність за 

марнотратство 

Поліпшення 
підприємницького 
клімату: прозорі і 
єдині правила гри, 

розумних податковий 
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 технологій ресурсів режим 
Надійне 

функціонування і 
розвиток 

енергетичної 
інфраструктури, в 

тому числі і 
відповідної 

транспортної 
інфраструктури  

 

Розробка і 
впровадження 

системи 
екологічного 

аудиту 

Розробка 
державних 

програм 
підвищення 

енергозбереження 
та моніторингу їх 

виконання 

Створення 
«Стимулюючої» 

податкової системи в 
рамках енергетичного 

сектора: гнучкість 
розрахунку акцизів і 

мит, «рентне» 
оподаткування, 

режим прискореної 
амортизації 

чітка 
регламентація 
повноважень і 

відповідальності в 
секторі  

Посилення 
відповідальності 
за недотримання 

екологічних 
вимог 

Введення 
нормативів і 
регламентів 

енергоефективност
і, в тому числі і в 

бюджетному 
секторі 

Формування системи 
ринків (електронних 

торгів) в секторі 

Поновлення  
вичерпних 
ресурсів, 

своєчасність 
геологорозвідки та 

освоєння нових 
родовищ  

Стимулювання 
виробництва 

високоякісних 
продуктів з 
високими 

екологічними 
характеристикам

и 

Організація 
відповідного 

статистичного 
спостереження і 
енергетичного 

аудиту 

Удосконалення 
державного 

регулювання у сфері 
природних монополій 

Гарантоване 
виконання 

зобов'язань по 
експортних 
контрактах  

Стимулювання 
раціонального 
використання 

попутного 
нафтового газу 

Розвиток 
міжнародного 

співробітництва в 
сфері 

енергозбереження 

Розвитку інституту 
ДПП в рамках 

залучення інвестицій 
в галузь 

Обмеження 
граничного рівня 
зносу основних 

фондів і 
стимулювання їх 

модернізації  

Стимулювання 
розвитку 

альтернативної 
невуглеводневі 
енергетики за 

умови 
підтримки 

необхідного 
рівня безпеки 

Формування 
інформаційно-

освітньої політики 
в секторі 

Розвиток лізингу і 
системи страхування 

ризиків 
довгострокового 
інвестування в 

об'єкти енергетики 

стимулювання 
виробництво 
енергоносіїв з 

високою 

Гармонізація 
норм 

украънського і 
міжнародного 

Стимулювання 
підприємницької 

діяльності та 
інвестицій в 

Удосконалення 
процедур 

ліцензування 
політики, мінімізація 
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доданої 
вартістю  

екологічного 
законодавства 

області 
енергозбереження, 

ДПП 

адміністративних 
бар'єрів, модернізація 

техрегламентів і 
стандартів 

Подібний підхід, безумовно, задає певну гнучкість і вигідно відрізняє 

Енергетичну Стратегію від інших документів стратегічного розвитку країни. 

При цьому за рахунок капітальних вкладень в будівництво 

енергетичної інфраструктури сектор буде додатковим джерелом попиту - як 

на працю, так і на продукцію інших галузей, в умовах кризи, що, поза 

сумнівом, прискорить стабілізацію ситуації в економіці. Крім того, 

будівництво нової енергетичної інфраструктури позитивно впливає на 

економіку регіонів  і сприяє подоланню деякої «анклавних» цих регіонів. 

Безумовно, енергетичний сектор буде істотно впливати на соціальну 

обстановку в Україні, не тільки як джерело працевлаштування, а й як 

провайдер енергоресурсів для потреб населення. 

Серед нечислових цільових орієнтирів можна виділити забезпечення 

стійкості сектора за рахунок високої інвестиційної активності, освоєння 

нових регіонів, впровадження інновацій та оновлення основних виробничих 

фондів, розвиток соціальної відповідальності в секторі і активну участь 

України у формуванні системи глобальної енергетичної безпеки.  

Аналіз числових цільових орієнтирів і числових характеристик 

базового сценарію показує їх неповноту з точки зору забезпечення 

енергетичної безпеки України. Вони орієнтовані виключно на внутрішні 

проблеми ПЕК і характеризують переважно енергоефективність економіки. У 

той же час, в попередніх розділах цього дослідження було показано, що 

однією з найбільш важливих критеріїв національної та глобальної 

енергетичної безпеки є диверсифікація, в тому числі і диверсифікація різних 

ризиків на зовнішніх енергетичних ринках. На жаль, аспекти 

зовнішньоекономічних відносин серед числових цільових орієнтирів взагалі 

відсутні.  

В цілому в поточній редакції Енергетична Стратегія не відображає всіх 
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аспектів забезпечення енергетичної безпеки України, зокрема, практично не 

розглянута оптимальна стратегія поведінки на світових енергетичних ринках, 

що є однією з найбільш критичних 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 і на формування загальноприйнятих правил транзиту, механізму 

їх реалізації і страхування транзитних ризиків. Однак, незважаючи на певні 

зусилля з боку профільних міністерств і відомств, що виявилися в створенні 

робочої групи з даного питання, повноцінних альтернатив ДЕХ поки не 

створено [34,35]. 

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 

енергопостачанні можуть привести вже до енергетичної кризи. Іншими 

причинами потенційного енергетичної кризи можуть 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 у зовнішній політиці більшості країн 
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незалежно від їх імпортною або експортної орієнтованості, що разом з 

погіршенням умов видобутку і торгівлі може спровокувати локальні 

конфлікти. Очевидно, що питання створення нової правової бази 

міжнародних енергетичних відносин є надзвичайно важливим, і все більш 

актуальною стає необхідність об'єднання зусиль усіх країн для підтримки 

глобальної енергетичної безпеки [36]. 

У зв'язку з цим представляється необхідним розробити комплекс 

наступних документів: концепцію загального рамкової угоди по принципам 

міжнародного енергетичного співробітництва і забезпечення глобальної 

енергетичної безпеки; угоди по конкретним областям 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 і швидкого реагування в надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з 

поставками енергоресурсів, вже призвело до негативних наслідків для 

постачання Європи в 2008-2009 роках, що обумовлює необхідність створення 

нових схем безпеки забезпечення, транзиту, та застосування санкцій на 

міжнародному рівні. Крім того, існуючі механізми правової підтримки 

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

стимулюючими для істотного розширення і модернізації мінерально-

сировинної бази світової енергетики. Це обумовлює необхідність розробки 

нової інституційної бази в рамках нової системи міжнародних енергетичних 

відносин, що забезпечує сприятливий інвестиційний клімат в цій сфері. 

Багато досліджень також показують, що найбільш волатильним в 

довгостроковому періоді виявляється картельна, а не конкурентне 

ціноутворення. Таким чином, взаємодія з подібними об'єднаннями є спірним 

питанням і залежить від його формату. Вкрай важливим напрямком 

стабілізуючою зовнішньої політики, запропонованої в ЕС2030, є придбання 

часток в діючій інфраструктурі транзиту і доставки українських енергоносіїв 

і будівництво ефективної альтернативної інфраструктури в обхід транзитних 
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держав, а також створення української системи моніторингу та аналізу 

світових процесів в енергетиці і критичних загроз па шляху забезпечення 

стабільних умов на експортних ринках українських енергоресурсів. 

У попередніх розділах було показано, що базовою умовою 

забезпечення стабільності енергетичного експорту є диверсифікація 

експортних потоків енергоресурсів. Розвиток диверсифікації енергетичного 

експорту має підтримуватися в першу чергу стимулюванням модернізації та 

розвитку енерготранспортною інфраструктури, в тому числі будівництво 

морських терміналів, будівництво потужностей, раціоналізація системи 

транзитних потоків енергоресурсів через територію України.  

В Енергетичній Стратегії як пріоритети пропонується реалізація 

наступних заходів: раціоналізація розміщення виробництва ПЕР на території 

України з урахуванням регіональних експортних ринків; розвиток 

інфраструктури, не прив'язаної до певних маршрутів поставок (морські 

перевезення, в т.ч. СПГ); розширення інфраструктури для поставок ПЕР на 

нові ринки; участь в регіональних енергетичних альянсах. [6] Останній захід 

викликає деяку настороженість: для України, як для експортера 

енергоресурсів, вступ в подібні альянси може призводити до неоднозначних 

наслідків. Набагато важливішим є забезпечення ефективного енергодіалогу 

надання необхідної дипломатичної підтримки українським енергетичним 

компаніям за кордоном. Також стратегічно важливим є вихід на ринок газу в 

США за допомогою СПГ, що відбито в Енергетичній Стратегії. 

