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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Енергетична безпека на сьогодні є однією з найваж%

ливіших складових економічної безпеки країни, оскіль%

ки лише при надійному забезпеченні паливно%енергетич%

ними ресурсами можливе повноцінне функціонування

усіх економічних (а на їх основі — державних) інституцій.

Без жодного перебільшення можна сказати, що енерге%

тика є основою практично усіх сфер життєдіяльності су%

часного світу та відіграє вирішальну роль не лише в еко%

номічному прогресі країни, а й виступає базою у забез%

печенні сталого розвитку суспільства загалом. Разом з

тим, вважати рівень енергетичного забезпечення держа%

ви (суспільства) цілком надійним за будь%яких соціаль%

но%політичних умов неможливо. В умовах глобалізацій%

них впливів (насамперед, в умовах конкурентного фор%

мування поліцентричного світу) позиції держав, що є

енергетичними донорами, відрізняються підвищеною не%

стабільністю, непередбачуваністю, політичним егоїзмом.

Як наслідок, країни, що були й залишаються енергетич%

ними споживачами, постають перед необхідністю роз%

будови власних систем забезпечення енергетичної без%

пеки, ефективність яких має урівноважувати дисфункц%

іональні впливи (виклики, загрози, небезпеки), що про%

дукуються міжнародним середовищем.

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПРАЦЬ З ПРОБЛЕМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Теоретико%методологічні засади та актуальні питан%

ня енергетичної безпеки України знайшли відображен%

ня в працях відомих вітчизняних науковців: В. Баранні%
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ка, З. Варналія, А. Гальчинського, В. Гейця, М. Земля%

ного, М. Ковалка, Л. Криворуцького, В. Ліра, Р. По%

дольця, Ю. Руденка, В. Саприкіна, Б. Стогнія, О. Сухо%

долі, А. Сухорукова, В. Точіліна, А. Шевцова, А. Шид%

ловського. Але попри значну кількість грунтовних на%

укових та науково%практичних досліджень у цій сфері

низка питань, зокрема таких, що стосуються гаранту%

вання енергетичної безпеки, ще недостатньо розроб%

лені. Це ускладнює формування дієвої державної по%

літики в енергетичній сфері та створює передумови

для виникнення додаткових загроз національній без%

пеці.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Енергетична сфера перебуває у стані хиткої рівно%

ваги між реальними запитами споживачів енергетичних

потоків та можливостями їх задоволення. Як й інші сфе%

ри забезпечення національної безпеки, енергетична сфе%

ра відчуває невпинну дію загроз, інтеграція яких призво%

дить до виникнення сукупності ризиків. Владарюючий

суб'єкт, маючи відповідний досвід та ресурси, цілком

спроможний попередити ці ризики. В протилежному ви%

падку його чекає політична поразка, включно з повним

витісненням за межі державно%управлінської системи.

Виходячи з цього, нагальною гносеологічною пробле%

мою стає дослідження сутності категорії "енергетична

безпека", її ролі в системі національної безпеки, основ%

них загроз в енергетичній безпеці України, аналіз інди%

каторів, які характеризують стан енергетичної стабіль%

ності України.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Енергетика є особливою сферою економіки завдя%

чуючи її технологічній специфіці, яка зумовлена фізич%

ною складністю процесів виробництва, розподілу та спо%

живання енергії, внутрішньогалузевими особливостями

(високою капіталоємністю енергетичних об'єктів, трива%

лими термінами їх спорудження та експлуатації), розга%

луженими взаємозв'язками з іншими галузями, високим

ступенем залежності добувних, переробних, виробничих

та транспортних процесів від рівня їх енергозабезпечен%

ня. Такий висновок стосується будь%якої країни сучас%

ного світу незалежно від її географічних координат.

Саме тому забезпечення енергетичної безпеки є одним

із ключових факторів існування України як самостійної

та незалежної держави. Історично в українській еко%

номіці енергетичні ресурси завжди були вагомою скла%

довою усіх галузей промисловості, забезпечуючи фор%

мування значного відсотка доходної частини бюджету

та надходження валютних коштів.

