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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Індустріальний етап світогосподарського розвитку,

що тривав упродовж останніх 200 років, характеризу�
вався переважно екстенсивним типом використання
природно�енергетичних ресурсів у процесі суспільного
виробництва, що має об'єктивні граничні межі їх експ�
луатації, обумовлені фізичними обсягами розвіданих
ресурсних запасів. Він має своїм закономірним на�
слідком агресивно активне втручання людини у функ�
ціонування природних екосистем, порушення їх рівнова�
ги, а нерідко і фактичне їх руйнування. На кінець ХХ ст.
рівень руйнування природних екосистем охопив понад
60% території Землі і значною мірою поширився на ак�
ваторію Світового океану і навіть на космічний простір.

На сьогодні наслідком зростаючої вичерпності не�
відновлювальних енергетичних ресурсів стало суттєве
загострення ключової глобальної суперечності еконо�
мічного розвитку — між інтересами глобальних енер�
гетичних ТНК у подовженні життєвого циклу паливно�
вуглецевої моделі енергоспоживання та цивілізаційни�
ми інтересами щодо послаблення антропогенного на�
вантаження на довкілля на основі переходу суспільно�
го виробництва до низьковуглецевої економічної сис�
теми. Глобальні проблеми, що виникають по лінії "при�
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ENERGY SECURITY AND DIVERSIFICATION OF ENERGY RESOURCES

Досліджено сутнісний зміст поняття "енергетична безпека", який збагачено інтеграційним поєднан@

ням ознак захищеності та стійкості. Для забезпечення енергетичної безпеки України запропоновано стра@

тегії розвитку ринків енергоресурсів, наголошено на необхідності подальшого енергетичного співробіт@

ництва України з країнами Євросоюзу, визначено диверсифікацію джерел постачання країни первинни@

ми енергоресурсами як умову енергонезалежності країни, зазначено необхідність впровадження та роз@

витку відновлювальних джерел енергії, що дозволить зменшити частку традиційних енергоносіїв в енер@

гозабезпеченні держави.

This article studies essence of the concept "energy security", which also is a combination of the security and

stability peculiarities. To ensure the energy security of Ukraine author had suggested strategies of energy resource

markets development, had emphasized the necessity of further energy cooperation with the EU countries, had

defined diversification of the primary energy sources supply as a condition of the Ukrainian energy independence,

had indicated the necessity of the introduction and development of renewable energy sources that would reduce

the share of conventional energy sources in the energy supply of Ukraine.
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рода — людина" — зміна клімату, зростання шкідливих
викидів парникових газів, забруднення грунтів, руйну�
вання озонового шару, зменшення біологічного різно�
маніття та ін. — зачіпають життєві інтереси народів усіх
країн світу і можуть бути розв'язані лише за умови об'єд�
нання їх зусиль.

За таких умов центральним питанням у національ�
них стратегіях економічного розвитку і програмах
інститутів глобального менеджменту стає забезпечен�
ня енергетичної безпеки насамперед на основі диверси�
фікації енергоресурсів, оптимізації енергоспоживання,
а також широкого впровадження в усі сфери людської
життєдіяльності енергоефективних технологій та інно�
ваційних розробок в області відновлювальної енергети�
ки.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі питання енергетичної безпеки розглянуто
в працях Л. Абалкіна, В. Гейця, К. Денчева, Я. Жаліла,
М. Земляного, В. Микитенко, О. Павленка, А. По�
ручника, С. Пирожкова, А. Сухорукова, Є. Сухінатаін,
А. Шидловського та ін. Проте наукова розробка цього
поняття перебуває ще на стадії теоретичної розвідки.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сутності та змісту по�

няття "енергетична безпека" та її збагачення новими
структурними частинами та ознаками.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття енергетичної безпеки, трансформувалося
слідом за зміною світової політико�економічної систе�
ми, володіє багатогранним і неоднозначним характером.
Вперше цей термін увійшов в стійкий оборот в зв'язку з
кризою 1973 року коли Організації арабських країн�
експортерів нафти наклала ембарго на поставки в західні
країни, які підтримали Ізраїль у війні Судного дня.
Ю.В. Косів та В. Маллон вказують, що до початку 1980�х
рр. наукові дефініції поняття енергобезпеки давалися
переважно на рівні однієї держави. Концепція енерге�
тичної безпеки "визначалася як необхідне енергопос�
тачання для забезпечення життєдіяльності нації і націо�
нальної економіки, тобто малася на увазі тільки енер�
гетична самодостатність" [2].