В рамках стимулювання структури експортних поставок необхідно 

розвивати нові технологічні можливості, наприклад, транспортування газу у 

вигляді стислого газу, газогідратів, державна підтримка - режим податкового 

та митного сприяння, страхування ризиків.  

України, зараз програє багатьом країнам в частині розвитку 

альтернативних джерел енергії. Тому особливо актуальним є активну участь 

України в міжнародних проектах розвитку альтернативної енергетики. 

Зокрема, цікавим напрямком діяльності може стати придбання 
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високотехнологічних активів за кордоном з метою прискореного 

«підтягування» науково-технічної бази енергетики. Основними методами 

подібних угод може бути придбання контрольних пакетів акцій відповідних 

компаній, впровадження українських представників до рад директорів та 

тощо. На даний момент подібні проекти розглядаються Урядом України, 

однак серед них практично немає проектів, пов'язаних з енергетикою. 

Також необхідно сприяти залученню іноземних інвестицій в галузь, в 

тому числі і шляхом розвитку відповідної фінансової інфраструктури, а 

також експорту українських технологій і послуг в області енергетики. 

Ефективний розвиток відносин з іноземними компаніями можливо тільки 

при створенні стабільних, прозорих і взаємовигідних умов для залучення 

іноземних інвестицій, що має привести до зростання 

конкурентоспроможності. Крім того, для посилення позицій на світових 

енергетичних ринках компаніям цього сектора повинні бути сформовані 

відповідні економічні і політичні стимули з прив'язкою до результату. 

В Енергетичній Стратегії пропонується створення державного 

нафтового і газового резерву України, що може мати неоднозначний вплив 

на енергетичну безпеку. З одного боку, наявність у держави певних запасів 

нафти і газу, які можуть бути швидко викинуті на ринок, може забезпечити 

енергетичну політику деяку мобільність і самостійність, також як наявність 

золотовалютних резервів забезпечує можливість проведення незалежної 

монетарної політики. Безумовно, це матиме позитивний вплив на стан 

енергетичної безпеки. З іншого боку, з тексту документа не цілком ясно, який 

саме пропонується механізм. Оптимальною може виявитися схема передачі 

частини добутих енергоресурсів від державних компаній в держрезерв, або їх 

викуп державою за ринковими цінами у приватних компаній. 

Однак, в разі виділення додаткової кількості родовищ в держрезерв і 

накладення заборони на їх експлуатацію, може загостритися проблема 

забезпечення прав на розробку родовища після проведення ГР. В цьому 

випадку, подібний механізм стане ще одним бар'єром для залучення 
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інвестицій в галузь, що може стати лише додатковою загрозою забезпечення 

енергетичної безпеки. Таким чином, незважаючи на згадані позитивні зміни, 

в області зовнішньої енергетичної політики залишаються такі проблеми, як 

слабка диверсифікація структури та географії експорту українських 

енергоресурсів, висока залежність від країн-транзитерів, високий рівень 

політизації енергетичних відносин, і відсутність інституційної бази на 

міжнародному рівні, що відповідає інтересам країни і забезпечення 

глобальної енергетичної безпеки. 

Стратегічною метою внутрішньої енергетичної політики є побудова 

оптимальної структури виробництва і споживання, а також формування 

системи прозорих і конкурентних енергетичних ринків, що забезпечують 

необхідний рівень економічної ефективності та енергетичну безпеку з 

урахуванням геополітичних інтересів країни. Основні завдання в цій галузі: 

реалізація енергозберігаючого потенціалу, збільшення глибини переробки і 

доданої вартості, підтримання ринкових інститутів і механізмів та 

припинення зловживань монопольною владою, формування ефективної 

системи тарифів в рамках регулювання природних монополій, вдосконалення 

взаємодії в області державних та регіональних органів влади, підтримка 

розвитку міжрегіональної інфраструктури. 

Як уже було відзначено вище, і Енергетична Стратегія 2035 і 

Концепція 2020 приділяють особливу увагу енергетичної ефективності 

української економіки, але навіть більш «спеціалізована» ЕС не пропонує 

конкретних рішень багатьох існуючих в цій сфері проблем. Існуюча 

нормативно-правова база носить переважно декларативний характер, не 

створює об'єктивних стимулів до енергозбереження, не сприяє усуненню 

таких бар'єрів, як брак інформації та відсутність економічних стимулів. 

В даний час активно обговорюється проект закону «Про 

енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності» [5]. Його аналіз 

свідчить про явну спрямованості в бік обліку, контролю, розрахунку 

показників і нормативів, заборон на ввезення, виробництво і продаж 
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енергоємних пристроїв, формування системи штрафів і санкцій. У разі його 

прийняття в існуючій редакції багато виробників ресурсів та енергоємні 

підприємства зазнають значних витрати, що викличе стрибок споживчих цін 

і навіть може призвести до локальних енергетичних криз. Законопроект не 

передбачає можливості обліку сезонності, географічних особливостей, режим 

роботи обладнання, і навіть структури енергетичного балансу при 

розрахунку нормативів енергозбереження, що, як уже було згадано, є 

дестимулючим для багатьох підприємств. Сфера енергозбереження є 

потенційно конкурентної, про що свідчить досвід багатьох розвинених країн, 

що створює основу для введення економічних механізмів стимулювання, 

однак законопроект розглядає виключно заходи адміністративного впливу. 

Насправді, законопроект збільшує кількість різних перевірок, експертиз, і 

необхідних погоджень, що створює додаткову фінансово-бюрократичне  

навантаження на всіх учасників процесу енергозбереження та високий 

корупційний потенціал. Таким чином, замість створення умов, які роблять 

технології енергозбереження економічно привабливими, пропонується 

створити інститути примусу до їх застосування [2]. Як показує досвід 

проведення різних реформ, подібний підхід дуже рідко призводить до 

позитивного результату.  

Для того, щоб даний законопроект дійсно сприяв, а не перешкоджав 

енергозбереження, в першу чергу необхідно включення в нього 

стимулюючих механізмів, спрямованих на підвищення рентабельності 

проектів - тобто на інвестиційну привабливість, а не збитковість.  Тому в 

якості таких інструментів за доцільне звільнення від податку на прибуток 

інвестицій, що спрямовуються на здійснення проектів в галузі 

енергозбереження; фінансова підтримка подібних схем (в.т.ч лізинг 

обладнання, пільгові кредити, державні гарантії, субсидії); прискорена 

амортизація енергозберігаючого обладнання; введення статті щодо 

фінансування енергозбереження в бюджети всіх рівнів; введення 

диференційованих тарифів для споживачів, які сприяють енергозбереженню, 
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і встановлення преференцій при розподілі лімітів і квот (наприклад, на 

природний газ); матеріальне заохочення персоналу; обов'язкове врахування 

інвестиційних витрат на здійснення енергозберігаючих заходів органами 

державної влади [3]. В даний час спостерігається деяка розрізненість і 

несистемність заходів в сфері енергоефективності, і тому розумним є 

введення державного енергетичного реєстру і єдиної бази технологій 

енергозбереження, включення в існуючі національні стандарти нормативів 

енергоефективності та розробка відповідних стандартів з енергоефективності 

(наприклад, ІСО 50001). Крім того, аналіз кращих світових практик говорить 

про важливість громадського освітлення та пропаганди проектів в галузі 

енергозбереження та енергоефективності в цілях забезпечення максимальної 

участі та залученості в процес. 