Для розуміння сутності категорії "енергетична без%

пека" та розмежування синонімічно близьких понять вва%

жаємо за потрібне насамперед розкрити сутність вжи%

ваних в науковій літературі дефініцій. Зазвичай енерге%

тичну безпеку трактують як складову економічної без%

пеки. Так, А. Шидловський, М. Кавалко визначають енер%

гетичну безпеку як одну із найважливіших складових еко%

номічної безпеки, що проявляється, по%перше, як стан

забезпечення держави паливно%енергетичними ресурса%

ми, які гарантують її повноцінну життєдіяльність і, по%

друге, як стан безпеки енергетичного комплексу та

здатність енергетики забезпечити нормальне функціо%

нування економіки, енергетичну незалежність країни.

Таким чином, на думку цих авторів, політична і енерге%

тична незалежність є взаємообумовленими [1].

В Енергетичній стратегії України на період до 2030

р. енергетичну безпеку розуміють як невід'ємну складо%

ву національної безпеки держави, яка передбачає досяг%

нення стану технічно надійного, стабільного, економіч%

но ефективного та екологічно безпечного забезпечення

енергетичними ресурсами економіки і соціальної сфери

держави. Даний різновид безпеки визначають як "спро%

можність держави забезпечити ефективне використан%

ня власної паливно%енергетичної бази, здійснити опти%

мальну диверсифікацію джерел і шляхів постачання в Ук%

раїну енергоносіїв для забезпечення життєдіяльності

населення та функціонування національної економіки у

режимі звичайного, надзвичайного та стану війни, попе%

редити різкі цінові коливання на паливно%енергетичні ре%

сурси, або ж створити умови для безболісної адаптації

національної економіки до нових цін на ці ресурси на

світових ринках". Енергетична безпека передбачає до%

сягнення стану технічно надійного, стабільного, еконо%

мічно ефективного та екологічно безпечного забезпечен%

ня енергетичними ресурсами економіки і соціальної сфе%

ри держави [2].

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо роз%

рахунку рівня економічної безпеки України енергетич%

на безпека визначається як "стан економіки, що сприяє

ефективному використанню енергетичних ресурсів краї%

ни, наявності на енергетичному ринку достатньої

кількості виробників та постачальників енергії, а також

доступності, диференційованості та екологічності енер%

гетичних ресурсів". У цьому документі при розрахунку

інтегрального індексу економічної безпеки оперують

дев'ятьма середньозваженими субіндексами (складови%

ми економічної безпеки), до яких віднесені: виробнича

безпека, демографічна безпека, енергетична безпека,

зовнішньоекономічна безпека, інвестиційно%інноваційна

безпека, макроекономічна безпека, продовольча безпе%

ка, соціальна безпека, фінансова безпека [3].

За визначенням Міжнародного енергетично агент%

ства енергетична безпека — це безперервний доступ до

енергетичних ресурсів по доступній ціні [7].

На думку науковців, предметом дослідження яких є

закономірності розвитку енергетичної сфери, під енер%

гетичною безпекою України слід розуміти спроможність

держави забезпечити ефективне використання власної

паливно%енергетичної бази, здійснити оптимальну дивер%

сифікацію джерел і шляхів постачання в Україну енер%

гоносіїв для забезпечення життєдіяльності населення та

функціонування національної економіки у режимі зви%

чайного, надзвичайного та воєнного стану, попередити

різкі цінові коливання на паливно%енергетичні ресурси

або ж створити умови для безболісної адаптації націо%

нальної економіки до нових цін на ці ресурси [4].

М. Земляний лаконічно визначає, що "енергетична

безпека країни — стан її захищеності від загроз енер%

гетичного характеру" [5]. Більш широко формулює

Є. Сухін: енергетична безпека — це "спроможність дер%

жави забезпечити максимально надійне, технічно без%

печне, екологічно прийнятне та обгрунтовано достатнє

енергозабезпечення економіки й населення, а також га%

рантоване забезпечення можливостей керівництва дер%

жави у формуванні і здійсненні політики захисту націо%

нальних інтересів у сфері енергетики без надмірного зов%

нішнього та внутрішнього тиску в сучасних та прогнозо%

ваних умовах" [6].