Сучасні дослідники визначають "енергетичну безпе�
ку" як невід'ємну частину національної безпеки, що ви�
ражається в здатності забезпечити доступ до життєво
важливих енергетичних ресурсів за прийнятними ціна�
ми. Ключове значення у споживанні енергії займають
такі фактори: диверсифікація поставок, безпека тран�
зиту, наявність резервів, якісна і своєчасна інформація,
безпека інфраструктури, підвищення енергоефектив�
ності, захист навколишнього середовища та ін." [3]. На
забезпечення стабільності розвитку національного
енергогосподарства при розумному поєднанні ринко�
вих відносин з державним регулюванням, включаючи
перспективне планування розвитку його галузей і фор�
мування стратегічних запасів паливно�енергетичних
ресурсів, створюваних на випадок різного роду криз і
форс�мажорних обставин вказує Е.Ф. Черненко [4].

Відповідно до положень теорії Дж. Кейнса, коли в
економічному розвитку першочерговим є попит, енер�
гетичну безпеку можна визначити як стан стійкого за�
безпечення потреб в енергії громадян, економіки, дер�
жави економічно доступними якісними енергетичними
ресурсами та як стан захищеності від загроз дефіциту
енергії та порушень безперебійності енергопостачання.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), що ство�
рене з метою сприяння забезпеченню енергетичної без�
пеки держав�учасниць, головним критерієм енергетич�
ної безпеки визначає "постійну доступність енергетич�
них ресурсів за допустимою ціною" [5]. Слід зазначити,
що МЕА виокремлює два часових аспекти енергетичної
безпеки: довгостроковий, пов'язаний із забезпеченням
можливості постачати енергію відповідну до економіч�
ного розвитку і екологічним потребам країни, і корот�
костроковий, що виражається в здатності енергетичної
системи оперативно реагувати на несподівані зміни в
балансі попиту і пропозиції.

На відміну від визначень МЕА, концепція ЄС вклю�
чає в себе, перш за все, заходи щодо забезпечення фізич�
ного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.
Найчастіше у політичних і правових документах орган�
ізації використовується термін безпеки енергетичних
поставок (security of energy supply), який розуміється
як "здатність забезпечити задоволення майбутніх енер�
гетичних потреб як за допомогою відповідних внут�
рішніх ресурсів, що економічно відповідають умовам
збереження стратегічних резервів, так і залучаючи до�
ступні і стабільні зовнішні джерела, що доповнюються
у разі потреби стратегічними запасами" [6].

Розвиток та оптимальне функціонування паливно�
енергетичного комплексу (ПЕК) держави є одним з
найголовніших факторів забезпечення життєздатності
її економіки, задоволення соціальних потреб населен�
ня [5]. Україна є однією з найбільш енергоємних країн
світу, і це збільшує ризики, що постають перед її еко�

номікою та національною безпекою. Близько 40%
енергії Україна змушена закуповувати за кордоном, у
тому числі в Російської Федерації, що створює пробле�
ми у зв'язку з російською агресією проти України [7].

А. Джилардоні зазначає, що протягом наступних 20
років, природний газ, очевидно, буде ключовим енерге�
тичним вектором [8, p. 8]. Україна посідає третє місце у
світі за обсягами імпорту блакитного палива, але при
явних ознаках газової залежності в країні практично
нічого не робиться для того, щоб збільшити видобуток
власного газу чи скоротити його надмірне споживання.
Наприклад, як вихід з газової залежності може бути
видобуток сланцевого газу (Україна посідає 4 місце в
Європі за його запасами). Значні сланцеві запаси зна�
ходяться на заході Донбасу, розробка яких неможлива
через бойові дії. На думку С. Долинчука, що б позбути�
ся газової залежності та наростити потенціал енерге�
тичної газової незалежності, Україні слід "обмежити
втручання держави в діяльність газовидобувних ком�
паній; лібералізувати ринок; оптимізувати оподаткуван�
ня; створити сприятливий інвестиційний клімат; скоро�
тити бюджетні дотації для НАК "Нафтогаз України" та
реформувати її; провести реформу ціноутворення; ство�
рити умови для розвитку внутрішніх і магістральних га�
зових мереж, щоб підвищити надійність функціонуван�
ня газового ринку; розвивати біржову торгівлю газом"
[9].

Щодо скорочення імпорту нафти, то основною при�
чиною є стан нафтопереробної галузі, яка потребує
модернізації. Нині Україна потрапляє в залежність ву�
гільну. Щоб відновити вугільну енергетичну неза�
лежність, необхідно стабілізувати ситуацію на Донбасі,
а щоб покращити саму галузь, потрібно: "збільшити ча�
стку державного сектору у цій галузі; "видобуток —
переробка — транспортування — реалізація" повинна
повністю належати державі; підвищити ціну вугілля до
реальної її вартості; покращити умови праці робочих"
[10].