Крім різних заходів в галузі енергозбереження та енергоефективності, 

завдання, що стоять перед внутрішньої енергетичної політики, говорять про 

необхідність роботи в області демонополізації ПЕК в цілому і здійснення 

антимонопольного контролю. Потрібно посилення антимонопольного 

законодавства з метою припинення створення змов на енергетичних ринках і 

технологічного монополізму та введення ефективних механізмів реалізації 

антимонопольної політики, законодавче забезпечення прозорого і 

недискримінаційного доступу до енергетичної інфраструктури на основі 

універсальних ринкових принципів. В рамках програм демонополізації 

важливо впровадження механізмів «горизонтальної конкуренції» між 

різними видами палива, які можуть бути субститутами (наприклад, газ і 

вугілля). Також необхідне створення і вдосконалення єдиної інформаційної 

бази енергетичних ринків з метою підвищення ефективності 

антимонопольної - політики і можливості моніторингу. Енергетична 

Стратегія говорить про необхідність вирівнювання рентабельності поставок 

на внутрішній і на зовнішній ринок в рамках демонополізації галузі, і в 

цьому напрямку основні зусилля повинні виходити від держави у формі 

різних фіскальних стимулів, що враховують динаміку міжнародних і 
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внутрішніх цін. При цьому неминуче зростання цін на внутрішньому ринку 

(зараз вони істотно занижені в порівнянні з загальносвітовими) повинен 

супроводжуватися відповідною адаптацією інших секторів економіки. 

Для забезпечення розвитку конкуренції необхідно розвивати біржові 

систему усіма видами енергетичних ресурсів з використанням міжнародного 

досвіду (у багатьох країнах подібні майданчики існують і активно 

функціонують вже протягом 100-200 років). Для забезпечення їх 

нормального функціонування необхідне створення резервних потужностей в 

транспортних системах для забезпечення  доставки товару, проведення 

частини держзакупівель через біржові системи і, можливо, використання 

біржових цін як індикаторів ціни на енергоносії в цілому. Крім того, 

необхідне створення відповідної фінансової інфраструктури для залучення 

іноземних споживачів і інвесторів для роботи на біржовому ринку, в тому 

числі розвиток системи деривативів і залучення банківської системи. 

Формування системи конкурентних ринків і вирівнювання 

рентабельності внутрішніх і зовнішніх ринків передбачає створення 

адекватної системи тарифів на енергетичних ринках, що особливо важливо в 

разі природних монополій (наприклад, транспортування трубопроводами / 

Можливо, варто ліквідувати перехресне субсидування в галузі, і в цілому 

синхронізувати і привести «до єдиного знаменника» всю тарифну сітку. У 

всякому разі, опитування бізнесу в регіонах України, показали, що більшість 

споживачів енергії в якості основної проблеми називають непрозору систему 

тарифікації [44, с.218-224]. 

Нами зазначалось, що недостатня глибина і якість переробки 

первинних енергоресурсів є однією з найбільш гострих проблем, що стоять 

перед українською вуглеводневої енергетикою, а також нами обґрунтовано її 

важливість для забезпечення енергетичної безпеки. В першу чергу для її 

вирішення потрібно вирівнювання вивізних митних зборів на темні і світлі 

нафтопродукти з метою підвищення економічної ефективності проектів з 

глибокої переробки нафти і стимулювання виробництва та експорту 
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продукції газохімії та нафтохімії. 

Ще одним важливим напрямком Концепції та Енергетичної Стратегії, 

хто стоїть на стику внутрішньої і зовнішньої політики, є забезпечення 

інноваційного розвитку сектора. Без розвитку інновацій неможливе 

підтримувати конкурентоспроможність енергетики, а, отже, і забезпечення 

енергетичної безпеки України. Основними проблемами в цій сфері є висока 

залежність української енергетики від імпорту науково-технічних розробок і 

технологій, недостатній попит на наукові розробки в галузі і відсутність 

стимулів до застосування інновацій. 

Тому основні завдання в сфері НТР в енергетиці - це: організація 

регулярних фундаментальних і прикладних досліджень, систематизація 

інформації; розвиток інноваційної інфраструктури (центри трансферу 

технологій, технопарки, бізнес-інкубатори, та тощо); створення економічно 

сприятливих умов для розвитку інновацій, в тому числі підвищення 

державної та корпоративної активності в цьому напрямку та міжнародного 

співробітництва; створення функціонуючої системи захисту прав власності. 

Крім цього, необхідно створення чіткої системи взаємодії всіх учасників 

інноваційного процесу: від формування ідеї і створення проектної розробки 

до впровадження у виробництво і пост продажного обслуговування. 

Важливим напрямком є придбання високотехнологічних енергетичних 

активів за кордоном, розглянуте в підрозділі про зовнішню політику. 

Основні заходи повинні включати в себе: звільнення від оподаткування 

прибутку, що спрямовується на НДДКР, податкові пільги для компаній, які 

впроваджують інноваційні технології в енергетиці і формування відповідних 

ФЦП, сприяння розвитку венчурного бізнесу в сфері інноваційної 

енергетики, створення системи технологічного прогнозування (Форсайта), 

створення єдиної системи наукових і дослідно-конструкторських центрів, що 

забезпечують всі стадії процесу - від розробки до впровадження в конкретні 

бізнес-процеси, створення єдиної інформаційної системи по новітнім 

розробкам і забезпечення її взаємодії із загальносвітовою практикою, 
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організація відповідних експериментальних майданчиків і полігонів, 

створення спеціальних освітніх програм. Найчастіше держава висуває вимоги 

використання вітчизняного обладнання для отримання будь-яких державних 

коштів на розвиток бізнесу. Подібний підхід викликає сумніви в своїй 

правильності. Можливо, з метою найбільшої ефективності спочатку можна 

використовувати і іноземне, більш енергоефективне обладнання, згодом 

удосконалюючи і поступово впроваджуючи своє, вітчизняне. Крім того, 

необхідно розробити програму імпорту енергозберігаючих технологій. Також 

необхідна державна підтримка ряду імпортних технологій ( «технологічних 

донорів») в енергетиці і подальша їх розробка всередині країни. 

Ефективне надрокористування є необхідним для виконання всіх інших 

стратегічних пріоритетів розвитку енергетики. Це видається особливо 

актуальним в світлі показаної в попередніх розділах зношеності основних 

фондів в енергетики, поганий стан мінерально-ресурсної бази та хронічної 

нестачі інвестицій в сектор. Таким чином, основним напрямком зусиль в цій 

області повинно бути забезпечення стійкого, ефективного й екологічного 

відтворення мінерально-сировинної бази для задоволення попиту на 

енергоресурси. 

Основними завданнями в цій галузі стають: стимулювання приватних 

інвестицій в геологорозвідку і забезпечення відповідної інженерної 

підтримки як для освоєння нових родовищ, так і для підвищення-

ефективності розробки старих, що особливо актуально з урахуванням 

«старіння» ресурсної бази. Також необхідні заходи щодо зниження втрат при 

добуванні енергоресурсів.  

Однією з найбільш гострих проблем для ефективного 

надрокористування, відволікає на своє рішення величезний обсяг ресурси і 

значно збільшує ризики невиконання ліцензійних угод, є відсутність чіткої 

регламентації діяльності державних органів в рамках здійснюваних ними 

повноважень. Саме тому необхідна доробка законодавства, що регламентує 

подібні відносини на всіх етапах надрокористування. Також є розумним 
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формування єдиної державної програми геологічного вивчення надр, 

внесення змін в умови користування надрами та проектну документацію, 

коригування меж ліцензійних ділянок в залежності від результатів ГРР. В 

ході ГРР з'являються додаткові відомості про структуру родовища, в зв'язку з 

цим зазвичай частина запасів виявляється за межами кордонів ліцензійних 

ділянок, що призводить до неможливості їх ефективної експлуатації - 

фактично, вони виявляються не залучені у виробничий процес. 

Першочергові заходи для залучення інвестицій в цю сферу повинні 

бути спрямовані на спрощення входу на ринок: спрощення процедур 

ліцензування, в тому числі і усунення надлишкових бюрократичних бар'єрів, 

формування механізмів державної підтримки: податкові пільги, пільгові 

умови імпорту обладнання, що не має аналогів українського виробництва, 

державно - приватне партнерство, в тому числі і з залученням іноземних 

компаній. Можливо розглянути варіант передачі повноважень в галузі 

надрокористування невеликих родовищ в руки регіональних влад - як 

показує практика подібний формат їх використання виявляється більш 

ефективним. В даний час в ряді країн (США, деякі країни ЄС) вже 

використовується підхід особливого порядку узгодження угод при здійсненні 

інвестицій в стратегічні галузі, або так зване «дозвільне» регулювання. 