Таким чином, огляд законодавчої бази та наукових

джерел дає підстави стверджувати, що енергетична без%

пека є невід'ємною складовою економічної безпеки, а

тому дослідження цих понять має відбуватися у тісному

взаємозв'язку.

Досягнення енергетичної безпеки неможливе без ви%

явлення чинників, дія яких може негативно позначитися

на розвиткові паливно%енергетичного комплексу. У сьо%

годнішній геополітичній ситуації забезпечення енергетич%

ної безпеки стає важливим, якщо не головним, питан%

ням суверенітету держави, Так, згідно із "Стратегією на%

ціональної безпеки України" від 26.05.2015 р., однією

із актуальних загроз національній безпеці України

визначено "дії по блокуванню зусиль України щодо про%

тидії монополізації стратегічних галузей національної

економіки російським капіталом, щодо позбавлення за%

лежності від монопольних постачань критичної сирови%

ни, насамперед енергетичних ресурсів" [8].

У консенсус%прогнозі "Перспективи розвитку Украї%

ни" (періодичному виданні Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України, підготовленому департамен%

том економічної стратегії та макроекономічного прогно%

зування за сприяння Програми Розвитку Організації

Об'єднаних Націй у рамках Проекту "Прискорення

прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в

Україні") загострення дефіциту енергетичних ресурсів в

країні визнано одним із найбільших внутрішніх ризиків

на 2015—2017 року [9].

Окрім зазначених загроз національній безпеці, які

виникають через уразливість енергетичного сектору, ви%

діляють й інші загрози енергетичній безпеці України.

Ними, зокрема, є:

— надмірна залежність від імпорту енергоносіїв;

— недостатній рівень диверсифікації джерел поста%

чання енергоносіїв та технологій;
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— обмежене використання власного енергетичного

потенціалу й нових технологій;

— низька ефективність використання палива та

енергії;

— спотворення ринкових механізмів в енергетично%

му секторі;

— криміналізація та корумпованість енергетичної

сфери;

— недієва політика енергоефективності та енерго%

забезпечення.

Проблема забезпечення енергетичної безпеки Ук%

раїни постійно перебуває в полі зору державних струк%

тур. На користь цього свідчить затвердження Кабінетом

Міністрів України 24.07.2013 р. оновленої редакцію

Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. Су%

часне прочитання стратегії дозволяє сформулювати на%

ступне: документ спрямований на вирішення проблем

енергетичної безпеки в умовах виживання держави за

обставин зовнішньої агресії із застосуванням як зброй%

них сил, так і невійськових впливів. Стратегія пропонує

механізми трансформаційного характеру на період до

2020 р. та визначає стратегічні орієнтири розвитку до

2035 р. В ній визначено головну мету розвитку енерге%

тики України на період до 2020 р. — забезпечення енер%

гетичної безпеки і перехід до енергоефективного та

енергоощадливого використання і споживання енерго%

ресурсів із впровадженням інноваційних технологій [2].

Пріоритетами забезпечення енергетичної безпеки

України названо:

— реформування енергетичних ринків, забезпечен%

ня прозорості господарської діяльності, конкуренції на

цих ринках та їх демонополізація, інтеграція енергетич%

ного сектору України до енергетичних ринків ЄС та сис%

теми європейської енергетичної безпеки;

— підвищення енергетичної ефективності та забез%

печення енергозбереження;

— диверсифікація джерел і маршрутів енергопос%

тачання, подолання залежності від Росії у постачанні

енергетичних ресурсів і технологій, розвиток відновлю%

ваної та ядерної енергетики з урахуванням пріоритет%

ності завдань екологічної, ядерної та радіаційної безпе%

ки;

— створення умов для надійного енергозабезпечен%

ня та транзиту енергоресурсів територією України, за%

хищеності енергетичної інфраструктури від терористич%

ної загрози;

— формування системи енергозабезпечення націо%

нальної економіки і суспільства в особливий період;

— досягнення високого рівня енергетичної безпе%

ки, диверсифікація джерел постачання енергоносіїв,

збільшення обсягу їх власного видобутку, підвищення

ефективності використання енергоносіїв, впроваджен%

ня енерго% та ресурсозберігаючих технологій [2].