Особливої уваги потребує й атомна енергетика,
адже через дефіцит вугілля "уряд ставить завдання
збільшити потужності Національної атомної енергоге�
неруючої компанії "Енергоатом", збільшуючи таким
чином частку атомної енергії в загальному виробництві
електрики в Україні" [11]. Атомна енергетика України
має всі передумови для того, щоб стати основою украї�
нської економіки, забезпечивши її конкурентоспро�
можність на зовнішніх ринках. Проте атомна енергети�
ка, як і теплова, практично цілком залежить у задово�
ленні своїх енергетичних потреб від Росії. В Україні не
може бути створений повний ядерний цикл, тому що
наша країна втратила статус ядерної держави. Проте в
Україні є достатні запаси уранової та цирконієвої руди,
сучасні промислові потужності для їх переробки, ком�
плекс підприємств енергомашинобудування, наукові
інститути ядерного профілю, а також новітні технології
з отримання ядерних матеріалів.

Власний спосіб пропонує С. Гусак, який зазначає,
що в умовах "української кризи" через збройні протис�
тояння на Донбасі, слід вирішити наступні проблеми:
"поглибити співпрацю з Казахстаном з метою зменшен�
ня впливу російського фактора на формування нашої
ядерної енергетичної політики", адже "75—95% атом�
ної енергетики України контролює Росія через відпо�
відні російські компанії, які зазвичай частково або по�
вністю належать державі. Це означає, що за велінням
уряду РФ, вони, наприклад, пославшись на технічні про�
блеми, можуть створити реальні проблеми з поставка�
ми ТВЕЛів на українські АЕС" [12].

При існуючій динаміці скорочення імпорту сирої
нафти та газу, добичі вугілля та загроз з боку атомної
енергетики, потреба в альтернативних джерелах енергії
постає все в гостріший формі, а її розв'язання вплива�
тиме на розвиток економіки України [13]. В Україні є
значний потенціал основних видів відновлюваних дже�
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рел енергії, але на цей час вони становлять досить не�
значну частку в загальному енергобалансі держави.
Про важливість "зеленої" енергетики налоголосив
Х.�Д. Фелл: "Україна не матиме жодного шансу знизи�
ти енергозалежність, якщо не створюватиме умови для
диверсифікації джерел отримання енергії. Ми не може�
мо вирішити проблеми, які наразі існують, без альтер�
нативної енергетики" [14].

С. Гусак констатує, що для альтернативної енерге�
тики України важлива "передусім вітрова й сонячна
енергія. Ці різновиди енергетичних ресурсів доступні по
всій території України. За останні роки в Україні для
цього зроблено дуже багато, хоча й не завдяки, а скор�
іше всупереч державній енергополітиці: розроблено й
побудовано чимало об'єктів альтернативної енергети�
ки; на території України створено й працює багато
підприємств, що забезпечують випуск широкого спект�
ра устаткування для альтернативної енергетики" [15].

Для використання потенціалу альтернативної енер�
гетики Україні необхідно: "створити систему диферен�
ційованої тарифної підтримки, що передбачає мож�
ливість варіювання "зеленого тарифу"; продовження
розробки нормативно�правової бази з чітко прописа�
ними правовим механізмом; розробити механізм прове�
дення обов'язкової державної експертизи підприємств
з виробництва енергії на основі освоєння альтернатив�
них джерел енергії; ввести в систему українського пра�
вового поля чітке визначення складових відновлюваної
енергії, виходячи з прийнятої в міжнародній практиці
класифікації" [16].

Існуючи світові тенденції вказують на то, що біое�
нергетика стає найбільш перспективним видом нетра�
диційних і поновлюваних джерел енергії. На нашу дум�
ку, необхідно до важливих ключових напрямів слід
віднести використання відходів харчової промисловості
в якості біопалива. В Україні неухильно зростає вироб�
ництво олії (у тому числі нерафінованої). Втім, у про�
цесі переробки сировини утворюється велика кількість
відходів у вигляді соняшникового лушпиння і макухи,
які можуть бути використанні як енергетичний ресурс,
насамперед, у вигляді палет і гранул. Як перспективний
можна вважати напрям виробництва біоетанолу. Еко�
номічна зацікавленість нафтопереробних заводів у ви�
робництві бензинових сумішей виявляється і в тому, що
біоетанол виведений з групи товарів, виробництво та
обіг яких підлягає акцизному регулюванню. Це дозво�
ляє виробникам усіх форм власності виготовити палив�
ний біоетанол і біодизель, що в рази дешевше нафтови�
робів.