Зокрема, розумним є створення Урядової комісії з контролю за здійсненням 

іноземних інвестицій в стратегічні сектори української економіки. 

Істотні і ще не розробляються запаси енергоресурсів сконцентровані на 

шельфах арктичних морів - тому необхідно стимулювання активності в 

цьому напрямку. Також необхідно підвищення достовірності обліку запасів 

ПЕР і впровадження принципів наскрізного управління родовищами ПЕР: від 

пошукових робіт до ліквідації родовищ. Одним з напрямків державного 

сприяння цієї мети може бути розвиток малого і середнього бізнесу, 

орієнтованого на надання послуг більш великим компаніям в рамках вузьких 

галузевих ніш (організація сервісного обслуговування, ліквідаційні роботи та 

тощо). 
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Проведений в даному розділі аналіз показує, що в Енергетичній 

Стратегії України до 20335 року забезпечення енергетичної безпеки, 

особливо питань зовнішньої енергетичної політики, приділено недостатню 

увагу, і в цілому документ спрямований на енергозбереження і забезпечення 

енергоефективність. Аналогічна критика може бути застосована і до 

Концепції 2020. Тому необхідним видається розробка проекту закону «Про 

енергетичну безпеку України». Закон повинен визначати саме поняття 

енергетичної безпеки, основні напрямки, методи та заходи її забезпечення, 

характеризувати існуючі загрози енергетичній безпеці, сприяти зниженню 

ймовірності їх виникнення і ослаблення їх наслідків. У законі повинні також 

встановлюватися механізми визначення та відшкодування збитків від 

порушення енергетичної безпеки. Більш того, подібний закон повинен 

встановлювати чіткі «правила гри» в області страхування енергетичних 

ризиків з відшкодування збитку в енергетиці та у споживачів. Страховий 

ринок як фактор компенсації збитків від рідкісних негативних подій і явищ 

поки ще тільки розвивається, хоча саме страхування може виявитися дієвим 

засобом забезпечення енергетичної безпеки. Також було виявлено, що в 

розглянутих документах недостатня увага екологічному фактору 

енергетичної безпеки, а пропоновані в цьому напрямку заходи мають 

несистемний характер. 

Також в результаті проведеного аналізу було сформульовано ряд 

зауваження і пропозицій, що відносяться до основних напрямів енергетичної 

політики, яка визначається документами стратегічного розвитку. Їх спільною 

відмітною рисою є недостатня кількість стимулів і механізмів реалізації 

пропонованих напрямів розвитку. Були висловлені зауваження до 

обґрунтованості ряду цільових показників в частині розвитку альтернативної 

енергетики. Були виявлені бар'єри для інвестицій (в.т.ч. іноземних) в галузь і 

сформульовані пропозиції щодо їх подолання, з розвитку біржової торгівлі 

енергоресурсами і щодо лібералізації енергетичних ринків.  
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3.3. Моделювання національної моделі розвитку енергетичної 

безпеки України 

 

У попередньому розділі були розглянуті різні підходи до енергетичної 

безпеки в національному і глобальному контексті і проведено короткий 

аналіз її основних елементів і характеристик. З цього аналізу випливає, що 

завдання забезпечення стабільного функціонування економіки і нормальних 

умов існування населення як в масштабі країни, так і в масштабі світової 

економіки, може виконуватися не в повній мірі, в тому числі і в силу дії 

різних негативних чинників, які підривають енергетичну безпеку. 

З метою моделювання національної моделі розвитку енергетичної 

безпеки України є важливим представити деяку систематизацію основних 

факторів ризику. В роботі [130] приведена досить повна класифікація 

основних загроз державного регулювання розвитку енергетичної безпеки  

України та наведено критерії віднесення того чи іншого фактора / події до 

категорії небезпеки. 

Позиція [130] полягає в тому, що до погроз світової, або глобальної 

енергетичної безпеки варто відносити «події і процеси, природний розвиток 

яких здатне викликати структурні незворотні зміни ситуації енергійно 

системи в найближчі 2-3 десятиліття». Під такими подіями і процесами 

автори [13,130] мають на увазі: спровоковані енергетикою зміни клімату 

планети і макрорегіонів; порушення енергопостачання великих груп 

населення (більше 1 млн. чол.) глобальні економічні, соціальні та 

геополітичні кризи, що викликають суттєве зниження темпів зростання 

світової економіки. 

На основі вищенаведеного критерію нами виділено в якості загроз 

державного регулювання розвитку енергетичної безпеки: загрозу 

випереджаючого можливості пропозиції енергії росту енергоспоживання, що 

приводить, зокрема, до напруженості в поставках нафти (1), загрозу 
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наростання регіональних енергетичних диспропорцій (2), загрозу перерв 

енергопостачання через аварій і катастроф (3), загрозу глобальної екологічної 

катастрофи (4). 

Група авторів [48] додатково виділяють загрозу недостатнього 

забезпечення енергетичних потреб транспорту. На перший погляд здається, 

що енергетичні проблеми транспорту, так само як і інших галузей, не 

відповідають рівню загроз (1) - (4) і є їх окремим випадком. Однак, на 

транспорт припадає понад 40% кінцевого витрати енергії в світі, а до 2030 

року ця цифра досягне 45% [66]. В основному транспорт споживає рідке 

(нафтове) паливо, що додатково актуалізує загрозу напруженості 

нафтопостачання. Як відзначають [48], «до 2030 р при всіх надіях па 

електромобілі і водневу енергетику ситуація практично не зміниться на увазі 

зменшення в загальному вантажо - і пасажирообігу частки залізничного 

транспорту, відносно легко, де проводиться електрифікація, при 

випереджальному зростанні частки авіації, де заміна рідкого палива особливо 

проблематична». 

Загроза зростання енергоспоживання, випереджаючого можливості 

пропозиції енергій, визначається двома ефектами: випереджаючим 

зростанням сукупного мировою попиту на енергію і уповільнюючим 

зростанням сукупної світової пропозиції енергії. Індикатором цього може 

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

відображає реалізацію цих ефектів. Ясно, 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 

більш ніж в 1,5 рази [66] 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 
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році, призвела до структурної перебудови і зміни технологічних укладів 

економіки, що спровокувало виникнення чергової довгої хвилі і зростання 

попиту на енергоносії. Швидкими темпами зростає попит на енергоресурси з 

боку країн, що розвиваються (Китаю та Індії). Ці тенденції також істотно 

впливають на формування нових геоекономічних тенденцій у світовій 

енергетиці. 

Уповільнення зростання сукупної світової пропозиції енергоресурсів 

відбувається з різних причин: висока вартість нових технологій, істотні 

витрати на інвестиції в науково-технічний та інноваційний при відносно 

великих ризиках, виснаженість легкодоступних родовищ, застаріла 

інфраструктура і високі витрати її розвитку та тощо 

За оцінками Світового Енергетичного Агентства (МЕА) до 2030 року 

необхідний обсяг інвестицій в енергетику складе близько 26,3 трлн. дол., 

причому близько 70% потрібно на заміщення існуючих потужностей, і тільки 

30% - на створення нових [66,77]. 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 і непрозорі «правила гри» на ринку, далекому від 

досконалої конкуренції, висока волатильність цін, частково спровокована 

зайвим розвитком похідних фінансових інструментів, відлякують 

стратегічних інвесторів. Протягом 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 виникаючі 

дисбаланси. 

Багато авторів, в тому числі [130, с.40], розглядають інвестиційну 

привабливість енергетичної безпеки з інвестиційною привабливістю 

суспільних благ. З одного боку, від підвищення її рівня виграють всі країни і 

інвестори, з іншого боку, її забезпечення вимагає створення так званої 

системної надмірності, що істотно знижує її інвестиційну привабливість для 



 

188 
 

кожного конкретного інвестора. Для підтримки суспільних благ недостатньо 

механізмів ринкового ціноутворення, необхідна участь деякого регулятора 

(держави). Заглибившись в цьому напрямку, можна відзначити існування 

деякого протиріччя між національною і глобальною енергетичною безпекою. 