До основних індикаторів енергетичної безпеки в ук%

раїнській законодавчій базі відносять такі:

1. Частку власних джерел у балансі паливно%енер%

гетичних ресурсів держави.

2. Рівень імпортної залежності за домінуючим ресур%

сом у загальному постачанні первинної енергії.

3. Частку імпорту палива з однієї країни (компанії) у

загальному обсязі його імпорту.

4. Зношеність основних виробничих фондів

підприємств паливно%енергетичного комплексу.

5. Енергоємність ВВП.

6. Відношення інвестицій у підприємства паливно%

енергетичного комплексу до валового внутрішнього про%

дукту.

7. Запаси природного газу.

8. Запаси кам'яного вугілля.

9. Частку відновлювальних джерел у загальному по%

стачанні первинної енергії.

10. Частку втрат при транспортуванні та розподіленні

енергії [3].

Автором статті проаналізовано п'ять із десяти основ%

них індикаторів рівня енергетичної безпеки у динаміці

за період з 2010 по 2014 роки (табл. 1). Для проведення

розрахунків використовувались дані із звітів Державної

служби статистики України та Міністерства енергетики

та вугільної промисловості України [3;11—12].

Одним із найвагоміших факторів забезпечення енер%

гетичної безпеки є частка власних джерел у балансі па%

ливно%енергетичних ресурсів держави, яка розрахо%

вується як відношення різниці загального постачання

первинної енергії та імпорту до загального постачання

первинної енергії. За досліджуваний період часу показ%

ник не був оптимальним, а коливався в межах незадо%

вільних та критичних значень. Проте саме цей показник

характеризує самодостатність країни та енергетичну не%

залежність, а відтак є основою національної безпеки.

Варто відзначити, що, згідно з даними Додатку 1, у

2015 р. імпорт основного енергетичного ресурсу (газу)

скоротився порівняно із 2014 р. на 15%. На жаль, це ско%
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40% 60% 2% 2% 0,50% 

  
60% 50% 3,50% 1,60% 2% 

  
80-100% 30% 6% 1,10% 2,5-3,5% 

2010 61,26% 53,51% 1,97% 2,72%   
2011 54,08% 77,24% 1,99% 2,84% 1,51% 
2012 62,02% 61,81% 2,02% 2,79% 1,94% 
2013 54,08% 77,24% 1,99% 2,84% 2,27% 
2014 67,41% 47,05% 2,65% 3,17% 1,44% 

Таблиця 1. Показники рівня енергетичної безпеки України
за період 2010—2014 рр.
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рочення обумовлене не збільшенням власного видобут%

ку, а скороченням виробництва електроенергії. За да%

ними Міністерства енергетики та вугільної промисло%

вості, Україна має потенціал щодо збільшення власного

видобутку газу до 50%, а саме до рівня 29 000 млн м3 у

2020 році, що дало б можливість гарантувати енергетич%

ну ресурсну незалежність.

Другим важливим індикатором енергетичної безпе%

ки є показник рівня імпортної залежності за доміную%

чим ресурсом у загальному постачанні первинної енергії.

Він розрахований як відношення імпорту за домінуючим

ресурсом у постачанні первинної енергії до загального

первинного постачання за домінуючим ресурсом у по%

стачанні первинної енергії. Цей показник тісно корелює

із попереднім індикатором і впродовж 2011—2013 рр.

також перебував у критичному стані. Позитивна динамі%

ка та переміщення в зону задовільного значення відбу%

лися, починаючи з 2014 р.