Одним із напрямів підвищення енергетичної безпе�
ки є співпраця України з країнами Євросоюзу, оскільки
вона є ключовою транзитною країною у поставці вуг�
леводнів до країн Європи. На європейські ринки тери�
торією України проходить близько 80 % російського
газу та 17 % нафти [17], тому наша країна є важливим
партнером для країн ЄС щодо гарантування безпеки,
прозорості та надійності транзиту енергетичних ре�
сурсів. Економіка країн ЄС суттєво залежить від ста�
більного постачання енергоресурсів із Росії та Цент�
ральної Азії і водночас від того, наскільки прозорою та
комфортною для користувачів стане транзитна енерге�
тична інфраструктура нашої держави. Поширення євро�
пейських енергетичних стандартів на українське зако�
нодавство дозволяє значно підвищити опір України до
спроби політизувати міждержавні відносини у сфері
енергетики, а вступ до загальноєвропейського ринку
дозволить зменшити непрозорість газового ринку.
Україна підписала та ратифікувала Енергетичну Хартію
[18]. Це дозволяє нашій країні мати доступ до відкри�
тих енергетичних ринків країн ЄС, а також можливість
вирішувати сучасні та перспективні питання енергоза�
безпечення.

До основних чинників, які гальмують процес ство�
рення засад для європейської інтеграції України, мож�

на віднести: недостатній рівень економічного розвитку,
нерозвиненість базових інститутів економіки і повільні
темпи реформ, а також недосконалість, непрозорість і
нестабільність господарського законодавства, що по�
роджує високий рівень корупції, вади податкової полі�
тики, тарифні обмеження у торгівлі з країнами ЄС, про�
блеми боргових зобов'язань та із захистом інтелекту�
альної власності. Крім того, спостерігається бюрокра�
тичне втручання в економічні процеси, що призводить
до зменшення іноземних інвестицій.

У сфері електроенергетики Україна має розвинений
енергетичний комплекс із виробництва та постачання
електроенергії, який входить в об'єднану енергетичну
систему України. Енергетична система має значні по�
тужності, що використовуються для забезпечення влас�
них потреб і експорту надлишку електроенергії, а та�
кож зв'язана з енергосистемами країн Центральної та
Південної Європи.

Таким чином, спираючись на основні пріоритети
економічного розвитку України та з метою забезпечен�
ня її енергетичної незалежності, можна визначити го�
ловні напрями розвитку вітчизняного енергетичного
сектору:

Перший напрям — це оперативні дії держави та
бізнесу з налагодження вітчизняного виробництва син�
тез�газу, що продукується на основі технологій газиф�
ікації вугілля.

Другий напрям — виробництво біопалива. В Україні
є всі необхідні умови для виробництва та реалізації біо�
дизелю, вільні площі під вирощування зернових, олій�
них і спеціальних культур, науковий, технічний та кад�
ровий потенціал для виробництва біопалив, зростаюча
внутрішня потреба в біодизелі та біогазі.

Третій напрям — нарощування власного видобуван�
ня нафти і газу, а також налагодження видобутку слан�
цевого газу.

Четвертий напрям розвитку диверсифікаційних
енергетичних проектів в Україні пов'язаний з нарощу�
ванням в енергетичному балансі України частки водо�
вугільного палива — композиційного штучного рідкого
палива на основі вугілля й води. Як різновид висококон�
центрованої водовугільної суспензії, даний вид палива
не тільки дасть змогу замінити природний газ і мазут у
котлоагрегатах, але й суттєво зменшити викиди в атмос�
феру оксидів азоту, сірки і чадного газу, забезпечуючи
вигоряння органічної маси до 99%.

П'ятим стратегічним напрямом забезпечення енер�
гетичної безпеки України є динамічний розвиток соняч�
ної та вітрової енергетики, а також гідроенергетичних
проектів.

У рамках Угоди про асоціацію України з ЄС додат�
ковим каналом забезпечення енергетичної безпеки Ук�
раїни є інтеграційний, пов'язаний з розширенням ревер�
сних постачань енергоресурсів з Європи, участю дер�
жави у формуванні Східноєвропейського газового хабу,
збільшенням обсягів підземних газосховищ та їх вико�
ристанням для збереження європейського газу, зрос�
танням частки спотових контрактів замість довгостро�
кових, лібералізацією вітчизняного ринку газу на основі
вимог Третього енергетичного пакета ЄС та ін.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на підставі аналізу літературних

джерел, присвячених проблемі енергетичної безпеки
вдосконалена сутність цього поняття як стану захи�
щеності та стану стійкості. В питанні забезпечення
енергетичної безпеки України запропоновано стра�
тегії розвитку ринків енергоресурсів; енергетичне
співробітництво України з країнами Євросоюзу; ди�
версифікація джерел постачання країни первинними
енергоресурсами; впровадження та розвиток
відновлювальних джерел енергії, що дозволить змен�
шити частку традиційних енергоносіїв в енергозабез�
печенні держави.
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