З вищенаведених міркувань можна виділити «порочне коло»: 

нестабільність - нестача інвестицій - проблеми з інфраструктурою - 

неможливість оперативного реагування на виникаючі дисбаланси - 

нестабільність. За даними численних досліджень [130, с.43] висока 

волатильність цін на енергоносії вельми негативно впливає на світову 

економіку. Експерти МВФ оцінюють еластичність зростання світового 

виробництва за ціною нафти в -0.05.  

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 і виробництва і централізація енергорозподільчих систем. 

Несприятливі природні явища, некомпетентність персоналу і тероризм є 

найбільш проблемними напрямками в галузі забезпечення безперебійного 

постачання енергією. У контексті національної енергетичної безпеки дані 

фактори досить докладно розглянуті в роботі [24] їх короткий аналіз поданні 

в таблиці 3.3. 

У той же час, виробництво енергії з вуглеводневої сировини 

демонструє збільшення концентрації в межах невеликої групи країн 

Близького Сходу, АТР та Росії. На думку J.A. Stanislaw [119] відбувається 

формування енергетичної осі, або енергетичної комори, яку автор називає 

«Саудівська Аравія - Каспій - Сибір - Канада». 
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Таблиця 3.3. 

Економічні загрози державному регулюванню розвитку енергетичної 

безпеки  України 

СУТНІСТЬ ЗАГРОЗИ ОСНОВНІ НАСЛІДКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
I. Дефіцит інвестицій в основні 
фонди енергетики і їх розвиток 

Дефіцит існуючих і перспективних потужностей (в 
тому числі і резервних), збільшення рівня їх 
зношеності, недостатній обсяг і швидкість введення 
нових потужностей, дефіцит геологорозвідувальних 
робіт, погіршення стану сировинної бази ПЕК 

2. Недостатня ємність резервних 
виробничих і складських 
потужностей в енергетиці 

Напруженість енергобалансу, критична залежність 
споживачів від стану транспортної системи в ПЕК, 
високий ризик перебоїв в поставках енергії 

3. Зростання неплатежів, 
зростання дебіторської і 
кредиторської заборгованості 

Проблеми в оперативну діяльність підприємства: 
труднощі з придбанням матеріалів, зниження 
інвестиційного потенціалу, соціальна напруженість на 
підприємствах 

4. Порушення основних 
господарсько економічних 
зв'язків в ПЕК 

Перебої в постачаннях, необхідність організації нових 
зв'язків, виникнення дефіциту тих чи інших 
енергоресурсів та тощо. 

5. Енергомарнотратна структура 
економіки 

Напруженість енергобалансі, зменшення експортних 
поставок 

6. Монополізація / олігополізація 
галузі 

Економічна недоступність енергоресурсів окремим 
споживачам, виникнення дефіциту певних видів 
енергоресурсів, зростання кредиторської 
заборгованості в галузі, загрози недопоставок, 
відсутність стимулів до науково-технічного розвитку 

7. Недостатня ефективність 
державного регулювання 
природними монополіями 
8. Економічно необґрунтовані 
ціни на енергоресурси та їх 
волатильність 
9. Низький рівень енергетичної 
інфраструктури: обладнання та 
транспортні системи 

Низький технічний рівень, низька ефективність і 
ненадійність ПЕК, незбалансованість регіональних 
енергобалансі (виникнення дефіцитів і надлишків) 
 

10. Надмірна концентрація 
виробництва і транспортних 
потоків, електро- і 
теплопостачання 

Висока ймовірність великої втрати потужностей і 
індукованих аварій, висока вразливість і аварійність 
енергетики, ослаблення можливостей 
самозабезпечення енергією, ризик виникнення 
регіональних дефіцитів, низька керованість 
комунікаціями 

11. Слабка диверсифікованість 
енергопостачання і споживаних 
енергоресурсів 

Висока ймовірність перебоїв в постачанні енергією, 
ризик молололізації / олігополізації і галузі, висока 
залежність від постачальників 

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 
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геополітичної ситуації. Інший неприємною тенденцією є збільшення 

енергетичної бідності: на думку експертів Світового Банку, значна частина 

населення економічно відсталих країн не має доступу до енергії, в тому числі 

і до електрики. У 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 

[116]. 

Зміна клімату і скорочення запасів енергоресурсів - це, мабуть, головні 

виклики, які стоять перед людством в 21 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 були сформульовані 

основні тези, серед яких зниження викидів С02 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 

[134]. Світова спільнота вважає, що якщо в найближчі роки істотно 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 масштабного зміни клімату на планеті (таблиця 3.4.). 

На основі систематизації цієї інформації було створено кілька таблиць, 

що розкривають сутність і наслідки економічного, соціально-політичного, 

зовнішнього, природно-техногенного та управлінського комплексів загроз 

державному регулювання розвитку енергетичної безпеки  України. 

Таблиця 3.4. 

Соціально-політичні загрози державному регулюванню розвитку 

енергетичної безпеки  України 
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СУТНІСТЬ ЗАГРОЗИ ОСНОВНІ НАСЛІДКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
1. Регіональні, 
національні (етнічні) 
конфлікти на іншому 
ґрунті, супроводжувані 
силовими діями на 
об'єктах паливно-
енергетичного комплексу 
(диверсії, терористичні 
акти, військові дії) 
 

Пошкодження енергетичної інфраструктури, неможливість її 
експлуатації, припинення поставок енергоресурсів, аварії, 
великі втрати енергоносіїв, деградація систем забезпечення 
 

2. Дії природних 
монополістів і 
регіональних влад, що 
обмежують рух 
енергоресурсів між 
регіонами 
 

Поглиблення енергетичних дисбалансів, економічна 
неефективність, загрози непостачання 
 

3. Конфлікти між 
інтересами і 
компетенціями влади на 
мысцевому, 
регіональному та 
державному рівнях 
 

Адміністративна нестабільність в ПЕК, яка потенційному 
може призвести до серйозних економічних дисфункціям 
енергетичного сектора в регіоні та в країні в цілому 
 

4. Низька кваліфікація 
виробничого і керівного 
персоналу, низька 
дисципліна і свідомість 
 

Неякісні і несвоєчасні заходи щодо забезпечення 
енергетичної безпеки, збільшення аварійності, можливі 
трудові конфлікти на підприємствах 
 

5. Трудові конфлікти і 
страйки на підприємствах 
паливно-енергетичного 
комплексу та суміжних 
галузей 

Порушення стабільності енергопостачання, виникнення 
непостачання і дефіцитів енергоресурсів, зростання 
аварійності енергетичної інфраструктури 

6. Екстремістські дії 
громадських рухів ( 
«зелені», антиглобалісти, 
і.т.д,), блокада існуючих і 
споруджуваних 
енергетичних об'єктів 

Порушення стабільності енергопостачання, виникнення 
непостачання і дефіцитів енергоресурсів, зростання 
аварійності енергетичної інфраструктури 

7. Криміналізація 
енергетики 

Неоднозначний вплив на енергетичну безпеку, часто 
монополізація галузі та використання неринкових методів 
ціноутворення, перебою в поставках енергоносіїв. 

 

Група зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних загроз 

кореспондує з багатьма загрозами глобальної енергетичної безпеки, але 

розглядає їх з позицій окремої країни (таблиця 3.5.).  
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Таблиця 3.5. 

Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні загрози державному 

регулюванню розвитку енергетичної безпеки  України 

СУТНІСТЬ ЗАГРОЗИ ОСНОВНІ НАСЛІДКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
1. Залежність енергетичного 
сектора від імпорту 
обладнання 
 

Можлива відмова зарубіжних партнерів від зобов'язань 
по контрактах на поставку обладнання, матеріалів, 
комплектуючих, і сервісних робіт. Уповільнення 
модернізації технологічної бази ПЕК, напруженість 
енергобалансі, перебої поставках енергоресурсів і 
виникнення дефіцитів 
 

2. Залежність 
енергопостачання окремих 
прикордонних регіонів від 
зарубіжних партнерів 
 

Перебої в енергопостачанні прикордонних залежних 
регіонів, регіональні енергетичні кризи (приклад: 
Приморський край). 
 