Питання зниження енергозалежності частково може

бути вирішене через формування ефективної програми

енергозбереження та розвитку альтернативної енерге%

тики в Україні. Згідно зі згаданою вище Енергетичною

стратегією до 2030 р., частку альтернативної енергети%

ки на загальному енергобалансі країни буде доведено

до 20 %. Основними напрямами відновлюваної енерге%

тики в Україні є: вітроенергетика, сонячна енергетика,

біоенергетика, гідроенергетика. Частка відновлюваль%

них джерел у загальному постачанні первинної енергії

розраховується за формулою: (постачання гідроенергії,

тис. тонн нафтового еквіваленту + постачання вітрової,

сонячної енергії, тис. тонн нафтового еквіваленту + по%

стачання біопалива та відходів, тис. тонн нафтового ек%

віваленту) / загальне постачання первинної енергії, тис.

тонн нафтового еквіваленту. Цей показник також пере%

буває у критичному стані, його позитивна динаміка спо%

стерігалася лише у 2014 р. На жаль, така динаміка була

обумовлена скороченням загального постачання елект%

ричної енергії у 2014 р. на 9%, тоді як постачання гідро%

енергії, енергії вітру та постачання біопалива та відходів

скоротилося на 11,6% від 2013 р.

Особливої уваги заслуговує показник втрат при

транспортуванні та розподіленні енергії, адже він не

лише дає інформацію про ефективність та економічність

енергетичної системи, а й напряму впливає на добробут

населення, оскільки втрати при транспортуванні закла%

даються у тарифи для кінцевих споживачів. Частка втрат

при транспортуванні та розподіленні енергії визначаєть%

ся як відношення втрат при транспортуванні та розподі%

ленні енергії до загального постачання первинної енергії.

Даний показник викликає хвилювання, адже перманен%

тно він знаходиться у критичній зоні, окрім того просте%

жується його негативна динаміка.

Відношення інвестицій у підприємства паливно%енер%

гетичного комплексу до валового внутрішнього продук%

ту розраховується як відношення капітальних інвестиції

за видом економічної діяльності "Виробництво та роз%

поділення електроенергії, газу та води" до ВВП. За пе%

ріод 2011—2014 рр. і цей показник перебуває в незадо%

вільному стані. Проте, враховуючи, що основним дже%

релом для інвестицій у підприємства паливно%енергетич%

ного комплексу залишаються власні кошти, за певної по%

даткової підтримки держави даний показник може бути

скоригований у позитивному напрямі та не викликати

надмірної тривоги.

Отже, першочерговими заходами, здатними гаран%

тувати енергетичну безпеку країни, є заходи, що спря%

мовані на: енергозбереження і технічне переоснащен%

ня виробництва; посилення обліку та контролю за

енергоспоживанням в усіх галузях виробництва; впро%

вадження енергозберігаючих технологій; здійснення

структурної перебудови економіки шляхом зменшен%

ня частки енергоємних галузей виробництва; викори%

стання нетрадиційних та відновлювальних джерел

енергії.

Важливою складовою енергетичної безпеки може

стати також фінансування геологорозвідувальних робіт,

що є необхідною передумовою збільшення рівня забез%

печення України власними нафтою і газом.

ВИСНОВКИ
Енергетична безпека, будучи однією з найважливі%

ших складових економічної безпеки, здатна забезпечи%

ти сталий розвиток економіки України. Головними на%

прямами розв'язання цієї проблеми є: зниження енерге%

тичної залежності, підвищення енергетичної ефектив%

ності, забезпечення охорони довкілля та соціальної ста%

більності. Без зміни структури вітчизняного виробницт%

ва та впровадження енергозберігаючих технологій Ук%

раїна й надалі залежатиме від імпорту нафти й газу, втра%

чаючи значні валютні резерви. Важливим державним зав%

данням стає поліпшення системи управління галузями па%

ливно%енергетичного комплексу та процесом енергозбе%

реження.
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