3. Дискримінаційні заходи 
іноземних споживачів щодо 
українських енергоресурсів, 
використання 
монополістичної / 
олігополістичної влади 

Зниження доходів від експорту енергоресурсів, 
складності з їх збутом, необхідність змінювати виробничі 
плани, неоптимальні стратегії поведінки, політичні 
ускладнення, скорочення інвестицій. 
 

4. Критична залежність від 
транзиту експортних потоків 
через території третіх країн 

Політичні ускладнення і кризи, нав'язування певних 
умов, ускладнення відносин з контрагентами, скорочення 
доходів від експорту енергоресурсів. 

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 їх 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 

лиха і сильні прояви нормальних природних процесів (наприклад, суворі 

зими). Для України це набуває особливої актуальності, оскільки в силу свого 

географічного положення одночасне різке похолодання на значній частині її 

території може викликати значну за масштабами екстремальну ситуацію в 

енергетичній безпеці (таблиця 3.6).  
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Нами зазначається, що  поганий механізм державного регулювання 

розвитку енергетичної безпеки  України на всіх рівнях управління, від 

технологічного до державного, являє собою особливу групу загроз для 

енергетичної безпеки. Наслідки загроз управління в переважній більшості 

випадків виражаються в посиленні впливу інших типів загроз на енергетичну 

безпеку. 

Одним з найбільш яскравих прикладів можна вважати проблеми з 

енергопостачанням на Чорнобильській АЕС та  Тримайл-Айленд, багато 

інших випадків. На жаль, цієї загрозі часто приділяється недостатня увага, і 

деякі фахівці усвідомлюють справжній масштаб проблеми поганого 

управління в енергетичній сфері. Серед них нами виділено: 

1. Неефективність і помилки в реалізації соціально-економічної 

політики держави, відсутність ясних і 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) 

 

 

 

Таблиця 3.6. 

Техногенні та природні загрози державному регулюванню розвитку 

енергетичної безпеки  України 

СУТНІСТЬ ЗАГРОЗИ ОСНОВНІ НАСЛІДКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
1. Аварії антропогенно-
технічного проходження на 
об'єктах енергетичної 
інфраструктури (в тому 
числі і аварії з «каскадним» 

Вихід з ладу або зниження продуктивності пошкодженого 
елемента, і, як наслідок, виникнення порушень в роботі всієї 
системи. Зниження виробничого потенціалу, напруженість 
енергобалансу, скорочення і вичерпання енергетичних 
резервів і запасів, виникнення дефіцитів енергоресурсів і 
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розвитком), або на об'єктах 
інших галузей, 
технологічно і просторово 
пов'язаних з об'єктами ПЕК 

серйозні витрати на усунення наслідків аварії 

2. Стихійні лиха: 
землетруси, урагани, 
повені, цунамі, селі, зсуви, 
ожеледь та тощо 

Вихід з ладу або зниження продуктивності пошкодженого 
елемента, і, як наслідок, виникнення порушень в роботі всієї 
системи. Зниження виробничого потенціалу, напруженість 
енергобалансу, скорочення і вичерпання енергетичних 
резервів і запасів, виникнення дефіцитів енергоресурсів і 
серйозні витрати на усунення наслідків аварії 

3. Суворі зими (особливо 
при недостатній кількості 
запасів і резервних 
потужностей) 

Дефіцит теплової енергії, порушення температури води в 
системах гарячого водопостачання, проблеми в забезпеченні 
функціонування будівель та споруд, різке погіршення умов 
праці у всіх сферах зайнятості, прискорене вичерпання 
основних запасів, наднавантаження на опалювальні 
потужності, соціальні проблеми. 
 

4. Тривале маловоддя на 
ріках з ГЕС 

Дефіцит енергопостачання прилеглих регіонів, що 
знаходяться в залежності від ГЕС, напруженість 
енергобалансу 

4. Надмірне втручання держави в енергетику. В даний 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 істотно впливає на поведінку 

приватних компаній шляхом проведення активної внутрішньої і 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. 

Серед загроз глобальної енергетичної безпеки були проаналізовані і 

підкріплені існуючими фактами наступні: випереджаюче пропозицію 

зростання енергоспоживання і, як наслідок, ймовірність виникнення 

дефіцитів; поглиблення регіональних енергетичних диспропорцій; перерви 

енергопостачання через аварій, катастроф, політичного шантажу; глобальна 

екологічна катастрофа. Крім того, було показано, що глобальна енергетична 
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безпека є суспільним благом з точки зору класичної мікроекономічної теорії, 

що призводить до можливості виникнення протиріч між національною і 

глобальною безпекою. Серед загроз національній енергетичній безпеці були 

виділені і детально розглянуті особливо актуальні для України економічні, 

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

факторів ризику. 

Після того, як були розглянуті різні підходи до визначення 

енергетичної безпеки, проаналізовано сутність цього поняття і класифіковані 

її основні загрози, слід перейти до питання вимірювання рівня енергетичної 

безпеки. Незважаючи на те, що основні критерії енергетичної безпеки, 

здаються інтуїтивно зрозумілими, якісне, і тим більше кількісне її вимір є 

досить складним завданням. У цьому розділі зроблено спробу проаналізувати 

і узагальнити підходи різних авторів до побудови системи оцінок і 

індикаторів енергетичної безпеки, а також застосування деяких класичних 

методів економічного аналізу, зокрема, моделювання ризиків в рамках 

завдання побудова оптимального інвестиційного портфеля [13,51,67,70, 

80,81,86,91,99-109,123]. Розглянуто як якісні, так і кількісні (чисельні) 

методи. 

У фокусі уваги опиняється механізм державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки  України, в тому числі і з метою зіставлення за цим 

критерієм різних країн між собою та виявлення стратегічних пріоритетів. 

Вимірювання рівня глобальної енергетичної безпеки є дещо менший інтерес 

для даного дослідження. Крім того, в силу абстрактності і відсутності 

об'єктів зіставлення навіть якщо буде отримано якийсь «індекс глобальної 

енергетичної безпеки», то не цілком ясно, як він може бути використаний в 

подальшому, крім, мабуть, аналізу його власної динаміки. 

Індикатори енергетичної безпеки відіграють важливу евристичну роль, 

будучи характеристикою певного аспекту енергетичної безпеки країни, її 

позиції щодо інших країн і основних напрямків змін, що відбуваються. 

Багато індикатори є цінністю не як абсолютні значення, а як інструмент 
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проведення зіставлень з тих чи інших характеристик енергетичної безпеки в 

тимчасовому контекстах. 

Аналіз різних джерел показує існування двох основних підходів до 

вимірювання енергетичної безпеки, які можуть бути умовно названі мікро- і 

макроекономічним [13,51,67,70,80,81,86,91,99-109,123]. В рамках першого 

підходу моделюється поведінка кінцевого споживача енергоресурсів з різним 

ставленням до ризику (зазвичай, економічний агент розглядається як 

ріскофоб або ризик-нейтральний). Найбільш просунутим результатом в 

рамках цього підходу є застосування портфельної теорії інвестицій, зокрема, 

моделі Г.Марковіца [110], до аналізу національної енергетичної безпеки. При 

цьому даний підхід за умови деяких модифікацій може бути застосований не 

лише до кінцевого споживача в класичному розумінні, скажімо до 

домогосподарству або підприємству, але і до інтересів цілої країни. В рамках 

другого підходу розглядаються індексні моделі, що відображають 

співвідношення різних макроекономічних і енергетичних показників 

[73,99,120], що характеризують стан країни, причому особливу увагу 

приділяється диверсифікації, як найбільш легко вимірному фактору 

енергетичної безпеки зі статистичної точки зору. Далі в цьому розділі будуть 

детально розглянуті обидва підходи. 

Останнім часом було зроблено велику кількість спроб розробити 

індикатори енергетичної безпеки. Багато дослідників намагалися розглянути 

безліч простих індикаторів, що відображають ті чи інші аспекти енергетичної 

безпеки. Зазвичай для проведення міждержавних зіставлень з використанням 

безлічі простих індексів, як і для. багатьох багатокритеріальних задач, 

використовують Метод Головних Компонент (МГК) або особливі графічні 

методи. Інші [77,103], навпаки, намагалися створити єдиний агрегований 

індекс енергетичної безпеки. На їхню думку, подібний індикатор міг би стати 

хорошим інструментом для побудови енергетичної політики, будучи єдиним, 

чітким і ясним цільовим показником - тобто об'єктом таргетування. В даному 

розділі розглянуті як «прості», так і агреговані індекси, проведена їх 
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систематизація та проаналізовано можливість їх застосування з метою 

аналізу державного регулювання розвитку енергетичної безпеки  України. 

Важливо зауважити, що багато нижченаведених індексів, крім іншого, 

активно  використовуються антимонопольними органами в різних країнах. 

Як відзначають автори [62],  з позицій концентрації та ринкової влади, можна 

провести паралель між захистом конкуренції на ринку і забезпеченні 

енергетичної безпеки: країни - великі виробники енергоресурсів грають роль 

«монополістів» - носіїв ринкової влади. Ці - міркування лежать в основі 

використання цієї «ринкової влади» як індикатор енергетичної безпеки, в 

тому числі і її цінового аспекту. Саме тому індекси концентрації та інші 

характеристики розподілів використовуються для дослідження енергетичної 

безпеки. 

Деякі наведені індекси диверсифікації використовуються 

«безпосередньо» при аналізі національної енергетичної безпеки: ринкова 

частка, індекс Херфіндаля - Хіршмана, індекс Лернера, індекс Шеннона - 

Вінера. Крім того, на їх основі будується ряд більш спеціалізованих індексів 

енергетичної безпеки (в тому числі і агрегованих) [62]. 

Оскільки диверсифікація вважається одним з найбільш універсальних 

аспектів енергетичної безпеки, не дивно, що вона викликала особливий 

інтерес у багатьох авторів. Можливо, саме цим пояснюється досить велика 

кількість різних індексів в літературі. У той же час, в деяких джерелах 

висловлюються цікаві думки щодо індексів диверсифікації, їх властивостей і 

меж застосування, а також розглядаються деякі особливі нюанси. Деякі з цих 

думок, коментарів і зауважень наведені нижче, а потім розглянуті основні 

види індексів, так чи інакше характеризують деякі аспекти диверсифікації. 

З одного боку, традиційно вважається, що високий рівень 

диверсифікації дозволяє забезпечити хеджування від ризиків фізичних 

проблем з поставками енергії. З іншого боку, автори [52] зауважують, що 

фізичні перебої з поставками енергії швидко відображаються в зміні 

ринкових цінах, яке може перескакувати з одного ринку на інший 
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(наприклад, в разі індексованих контрактів). Цей ефект стає особливо 

відчутний, коли кореляція між цінами на різні енергоносії перевищує рівень 

в 0.7 [53] - в цьому випадку диверсифікація втрачає свої переваги, так як шок 

на одному ринку істотно відбивається і на стані інших. Більш того, 

непрозорість більшості енергетичних ринків призводить до високої 

значимості спекулятивного чинника в ціноутворенні, що також може бути 

деякою критикою по відношенню до важливості індексів диверсифікації. 

Нарешті, далеко не всі індекси диверсифікації враховують різницю в ризиках 

зривів поставок різних видів енергоносіїв. 

Ряд авторів [101, 112] акцентують свою увагу на поточному 

диверсифікації енергетичного балансу, в той час як інші дослідники [91, 123] 

фокусуються на аналізі розвитку і диверсифікації поставок енергоресурсів в 

майбутньому з використанням комплексних моделей енергетичних систем 

країни. Зокрема, Стірлінг [120] вважає, що «ідеальний» індекс диверсифікації 

повинен відображати три напрямки: кількість категорій, спред між 

категоріями і то, наскільки категорії різняться між собою. На жаль, таких 

індексів на даний момент не існує, в тому числі і через складність визначення 

параметрів відмінностей між категоріями, що, безумовно, породжує певний 

суб'єктивізм. Розглянемо найбільш часто використовувані статистичні та 

економічні показники диверсифікації та суміжних з нею характеристик: 

Деякі автори, розглядають енергетичну безпеку в рамках теорії 

прийняття рішень в умовах невизначеності [73, 121], в тому числі з 

використанням моделей побудови оптимального інвестиційного портфеля 

[53, 86]. У роботах даних авторів можна зустріти спроби застосування 

класичного і байєсівського імовірнісного підходів до проблем енергетичної 

безпеки. З одного боку, подібні теорії добре вивчені в економічній літературі, 

з іншого боку проблеми енергетичної безпеки як національної, так і 

глобальної, набагато більш специфічні і менш формалізуються, ніж, скажімо, 

проблеми фінансових ринків, що створює додаткові складності при їх 

застосуванні. 



 

199 
 

Спроба застосувати методи побудови оптимального портфеля і 

побудувати ефективну кордон була зроблена [54]. У своїй статті автор 

моделює оптимальний (в плані мінімізації ризиків) для країни вибір 

портфеля з існуючих технологій генерації електрики з урахуванням існуючих 

обмежень. Так, Лейсбірел [108] розширює сферу застосування портфельної 

теорії на всю енергетичну систему країни, використовую як дані про 

виробничі потужності, так і відмінності у вартості різних видів енергоносіїв і 

існуючі взаємозалежності між ними. 

Важливою перевагою портфельних теорія є побудова не якоїсь однієї 

ефективної комбінації ресурсів і технологій, а безліч всіх можливих 

ефективних комбінацій. Таке безліч характеризується неможливістю 

зменшення вартості енергетичного портфеля без збільшення супутніх йому 

ризиків, і навпаки, зменшення ризиків енергетичного портфеля без 

збільшення його вартості. 

Унікальним елементом даного підходу, який одночасно служить 

причиною критики, є використання даних виключно про минуле стан 

енергетичної системи для побудови ефективної кордону і прогнозу майбутніх 

станів системи. Зокрема, інформація про динаміку цін на енергоносії в 

минулому є базою для аналізу їх поведінки в майбутньому. Як вже було 

зазначено, точно прогнозувати ціни на нафту із застосуванням методів 

аналізу часових рядів поки не виходить. Схожу критику можна відзначити в 

роботах [120], де вводиться ієрархія стадій невизначеності. Автор розділяє 

поняття «ризик» - відомі, але заздалегідь не передбачувані результати і 

відомі ймовірності їх настання, поняття «невизначеність» - відомі, але 

заздалегідь не передбачувані результати і невідомі ймовірності їх настання, 

поняття «невизначеності розподілів» - стану системи, в якому ні результати, 

ні відповідне імовірнісний простір не можуть бути заздалегідь визначені. В 

останньому випадку автор вважає, що немає ніяких передумов стверджувати, 

що в інформації про минулі станах системи міститься інформація про її зміну 

в майбутньому. Ще однією перевагою даного підходу є врахування 
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взаємозалежності ринків різних енергоресурсів, що практично відсутній в 

інших підходах до виміру енергетичної безпеки, розглянутих в даному 

дослідженні [56, 85]. 

Отже, коротко розглянемо основну методологію портфельної теорії 

інвестицій. Основними передумовами класичної портфельної теорії є: 

відсутність асиметрії інформації, наявність повної інформації про всі активи, 

відсутність транзакційних витрат. У разі енергетичних ринків багато з цих 

передумов не виконуються. Проте, портфельна теорія часто застосовується 

не тільки до аналізу фінансових ринків [53,70,67], а порушення деяких 

передумов призводить скоріше до складнощів технічного характеру - 

наприклад, порушення безперервності ефективної кордону. 

Звісно ж, що дана модель може бути успішно застосована до 

української енергетики в існуючому вигляді. Крім того, можливо її 

розширення і додаток не тільки до генерації електроенергії. Наприклад, 

можна розглянути портфель експортованих енергоресурсів, розглянувши в 

якості віддачі доходи від експорту енергоресурсів, взявши в якості 

додаткових обмежень наявність і граничну завантаженість необхідних 

видобувних і транспортних потужностей. 

Методологічні підходи до питання вимірювання національної 

енергетичної безпеки, були розроблені переважно європейськими та 

американськими авторами і орієнтовані на вимір енергетичної безпеки нетто-

імпортерів енергоресурсів. Питання методології виміру національної 

енергетичної безпеки в країнах, що експортують енергоресурси, 

представляється недостатньо добре розглянутим у відповідній літературі, в 

більшості випадків автори обмежуються загальними положеннями. З цієї 

причини далеко не всі розглянуті індикатори можуть бути застосовані 

існуючому вигляді до механізму державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки  України. Крім того, деякі статистичні дані, необхідні 

для розрахунку тих чи інших показників є закритою інформацією. Основні 

загрози дозволяють скорегувати розглянуту методологію з урахуванням 



 

201 
 

особливостей країни, що експортує, а не імпортує, енергоресурси і створити 

відповідну систему індикаторів енергетичної безпеки. 

Серед іншого, найбільшим коррективам піддаються різні індекси 

диверсифікації - вони повинні бути пере орієнтовані на експортні потоки, 

виробництво і споживання енергоресурсів. Зокрема, вони можуть бути 

розраховані для загального рівня виробництва і 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 і з урахуванням факторів політичних ризиків.  

Також видається, що для більшості країн, що 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 по середньосвітових цін і 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 і специфічні характеристики 

енергетичної безпеки. Зокрема, в якості універсальних характеристик 

національної енергетичної безпеки були виділені: диверсифікація; 

енергетична інфраструктура і наявність резервних потужностей; інвестиції в 

розвиток енергетичного сектора; стійкість і технічна захищеність 

національної енергосистеми; енергоефективність; екологічність; активна 

інтеграція в енергетичні системи інших країн. Також був проведений 

короткий аналіз деяких аспектів глобальної енергетичної безпеки та її загроз. 

На підставі проведеного аналізу було сформульовано авторське 

визначення енергетичної безпеки України, що відповідає цілям і задачам 

даного дослідження. Згідно з цим визначенням енергетична безпека 

розглядається як здатність України з одного боку реалізовувати свою 
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стратегію на світових енергетичних ринках, а саме диверсифікувати канали 

експорту і контрагентів, збільшувати глибину переробки основних напрямків 

енергетичного експорту, ефективно взаємодіяти з міжнародними 

об'єднаннями, картелями і країнами-транзитерами, забезпечуючи 

безперебійні поставки за домовленостями, і розширювати сфери впливу, 

виходячи на нові ринки; а з іншого боку розвивати енергетичну 

інфраструктуру та резервні потужності, реалізовувати потенціал 

енергозбереження і екологічності використовуваних технологій, 

забезпечувати приплив інвестицій в галузь, диверсифікувати внутрішній 

енергобаланс з метою повного забезпечення потреб національної економіки 

енергоресурсами. 

Також були розглянуті основні загрози глобальної енергетичної 

безпеки та загрози національній енергетичній безпеці країни, що експортує 

енергоресурси. Серед загроз глобальної енергетичної безпеки виділені 

випереджаюче 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 були виділені і детально розглянуті 

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

природно техногенні та управлінські групи факторів ризику. Крім того, 

проведена робота показала, що глобальна енергетична безпека може бути 

розглянута як суспільне благо з точки зору класичної мікроекономічної 

теорії, що дає пояснює існування протиріч між національною і глобальною 

безпекою. 

Нарешті, були розглянуті існуючі методологічні підходи до 

вимірювання національної енергетичної безпеки. Систематизація розрізнених 

методик дозволила виділити макроекономічний підхід, заснований на 

побудові статистичних індикаторів, і мікроекономічний підхід, розроблений 

на основі портфельної теорії інвестицій. 
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В ході даної роботи було з'ясовано, що існуючі методологічні підходи 

до вимірювання національної енергетичної безпеки були розроблені для 

країн, що імпортують енергоресурси, і, отже, не можуть бути безпосередньо 

застосовані до вимірювання рівня енергетичної безпеки України. Тому були 

сформульовані основні напрямки і способи коригування методологічних 

підходів до вимірювання енергетичної безпеки країни-експортера 

енергоресурсів. В рамках макроекономічного підходу, зокрема, було 

запропоновано додатково оцінювати еластичність ВВП і експорту за рівнем 

цін на основні енергоносії стосовно України за допомогою економетричних 

методів. В рамках мікроекономічного підходу було запропоновано і 

теоретично обґрунтовано застосування портфельної теорії інвестицій до 

структури експорту енергетичних ресурсів з України. Для обох підходів була 

розроблена і обгрунтована необхідна методологічна база. 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

1. Зазначено, що процес збільшення споживання енергії 

супроводжується поглибленням сировинних проблем. Розробка 

альтернативних джерел енергії поки йде недостатньо активно, і сьогодні вони 

не можуть скласти конкуренцію вуглеводним джерелам. Розроблено підхід 

до державного регулювання розвитку енергетичної безпеки, який мінімізує 

загрози національній енергетичній безпеці шляхом компромісу між 

суб'єктами енергоринку та ціновою волатильністю на енергосировину, що 

забезпечить прозорість трансфертного ціноутворення задля запобігання 

відтоку капіталу до офшорних зон у енерго- та газорозподільних компаніях. 

2. Зазначена необхідність державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки України всіляко сприяти посиленню позицій 

національних енергетичних і транспортних компаній, розглядаючи їх як 

елементи програмно-цільового підходу для визначення впливу на інтеграцію 
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до Євросоюзу. Визначено підходи до програмно-цільового державного 

регулювання розвитку енергетичної безпеки України, що на відмінну від 

попередньо існуючих включають метод прогнозування майбутнього стану 

енергетичної системи на основі партнерської участі провідних науково-

дослідних інституцій, галузевих компаній, міжнародних, громадських 

організацій, вітчизняних та іноземних експертів, що забезпечить формування 

публічної, високоякісної моделі енергетичного балансу України. 

3. Запропоновано напрями державного регулювання розвитку 

енергетичної безпеки в умовах зовнішньої військово-політичної агресії, а 

саме: міжгалузева кооперація (диверсифікація джерел і шляхів постачання 

енергоресурсів), що забезпечить задоволення потреб національної економіки 

та громадян необхідними видами енергії. 

4. Визначено, що Україні  перш за все необхідно реалізовувати 

експортний та транзитний потенціал країни. Міждержавні торговельні зв'язки 

- основа існування сучасної України. Розроблено методичний підхід до 

результатів державного регулювання розвитку енергетичної безпеки  за 

такими напрямками, як: впровадження європейського законодавства в 

енергетичній сфері (стандартних мережевих кодексів ЄС), застосування 

кращих бізнес-практик (діяльність операторів європейських 

газотранспортних систем), створення програм та інвестиційних проектів 

(досягнення компромісу між державними пріоритетами, інтересами бізнесу 

та споживачів енергії), що забезпечить підвищення рівня зайнятості 

населення, зниження залежності від імпорту ресурсів. 

5. Виходячи з загальносистемних принципів побудови складних 

систем (структурності та ієрархічності, керованості), законів управління, 

державне регулювання розвитку енергетичної безпеки  України доцільно 

починати з моніторингу. Розроблено підхід до формування моніторингу 

державного регулювання розвитку енергетичної безпеки, який включає два 

контури: інформаційний блок (аналіз поточного і прогнозного стану 

енергетичної безпеки, оцінку відповідності фактичних значень нормативним, 
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перелік можливих загроз отриманих за результатами експертної оцінки) та 

аналітичний блок (методологія та методика виявлення загроз, попередження 

можливих наслідків реалізації загроз енергетичній безпеці), що забезпечує  

декарбонізацію енергетики України. 

6. На основі повної класифікації основних загроз державного 

регулювання розвитку енергетичної безпеки  України та критеріїв які  

віднесенні до категорії небезпеки, нами обґрунтовано підходи до 

комплексного моделювання державного регулювання розвитку енергетичної 

безпеки, які на відміну від раніше існуючих передбачають: сценарне 

моделювання енергетичних ринків, ресурсний менеджмент в управлінні 

видобувною галуззю, систему державно-приватного партнерства в 

резервуванні енергетичних ресурсів та систему стратегічних запасів 

енергоресурсів, що забезпечить формування високоякісної моделі 

прогнозування енергетичного балансу України 
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